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od re dak cji 

Pomimo ogromnego upału Polacy tłumnie przybyli do Parku Spoor Noord aby wziąć udział

w polskiej majówce zorganizowanej przez Fundację Children of Europe oraz Polsko-Flamandzką

Fedrację Budowlanych, pod patronatem medialnym gazety „Antwerpia po polsku”. Zabawa

była przednia. O oprawę muzyczną zadbał niezawodny jak zwykle zespół Tom & Jerry, który

już dawno zawojował antwerpską Polonię. Artystycznych wrażeń dostarczyły także dzieci

z zespołu taneczno-wokalnego działającego przy Fundacji. Fantastycznie wykonane tańce

ludowe i współczesne porwały widzów, ale największy aplauz wzbudziły popisy wokalne. Młodzi

piosenkarze z wielkim temperamentem zaśpiewali znane polskie przeboje. Brawo!!! 

Na stołach i kocach królowało polskie jedzenie i polskie piwo, a grill był wyjątkowo dobrze

wysmażony, ponieważ od dołu prażył węgiel, zaś od góry słońce. Tańce boso na trawie wyzwalały

kolejne zasoby energii z najbardziej wytrwałych. Rozgrzani tancerze mogli się ochłodzić

w pobliskiej fontannie. Śpiewom i tańcom nie było końca. Sądząc po licznie zgromadzonej

Polonii, imprezę można zaliczyć do udanych biorąc pod uwagę fakt, źe to dopiero druga

majówka zorganizowana przez nas w Antwerpii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodakom za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne

spotkania. Jeśli zaistniały jakieś niedociągnięcia organizacyjne – przepraszamy (nikt przecież

nie jest doskonały) i wyrażamy przekonanie, iż następne spotkanie w Parku Spoor Noord

będzie jeszcze bardziej udane. Każdy z uczestniczących w imprezie będzie mógł z dumą

powiedzieć: I ja tam byłem i polskie piwo piłem.

A swoją drogą, miło popatrzeć i aż serce rośnie, jak my Polacy wspaniale potrafimy się bawić.

Codzienną sumienną pracą zyskujemy sobie szacunek w oczach innych, lecz na nasz wizerunek

składają się też inne elementy. Choć była to polska impreza, nie byliśmy tam sami. To dobrze,

że nas widać i słychać nie tylko indywidualnie, ale i w dużych grupach. Może ta refleksja

przyczyni się do utwierdzenia nas w poczuciu, że gdziekolwiek jesteśmy: w Londynie, Chicago

czy w Antwerpii, na stałe czy „tylko jeszcze jeden rok i wracam”, jesteśmy daleko, ale razem.

Każdy nasz krok, choć jego ślad na drodze szybko zostanie przykryty kurzem, pozostaje

w naszej i nie tylko naszej pamięci. W każdej sekundzie jest początkiem drogi, którą podążać

będą nasze dzieci i kolejne pokolenia Polaków w Polsce, Europie i na świecie. 

Naszym redakcyjnym kolegom Izie i Mariuszowi Krzysiak składamy gratulacje z okazji

narodzin synka. Cieszymy się razem z Wami. Powyższy, szczęśliwy fakt jest powodem dla

którego w tym wydaniu gazety, w cyklu „Warto przeczytać”, nie będzie recenzji kolejnej książki

przeczytanej przez Izę, jak również zabraknie przepisów kulinarnych Mariusza. Czekamy na

Wasze kolejne artykuły! 
RReeddaakkccjjaa
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Lato tuż tuż... 
więc na Zumbę rusz!!! 

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  nnaa  zzaajjęęcciiaa  
zz  ZZuummbbyy  oorraazz  ZZuummbbyy  EExxpprreessss  ++  BBBBBB!!!!!!

CCoo  ttoo  jjeesstt  ZZuummbbaa??
Zumba to innowacyjny system fitness 

– połączenie tańca i aerobicu w rytmie latino
i nie tylko. Proste kroki taneczne, kombinacje

ruchów i motywująca muzyka stwarza atmosferę
świetnej zabawy! 

Podczas godzinnych zajęć możemy spalić nawet
700 kalorii!!! 

Tu nie ma czasu na nudę! 
Zumba szybko poprawia kondycję, 

sylwetkę, a także samopoczucie! 
Zumba jest dla każdego, niezależnie 

od wieku i umiejętności!!! 

CCoo  ttoo  jjeesstt  BBBBBB??
To skrót od nazw: 

Borst, Buik, Billen 
(biust, brzuch, pośladki) 

30 min efektywnych ćwiczeń 
na macie wzmacniających 
wymienione partie ciała :)

NNiiee  zzwwlleekkaajj,,  zzaappiisszz  ssiięę  jjuużż  ddzziiśś!!!!!!

Kontakt: 
00448899  882233  880033  

lub 
iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee



HHII  SSTTOO  RRIIAA  
Naj star sze wzmian ki o Wil rijk

przy pa da ją na 600 rok pne. Pier -
wszy do ku ment w któ rym zo sta -
ła wy mie nio na na zwa „uu il ri ka”
po cho dzi z 1003 ro ku. Są dwie
te o rie wy jaś nia ją ce zna cze nie
na zwy Wil rijk. Pier wsza mó wi
o fran koń skim po cho dze niu te -
go sło wa. We dług dru giej – bar -
dziej po pu lar nej, na zwa Wil rijk
po cho dzi od gal lo-ro mań skie go
sło wa „Vil la ria cum”, któ re w tłu -
ma cze niu ozna cza „część rzym -
skiej wil li”. Do wo dy na ist nie -
nie rzym skich wil li zna le zio no
w po bli skiej wsi Kon tich.

Pod ko niec XV wie ku po roz -
pa dzie Bru gii, An twer pia sta ła
się oś rod kiem han dlu i waż nym
mia stem por to wym. Cen trum
by ło co raz bar dziej za tło czo ne
i co bo gat si miesz kań cy de cy do -
wa li się prze nieść na po bli skie
te re ny wiej skie. Wte dy w Wil rij -
ku roz po czę to bu do wę du żych
do mów, a wła ści wie re zy den cji
zwa nych po tocz nie „ma ły mi
zam ka mi”. Nie któ re na zwy
z tam te go okre su fun kcjo nu ją
do dziś na przy kład Mid del he -
im, Ie per man i Kla ver blad. 

W 1589 ro ku wieś Wil rijk zo -
sta ła cał ko wi cie spa lo na, a od -
bu do wę roz po czę to do pie ro po
dwu dzie stu la tach.

W po ło wie XVIII wie ku ze
wzglę du na roz bu do wę An twer -
pii na jej przed mie ściach za czę -
ło się ro bić zbyt tłocz no. Wy bu -
do wa no więc no wo czes ną jak na
tam te cza sy dro gę łą czą cą mia -
sto z Wil rij kiem a rol ni cy za czę -
li do star czać mle ko, na biał, wa -
rzy wa, owo ce i kwia ty do
An twer pii. Nato miast rze mieśl -
ni cy swo je to wa ry pro du ko wa li
tyl ko na po trze by włas ne i oko -
licz nych miesz kań ców. Sza cu je
się, że w tym cza sie Wil rijk za -
miesz ki wa ło oko ło 1160 osób.
Do koń ca XIX wie ku był to te -
ren ty po wo rol ni czy któ ry sku -
piał nie za moż ną spo łecz ność
nie za leż ną od An twer pii.

Na po cząt ku dwu dzie ste go
wie ku rol ni cy Wil rijk roz po czę -
li na wię kszą ska lę upra wę wa -
rzyw, owo ców oraz ho do wlę
zwie rząt. Miej sce ca ły czas mia -
ło ty po wy wiej ski cha rak ter z łą -
ka mi i pa stwi ska mi ale w kra jo -
braz wpi sy wa ły się rów nież
„ma łe zam ki” z ota cza ją cy mi je
par ka mi i za dba ny mi ogro da mi.

W dru giej po ło wie XIX wie ku
za bu do wa Wil rijk za czę ła zmie -
niać swój cha rak ter. Prze de
wszyst kim po wsta ły dwa for ty
(6 i 7), któ re by ły ele men ta mi
mu rów ob ron nych chro nią cych
An twer pię. Po bu do wa no no we
dro gi, uspraw nio no po łą cze nia
ko le jo we co w re zul ta cie spo wo -
do wa ło po wsta nie dwor ca ko le -
jo we go. Otwar to li nię ko le jo wą
do Me che len, a w 1912 ro ku li -
nię tram wa jo wą nr 5, co przy -
bli ży ło te te re ny do An twer pii.

Od te go cza su znacz na część
spo łecz no ści Wil rij ku za czę ła
pra co wać w An twer pii. Nie mo -
gąc zna leźć pra cy na miej scu
i wy ży wić ro dzi ny z pra cy na ro -
li, de cy do wa li się szu kać za trud -
nie nia w mie ście. Jed nak da lej
miesz ka li na wsi. Od te go cza -
su miej sco wość za czę ła się roz -
ra stać. Wzro sła licz ba miesz kań -
ców. Wil rijk z wio ski roz wi nął
się do ma łe go przed mie ścia.
Licz ba lud no ści w tym okre sie
wy no si ła pra wie 7 ty się cy.

Po za koń cze niu pier wszej woj -
ny świa to wej na wiel ką ska lę
roz po czę ła się od bu do wa i roz -
bu do wa dziel ni cy. Nie któ re
z „ma łych zam ków” od ku pio no
od wła ści cie li i ro ze bra no a wiel -
kie par ki zo sta ły wy ko rzy sta ne
do bu do wy osie dli miesz kal -
nych. Głów nym ce lem te go pla -
nu ur ba ni stycz ne go by ło stwo -
rze nie no wych ob sza rów
miej skich. Po wsta ły osie dla za -
sie dla ne głów nie przez miesz -
kań ców An twer pii, któ rzy za -
mie ni li atmo s fe rę za tło czo ne go
mia sta na świe że po wie trze.
W ten spo sób po wo li, ka wa łek
po ka wa łe czku zmie niał się wiej -
ski cha rak ter gmi ny.

W 1928 ro ku licz ba miesz kań -
ców prze kro czy ła 20.000. Lo kal -
ne wła dze za ku pi ły pięk ny za -
mek Ste y te linc z ogrom nym
par kiem i od te go cza su jest on
par kiem miej skim.

W cza sie dru giej woj ny świa -
to wej Wil rijk bar dzo ucier piał
z po wo du bom bar do wań po ci -
ska mi V1 i V2. Po za koń cze niu
woj ny dziel ni ca szyb ko za czę ła
się od bu do wy wać i roz wi jać. Cał -
ko wi cie znik nął rol ni czy kra jo -
braz, a je go miej sce za jął prze -
mysł. Wie lu miesz kań ców
An twer pii po now nie zde cy do wa -
ło się na osie dle nie na przed mie -
ściu. W za bu do wie ar chi tek to -

nicz nej po ja wi ły się pier wsze
wy so kie bu dyn ki. W tym cza sie
licz ba lud no ści prze kro czy ła 40
ty się cy.

W 1960 ro ku wła dze Wil rijk
po sta no wi ły od no wić cen trum
mia sta. Opra co wa no spe cjal ny
pro jekt ur ba ni stycz ny. Stwo rzo -
no wiel ki prze my sło wy ob szar
o po wierz chni 150 ha, gdzie po -
nad 6 ty się cy lu dzi zna laz ło pra -
cę. Po wsta ło cen trum han dlo we
i kul tu ral ne z no wo czes ny mi
wie żow ca mi.

Ze wzglę du na wzmo żo ny ruch
sa mo cho do wy oraz EX PO 58
w Bruk se li, zo sta ły zmo der ni zo -
wa ne dro gi do ja zdo we do An -
twer pii. W 1978 ro ku po wsta ła
au to stra da Bruk se la-An twer pia
(obec ne dro gi E 19 i R 11) dzie -
ląc Wil rijk na kil ka czę ści. Łącz -
na dłu gość dróg wy no si po nad
200 ki lo me trów.

1 stycz nia 1983 ro ku, wraz
z in ny mi przed mie ścia mi (Ber -
chem, Bor ger ho ut, Ho bo ken,
Mer ksem i De ur ne), Wil rijk zo -
stał po łą czo ny z mia stem An -
twer pia two rząc jed ną wiel ką
aglo me ra cję. Po wsta ło du że mia -
sto, licz ba lud no ści wy no si ła pra -
wie pół mi lio na. Wszyst kie daw -
ne pod miej skie wsie i osie dla
sta ły się di stric ta mi An twer pii. 

GGOO  DDŁŁOO  DDZZIIEELL  NNII  CCYY
6 paź dzier ni ka 1819 ro ku Wil -

rijk otrzy mał od ho len der skie -
go kró la Wil hel ma I włas ny
herb. Wid nie je na nim ob raz
świę te go Ba vo ja ko ry ce rza na
nie bie skim tle, któ ry w pra wej
rę ce trzy ma miecz, w le wej so -
ko ła. W pra wym dol nym ro gu
wi docz ny jest koś ciół św. Ba vo
w Wil rijk. 

Ba vo (Ba wo lub Ba won), to
bel gij ski świę ty koś cio ła ka to -
lic kie go i pra wo sław ne go. 

CCZZAA  SSYY  OOBBEECC  NNEE
Wir lijk to po łud nio wa dziel ni -

ca An twer pii o po wierz chni
13,61 ki lo me trów kwa dra to -
wych. Za miesz ku je ją oko ło
39.000 osób róż nej na ro do wo -
ści. Po mi mo te go, że Wil rijk jest
czę ścią du żej aglo me ra cji, uda -
ło się za cho wać na tym te re nie
nie pow ta rzal ny kli mat. No wo -
czes ne do my miesz kal ne, biu -
row ce i obiek ty han dlo we fan -
ta stycz nie kom po nu ją się ze
star szy mi, uro kli wy mi bu dyn -

Dzielnice Antwerpii
Wilrijk
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Wirlijk
to niezwykłe
miejsce,
połączenie
starej
architektury
z nowoczesnoś
cią w otoczeniu
zieleni.



ka mi. Zo sta ła za cho wa na rów no wa ga
po mię dzy tym co sta re i no we. Jest to
dziel ni ca peł na zie le ni i uro ku.

WY BRA NE, CIE KA WE 
FAK TY I MIEJ SCA
Lan ge Wap per

Lan ge Wap per to mi tycz na isto ta po -
ja wia ją ca się w wie lu opo wie ściach lu -
do wych we Flan drii. We dług le gen dy,
Lan ge Wap per uro dził się właś nie
w Wil rijk. Któ re goś dnia pe wien rol -
nik zna lazł mię dzy wa rzy wa mi ogrom -
ną czer wo ną ka pu stę w któ rej le żał no -
wo ro dek. Rol nik był zbyt bied ny aby
móc wy cho wać dziec ko, dla te go od dał
je pew nej ro dzi nie z An twer pii. Wie le
lat póź niej mło dzie niec ura to wał to -
ną cą sta rusz kę, któ ra w po dzię ko wa -
niu da ła mu szcze gól ną moc. W za leż -
no ści od po trze by mógł zmie niać swój
wzrost. Na zwa no go Lan ge Wap per
lub Dia beł Wod ny. Był dzi wa kiem i nie -
kie dy wy do by wał z sie bie dziw ne
dźwię ki brzmią ce jak be cze nie koz ła.

Pa ra da Koz ła
W okre sie kie dy Wil rijk był bied ną

osa dą, każ da ro dzi na trzy ma ła w do -
mu ko zę aby mieć mle ko i mię so. Bo -
gat si miesz kań cy na śmie wa li się z bie -
da ków z ko za mi. Na zy wa li ich
„Ge i te kop pen” – ko zie gło wy. Od te -
go cza su do dziel ni cy przy lgnę ło okre -
śle nie „ko zie go mia sta”. Po pew nym
cza sie na zwa sta ła się czę ścią hi sto -
rii. W 1965 ro ku gdy Wil rijk ob cho -
dził 1200 lat ist nie nia, miesz kań cy
wspól nie z wła dza mi zor ga ni zo wa li
Pa ra dę Koz ła – ko ro wód ude ko ro wa -
nych wo zów, po prze bie ra nych lu dzi
i oczy wi ście koz ła. Nie za bra kło tak -
że Lan ge Wap pe ra.

Po przy łą cze niu dziel ni cy do An -
twer pii miesz kań cy Wil rij ku co raz
chęt niej od wo ły wa li się do swo jej hi -
sto rii. Od 1990 ro ku we wrześ niu co
pięć lat or ga ni zu ją wiel ką Pa ra dę Koz -
ła. W osta t niej – w 2010 ro ku, wzię ło
udział po nad 1500 uczest ni ków, 10
grup ta necz nych, 16 grup mu zycz -
nych, ol brzy my, li li pu ty, róż ne zwie -
rzę ta i ogrom na ilość kóz.

Rocz ne tar gi (Ja ar markt)
W wie lu mia stach ist nie je zwy czaj

or ga ni zo wa nia do rocz nych jar mar -
ków aby dać oka zję rol ni kom do po -
ka za nia i sprze da ży swo ich pro duk -
tów. Tak jest i na Wil rij ku. Co ro ku
w sierp niu od by wa się wiel ki targ.
W obec nych cza sach to wy da rze nie
ma ran gę im pre zy kul tu ral nej. Przez
trzy dni od by wa ją się wy sta wy, kon -
kur sy, kon cer ty, a na uli cach ota cza -
ją cych ra tusz moż na zna leźć rol ni ków

wy sta wia ją cych swo je plo ny i zwie -
rzę ta. O tym któ ry z nich ma naj lep -
sze wy ro by, de cy du ją spe cjal ne kon -
kur sy.

Mid del he im
Naj wcześ niej sza wzmian ka o Mid -

del he im po cho dzi z 1342 ro ku. We -
dług ist nie ją cych do ku men tów już
wte dy na tym te re nie osie dli li się lu -
dzie.

W XVI wie ku bo ga te ro dzi ny z An -
twer pii bu do wa ły swo je let nie re zy den -
cje na ob rze żach mia sta. Jed na z nich
po wsta ła właś nie w Mid del he im.

W 1780 ro ku obiekt zo stał od re sta -
u ro wa ny w sty lu Lud wi ka XVI.

Na po cząt ku XIX wie ku obiekt za -
ku pi ło mia sto An twer pia i udo stęp ni -
ło zwie dza ją cym. 

Mid del he im oto czo ny jest prze pięk -
nym par kiem w któ rym znaj du ją się
rzeź by – eks po na ty z Mu ze um Rzeź -
by znaj du ją ce go się właś nie w zam -
ku. Ko lek cja po nad 200 dzieł uzna -
nych mi strzów po wsta wa ła od 1950
ro ku.

Park Ste y te linck
W 1928 zo stał par kiem miej skim.

Obec nie w Zam ku Ste y te linck mie ści
się Cen trum Kul tu ry.

Za mek Scho on sel hof
Wraz z par kiem i cmen ta rzem pod

ochro ną za byt ków. Za mek zo stał ku -
pio ny przez mia sto An twer pia w 1911
ro ku. Cmen tarz jest naj wię kszym te -
go ty pu obiek tem w Bel gii.

Po mnik Oj ca de De ken
Wy ko na ny z brą zu w 1904 ro ku

przed sta wia po stać pod róż ni ka i mi -
sjo na rza któ ry był pio nie rem bel gij -
skich wy praw do Kon ga.

Po mnik „Czte ry ko zy”
Brą zo wy mo nu ment przed sta wia ją -

cy czte ry ko zy na tu ral nej wiel ko ści,
na wią zu ją cy do zna nej le gen dy. Je go
twór cą jest rzeź biarz Ro nald de Win -
ter. Po wstał w 1991 ro ku.

Po mnik Lan ge Wap per z ko zą
Ko lej ny do wód dba ło ści o tra dy cję

i hi sto rię. Przed sta wia po stać mi tycz -
ne go Lan ge Wap pe ra pa trzą ce go
w stro nę An twer pii. Nato miast ko za
od wra ca wzrok od mia sta. Po mnik stoi
na ro gu Ou de stra at.

Świątynia Shankheshvar
Parshvanath Mandir

Dla Hin du sów jest sym bo lem po ko -
ju i jed no ści łą czą cych Bel gię i In die.
Mo nu men tal ny bu dy nek z bia łe go
mar mu ru ob ra bia ne go ręcz nie jest
naj bar dziej świę tym miej scem po za
In dia mi.

Wil rijk ma pięć pa ra fii z któ rych
każ da ma swój koś ciół. Naj star sza
z nich to Sint Ba vo Pa ro chie. Obec ny
bu dy nek koś cio ła da to wa ny jest na
XVII wiek. W 1729 ro ku zo sta ła do -
da na wie ża, w 1841 koś ciół roz bu do -
wa no. Moż na po dzi wiać ko lek cję ma -
lar stwa na wią zu ją cą do ży cia świę te go
Ba vo. Przed koś cio łem stoi po mnik
Ba vo wy rzeź bio ny w 1956 ro ku przez
L. Bec ker man na. 

Wir lijk to nie zwy kłe miej sce, po łą -
cze nie sta rej ar chi tek tu ry z no wo czes -
no ścią w oto cze niu zie le ni. Jak mó -
wią miesz kań cy dziel ni cy „Wil rijk to
per ła w ko ro nie An twer pii”. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

5czerwiec 2012 Antwerpia po polsku    



Naj wię kszym prze bo jem
te go rocz ne go la ta
w An twer pii bę dzie

Bad bo ot – pły wa ją cy ba sen zbu -
do wa ny na sta rym pro mie.

Po dob ne plat for my już od wie -
lu lat pły wa ją po rze kach i ka na -
łach Ber li na, Pa ry ża czy Ko pen -
ha gi. Jed nak Bad bo ot nie mo że
być do nich po rów ny wa ny pod
żad nym wzglę dem. Prze de
wszyst kim jest znacz nie wię kszy
od do tych czas ist nie ją cych ba se -
nów te go ty pu i moż na go prze -
tran spor to wać do słow nie wszę -
dzie. Po za tym – co naj waż niej sze
– jest eko lo gicz ny, ener go osz -
częd ny i bę dzie czyn ny przez ca -
ły rok.

Przez na stęp ne 1O lat (na ty -
le mia sto pod pi sa ło kon trakt),
la tem ja ko ba sen, zi mą ja ko lo -
do wi sko i miej sce do upra wia -
nia spor tów zi mo wych, pły wa -
ją cy ba sen bę dzie słu żył
wszyst kim chęt nym. Do dat ko -
wą atrak cją ja ką za pew ni li po -
my sło daw cy, bę dzie z pew no ścią
sa lon od no wy bio lo gicz nej.

Bad bo ot moż na okre ślić ja ko
uni katowe zja wi sko w ska li
świa to wej za rów no pod wzglę -
dem roz mia ru, urzą dzeń tech -
nicz nych jak i po ten cja łu do wy -
ko rzy sta nia we wszyst kich
po rach ro ku. Bę dzie ener go osz -
częd ny i wy ko na ny z su row ców
po cho dzą cych z ob rób ki wtór -
nej, a fil tro wa nie wo dy w ba se -
nie od by wać się bę dzie w spo -
sób przy jaz ny dla śro do wi ska.

Gi gant po wsta je w stocz ni Ma -
as bracht w Ho lan dii i jest osią
roz wo ju pro jek tu Do cklands
w An twer pii, a jed no cześ nie uzu -
peł nie niem nie zbyt bo ga tej ofer -
ty miej skich ba se nów. Otwar cie
te go atrak cyj ne go obiek tu, któ -
re go już za zdrosz czą An twer pii
in ne eu ro pej skie mia sta, na stą -
pi w sierp niu te go ro ku.

Lo ka li za cja: Port w An twer pii
– Kat ten dij kdok – Do ckland
Tro chę szcze gó łów:
n Ory gi nal ny prom, któ ry jest

pod sta wą ca łe go pro jek tu, zo -
stał zbu do wa ny w 1964 ro ku.
Gdy by nie obec ne je go wy ko -
rzy sta nie z pew no ścią zo stał -
by po cię ty na złom.

n Pro jek tan ci i bu dow ni czo wie
Bad bo o ta zde cy do wa li się na
za cho wa nie jak naj wię kszej ilo -
ści au ten tycz nych szcze gó łów
ze sta re go pro mu. Na przy kład
ory gi nal nej ste rów ki i most ku,
na któ rym znaj do wać się bę -
dzie bar kok taj lo wy.

n Au to ra mi pro jek tu są wło scy
ar chi tek ci z fir my Sculp (IT)
Ar chi tekt. Je den z nich – Pie -
ter Pe er lings, zna ny jest ja ko
twór ca naj węż sze go do mu
w An twer pii. 

n Ba sen bę dzie zlo ka li zo wa ny
w do kach w mi ni mal nej od -
leg ło ści od po wierz chni wo dy,
dla te go pły wa ją cy bę dą mie li
wra że nie nur ko wa nia w na tu -
ral nym wod nym śro do wi sku.

n Dłu gość Bad bo o ta wy no sić bę -
dzie 120 me trów, a na po -
wierz chni za in sta lo wa ny zo -
sta nie ba sen o wy mia rach
olim pij skich, o po wierz chni
400 me trów kwa dra to wych
i mniej szy ba sen dla dzie ci. 

n Oprócz ba se nu do dys po zy cji
go ści bę dą dwa sa lo ny, ta ra sy
do opa la nia (o łącz nej po wierz -
chni 750 me trów kwa dra to -
wych) i re sta u ra cje, w któ rych
go to wać bę dą naj lep si mi strzo -
wie kuch ni. Na kil ku po zio -
mach jed no cześ nie bę dzie
mog ło prze by wać 600 osób.

n Wo da w ba se nie bę dzie od po -
wied nio pod grze wa na i re gu -
lar nie oczysz cza na. Opra co wa -
no rów nież sy stem ba gni ste go
ogro du trzci no we go fil tru ją -
ce go nie czy sto ści, któ ry uchro -

ni rze kę przed za nie czysz cza -
niem chlo rem.

n Prze cho wy wa nie wo dy w ba -
se nach od by wać się bę dzie na
za sa dzie dzia ła nia ter mo su.
Spo wo du je to ogrom ne osz -
częd no ści w za kre sie zu ży wa -
nia ener gii i wo dy. 

n Pra wie wszyst kie ob sza ry
oświet lo ne bę dą lam pa mi LED
któ re zu ży wa ją o po ło wę mniej
ener gii niż te zwy kłe.

n Za sto so wa ne zo sta ną ener go -
osz częd ne środ ki re cy klin gu
ma te ria łów.

n Bad bo ot bę dzie rów nież udo -
stęp niał sa le na kon fe ren cje, wy -
kła dy i se mi na ria, jak rów nież
przy ję cia dla osób pry wat nych.

Ter mi narz prac
n Lu ty: roz po czę cie bu do wy.
n Kwie cień: za koń cze nie pier -

wszych 60 me trów ło dzi.
n Czer wiec: za koń cze nie bu do -

wy dru gie go frag men tu ło dzi
i ze spa wa nie obu czę ści ra zem.

n Li piec: pra ce nad wy po sa że -
niem wnętrz.

n Sier pień: od da nie Bad bo o ta do
użyt ku.

Bad bo ot to zde cy do wa nie naj -
bar dziej nie zwy kły pro jekt w An -
twer pii. Ma za pew nić miesz kań -
com efek tyw ne spę dza nie wol ne go
cza su i za chę cić do upra wia nia
spor tów. Kil ku ma rzy cie li wy my -
śli ło zbu do wa nie no wo czes ne go,
eko lo gicz ne go pły wa ją ce go ba se -
nu i uda ło się. Jed no cześ nie udo -
wod ni li, że luk sus nie mu si być
szko dli wy dla śro do wi ska, po łą -
czy li kom fort z ele gan cją i wy ko -
rzy sta niem naj no wszych tech no -
lo gii w tym za kre sie. 

Umo wa z mia stem obej mu je
10 lat. Je że li po upły wie te go
cza su Bad bo ot znu dzi się miesz -
kań com An twer pii, mo że po pro -
stu od pły nąć gdzieś in dziej.

KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

Pły wa ją cy ba sen w An twer pii
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Badboot
to unikatowe
zjawisko
w skali
światowej
zarówno 
pod względem
rozmiaru,
urządzeń
technicznych
jak
i potencjału 
do
wykorzystania
we wszystkich
porach roku.
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OORRGGAANNIIZZAATTOORRZZYY::

PPAATTRROONNAATT  MMEEDDIIAALLNNYY::

NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO

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

ZAPRASZAMY
1166..0066..22001122,,  ggooddzziinnaa::  2211::0000
MMIIEEJJSSCCEE::  Hoboken, Kapelstraat 296

CCEENNAA:: 15 euro od osoby, wstęp dla osób pełnoletnich

ZZaappeewwnniiaammyy  bbeezzppiieecczznnąą  ii uuddaannąą  zzaabbaawwęę

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

www.childrenofeurope.be

IILLOOŚŚĆĆ  MMIIEEJJSSCC  OOGGRRAANNIICCZZOONNAA

Przypominamy, że na naszych imprezach obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu.
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NOWOŚĆ!!! POL SKA TE LE WI ZJA 
BEZ OGRA NI CZEŃ
Do tej po ry Po la cy miesz ka ją cy za  gra ni cą mo gli oglą dać pol ską te le wi zję na ży wo 
za po śred nic twem an te ny sa te li tar nej. Od nie daw na ist nie je moż li wość od bie ra nia jej przez In ter net. 

Na po cząt ku paź dzier ni ka 2011 ro ku po ja wił się w In ter ne -
cie no wy, nie zwy kły pro dukt z bran ży roz ryw ko wej! Pol -
sky.TV! To ser wis in ter ne to wy, dzię ki któ re mu moż na bez
prob le mu od bie rać po nad 30 pol skich ka na łów te le wi zyj -
nych oraz 8 sta cji ra dio wych, nie za leż nie od te go gdzie się
prze by wa i miesz ka. Pol sky.TV wy ko rzy stu je jed ną z naj bar -
dziej za a wan so wa nych tech no lo gii – te le wi zję in ter ne to -
wą IPTV. 
Pol sky.TV to in te rak tyw na te le wi zja cyf ro wa, któ rą moż na
od bie rać wszę dzie tam, gdzie jest do stęp do In ter ne tu.

CO PRO PO NU JE MY
u zwię ksze nie moż li wo ści do stę pu do pol skiej kul tu ry po -

za gra ni ca mi Pol ski,
u roz wi ja nie i za cieś nia nie re la cji Po lo nii z kra jem 
u za pew nie nie moż li wie naj szer sze go do stę pu do pol sko -

ję zycz nych ka na łów te le wi zyj nych 
u za o fe ro wa nie in no wa cyj nej te le wi zji, któ ra dzię ki swo -

im moż li wo ściom re wo lu cjo ni zu je do tych cza so wą ofer -
tę te le wi zyj ną,

u za pew nie nie na szym klien tom wol no ści wy bo ru, czy li
moż li wość oglą da nia te go co się chce, a nie te go co ak -
tu al nie jest trans mi to wa ne w TV bez wzglę du na to gdzie

w da nym mo men cie się znaj du ją: w do mu, u przy ja ciół,
a na wet pod czas ur lo pu!

OD KRY CIE PRO JEK TU POL SKY.TV 
PRZE KRO CZY ŁO WSZEL KIE OCZE KI WA NIA

CZYM WY RÓŻ NIA SIĘ POL SKY.TV?
u Ser wis do stęp ny jest przy każ dej po go dzie, na ca -

łym świe cie, 24 go dzi ny na do bę, przez 7 dni w ty -
god niu

u Do od bio ru Pol sky.TV nie jest po trzeb na ani an te na sa -
te li tar na, ani gniazd ko te le wi zji kab lo wej. Wy star czy je -
dy nie nie o gra ni czo ny do stęp do In ter ne tu (Fla tra te)
z pręd ko ścią nie mniej szą niż 2 Mbit/s oraz da ne do stę -
po we (lo gin i ha sło).

u Ser wis za wie ra bez płat ne, dwu ty god nio we ar chi wum
pro gra mów, co poz wa la wy wo łać i oglą dać ulu bio ne
pro gra my nie o gra ni czo ną ilość ra zy w cią gu 2 ty god ni
od cza su emi sji 

u Ti mes hift – Fun kcja ta poz wa la miesz kań com róż nych
stref cza so wych oglą dać w do god nym dla sie bie mo -
men cie pol skie pro gra my, na da wa ne w cza sie środ ko -
woe u ro pej skim

u Pol sky.TV da je moż li wość od twa rza nia pro gra mów na
każ dym sprzę cie: te le wi zo rze, kom pu te rze, lap to pie oraz
te le fo nie ko mór ko wym a na wet Tab le cie! 

u Ja ko je dy ni ofe ru je my tak kom plek so wą usłu gę z za kre -
su pol skiej te le wi zji in ter ne to wej. 

u Na tym nie ko niec. No we fun kcje, któ re bę dą do stęp ne
w przy szło ści są już w trak cie za a wan so wa nych przy go -
to wań!

NAJ WYŻ SZA JA KOŚĆ USŁUG ZA ROZ SĄD NĄ CE NĘ!!!

Z usłu gą pol skiej te le wi zji in ter ne to wej moż na za poz nać
się bez poś red nio na na szej stro nie www.pol sky.tv – tu taj
moż na rów nież za mó wić sprzęt nie zbęd ny do od bie ra nia
pro gra mów. Za pra sza my.

Z POL SKY.TV 
OGLA DĄ NIE TE LE WI ZJI 

ZMIE NI SIĘ W PRZY GO DĘ!



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

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

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

bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

Prowadzi sprawy:

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

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.

wwwwww..AAnnttwweerrppiiaaPPoollsskkaa..bbee  

Strona internetowa poświęcona
Polonii w Antwerpii i nie tylko!

Co ciekawego tam znajdziecie: 
% Adresy wszystkich polskich lokali i sklepów
% Możliwość zamieszczania ogłoszeń
% Adresy szkół języka niderlandzkiego
% Ciekawe linki do innych stron w sieci

o tematyce polonijnej
% Oferty legalnej pracy nawet jeśli nie masz

pobytu stałego
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Piknik
i poszukiwania

KWIATU
PAPROCI

Data: 24.06.2012
Od 13.00 do 17.00

Miejsce: Park Rivierenhof

W programie m.in.:
• Poszukiwania Kwiatu Paproci
(wymarsz: trawnik obok zamku
Sterckshof)

• Konkurs wianków i prac dzieci
• Gry i zabawy dla dzieci

Wstęp wolny 



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

w Wiel kiej Bry ta nii. Z uwa gi na ob -
szer ność po niż sze go ma te ria łu in for -
ma cje do ty czą ce stu dio wa nia w Ir lan -
dii przed sta wię w ko lej nym nu me rze
„An twer pii po pol sku”. 

WIELKA BRYTANIA
Wiel ka Bry ta nia ofe ru je przy szłym

stu den tom ty sią ce kie run ków, pro -
gra mów na u cza nia i mnó stwo do sko -
na łych uczel ni w An glii, Wa lii, Szko -
cji i Ir lan dii Pół noc nej. Lon dyn i in ne
wię ksze mia sta sta ły się do mem nie
tyl ko dla pol skich hy dra u li ków, tak -
że pol skich stu den tów. To bar dzo do -
bra wia do mość, bo wiem bry tyj skie
uczel nie na le żą do naj lep szych na
świe cie. Każ dy wie co to jest Ox ford
lub Cam brid ge i nie jed ne mu stu den -
to wi ma rzy się ukoń cze nie tak pre sti -
żo wej uczel ni. Od cza su wstą pie nia
Pol ski do UE po lep szy ły się per spek -
ty wy pol skich li ce a li stów i stu den tów
pla nu ją cych dal szą na u kę na Wy spach
Bry tyj skich. Prze de wszyst kim znacz -
nie zmniej szy ły się op ła ty za stu dia
a pro ce du ry re kru ta cyj ne uprosz czo -
no.

UUcczzeell  nniiee
Dla wie lu stu den tów Wiel ka Bry ta -

nia to pre stiż, wy so ki po ziom na u ki
i ba dań.

Uczel nie ofe ru ją wiel ką ilość kie run -
ków na któ rych kształ ci się bar dzo
du żo cu dzo ziem ców. Są uni wersytety,
Col le ges of Edu ca tion, In sti tu tes of
Hig her Edu ca tion, In sti tu tion of Tech -
no lo gy, In sti tu tes and Col le ges of art
and De sing, Scho ols and Aca de mie of
Mu sic and Dra ma. Dla osób któ re nie
speł nia ją jesz cze kry te riów przy ję cia
na wyż sze stu dia po le ca ny jest du ży
wy bór kur sów przy go to waw czych. Li -
sta uczel ni i wy szu ki war ka kie run -
ków znaj du je się na stro nach UCAS
(Uni versities & Col le ges Ad mis sions
Ser vi ce). Po le cam rów nież stro nę
www.uni stats.com któ ra uła twi po -
rów na nie wy bra nych uczel ni na pod -
sta wie róż ne go ro dza ju ran kin gów
i wy ni ków stu den ckich an kiet. Po nie -
waż w Wiel kiej Bry ta nii jest du żo pro -
gra mów, po zio mów stu diów jak
i uczel ni, ist nie ją tak że wy raź ne róż -
ni ce w ofer cie pro gra mo wej. Dla te go
na le ży do brze za sta no wić się nad wy -
bo rem od po wied niej szko ły i kie run -
ku.

Bry tyj ska Agen cja Za pew nie nia Ja -
ko ści Szkol nic twa Wyż sze go QAA
(Qua lity As su ran ce Agen cy for Hig -

her Edu ca tion) co ro ku oce nia ofer ty
po szcze gól nych uczel ni. Moż na przej -
rzeć ra por ty QAA we dług kie run ków
stu diów i uczel ni na stro nie
www.qaa.ac.uk i upew nić się, czy dy -
plom i ty tuł ofe ro wa ny przez wy bra -
ną szko łę jest uzna wa ny za gra ni cą.
Na le ży rów nież pa mię tać, że ta ka sa -
ma na zwa kur su nie ozna cza ta kie go
sa me go pro gra mu na u cza nia. Po wy -
bra niu kie run ków stu diów moż na za -
mó wić z uczel ni in for ma to ry (pros -
pec tus). Wię kszość uni wersytetów
i szkół wyż szych or ga ni zu je tak zwa -
ne dni otwar te (open days). Moż na
wte dy zo ba czyć bu dy nek, po znać stu -
den tów i wy kła dow ców oraz bli żej za -
poz nać się z ofer tą pro gra mo wą.

UCAS jest in sty tu cją któ ra zaj mu je
się przyj mo wa niem zgło szeń na pra -
wie wszyst kie stu dia I stop nia (li cen -
cjac kie) na uni wersytetach i in nych
szko łach wyż szych. W związ ku z tym
sy stem apli ka cji jest ujed no li co ny. Co -
rocz ny ter min skła da nia po dań mi ja
15 stycz nia. Na le ży wejść na stro nę
in ter ne to wą www.ucas.ac.uk i po pro -
sić o for mu larz zgło szeń któ ry prze -
sła ny zo sta nie na nasz adres do mo -
wy. Za ma wia jąc for mu larz na le ży
okre ślić na ile uczel ni de cy du je my się
skła dać do ku men ty. Wy sła nie po da -
nia tyl ko na je den kie ru nek stu diów
na jed nej uczel ni to koszt 5 fun tów.
Ist nie je moż li wość zło że nia do ku men -
tów na pię ciu kie run kach na róż nych
uczel niach – w ta kim przy pad ku opla -
ta wy no si 15 fun tów. Bar dzo istot na
jest ko lej ność kie run ków wy mie nio -
nych w apli ka cji, gdyż wy zna cza co
jest dla nas naj waż niej sze (uczel nia
i kie ru nek stu diów). Oprócz tych in -
for ma cji w for mu la rzu na le ży od po -
wie dzieć na py ta nie w ja ki spo sób za -
mie rza się za pła cić za stu dia i po dać
po wo dy dla któ rych wy bra no da ną
uczel nię i kie ru nek stu diów.

Szcze gó ło we da ne bry tyj skich uczel -
ni, ko le giów i szkół wyż szych znaj du -
ją się na stro nach Bri tish Co un cil i UK
Ac ti ve Map of Uni versities and HE In -
sti tu tion.

PPuunn  kkttyy  EECCTTSS  ii ssttoopp  nniiee  aakkaa  ddee  mmiicc  kkiiee
Edu ka cja w Wiel kiej Bry ta nii po -

dzie lo na jest na trzy eta py. Trzy let nie
stu dia (w Szko cji czte ro let nie) koń czą
się zdo by ciem ty tu łu li cen cja ta (Ba -
che lor).

Dwa wyż sze stop nie na u cza nia za -
li cza ją się do stu diów pod y plo mo wych.
Moż na je pod jąć po uzy ska niu dy plo -
mu li cen cja ta, nie ko niecz nie z tej sa -
mej dzie dzi ny, któ rą się stu dio wa ło.
Otrzy ma nie stop nia ma gi stra (Ma ster)
wią że się z rocz ną lub dwu let nią na -

u ką na uczel ni. W za leż no ści od try -
bu na u ki (peł ne go lub nie peł ne go)
moż na otrzy mać na stę pu ją cy dy plom:
n MA (Ma ster of Arts)
n MBA (Ma ster of Bu si ness Ad mi ni -

stra tion)
n MSc (ma ster of Scien ce)
n LLM (Ma ster of Law)
n Uzy ska nie do kto ra tu (PhD) wy ma -

ga ukoń cze nia stu diów III stop nia. 

RRee  kkrruu  ttaa  ccjjaa
Wiel ka Bry ta nia sto su je uprosz czo -

ny i przej rzy sty sy stem skła da nia
wnio sków o przy ję cia na stu dia. Pod -
sta wą jest zda na ma tu ra ale to koń -
co we oce ny de cy du ją czy kan dy dat ma
szan se o ubie ga nie się na wy ma rzo -
ny kie ru nek. Nie kie dy od by wa ją się
rów nież roz mo wy kwa li fi ka cyj ne. Na -
bór na zde cy do wa ną wię kszość kie -
run ków na stu dia I stop nia od by wa
się po przez stro nę UCAS. Za wie ra ona
szcze gó ło we in for ma cje na te mat pro -
ce du ry re kru ta cyj nej i in struk cje jak
wy peł nić for mu la rze on-li ne (pro ce -
du ra apli ka cyj na kosz tu je oko ło 20
fun tów). Za po śred nic twem UCAS
moż na ubie gać się o przy je cie na stu -
dia od 1 wrześ nia ro ku po prze dza ją -
ce go roz po czę cie stu diów. Eg za mi ny
wstęp ne od by wa ją się bar do rzad ko
i de cy du ją o nich po szcze gól ne uczel -
nie.

Wnio ski o przy je cie na stu dia przyj -
mo wa ne są w trzech tu rach: do po ło -
wy paź dzier ni ka, po ło wy stycz nia
i dru giej de ka dy mar ca.

Pier wszy ter min do ty czy me dy cy -
ny, sto ma to lo gii, we te ry na rii oraz
wszyst kich kie run ków na Ox for dzie
i Cam brid ge. Dru gi ter min obej mu je
wszyst kie po zo sta łe z wy jąt kiem ar -
chi tek tu ry i kie run ków ar ty stycz nych
na któ re trze ba apli ko wać się w dru -
gim ter mi nie. Do kład ne in for ma cje
do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej
wy bra nej uczel ni. 

Je że li je steś my za in te re so wa ni stu -
dia mi ma gi ster ski mi i pod y plo mo wy -
mi moż na na nie apli ko wać za po mo -
cą ofi cjal ne go ser wi su Pros pects
www.pros pects.ac.uk lub bez poś red -
nio na wy bra nej przez nas uczel ni. 

W Wiel kiej Bry ta nii fun kcjo nu je sy -
stem o na zwie Cle a ring. Za in te re so -
wać się nim po win ni ci, któ rym nie
uda ło się do stać na wy ma rzo ny kie -
ru nek stu diów. Cle a ring umoż li wia
wy bra nie tych kie run ków i uczel ni
gdzie są jesz cze wol ne miej sca. Pro -
ces ten od by wa się w sierp niu. Wpraw -
dzie do bre uni wersytety i szko ły wyż -
sze bar dzo rzad ko za miesz cza ją swo je
ofer ty na Cle a rin gu, to jed nak zda rza -
ją się sy tu a cje, że moż na do stać się na

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
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pre sti żo wy kie ru nek stu diów na in -
nej uczel ni. I co naj waż niej sze – nie
trze ba re zy gno wać z na u ki i tra cić ro -
ku.

PPeerr  ssoo  nnaall  SSttaa  ttee  mmeenntt
Jest to jed na z naj waż niej szych czę -

ści apli ka cji na stu dia I stop nia (li cen -
cjac kie) wy ma ga na w Wiel kiej Bry ta -
nii. Per so nal Sta te ment to esej
za wie ra ją cy mniej wię cej 500 słów,
któ ry w na szym imie niu ma prze ka -
zać ko mi sji re kru ta cyj nej od po wie dzi
na na stę pu ją ce py ta nia:
n Kim je steś my, co so bą re pre zen tu -

je my i czym róż ni my się od resz ty
kan dy da tów?

n Dla cze go wy bra liś my właś nie da ną
uczel nię i ta ki a nie in ny kie ru nek
stu diów? 

n Dla cze go uczel nia po win na przy jąć
właś nie nas?

Per so nal Sta te ment dla każ de go po -
ten cjal ne go stu den ta jest je dy ną oka -
zją aby wy jaś nić na przy kład ni ską
oce nę z ja kie goś przed mio tu. Trze ba
po dać przy czy ny ta kie go sta nu rze -
czy (np. kło po ty ro dzin ne czy cho ro -
ba). Na le ży umie jęt nie się wy tłu ma -
czyć i pew ne nie po wo dze nia prze kuć
w suk ces. A to na praw dę wiel ka sztu -
ka. Moż na na przy kład stwier dzić, że
cho ro ba któ ra nas do tknę ła, poz wo li -
ła ina czej spoj rzeć na ży cie, na u czy ła
nas sy ste ma tycz no ści, wy trwa ło ści
i dą że nia do ce lu. Waż ne, aby po ka -
zać to co w nas naj cen niej sze a sła bo -
ści umie jęt nie „scho wać”. Od po wied -
nie na pi sa nie Per so nal Sta te ment nie
jest ła twe. W 500 sło wach nie za wsze
moż na sen sow nie ująć to co chcie li -
byś my prze ka zać. Je że li jed nak uda
się nam te go do ko nać mo że my być
pew ni, że szan se na stu dio wa nie na
wy ma rzo nym kie run ku znacz nie
wzros ną. 

ZZnnaa  jjoo  mmoośśćć  jjęę  zzyy  kkaa  ii cceerr  ttyy  ffii  kkaa  ttyy
Ję zy kiem wy kła do wym jest oczy wi -

ście an giel ski i wszyst kie uczel nie wy -
ma ga ją po twier dze nia je go zna jo mo -
ści lub zda nia spe cjal ne go eg za mi nu.

Bry tyj skie uczel nie ho no ru ją wię -
kszość z ni żej wy mie nio nych: 
1.TOEFL (Test Of En glish As A Fo re -

ign Lan gu a ge)
Mi ni mal ny wy nik umoż li wia ją cy do -
sta nie się na uczel nie to 550 pun -
któw w wer sji pa pie ro wej i 213
w wer sji kom pu te ro wej. Moż li wość
za pi sa nia się na eg za min i wię cej in -
for ma cji na stro nie:www.toefl.org

2.IELTS (In ter na tio nal En glish Lan -
gu a ge Te sting Sy stem)
Mi ni mal ny wy nik to 6.0. Wię cej in -
for ma cji na stro nie: www.ielts.org

3.CPE (Cer ti fi ca te Of Pro fi cien cy In
En glish). Mi ni mal na oce na to C.

Wię cej in for ma cji na stro nie:
www.cam brid ge e sol.org

4. CAE (Cer ti fi ca te In Ad van ced En -
glish). Mi ni mal na oce na to C. Szcze -
gó ły na stro nie: www.cam brid ge e -
sol.org

KKoosszz  ttyy  ssttuu  ddiioo  wwaa  nniiaa
Stu dia w Wiel kiej Bry ta nii są płat -

ne. 
Stu den ci państw człon kow skich UE

pła cą za stu dia ty le sa mo co ich ró -
wieś ni cy z Wysp. Ce na za le ży od ro -
dza ju uczel ni, kie run ku stu diów, pro -
gra mu i re gio nu.

Op ła ty za stu dia I stop nia (li cen cjac -
kie) są na stę pu ją ce:

W An glii, Wa lii i Ir lan dii Pół noc nej
– mak sy mal nie do 3.000 fun tów rocz -
nie.

W Szko cji nie ma op łat za stu dia,
na le ży tyl ko ui ścić na leż ność na fun -
dusz Gra du a le En dow ment Fund
– oko ło 2,2 ty się cy fun tów. 

Je śli cho dzi o stu dia pod y plo mo we,
kwo ty usta la ne są przez uczel nie i nie
ma jed no li tych obo wią zu ją cych sta -
wek. Stan dar do wa op ła ta za stu dia
ma gi ster skie wy no si oko ło 3 ty się cy
fun tów ale na przy kład pra wo czy me -
dy cy na to kosz ty do cho dzą ce na wet
do 10 ty się cy fun tów. 

Jesz cze kil ka lat te mu op ła ty za stu -
dia w Wiel kiej Bry ta nii wy no si ły 1.200
fun tów rocz nie. Jed nak ze wzglę du na
trud ną sy tu a cję fi nan so wa in sty tu cji
na u ko wych rząd zwię kszył op ła ty do
3.000 fun tów. Jest to mak sy mal ny pu -
łap usta lo ny przez da ną uczel nię ale
w rze czy wi sto ści wie le uni wersytetów
i szkół wyż szych właś nie ty le ka że so -
bie pła cić.

ŻŻyy  cciiee  ssttuu  ddeenn  cckkiiee
Dla stu den ta naj tań sze bę dzie miej -

sce w do mu aka de mic kim. Po kój o do -
syć wy so kim stan dar dzie kosz tu je
mie sięcz nie do 300 fun tów. Mał żeń -
stwom stu den ckim lub stu den tom
z ro dzi na mi ofe ro wa ne są miesz ka nia
w ce nie do 450 fun tów mie sięcz nie.
Moż na po szu kać po ko ju u an giel skiej
ro dzi ny w czym po ma ga uczel nia, co
wią że się z kosz ta mi od 50 do 80 fun -
tów ty god nio wo. Je że li ktoś de cy du -
je się na sa mo dziel ne szu ka nie lo kum,
po wi nien sko rzy stać z uczel nia ne go
biu ra za kwa te ro wa nia – Ho u sing Of -
fi ce lub Ac co mo da tion Of fi ce oraz ze
stro ny in ter ne to wej www.acom mo da -
tion for stu dents.com

Mie sięcz ne kosz ty wy ży wie nia za -
le żą prze de wszyst kim od miej sca po -
by tu. Naj dro żej jest oczy wi ście w Lon -
dy nie i in nych wię kszych mia stach.
Tu trze ba się li czyć z wy dat ka mi rzę -
du 550 fun tów. W mniej szych oś rod -
kach kwo ta mo że się zmniej szyć o oko -

ło 100-150 fun tów. W Wiel kiej Bry ta -
nii ist nie je sze ro ka ofer ta ta nich ba -
rów jak i uczel nia nych sto łó wek. Stu -
den ckie ży cie to wa rzy skie kwit nie,
a bio rąc pod uwa gę licz bę na szych ro -
da ków stu diu ją cych na Wy spach
z pew no ścią szyb ko po czu je my się jak
u sie bie w do mu. 

SSttyy  ppeenn  ddiiaa
Tak jak w in nych kra jach UE, rów -

nież w Wiel kiej Bry ta nii ist nie je moż -
li wość sko rzy sta nia przez stu den tów
z po mo cy fi nan so wej. Do stęp ne są róż -
ne go ro dza ju gran ty na za kwa te ro wa -
nie i op ła ty czes ne go. Ist nie ją rów nież
sty pen dia so cjal ne. Wię cej in for ma cji
na stro nie ser wi su pros pects i As so -
cia tion of Cha ri tab le Fo un da tions.

Po ży czki stu den ckie przy słu gu ją
oso bom któ re prze by wa ją w Wiel kiej
Bry ta nii od co naj mniej trzech lat.
Spła ty na stę pu ją po za koń cze niu stu -
diów, gdy za rob ki osią gną po ziom 15
ty się cy fun tów rocz nie.

Ist nie je rów nież moż li wość zwol nie -
nia z op łat za czes ne i ubie ga nie się
o środ ki fi nan so we w naj bliż szej pla -
ców ce Edu ca tion Au thA u tho rit miesz -
czą cej się w każ dym oś rod ku Co un -
cil. Na le ży jed nak pa mię tać, że po moc
ta po kry je je dy nie kosz ty czes ne go
nie obej mu jąc kosz tów utrzy ma nia. 

Szcze gó ło we in for ma cje na stro nie:
wwwwww..ssttuu  ddeenn  ttffii  nnaann  ccee  ddii  rreecctt..ccoo..uukk

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Spód ni czki to wa rzy szą
nam od za wsze. No si li je
na si pra przod ko wie już

w epo ce lo dow co wej, oczy wi ście
fu trza ne. Ko bie ty z azja tyc kie -
go ple mie nia Mao daw no te mu
wo dzi ły męż czyzn na po ku sze -
nie owi ja jąc bio dra ską pym
skraw kiem ma te ria łu przy po mi -
na ją cym spód ni czki. 

W śred nio wie czu ów czes ne
ele gan tki za kła da ły spód ni czkę
ja ko odzież spod nią. Bar dziej
przy po mi na ła hal kę słu żą cą do
przy trzy my wa nia po ńczoch, by -
ła dłu ga, nie wy god na i z rusz -
to wa nia mi.

Ko bie ty tak na praw dę za czę -
ły no sić spód ni czki do pie ro pod
ko niec XIX wie ku. Jesz cze sto
lat te mu po ka za nie cho ciaż by
łyd ki by ło nie mo ral ne i spo łecz -
nie po tę pia ne. 

Jak to się sta ło, że ta część
dam skie go ubio ru do ko na ła tak
wiel kiej ewo lu cji w tak krót kim
cza sie? W ja ki spo sób dłu gie, ko -

bie ce spód ni ce prze o bra zi ły się
w nie wiel kie, sek sow ne skraw -
ki ma te ria łu?

PPrraa  bbaabb  kkaa  mmii  nniióóww  kkii
Jesz cze w XVII wie ku panie

(jak i pa no wie) no si li suk nie, czy -
li ubio ry z suk na. Stop nio wo suk -
nie za czę ły być wy pie ra ne przez
spód ni ce, któ re oka za ły się bar -
dziej uży tecz ne cho ciaż na dal by -
ły dłu gie i nie zbyt wy god ne. 

W XIX wie ku ko bie ty za czę ły
mieć do syć krę pu ją ce go ubio ru
i po wie dzia ły – nie! Po wsta ła
wte dy tak zwa na „Li ga Krót kich
Spód nic” któ ra za po cząt ko wa ła
stop nio we skra ca nie tej czę ści
gar de ro by. Prze ło mem dla spód -
ni cy był rok 1900. W tym cza sie
we Fran cji za przy się żo no pier -
wszą ko bie tę – ad wo ka ta i wy -
ma rzo nym ubio rem do pra cy
oka za ła się właś nie spód ni ca.
W pa ry skich ka ba re tach śpie wa -
no na tę oka zję spe cjal ną pio -
sen kę za ty tu ło wa ną „Jej kró lew -
ska mość spód ni ca”. Po tem
wszyst ko po to czy ło się bar dzo
szyb ko. Na stą pi ła era char le sto -
na, twi sta i spód ni czki sta wa ły
się co raz krót sze.

SSppóódd  nnii  cczzkkaa  ddllaa  kkaażż  ddeejj  kkoo  bbiiee  ttyy
Za nim przej dę do mi nió wek,

kil ka do brych rad od spe cja li sty
z dzie dzi ny mo dy.

Je rzy Tur ba sa, zna ny kra kow -
ski kra wiec szy ją cy dla ta kich
sław jak An drzej Waj da czy Wi -
sła wa Szym bor ska, w swo jej
książ ce „Ubie ra jąc ko bie tę suk -
ce su” udzie la wska zó wek do ty -
czą cych no sze nia spód nic:
n Dłu gość nad ko la nem – gdy

no gi są ide al nie zbu do wa ne,
a ko la na kształ tne.

n Dłu gość po ni żej ko lan – gdy
łyd ki nie są nad mier nie
umięś nio ne.

n Dłu gość mniej wię cej w po ło -
wie łyd ki – op tycz nie wy dłu -
ża i zwę ża no gi. Jest to dłu -
gość ko rzyst na w za sa dzie dla
wszyst kich pań.

n Dłu gość po mię dzy łyd ką
a kost ką – dłu gość dla wszyst -
kich. Sto so wa na głów nie
w kre a cjach wie czo ro wych.
I jesz cze kil ka uwag. Spód ni -

ca po win na być za wsze ciem niej -
sza od gó ry. Jas na bo wiem przy -
cią ga uwa gę i po sze rza bio dra.
Ele gan cka spód ni ca mu si ide al -
nie le żeć na bio drach (nie od sta -
wać). Roz cię cie z ty łu po win no

za cho dzić tak, aby nie od sła niać
ud. Gdy bio dra i uda są roz bu do -
wa ne na le ży uni kać zwę że nia li -
nii do łem i wszel kich za o krą gleń.

Każ da ko bie ta de cy du ją ca się
na za ło że nie mi ni mu si pa mię -
tać, że w tym wy pad ku obo wią -
zu ją pew ne za sa dy: od po wied ni
spo sób sia da nia, wsta wa nia, uło -
że nia nóg czy wsia da nia i wy -
sia da nia z sa mo cho du.

SSppóódd  nnii  cczzkkoo  wwaa  rree  wwoo  lluu  ccjjaa
Mi ni spód ni czka to wy na la zek

na szych cza sów. Jej hi sto ria za -
czy na się w la tach 60-tych ubieg -
łe go wie ku w Wiel kiej Bry ta nii,
kie dy to pro jek tan tka Ma ry Qua -
nt za pre zen to wa ła mi ni sze ro -
kiej pu blicz no ści. Mo del ki
w krót kich spód ni czkach po ka -
za ły się na lon dyń skich uli cach
i dla te go uwa ża się, że sto li cą
krót kiej spód ni czki jest Lon dyn.

Ma ry Qua nt krót ką spód ni -
czkę na zwa ła „mi ni” na cześć
ulu bio nej mar ki sa mo cho du.
Pro jek to wa ła spód ni czki z na -
sta wie niem na pro duk cję ma so -
wą aby każ da ko bie ta, nie tyl ko
od po wied nio sy tu o wa na fi nan -
so wo, mog ła być szczę śli wą po -
sia da czką te go wy ma rzo ne go
skraw ka ma te ria łu. Pier wszy za -
gra nicz ny po kaz jej krót kich
spód ni czek miał miej sce w 1965
ro ku w No wym Jor ku. Mo del ki
spa ce ro wa ły uli ca mi mia sta co
wzbu dzi ło ta ką sen sa cję, że spo -
wo do wa ło pa ra liż ru chu ulicz -
ne go na wie le go dzin.

Ame ry kań ska iko na sty lu Jac -
qu li ne Onas sis – wdo wa po pre -
zy den cie Ken ne dym, pu blicz nie
wy stą pi ła w mi ni w 1966 ro ku.
Od te go mo men tu Ame ry kan ki
wprost osza la ły na pun kcie krót -
kiej spód ni czki i każ da mu sia ła
mieć mi niów kę w swo jej sza fie.
W la tach sie dem dzie sią tych mi -
ni roz klo szo wa ła się i uło ży ła
w pli sy. Dzie sięć lat póź niej za -
wład nę ła skó rą i dżin sem. Dzi -
siaj kró lu je nie po dziel nie w róż -
nych fa so nach i ko lo rach.

We dług in nej wer sji, au to rem
mi niów ki był Fran cuz o na zwi -
sku An dre Co ur re ges, któ ry ja -
ko pier wszy skró cił spód ni czkę
przed ko la na 

i dłu gość mi ni wpro wa dził na
pa ry skie sa lo ny. Swo je pro jek -
ty po ka zał w 1965 ro ku szo ku -
jąc kon ser wa tyw nych przed sta -
wi cie li świa ta mo dy. 

Krótka historia krótkiej spódniczki
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Dopiero 
pod koniec 
XIX wieku
kobiety tak
naprawdę
zaczęły nosić
spódniczki.
Jeszcze sto 
lat temu
pokazanie
chociażby 
łydki było
niemoralne
i społecznie
potępiane. 



Do tej po ry nie roz strzy gnię ta po zo -
sta je kwe stia, kto jest au to rem pro -
jek tu za ty tu ło wa ne go mi ni spód ni -
czka. Jed nak pew ne jest, że An dre
Co ur re ges nie opa ten to wał swo je go
po my słu i wszyst kie – z pew no ścią nie -
ba ga tel ne – zy ski „zgar nę ła” Ma ry
Qua nt. Zo sta ła na wet odzna czo na
przez kró lo wą El żbie tę II Or de rem Im -
pe rium Bry tyj skie go za roz wój prze -
my słu lek kie go, zwię ksze nie eks por -
tu i pro pa go wa nie Wiel kiej Bry ta nii
w świe cie.

Spo łecz ny szok ja ki to wa rzy szył
krót kim spód ni czkom był ogrom ny.
Bar dzo czę sto do cho dzi ło do sy tu a cji,
że kie row cy na wi dok ko bie ty w mi ni
tak gwał tow nie za trzy my wa li swo je
sa mo cho dy, że ilość wy pad ków dro -
go wych znacz nie się zwię kszy ła. Ho -
len der ski par la ment zde cy do wa nie

i jed noz nacz nie wy po wie dział się prze -
ciw ko no wej mo dzie. Na Ma da ga ska -
rze za no sze nie mi ni na wet ka ra no
aresz tem od 5 do 10 dni. W li sto pa -
dzie 1965 ro ku an giel ska mo del ka Je -
an Shrim pton wy wo ła ła ogrom ny
skan dal po ja wia jąc się na au stra lij -
skich wy ści gach kon nych Mel bo ur ne
Cup w mi ni spód nicz ce nie za ło ży wszy
do niej raj stop.

Krót ka spód ni czka sta ła się sym bo -
lem wy zwo le nia i ze rwa nia z kon ser -
wa tyw ny mi ide a ła mi lat pięć dzie sią -
tych ubieg łe go wie ku. 

Nad cho dzi ły już in ne cza sy – „dzie -
ci kwia tów”, wol no ści ra so wej, świa -
to po glą do wej i sek su al nej. Mło dzi lu -
dzie za czę li zry wać z do tych czas
obo wią zu ją cy mi kon we nan sa mi i tra -
dy cją. Nic nie by ło w sta nie za trzy -
mać do ko nu ją cych się zmian. Mo da
za czę ła żyć włas nym ży ciem i na rzu -

cać swo je wy ma ga nia spo łe czeń stwu.
Krót ka spód ni czka wy gra ła z za ka za -
mi, na ka za mi i na sta łe we szła do świa -
ta mo dy.

Dzi siaj ko bie ty mo gą za sła niać lub
od sła niać no gi po ka zu jąc uda i ni ko -
go to nie gor szy. Zmie nia ją się tren -
dy, fa so ny, ale krót ka spód ni czka jest
wciąż na to pie. W czym tkwi se kret
po pu lar no ści czę ści gar de ro by do któ -
rej uszy cia po trze ba tak nie wie le ma -
te ria łu? Mi niów ka ma nie pow ta rzal -
ny styl i jest bar dzo, bar dzo se xy.
Ko cha ją ją ko bie ty i męż czyź ni, cho -
ciaż każ da z płci ma swo je po wo dy te -
go uwiel bie nia. Nad cho dzą ce wa ka -
cje z pew no ścią bę dą oka zją do
po dzi wia nia nie zli czo nej ilo ści „mi ni”,
jak rów nież do za du my nad tym, czy
ta część gar de ro by słu ży do za kry wa -
nia czy... od kry wa nia cia ła. 

BBaarr  bbaa  rraa  KKaa  mmiińń  sskkaa
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Drogie Dzieci,

W dniu Waszego Święta życzymy Wam 
by Wasza buzia była zawsze uśmiechnięta. 
Bojkotujcie dzisiaj szpinak, 
kaszę bo to Wielkie Święto Wasze. 
Zajadajcie chipsy, lody 
popijając Coca-Colą dla ochłody. 
Szkolne troski i kłopoty 
niech dziś idą w zapomnienie 
a bajek świat 
niech będzie Waszych marzeń spełnieniem. 

RReeddaakkccjjaa  „„AAnnttwweerrppiiaa  ppoo  PPoollsskkuu””

Myszka Zora
Idzie zima, trudna pora…
z niepokojem myśli Zora 
Trzeba szukać wnet schronienia 
i zapasów do jedzenia.
Idzie myszka polem złotym, 
żwawo zbiera żytnie kłosy.
Biegnie dróżką z tobołkami… 
Patrzy a tu domek mały.
Może znajdę tam mieszkanie 
i w ciepełku zjem śniadanie?
Lekko do drzwi zastukała, 
weszła i o mało nie zemdlała.
Na kanapie leży dumny, nastroszony kot 
na myszy obrażony.
Zjem śniadanie w innym domu, 
szybko biegnąc myśli Zora.
To nie na mnie jeszcze pora!!! 

Żółw i Zebra
W puszczy zielonej, 
nad pięknym strumykiem 
Spotkał żółw Maciek zebrę Edytę.
Aby nawiązać temat rozmowy, 
Żółw mruknął pod nosem nie unosząc głowy…
Nuda potworna…Nikogo nie ma…
Może tak wyścig wokół strumienia??
Zebra od śmiechu aż się zaniosła…
On chyba się zgrywa na takiego osła?
No to ruszamy! Żółw dał komendę….
Zebra natychmiast ruszyła pędem…..
Biegnie i krzyczy…umrę ze śmiechu…
Ty serca nie masz!!...
Wpada na metę, oczom nie wierzy…
Żółw Maciek już tam spokojnie siedzi.
Dobra kolego…wygrałeś, przyznaje ci rację
W zamian zapraszam na dobrą kolację…
Maciek chichocząc, mruczy pod nosem…
Ja nie mam serca??
Przecież nawet nie ruszyłem się z miejsca….. 

Jeżyk Stefek
Jesień już w pełni, sad pełen gruszek.
Z norki wychodzi Stefek leniuszek.
Kolce nastroszył, oczy przeciera.
Ja mam te gruszki sam sobie zbierać?
Powiem tak szczerze, że wyjścia nie mam..
Chyba, że zrobię z koguta jelenia…?
Hej koguciku! Widzisz te owoce!?
Pozbieraj je miły bo bolą mnie kolce..
Kolce cię bolą? Nic mi cię nie żal! 
Bo wiem kolego, że oszukujesz! 
I sprytnie od pracy się wymigujesz!
Stefek ze złości zwinął się w kulkę
Turlał się turlał na owoców górkę.
Gruszki na kolce się pięknie wbiły
I razem z jeżem do norki wróciły… 

Krokodyl Bartek
Krokodyl Bartek był bardzo chory.
Cały dzień narzekał, że brzuszek go boli.
Choroba wszak rzadko krokodylom się zdarza.
Lecz tato troskliwie zabrał go do lekarza.
Wczoraj przeleżał w zimnej kałuży….
Oj, nic dobrego to nam nie wróży…..
Lekarz go bardzo dokładnie osłuchał
Wziął precyzyjne wymiary brzucha.
Cóż mu dolega? Ma słabe zdrowie?
Bardzo go boli? Może sam nam powiesz?
Cóż mam wam powiedzieć? Wyszeptał Bartek
Czy wy nie wiecie, że dziś tłusty czwartek?
Szczęście, że nie dostałem gorączki….
Bo zjadłem 104 cieplutkie pączki!!!

Po wyż sze ry mo wan ki za czer pnię te zo sta ły z ksią że czki dla
dzie ci za ty tu ło wa nej „Dla ma lu cha i ma lu si śmiesz ne wier sze
do po du si’’au tor stwa An ny Szym bor skiej.
Od wrześ nia te go ro ku na sza ga ze ta roz pocz nie pro gram edu -
ka cyj ny pod ha słem: „Po czy taj mi ma mo, ta to Po Pol sku’’. Do -
dat kiem dla na szych mi lu siń skich do wrześ nio we go nu me ru
„An twer pii po pol sku” bę dzie wy żej wy mie nio na ksią że czka.
Ale już te raz za chę ca my wszyst kich ro dzi ców do czy ta nia na -
szym dzie ciom Po Pol sku.

ZZ ppoo  zzddrroo  wwiiee  nniiaa  mmii  rree  ddaakk  ccjjaa

Wszystkie dzieci nasze są
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Są szcze re, nie prze wi dy wal ne,
spon ta nicz ne i na tu ral ne. Bar -
dzo du żo mó wią i po ru sza ją się
pra wie z pręd ko ścią świat ła. 

Cią gle py ta ją: A dla cze go?
A po co? A kie dy? A gdzie? A jak?

Prze cięt ne czte ro let nie dziec -
ko mo że za dać oko ło 400 py tań
dzien nie. To nie moż li we? Prze -
ciw nie, jak naj bar dziej moż li we.

Każ dy ro dzic sta ra się wy cho -
wać swo ją po cie chę jak naj le -
piej. Ale czy wszyst kim to się
uda je? We dług an kie ty prze pro -
wa dzo nej na fo rum por ta lu ema -
ma, do ro śli wręcz przy zwa la ją
na pew ne nie sto sow ne za cho wa -
nia swo ich po ciech. Po niż sze au -
ten tycz ne wy po wie dzi do ty czą
pię ciu naj gor szych za cho wań na
któ re nie któ rzy ro dzi ce poz wa -
la ją dzie ciom. Cy to wa ne tu taj
zda nia dla przej rzy sto ści nie bę -
dą uję te w cu dzy sło wy. 

NNIIEE  GGRRZZEECCZZ  NNOOŚŚĆĆ  
II NNIIEE  UU  SSTTĘĘ  PPOO  WWAA  NNIIEE  
MMIIEEJJ  SSCCAA  SSTTAARR  SSZZYYMM

Mo je dziec ko nie mu si ustę po -
wać miej sca w tram wa ju oso bie
star szej, bo sa mo ma pra wo być
zmę czo ne. A kto po wie dział, że
dziec ko mu si stać a do ro sły sie -
dzieć? To wszyst ko przez tych
star szych lu dzi, któ rzy wszę dzie
szu ka ją dziu ry w ca łym. Wcho -
dzą ta cy do tram wa ju i tyl ko pa -
trzą gdzie by tu usiąść. Jak zo ba -
czą, że na miej scu sie dzą cym jest
dziec ko, awan tu ra go to wa. A ja
tłu ma czę mo je mu dziec ku, że ono
ni ko mu ustę po wać miej sca nie
mu si. Ja też nie wsta ję, że by ktoś
in ny mógł usiąść. Bo ni by dla cze -
go? Prze cież też pła cę za prze jazd.

Mo je dziec ko jest nie grzecz ne
i na py sko wa ło? A ni by dla cze go
ma grzecz nie od po wia dać tej sta -
rej cie kaw skiej ba bie któ ra
wszyst ko chce wie dzieć? Niech
mo je dziec ko od ma łe go uczy się
ra dzić so bie w ży ciu. Im bar dziej
za har tu je się za mło du, tym le -
piej dla nie go. Co? Ta kie za cho -
wa nie jest nie grzecz ne? Jak to
nie grzecz ne? A kto po wie dział,
że dziec ko mu si od po wia dać na
wścib skie py ta nia? Wca le nie mu -
si a je że li już, to niech od po wie
tak, że by tej ba bie w pię ty po szło.
W spo wied ni ka się ba wi czy co? 

ZZŁŁOOSSZZ  CCZZEE  NNIIEE  SSIIĘĘ  
II PPRRZZEE  KKLLII  NNAA  NNIIEE

A ni by dla cze go ma się nie zło -
ścić? Każ de mu, na wet do ro słe -

mu zda rza się wście kać bez po -
wo du. Zna jo ma mó wi ła mi, że
jak się dziec ku bę dzie pew nych
rze czy za bra niać, to ono spe cjal -
nie bę dzie ro bić na złość. A tak
po wście ka się i mu przej dzie.
Jak chce się drzeć to niech się
drze, mnie to nie prze szka dza.
A Pani nie mu si słu chać. Mo je
dziec ko w szko le uży wa brzyd -
kich wy ra zów? To nie moż li we.
Ono prze kli na tyl ko w do mu.
Tak się umó wi liś my. Jak mu si
so bie ul żyć ma to ro bić w do mu,
w szko le mu nie wol no. To wca -
le nie jest nie ład ne pro szę Pani.
Każ dy czło wiek od cza su do cza -
su mu si so bie po rząd nie za kląć.
A Pani co, mo że świę ta?

BBRRAAKK  SSAA  MMOO  DDZZIIEELL  NNOO  ŚŚCCII
Có re czko, ma mu sia za wią że ci

bu ci ki. Nie schy laj się bo bę dzie
bo la ła cię głów ka. Dla cze go nie
jesz? Zmę czo na je steś? Ma mu -
sia cię na kar mi a ty po o glą daj
so bie ba je czki. Syn ku, zo staw te
za baw ki, ma mu sia je po u kła da.
I nie wy ko nuj tak gwał tow nych
pod sko ków bo upad niesz.

Nie sma ku je ci ob ia dek? To
mo że zjesz cia ste czko, al bo chip -
sy. 

Nie mu sisz sprzą tać swo je go
po ko ju je że li nie chcesz. Ta tuś
po tem to zro bi.

NNIIEE  PPOO  NNOO  SSZZEE  NNIIEE  
KKOONN  SSEEKK  WWEENN  CCJJII  ZZAA  BBII  CCIIEE
DDZZIIEE  CCII

Pani chy ba żar tu je. Mój sy nek
kil ka ra zy ude rzył Pani cór kę?
On ni ko go nie bi je, on się bro -
ni. Za wsze mu po wta rzam, że
jak go ktoś sztur chnie to mu si
od dać. Ale ma to zro bić tak, że -
by na u czy ciel ka nie wi dzia ła. 

To by ło przez przy pa dek?
A skąd Pani wie? Mo je dziec ko
nie mo że stać bez czyn nie jak in -
ne je za cze pia. Mu si się bro nić
przed ta ki mi dzieć mi jak Pani
cór ka. Kto to wi dział, że by bez
po wo du do ku czać bez bron ne mu
chłop cu. I to jesz cze dziew czyn -
ka. Jak Pani wy cho wa ła dziec -
ko sko ro już w tym wie ku jest
agre syw ne i za cze pia ko le gów?
I niech mi Pani nie wma wia, że
mój sy nek bi je dzie ci. Prze cież
znam swo je dziec ko. 

NNIIEE  DDZZIIEE  LLEE  NNIIEE  SSIIĘĘ  ZZ NNII  KKIIMM
Dla cze go on się ba wi two im

sa mo cho dem? Ty le ra zy ci mó -
wi łam, że nie po to tak cięż ko

z oj cem pra cu je my aby ja kieś ob -
ce dzie cia ki do ty ka ły two ich rze -
czy. Jak chce ta ki sa mo cho dzik,
to niech mu ro dzi ce ku pią. Ta -
cy bied ni. Zno wu wy jeż dża ją na
wa ka cje a włas ne mu dziec ku ża -
łu ją za ba wek. Nie syn ku, sam
zjedz cia ste czko, po co da wać in -
nym dzie ciom. Na pew no je steś
głod ny. On cię po czę sto wał cze -
ko lad ką? To je go spra wa. Ty nie
mu sisz się ni czym dzie lić. To
two je świę te pra wo. Ma ma i ta -
tuś jak nie ma ją ocho ty to też
się z ni kim nie dzie lą. I nie mu -
sisz wszyst kim do ko ła po wta -
rzać dzień do bry. Nie je steś prze -
cież au to ma tycz ną se kre tar ką.

Ja ki kol wiek ko men tarz jest tu
po pro stu zbęd ny. 

Co war to wie dzieć
o dzie ciach
1. Je że li chce my aby na sze

dziec ko wy ro sło na ge niu sza,
ogra nicz my oglą da nie przez
nie go te le wi zji. Na u kow cy
z uni wersytetów w Mi chi gan
i Mon tre a lu do wie dli, że czę -
ste oglą da nie te le wi zji przez
ma łe dzie ci mo że spo wo do -
wać osią ga nie w szko le sła -
bych wy ni ków w na u ce i do -
pro wa dzić w przy szło ści do
prob le mów zdro wot nych.

2. Co dwu dzie ste ma łe dziec ko
oglą da ją ce kre sków ki my śli,
że mysz ki są ró żo we i uczą się
tań czyć na za ję ciach ba le to -
wych. Co dzie sią te dziec ko
jest prze ko na ne, że niedź -
wiedź jest wyż szy od ży ra fy
a psy nie dość że mó wią, to
jesz cze la ta ją. Ta ki wy pa czo -
ny ob raz rze czy wi sto ści ma -
ją na sze dzie ci oglą da ją ce nie -
któ re baj ki w te le wi zji.

3. Te le wi zor wca le nie uczy mó -
wić. Wręcz prze ciw nie. Twier -
dze nie, że dzie ci któ re du żo
cza su po świę ca ją na oglą da -
nie te le wi zji mó wią wię cej niż
ich ró wieś ni cy, jest cał ko wi -
cie nie praw dzi we. We dług na -
u kow ców, ma lu chy spę dza ją -
ce wol ny czas przed
te le wi zo rem ro zu mie ją o wie -
le mniej niż te któ re te go nie
ro bią. Ro dzi ce, któ rzy ba wią
się ze swo i mi dzieć mi i z ni -
mi roz ma wia ją, wy po wia da ją

O dzie ciach pra wie wszyst ko
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do nich śred nio oko ło 900 słów
dzien nie. Nato miast do ro śli, któ -
rzy sa dza ją ma lu chy przed te le wi -
zo rem, mó wią do nich aż o 700 słów
mniej. W tym mo men cie ro dzi się
py ta nie: Gdzie dzie ci ma ją na u czyć
się po praw nej wy mo wy, je że li na
co dzień ma ją do czy nie nia z ta kim,
a nie in nym te le wi zyj nym prze ka -
zem?

4. Od lat pa nu je opi nia, że je dy na cy
to dzie ci sa mot ne i w wię kszo ści sa -
mo lub ne. Oka zu je się jed nak, że
jest ina czej. Do ra sta nie bez ro dzeń -
stwa nie ozna cza prob le mów z na -
wią zy wa niem przy jaź ni i kon tak -
tem z ró wieś ni ka mi w póź niej szych
la tach. W chwi li gdy je dy nak idzie
do przed szko la lub do szko ły, bły -
ska wicz nie nad ra bia wszyst kie to -
wa rzy skie za leg ło ści. Na u kow cy
z Ohio prze ba da li 13 ty się cy na sto -
lat ków a wy ni ki po ka za ły, że je dy -
na cy są tak sa mo lu bia ni przez ró -
wieś ni ków jak dzie ci ma ją ce
ro dzeń stwo. Nie są też bar dziej sa -
mo lub ni i za pa trze ni w sie bie.

5. Do ro śli uzna ją po si łek za ape tycz -
ny i ład nie po da ny już wte dy, gdy
skła da się z trzech ko lo rów: żół te -
go (ziem nia ki), zie lo ne go (sa ła ta
lub ogó rek) i brą zo we go (kot let).
W przy pad ku dzie ci oka zu je się, że
naj bar dziej lu bią jeść da nia skom -
po no wa ne z przy naj mniej sze ściu
ko lo rów. In try gu ją je bar wne po -
tra wy uło żo ne np. w sy me trycz ne
wzo ry. Praw do po dob nie na wet naj -
wię ksze nie jad ki sku szą się na tort
z wa rzyw czy owo co we ser dusz ko.

6. Do tej po ry Al bert Ein ste in ze swo -
im IQ 160 był uwa ża ny za nie do -
ści gnio ny sym bol ge niu sza. Tym -
cza sem w Wiel kiej Bry ta nii miesz ka
so bie trzy na sto let ni Sho Ya no, któ -
re go ilo raz in te li gen cji wy no si 200.
Chło piec jest stu den tem II ro ku me -
dy cy ny na pre sti żo wym Uni -
wersytecie w Chi ca go i jed no cześ -
nie je dy nym uczniem, któ ry
roz po czął stu dia na wy dzia le le kar -
skim w wie ku 9 lat. Na eg za mi nie
wstęp nym, na 1600 moż li wych pun -
któw zdo był aż 1500.
Sho na u czył się pi sać w wie ku

dwóch lat a rok póź niej bie gle czy tał.
Ma jąc czte ry la ta nie tyl ko wy ko ny -
wał utwo ry mu zy ki kla sycz nej ale rów -
nież kom po no wał. W wie ku sied miu
lat cho dził już do szko ły śred niej. Pro -
fe so ro wie na stu diach twier dzą, że
chło piec wy róż nia się na ko rzyść spoś -
ród po zo sta łych stu den tów i zna od -
po wie dzi na py ta nia za nim wy kła dow -
cy je za da dzą. Je go ma rze niem jest
wy na le zie nie sku tecz ne go le kar stwa

na ra ka. Gdy jest nie grzecz ny, ro dzi -
ce za bie ra ją mu książ ki do czy ta nia,
co jest dla nie go naj wię kszą ka rą. Co
cie ka we, je go ro dzi ce są cał kiem prze -
cięt ny mi ludź mi i do tej po ry nikt w ro -
dzi nie nie wy ka zy wał spe cjal nych
uzdol nień. Jed nak roś nie mu kon ku -
ren cja. Je go młod sza sio stra chy ba
pój dzie w śla dy star sze go bra ta, gdyż
oka zu je się, że też jest dziec kiem wy -
jąt ko wo roz wi nię tym i uzdol nio nym.

NNaajj  ddrroożż  sszzaa  sszzkkoo  łłaa  śśwwiiaa  ttaa
Szwaj car ski In sty tut Le Ro sey to

szko ła, w któ rej za rok na u ki trze ba
za pła cić pra wie 100.000 eu ro. Uczą
się w niej po cie chy ko ro no wa nych
głów, su per gwiazd i mul ti mi lio ne rów.
Jest to szko ła eli tar na i nie każ dy mo -
że się w niej kształ cić. Co ro ku zgła -
sza się po nad 400 chęt nych z któ rych
wy bie ra nych jest tyl ko 80 naj lep szych.
W szko le jest 380 miejsc a na u cza niem
ob ję te są dzie ci w wie ku od 8 do 16
lat. Wię kszość z nich miesz ka w dwóch

kam pu sach po ło żo nych nad Je zio rem
Ge new skim. Ucznio wie ma ją do dys -
po zy cji osiem do sko na le wy po sa żo -
nych la bo ra to riów na u ko wych, 53 sa -
le lek cyj ne, bib lio te kę wraz z cen trum
mul ti me dial nym, dwie sa le gim na -
stycz ne, kil ka kor tów te ni so wych, ba -
se ny, strzel ni ce oraz te atr i ka pli cę.
Lek cje pro wa dzo ne są po fran cu sku
i an giel sku przez naj bar dziej wy kwa -
li fi ko wa nych na u czy cie li. Za ję cia do -
dat ko we to mię dzy in ny mi na u ka pi -
lo ta żu, wy kła dy z kul tu roz naw stwa
prze pro wa dza ne w In diach, Wiet na -
mie i Mek sy ku. 

W okre sie zi mo wym ucznio wie i na -
u czy cie le kon ty nu u ją na u kę w zna -
nym ku ror cie na rciar skim Gsta ad.

Ab sol wen ta mi tej pre sti żo wej szko -
ły są mię dzy in ny mi: ksią żę Ra i ner
– wład ca Mo na co, dzie ci pre mie ra
Chur chil la i Eli za beth Tay lor.

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych
opra co wa ła

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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Wnie dzie lę, 27 ma ja od by ła
się je dy na i nie pow ta rzal -
na ma jów ka w An twer pii

zor ga ni zo wa na przez fun da cję „Chi -
ldren of Eu ro pe”. Im pre za mia ła miej -
sce w Par ku Spo or Nord, któ ry oka -
zał się świet nym miej scem na
po lo nij ny fe styn dzię ki ogrom nym po -
ła ciom tra wy na któ rych pik ni ko wa -
li na ko cy kach w bla sku słoń ca na si
ro da cy.

Już w po łud nie łą ka za peł ni ła się
sto i ska mi na któ rych moż na by ło na -
być ręcz nie ro bio ną bi żu te rię czy kar -
tki oko licz no ścio we, po roz ma wiać
z przed sta wi cie la mi pol skich firm, ku -
pić książ ki lub ubra nia, a tak że zjeść
pysz ne pol skie je dzon ko. Cen tral nie
usta wio na sce na roz brzmie wa ła
świet ną mu zy ką w wy ko na niu nie za -

wod ne go zes po łu „Tom [&] Jer ry”
z Bruk se li (po zdra wia my!).

W pro gra mie nie za bra kło atrak cji.
Na ja kiś czas sce na zo sta ła opa no wa -
na przez zes pół dzia ła ją cy przy fun -
da cji „Chi l dren of Eu ro pe”, któ ry nie
tyl ko za chwy cił pu blicz ność po ka za -
mi tań ca ale rów nież nie zwy kły mi wy -
ko na nia mi pol skich prze bo jów. Od -
by ły się rów nież licz ne gry i za ba wy
dla naj młod szych.

Przy sto i sku por ta lu Wi zy tów ka.be
od był się III Tur niej Mi ni pił ka rzy ków.
Ilość ma łych ama to rów fo ot ball'u, któ -
rzy chcie li wziąć udział w tur nie ju prze -
szła na sze ocze ki wa nia! Osta tecznie, po
wie lu za cię tych run dach, tur niej wy grał
Kac per – 10 let ni miesz ka niec An twer -
pii. Na sce nie dum nie ode brał na gro dę,
pił kę FC Bar ce lo na. Gra tu lu je my!

Po la cy w An twer pii oka za li się nie -
zwy kle otwar ty mi i po god ny mi ludź -
mi. Z ra do ścią ko rzy sta li z do bro -
dziejstw pik ni ku, da jąc się na wet
po rwać tań com pod sce ną. Pik ni ku -
ją ce na ko cy kach ro dzi ny i gru py zna -
jo mych do da wa li świet ne go, nie pow -
ta rzal ne go kli ma tu im pre zie i z ocho tą
po zo wa li do zdjęć, któ re znaj du ją się
w na szej ga le rii.

Dzię ku je my or ga ni za to rom, fun da -
cji „Chi ldren of Eu ro pe” za za pro sze -
nie, gra tu lu je my świet nej im pre zy
i po zdra wia my go rą co Po lo nię an -
twer pską!
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GGrrzzee  ggoorrzz  SSkkaa  wwiińń  sskkii  – Li der
zes po łu KOM BII. Mu zyk, dla któ -
re go czas sta nął w miej scu po to,
że by mógł wy cho wać na swo jej
mu zy ce kil ka po ko leń. Z fi la rem
Pol skiej Sce ny Roc ko wej roz ma -
wia ła An na Szym bor ska

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  JJee  ssttee  śścciiee
pprraa  wwiiee  4400  llaatt  nnaa  rryynn  kkuu  mmuu  zzyycczz  --
nnyymm..  KKaażż  ddyy  WWaasszz  kkaa  wwaa  łłeekk  ttoo
hhiitt..  CCzzyy  mmaasszz  jjaa  kkiiśś  pprrzzee  ppiiss  nnaa
ttaa  kkii  ssuukk  cceess??

GGrrzzee  ggoorrzz  SSkkaa  wwiińń  sskkii  – My ślę,
że ta kie coś jak prze pis na suk -
ces nie ist nie je w przy ro dzie....
Są dzę, że jest to wy pad ko wa kil -
ku czyn ni ków ta kich jak ta lent,
pra ca, wy trwa łość, kon sek wen -
cja i przy sło wio wy łut szczę ścia...
Choć pew nie ze wzglę du na dość
dłu gi czas dzia ła nia w show biz -
ne sie ma my ja kieś do świad cze -
nie, któ re mo że tro chę po ma gać.
Ale oprócz wy żej wy mie nio nych
waż ne jest że by za dzia ła ły wy żej
wy mie nio ne czyn ni ki i to naj le -
piej wszyst kie na raz! 

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  OOdd  kkąądd  ppaa  --
mmiięę  ttaamm  zzaa  wwsszzee  jjee  ssttee  śścciiee  ww ppiieerr  --
wwsszzeejj  llii  ddzzee..  CCzzyy  jjeesstt  jjaa  kkiieeśś  wwyy  --
ddaa  rrzzee  nniiee  mmuu  zzyycczz  nnee,,  kkttóó  rree
ttrraakk  ttuu  jjeesszz  jjaa  kkoo  sszzcczzee  ggóóll  nnyy  ssuukk  --
cceess??

Grze gorz Ska wiń ski – Na szym
chy ba naj wię kszym suk ce sem
jest to, że uda ło nam się prze -
trwać w nie złej for mie przez ty -
le lat i nie spaść do II Li gi... Nie
wiem czy coś bym w ja kiś szcze -
gól ny spo sób wy róż nił je śli cho -
dzi o na gro dy, zło te i pla ty no we
pły ty to waż ne do wo dy na to, że
zes pół jest lu bia ny i ak cep to wa -
ny.... Ale chy ba naj waż niej sze

jest to, że ma my dość wier ną pu -
blicz ność, fa nów i to nie jed no
po ko le nie!

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  TTwwoo  jjaa  ppiieerr  --
wwsszzaa  ppłłyy  ttaa??  JJaa  kkiiee  mmaasszz  zz nniiąą
wwssppoomm  nniiee  nniiaa??

Grze gorz Ska wiń ski – Pier -
wsza pły ta Kom bi to by ło prze -
ży cie „nie z tej zie mi” ogrom ne
emo cje, nie pew ność i w koń cu
ra dość po wy da niu a po tem
ogrom na sa tys fak cja bo zes pół
za czął się „prze bi jać” w ra diu,
tv... Pa mię tam jak za czę liś my
być po pu lar ni lu dzie roz poz na -
wa li nas na uli cy czy w re sta u -
ra cji.... Czy li mó wiąc krót ko za -
czę ła się wte dy na sza praw dzi wa
ka rie ra. Oczy wi ście nikt z nas
nie wie dział jak to się po to czy
i jak bę dzie wy glą da ła przy szłość
ale bar dzo wie rzy liś my, że na -
sza mi łość do mu zy ki i po świę -
ce nie się spra wie zo sta nie od -
wza jem nio ne. Bo prze de
wszyst kim to chcie liś my grać
i być mu zy ka mi a nie ja ki miś
tam „gwia zda mi” czy ce le bry ta -
mi. 

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  ZZ kkttóó  rreejj  ppłłyy  --
ttyy  jjee  sstteeśś  nnaajj  bbaarr  ddzziieejj  zzaa  ddoo  wwoo  lloo  --
nnyy??  CCzzyy  ddoo  kkttóó  rreejjśś  mmaasszz  sszzcczzee  --
ggóóll  nnyy  sseenn  ttyy  mmeenntt??

Grze gorz Ska wiń ski – Nie
mam jed nej swo jej ulu bio nej pły -
ty jest ich kil ka bar dzo lu bię „
KOM BI 4”, so lo wą pły tę „SKA -
WIN SKI”, al bu my „BZZZ”
i „MROK” O.N.A., „CD” KOM -
BII, czy mo je osta t nie „dziec ko”
so lo wy al bum „ ME&MY GU I -
TAR”

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  NNaa  TTwwoo  jjeejj
mmuu  zzyy  ccee  wwyy  cchhoo  wwuu  jjęę  ssiięę  jjuużż  ddrruu  --
ggiiee  ppoo  kkoo  llee  nniiee..  CCzzyy  cczzuu  jjeesszz  ssaa  --
ttyyss  ffaakk  ccjjęę  zz ttee  ggoo  ppoo  wwoo  dduu??

Grze gorz Ska wiń ski – To fakt
że już dzia łam po nad 36 lat
w bran ży mu zycz nej, ale jesz cze
nie po wie dzia łem osta t nie go sło -
wa (mam na dzie ję), si łą rze czy
więc je stem mu zy kiem wie lu po -
ko leń, obec nie na na szych kon -
cer tach ba wi się pu blicz ność
w na szym wie ku i star sza ale
wię kszość sta no wią lu dzie mło -
dzi i bar dzo mło dzi.... To jest
wiel ka sa tys fak cja, że na sza mu -
zy ka łą czy po ko le nia a „Każ de
po ko le nie ma włas ny czas, każ -
de po ko le nie chce zmie nić
świat...” tak śpie wam w jed nej
z pio se nek „KOM BII”

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  JJee  sstteeśś
ww ppeeww  nnyymm  sseenn  ssiiee  jjeedd  nnyymm  zz eellee  --
mmeenn  ttóóww  kkuull  ttuu  rryy  ppooll  sskkiieejj..  JJaakk
ssaa  ddzziisszz,,  cczzyy  zzeess  ppoo  łłyy  rroocc  kkoo  wwee  ssąą
wwłłaa  śśccii  wwiiee  ddoo  ccee  nniiaa  nnee  ww PPooll  ssccee??

Grze gorz Ska wiń ski – My ślę,
że je stem czło wie kiem, któ ry nie
ocze ku je na splen do ry i na gro -
dy naj waż niej sze jest to, że mam
dla ko go grać i żyć.... Oce ni nas
hi sto ria zo ba czy my czy coś
z tych nu tek zo sta nie na dłu żej
czy też znik nie bez śla du... Pó -
ki co ży je my dzia ła my ma my
mnó stwo pla nów ar ty stycz nych
(tra sa so lo wa z Me&My Gu i tar,
Aku stycz ny kon cert KOM BII
z or kie strą sym fo nicz ną czy no -
wa pły ta...) Nie za sta na wiam się
nad tym czy je stem do ce nia ny
nie mam zwy czaj nie na to cza -
su:)

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  MMaasszz  iinn  nnee
ppaa  ssjjee,,  hhoobb  bbyy  ppoo  zzaa  mmuu  zzyy  kkąą??

Grze gorz Ska wiń ski – Lu bię
go to wać, kuch nia azja tyc ka,
głów nie taj ska, no i sport nor -
dic wal king, pły wa nie... Ale mu -
zy ka jest bar dzo wy ma ga ją cym
za ję ciem mu szę du żo grać i ćwi -
czyć że by być w for mie.... To zaj -
mu je wię kszość mo je go cza su!!! 

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  UUrroo  ddzzii  łłeeśś
ssiięę  ww MMłłaa  wwiiee  aallee  mmiieesszz  kkaasszz  ww SSoo  --
ppoo  cciiee..  KKttóó  rree  mmiiaa  ssttoo  jjeesstt  bblliiżż  sszzee
TTwwoo  jjee  mmuu  sseerr  ccuu??  

Grze gorz Ska wiń ski – Je stem
z uro dze nia „ Mła wia kiem” i mo -
ja ro dzin na Mła wa za wsze zo sta -
nie w mo im ser cu... Tam miesz -
ka mo ja ro dzi na, star sza sio stra,
tam są po cho wa ni moi ro dzi ce
i bab cia i to miej sce ma dla mnie
wiel kie zna cze nie.... A z dru giej
stro ny du żą wię kszość swo je go
ży cia spę dzi łem w So po cie i to
jest mo je miej sce na zie mi, te raz
nie wy o bra żam so bie, że móg -
łbym miesz kać gdzie in dziej...
Tak więc mam ser ce po dzie lo ne
mię dzy Mła wę i So pot.

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  JJaa  kkiiee  mmaa  --
cciiee  ppllaa  nnyy  kkoonn  cceerr  ttoo  wwee  nnaa  nnaajj  bblliiżż  --
sszząą  pprrzzyy  sszzłłoośśćć??

Grze gorz Ska wiń ski – Za pra -
szam wszyst kich do od wie dze -
nia mo ich stron www. Tam są
wszyst kie in for ma cje kon cer to -
we i in ne.... www.kom bii.com.pl,
www.grze gorz ska win ski.pl, me -
an dmy gu i tar.grze gorz ska win -
ski.pl 

Wywiad 
z Grzegorzem
Skawińskim

„Każde pokolenie ma własny czas”
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AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  PPoo  nniiee  wwaażż  uurroo  ddzzii  --
łłaamm  ssiięę  ww ttyymm  ssaa  mmyymm  sszzppii  ttaa  lluu  ccoo  TTyy::))
ww MMłłaa  wwiiee,,  ppoodd  rrąą  żżęę  jjeesszz  cczzee  tteenn  ttee  mmaatt..
MMłłaa  wwiiaa  nniiee  sszzcczzyy  ccąą  ssiięę  TToo  bbąą  ii mmóó  wwiiąą
oo TToo  bbiiee......  nnaasszz  SSKKAA  WWAA..  CCzzyy  ppllaa  nnuu  jjeesszz
jjaa  kkiiśś  kkoonn  cceerrtt  ww MMłłaa  wwiiee??

Grze gorz Ska wiń ski – W Mła wie
gra liś my wie lo krot nie i pew nie jesz -
cze za gra my, to spe cy ficz ne uczu cie
grać u „sie bie” ni gdy nie wy prę się
swo ich ko rze ni i gra nie w ro dzin nych
stro nach za wsze spra wia mi wiel ką
sa tys fak cję... Mo gę się wte dy spot kać
z daw ny mi zna jo my mi cza sem po -
wspo mi nać sta re cza sy... To mia sto
mia ło du ży wpływ na mnie i nie wsty -
dzę się te go je stem z te go dum ny. 

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  CCoo  ssąą  ddzziisszz  oo rryynn  --
kkuu  mmuu  zzyycczz  nnyymm  ww PPooll  ssccee??  ZZeess  ppoo  łłyy  zzaa  --
cczzyy  nnaa  jjąą  ccee  pprrzzyy  ggoo  ddęę  zz eessttrraa  ddąą  mmaa  jjąą
wwiięę  kksszzee  sszzaann  ssee  nniiżż  WWyy  kkiiee  ddyyśś??

Grze gorz Ska wiń ski – Ry nek mu -
zycz ny w na szym kra ju jest te raz bar -
dzo róż no rod ny, jest mnó stwo mło -
dych świet nych wy ko naw ców któ rzy
w du żym stop niu już „prze ję li pa łe -
czkę” od nas ale wie lu mu zy ków z na -
sze go po ko le nia też trzy ma się do sko -
na le i cią gle sta no wi po waż ną po zy cję
na ryn ku mu zycz nym... Dziś jed nak
start mło dzi mu zy cy ma ją znacz nie ła -
twiej szy, ży je my w wol nym kra ju ma -

my do stęp do wszyst kie go co się dzie -
je na świe cie w tym i do ma te ria łów
edu ka cyj nych itd. Te raz tyl ko ta lent,
pa sja i wy trwa łość, pra ca są po trzeb -
ne no i za wsze to przy sło wio we tro -
chę szczę ścia ale to by ło po trzeb ne
nie za leż nie od cza sów i sy ste mu.

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  ––  CCzzee  ggoo  mmaamm  żżyy  --
cczzyyćć  TToo  bbiiee  ii ZZeess  ppoo  łłoo  wwii  ww iimmiiee  nniiuu  nnaa  --
sszzyycchh  cczzyy  tteell  nnii  kkóóww  ii rree  ddaakk  ccjjii,,,,  AAnn  ttwweerr  --
ppiiaa  ppoo  PPooll  sskkuu’’’’??  

Grze gorz Ska wiń ski – My ślę, że lu -
dziom w mo im wie ku to już na le ży ży -
czyć tyl ko zdro wia bo z resz tą so bie
po ra dzą, al bo już coś tam w ży ciu osią -
gnę li (śmiech)... Ja bym bar dzo chciał
że by to jesz cze tro chę po trwa ło!

ŻŻyy  cczzęę  wwiięęcc  TToo  bbiiee,,  ssłłyynn  nnyymm  ppoo  wwiiee  ddzzee  --
nniieemm  JJuurr  kkaa  OOww  ssiiaa  kkaa  ……..  NNiieecchh  ttoo  ttrrwwaa
ddoo  kkoońń  ccaa  śśwwiiaa  ttaa  ii jjee  ddeenn  ddzziieeńń  ddłłuu  --
żżeejj……..!!!!!!

AAnn  nnaa  SSzzyymm  bboorr  sskkaa  
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Lekcje języka niderlandzkiego
w miłej i bezstresowej atmosferze?

Korepetycje oraz pomoc w lekcjach i pracach domowych
dla dzieci. 
Uczę w miłej atmosferze na zasadzie indywidualnej.
(Maks. 4 osoby). Czas lekcji do uzgodnienia.

Serdecznie zapraszam!

Sylwia: (+32) 0496.92.32.40



Cza ry, wróż by, ta jem ni -
cze zna ki – te go wszyst -
kie go moż na się spo -

dzie wać w no cy z 23 na 24
czer wca. Jest to bo wiem noc za -
cza ro wa na, daw niej ob cho dzo -
na ja ko świę to ognia i wo dy. Naj -
waż niej sze ob rzę dy zwią za ne
by ły z roz pa la niem ognia i za -
nu rza niem się w wo dzie. So bót -
ka, zwa na też no cą świę to jań -
ską, by ła rów nież świę tem
mi ło ści i płod no ści. Nie raz gor -
szo no się nią, za ka zy wa no jej
z am bon bo aż wrza ła od tań ców
przy ogni skach, nie przyz wo i -
tych śpie wek, za lo tów i za bo bo -
nów. 

Bez wzglę du na na zwę, czy ja -
ko Noc Ku pa ły, So bót ka czy Noc
Świę to jań ska, za wie ra się w niej
pa mięć mi nio nych wie ków i jak
każ dy oby czaj i ob rzą dek ko rze -
nia mi się ga mro ków prze szło ści
i pra po cząt ków na szej kul tu ry. 

TTaa  jjeemm  nnii  ccee  nnoo  ccyy  śśwwiięę  ttoo  jjaańń  sskkiieejj
„ Z po cząt kiem la ta mie li jesz -

cze Sło wia nie wiel kie świę to po -
gań skie, na któ re ca ły na ród
zwykł się był scho dzić, aby żreć,
żło pać i wie lu nie przy stoj nym
od da wać się rze czom” – opis igr -
ców i har ców so bót ko wych
z 1126 r. wg Tho ma sa Kan tzo -
wa. Noc świę to jań ska, czy li na -
sza pra daw na so bót ka, wschod -
nia ku pal ni ca czy ku pal noc ka,
cel tyc ka Li tha, to noc mi ło ści,
świę to słoń ca, wo dy i ognia,
świę to płod no ści i uro dza ju. Noc
Ku pa ły by ła jed nym z naj ra doś -
niej szych sło wiań skich świąt,
a lu dzie nie chęt nie re zy gnu ją
z ra do ści, dla te go zwy czaj kul -
ty wo wa ny od pra dzie jów jest ży -
wy i dziś. Jak noc świę to jań ska
by ła ob cho dzo na kie dyś, jest
świę to wa na obec nie, i co tak na -
praw dę o niej wie my?

NNaajj  ddłłuużż  sszzyy  ddzziieeńń,,  nnaajj  kkrróótt  sszzaa
nnoocc

Od pra daw nych cza sów prze -
si le nia sło necz ne to wy jąt ko we
dni w ro ku, któ re do tej po ry
szcze gól nie ce le bru je my: wios -
ną ma lu je my pi san ki, la tem
w noc świę to jań ską pa li my ogni -
ska, je sie nią od wie dza my gro -
by, a zi mą spo ty ka my się przy
wi gi lij nym sto le. Prze si le nia sło -
necz ne wy zna cza ją ka len darz
pór ro ku, a we dług wie rzeń lu -
do wych jest to szcze gól ny czas,
kie dy czło wiek jed no cząc się

z na tu rą ma szan sę ob ła ska wić
ży wio ły. Tra dy cja świę to wa nia
prze si leń by ła obec na w róż nych
kul tu rach i zo sta ła za a dap to wa -
na przez wiel kie re li gie. Nad -
cho dzą ce prze si le nie let nie, kie -
dy dzień jest naj dłuż szy, a noc
naj krót sza w ro ku (na zy wa ne
no cą świę to jań ską), tra dy cją się -
ga cza sów neo litu. Zwy czaj kul -
ty wo wa ny był mi mo chry stia ni -
za cji Eu ro py. Koś ciół po
za cie kłej, lecz bez sku tecz nej
wal ce adap to wał świę to, po cząt -
ko wo pró bu jąc po wią zać je z Zie -
lo ny mi Świąt ka mi, póź niej na -
da jąc mu pa tro na – świę te go
Ja na Chrzci cie la, na zwę i no we
zna cze nie ry tu a łom.Po gań skie
ry tu a ły ognia i wo dy za spra wą
świę te go Ja na prze kształ ci ły się
w świa do mo ści lu du w koś ciel -
ne ob rzę dy. Tak więc na ka zem
Koś cio ła buj na noc Ku pa ły zmie -
ni ła się w po wścią gli wą noc
świę to jań ską. Mi mo chrze ści jań -
skiej oto czki i upły wu wie ków,
w ludz kiej pa mię ci prze trwa ła
jed nak ja ko ma gicz na noc Ku -
pa ły. Pa weł Ja sie ni ca po dał, że
osta t ni za re je stro wa ny przy pa -
dek praw dzi wie po gań skie go
świę to wa nia ku pa ły w Pol sce
miał miej sce w 1937 r. na Opol -
szczyź nie.

GGddzziiee  ssoo  bbóótt  kkii  zzaa  ppaa  llaa  jjąą,,  ttaamm  ggrraa  --
ddyy  nniiee  pprrzzee  sszzkkaa  ddzzaa  jjąą

Świę to ognia, wo dy, słoń ca
i księ ży ca, uro dza ju, płod no ści,
ra do ści i mi ło ści, ob cho dzo ne
jest nie tyl ko przez lu dy sło wiań -
skie, bał tyc kie, ger mań skie i cel -
tyc kie, ale tak że przez Fi nów (w
Fin lan dii noc świę to jań ska jest
jed nym z naj waż niej szych świąt
w ka len da rzu) i Estoń czy ków.
Noc świę to jań ska na Ło twie jest
świę tem pań stwo wym, a po od -
zy ska niu nie po dleg ło ści 23 i 24
czer wca sta ły się dnia mi wol ny -
mi od pra cy. Rów nież na Lit wie
dzień 24 czer wca, od 2005 ro ku
jest dniem wol nym od pra cy. 

Współ cześ nie, na fa li za in te -
re so wa nia lu do wo ścią, ob cho dy
zwią za ne z let nim prze si le niem
zy sku ją na po pu lar no ści wśród
spo łe czeństw eu ro pej skich.
W swym naj ści ślej pier wot nym
zna cze niu świę to to jest na dal
ob cho dzo ne przez wie lu neo -
pogan. W Sto ne han ge w An glii
co rocz nie w dru idz kich ob rzę -
dach prze si le nia let nie go udział
bie rze ok. 50 ty sie cy osób.

Ku pal noc kę wszę dzie, nie tyl -
ko wśród lu dów sło wiań skich,
ob cho dzo no po dob nie. I w Pol -
sce i w Cze chach ska ka no przez
ogni ska (tzw. so bót ki), co mia -
ło oczysz czać oraz chro nić przed
wsze la kim złem i nie szczę ściem.
Za su szo ne wian ki z ziół za kła -
da no na ro gi by dłu, by ustrzec
je przed cho ro ba mi i uro ka mi
cza row nic. Ser bo wie od do ga sa -
ją cych o świ cie ognisk za pa la li
po chod nie i ob cho dzi li z ni mi za -
gro dy i do mo stwa, co chro nić
mia ło przed zły mi du cha mi.
W Skan dy na wii pa lo no ogni ska
na roz staj nych dro gach al bo nad
brze ga mi je zior, bo wie rzo no, że
wo da, w któ rej ko niecz nie na le -
ża ło się za nu rzyć, mia ła wte dy
wła ści wo ści lecz ni cze.

NNaajj  ssttaarr  sszzee  bbiiuu  rroo  mmaa  ttrryy  mmoo  nniiaall  --
nnee  

So bót ko wa noc – świę to uro -
dza ju i płod no ści, by ła je dy ną
oka zją do za wie ra nia mał żeństw
z włas nej wo li. W daw nych cza -
sach ko ja rze nie mał żeństw (a
tak na praw dę ro dów i ma jąt -
ków) by ło przy wi le jem gło wy ro -
du. De cy zję po dej mo wa no przy
po mo cy za wo do wych swa tów
i udział w niej mie li tyl ko naj -
waż niej si ze star szyz ny ro du (do
któ rych ro dzi ce mo gli wca le nie
na le żeć). Dziew czy na, któ ra
chcia ła uni k nąć swa ta nych kon -
ku ren tów, o ile nie by ła jesz cze
ni ko mu na rze czo na (tzn. obie -
ca na), al bo ta ka, do któ rej jesz -
cze swa tów nie po sła li, bo do -
sta ła za skrom ne wia no, mia ła
je dy ną w ro ku szan sę sa mo dziel -
nie wy brać so bie mę ża, a jej de -
cy zja by ła res pek to wa na przez
ca łą spo łecz ność. 

W noc świę to jań ską pan ny
pusz cza ły wian ki na wo dzie,
a ka wa le ro wie je od ła wia li. Wia -
nek był i jest sym bo lem sek su -
al nym. Re pre zen to wał z jed nej
stro ny doj rza łość fi zycz ną
dziew czy ny do ro li mat ki i żo -
ny, a z dru giej stan dzie wic twa.
Od da nie wian ka by ło po twier -
dze niem zgo dy na mał żeń stwo. 

Pa ry sko ja rzo ne przy ogni sku
so bót ko wym mog ły od da lić się
od gro ma dy i pójść na sa mot ny
spa cer po le sie. Nie po to aby
„skon su mo wać” przy rze czo ny
zwią zek – w ogrom nej wię kszo -
ści przy pad ków by ła to pier wsza
oka zja, aby mło da pa ra mog ła
być jaw nie i otwar cie, a bez ogra -

Noc świę to jań ska
Pomóż więc
swojemu
szczęściu
i zacznij
obchodzić 
to wspaniałe
święto radości
i miłości
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ni cza nia cza su, sam na sam ze so bą
bez świad ków. Tak do bra ni mło dzi zo -
sta wa li mał żeń stwem bez ni czy jej
apro ba ty i bez ob ra zy oby cza ju. Na -
wet dłu go po chry stia ni za cji Eu ro py
zwy czaj był tak sil ny, że w prze ko na -
niach lu do wych zła ma nie w tę noc szó -
ste go przy ka za nia nie by ło grze chem,
a sko ja rzo ne w ten spo sób pa ry uzna -
wa no za peł no praw ne mał żeń stwa.
Obec nie ob cho dy no cy świę to jań skiej
sta no wią swo i stą al ter na ty wę dla za -
chod nio e u ro pej skich wa len ty nek.

WWii  łłaa  wwiiaann  kkii  ii rrzzuu  ccaa  łłaa  jjee  ddoo  ffaa  lluu  jjąą  cceejj
wwoo  ddyy  

Ple ce nie wian ków by ło spe cjal ną
sztu ką ma gicz ną. Dziew czę ta plot ły
je z ziół (to za pew ne mat ki uczy ły cór -
ki, ja kich ro ślin użyć na wia nek, aby
szczę ściu do po móc), wty ka ły weń za -
pa lo ne łu czy wo i pusz cza ły na bie żą -
cą wo dę w trak cie wspól nej za ba wy
ze śpie wa mi i plą sa mi przy ogni sku
so bót ko wym. Ten pe łen ra do ści ry tu -
ał, w któ rym udział bra ły tyl ko mło -
de dziew czę ta, zy skał złą sła wę sa ba -
tów cza row nic. W dol nej czę ści
stru mie nia ze bra ni już by li ka wa le ro -
wie, nie któ rzy w taj nym po ro zu mie -
niu z dziew czy ną, in ni li cząc na łut
szczę ścia, i każ dy, któ re mu uda ło się
wy ło wić wia nek, wra cał do gro ma dy,
aby od na leźć je go wła ści ciel kę.

Pusz cza nie wian ków na wo dę to
wróż ba dla panien i ka wa le rów, po -
nie waż do ty czy za mąż pój ścia i wy cze -
ki wa nej mi ło ści. Dziś rów nież mo że -
my so bie za po mo cą wian ków
po wró żyć. Panie rzu ca ją ce wian ki po -
win ny się jed nak trzy mać pew nych
za sad. Po pier wsze, wia nek po wi nien
być uple cio ny z ziół mi łos nych. Zio ła
te to lub czyk, ru mia nek, mię ta, mirt,
ty mia nek lub by li ca, któ ra jest pa na -
ce um chy ba na wszyst ko. Wia nek ko -
niecz nie mu si być przy o zdo bio ny bia -
ły mi wstąż ka mi. Je śli dziew czę ta lub
ko bie ty ma ją kło po ty w mi ło ści, to po -
win ny wia nek z ziół mi łos nych su to

ozdo bić czer wo ny mi wstąż ka mi. Czer -
wień ma moc od czy nia nia i od ga nia -
nia uro ków oraz wsze la kie go zła. Po
dru gie, rzu ca my nim z roz ma chem,
aby nie utknął w si to wiu, ale rów nież
z wy czu ciem, że by nie uszko dzić pło -
ną cej na nim świe czki, bo to wró ży
mi łos ne kło po ty. Je śli wia nek szczę -
śli wie od pły nie, to i smut ki od pły ną
od nas na za wsze. Uko cha ny wró ci
i do brze to wró żyć bę dzie mi ło ści. Wia -
nek wrzu cać na le ży do rze ki – nie do
je zio ra, bo wo da sto ją ca jest sym bo -
lem za sta łych uczuć, sta rych mi ło stek.
Po trze cie, przy brze gu mu si my za -
pew nić so bie obec ność ka wa le ra – je -
śli wian ka nikt nie wy ło wi, je go wła -
ści ciel ka nie za zna mi ło ści przez ca ły
rok. Je że li chło pak nie wy ło wi żad ne -
go wian ka, sa mot nie cze kać mu si do
przy szłe go ro ku. Pro szę jed nak się nie
mar twić – jest też spe cjal na so bót ko -
wa ra da dla nie speł nio nych w mi ło ści
pa nów. Chce cie zdo być wy ma rzo ną
ko bie tę? Jest na to pro sty spo sób. Wy -
star czy, że w noc świę to jań ską prze -
bie gnie cie w tej in ten cji przez dzie -
więć miedz. Na go. 

NNiiee  ggrraajj  ww ttoott  kkaa,,  sszzuu  kkaajj  kkwwiioott  kkaa!!  
Je że li pusz cza nie wian ków nie przy -

nie sie ocze ki wa ne go re zul ta tu, to nic
stra co ne go – so bót ka to je dy na noc
w ro ku, kie dy kwit nie nie zwy kły kwiat
– kwiat pa pro ci. Każ dy z nas o nim
sły szał, a na pa pier pięk nie prze lał le -
gen dę o nim Jó zef Igna cy Kra szew -
ski. We dług pra daw ne go po da nia,
przy no si on zna laz cy wiel kie szczę -
ście, mą drość, bo gac two, zdol ność wi -
dze nia ukry tych w zie mi skar bów,
moż li wość wpły wa nia na uczu cia in -
nych. A zna leźć kwiat mo że po dob no
tyl ko czło wiek od waż ny i pra wy. Rzecz
jed nak nie jest ła twa – pa proć za kwi -
ta w nie wie lu miej scach i to tyl ko na
jed ną, krót ką chwi lę – w noc świę to -
jań ską, oko ło pół no cy. W do dat ku dro -
ga do nie go jest za wsze bar dzo trud -
na i nie bez piecz na, za zdroś nie
bro nio na przez leś ne stra chy i de mo -
ny. Trze ba mieć więc wy jąt ko we szczę -
ście, by na kwiat pa pro ci na tra fić.

Czy właś nie tak wy jąt ko we szczę -
ście miał eme ry to wa ny pra cow nik leś -
ny z Rud ni ka nad Sa nem? Pan Sta ni -
sław Ur ba nik wi dział baś nio we
zja wi sko 39 lat te mu, był mło dym pra -
cow ni kiem rud nic kie go leś nic twa.
Mło dy leś nik nie ze rwał jed nak kwit -

ną cej pa pro ci. Był zbyt
za sko czo ny tym, co zo -
ba czył. Nie zdą żył na wet
do tknąć ta jem ni cze go
kwia tu. Nie speł nił więc
baj ko we go wa run ku
zdo by cia szczę ścia...

Kwiat pa pro ci na dal
jest sym bo lem tęsk no ty

za czymś lep szym i nie naz wa nym,
i stał się na wet wdzięcz nym te ma tem
zna nych pio se nek: jed ne go z naj po -
pu lar niej szych tang Mie czy sła wa Fog -
ga „Kwiat pa pro ci”, czy prze bo ju Ali -
ba bek „Kwiat jed nej no cy” (rów nie
zna ko mi ty w wy ko na niu Mi cha ła Ba -
jo ra). Jed no jest pew ne – po dob nie jak
za gi nio ny Świę ty Graal, tak kwiat pa -
pro ci za wsze za chę ci nie po praw nych
ma rzy cie li do noc nej wę drów ki.

NNaa  uu  kkooww  ccyy  ssąą  sscceepp  ttyycczz  nnii......
W świe cie ro ślin róż ne nie zwy kłe

rze czy się zda rza ją, jed nak, zda niem
znaw ców, opo wie ści o kwie cie pa pro -
ci moż na mię dzy baj ki wło żyć. Pa pro -
cie po ja wi ły się na Zie mi w okre sie ge -
o lo gicz nym zwa nym de wo nem, oko ło
390-360 mi lio nów lat te mu. Wy twa -
rza ją tyl ko za rod ni ki. Umiesz czo ne są
one na spod niej stro nie li ści. Nie któ -
re ga tun ki wy twa rza ją wie chę, tzw.
kłos za rod nio noś ny w szczy to wej czę -
ści. Ale żad nych kwia tów nie ma ją.
Przy naj mniej z pun ktu wi dze nia bo -
ta ni ki.

......AAllee  nnaa  sszzee  bbaabb  kkii  sswwoo  jjee  wwiiee  ddzząą
We dług wie rzeń na szych dzia dów,

pa proć kwit nie w ma gicz ny spo sób (i
to nie pod le ga wąt pli wo ści), ale nie
mniej ma gicz na jest ta ro śli na sa ma
w so bie. Od wie ków stoi na cze le ar -
se na łu ro ślin mi łoś ni czych i no si na -
zwę na sięź rzał. Dziew czę ta wpla ta ły
go w ry tu al ne wian ki, a po dob no na -
wet na cie ra ły się nim, aby zwa bić uko -
cha ne go. To wa rzy szy ło te mu ta kie za -
klę cie:

Na sięź rza le, na sięź rza le,
Rwę cię śmia le, 
Pię cią pal cy, szó stą, dło nią, 
Niech się chłop cy za mną go nią; 
Po sto do le, po obo rze, 
Do po ma gaj, Panie Bo że!

Pa proć i in ne zio ła ze rwa ne w noc
świę to jań ską, ma ją wy jąt ko wą moc,
któ rą za cho wu ją przez ca ły rok. Dla -
te go, na wet je śli nie znaj dzie my kwia -
tu pa pro ci, war to wy ru szyć na so bót -
ko wy spa cer i przy nieść do do mu choć
ga łąz kę pa pro ci. Moż na ją po tem no -
sić ze so bą na przy kład w por tfe lu.
War to za in spi ro wać się tym zwy cza -
jem, bo ów kwiat sym bo li zu je ży cio -
we ce le i ma rze nia, któ re bez wzglę -
du na wy da rze nia z prze szło ści, wciąż
mo gą się speł nić. 

Nie gdyś po wszech nie wie rzo no, że
oso by czyn nie uczest ni czą ce w ob rzę -
dach i uro czy sto ściach ku pal nej no -
cy, przez ca ły rok bę dą ży ły w do stat -
ku i szczę ściu. Po móż więc swo je mu
szczę ściu i za cznij ob cho dzić to wspa -
nia łe świę to ra do ści i mi ło ści!

EEddyy  ttaa  KKrreettsscchhmmeerr
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Co ca-Co la, to naj po pu lar -
niej szy na pój ga zo wa -
ny na świe cie, a tak że

naj droż sze i naj bar dziej roz poz -
na wal ne lo go. Jest bez al ko ho lo -
wym pro duk tem fir my The Co -
ca-Co la Com pa ny; w Sta nach
Zjed no czo nych, Ka na dzie, Au -
stra lii i Wiel kiej Bry ta nii zna na
ja ko Co ke.

TTrroo  cchhęę  hhii  ssttoo  rriiii
Co lę ja ko mik stu rę przy dat ną

przy le cze niu cho rób ner wo -
wych wy na lazł w ro ku 1886
John Pem ber ton – skrom ny ap -
te karz z At lan ty w sta nie Ge or -
gia. Pod czas woj ny se ce syj nej
zo stał cięż ko ran ny i po po wro -
cie do do mu bez przer wy od czu -
wał bó le. Uza leż nił się od mor -
fi ny i ko ka i ny, a wy my ślo ny
przez nie go spe cy fik miał być
środ kiem na uko je nie ner wów.
Na pój po wstał na ba zie li ści ko -
ki i orze chów ko li. Nie pod bił
ryn ku, moż na na wet stwier dzić,
że je go sprze daż by ła sła ba po -
mi mo re kla my: „Co ca-Co la
– smacz na i orzeź wia ją ca”. Na -
zwę Co ca-Co la wy my ślił współ -
pra cow nik Pem ber to na i to on
włas no ręcz nie wy ka li gra fo wał
słyn ny znak to wa ro wy o cha rak -
te ry stycz nym kro ju pis ma. Ap -
te karz zmarł za led wie dwa i pół
ro ku po opra co wa niu re cep tu -
ry. 

Kil ka lat póź niej, pra wa do wy -
ro bu spe cy fi ku oraz ca ły sprzęt
do je go pro duk cji od ku pił od
spad ko bier ców Pem ber to na ko -
le ga po fa chu Asa Can dler za je -
dy ne 2,3 ty sią ca ów czes nych do -
la rów. W 1892 ro ku wraz ze
wspól ni ka mi utwo rzył spół kę
The Co ca-Co la Com pa ny, a rok
póź niej ofi cjal nie za re je stro wał
znak to wa ro wy „Co ca-Co la”
w Ame ry kań skim Urzę dzie Pa -
ten to wym. Był ra so wym biz nes -
me nem i po tra fił do sko na le jak
na owe cza sy za jąć się stro ną
mar ke tin go wą. Na pój stał się hi -
tem. Już w 1906 ro ku Co ca-Co -
lę pi li miesz kań cy Ku by i Pa na -
my. W 1912 ro ku zy ski ze
sprze da ży osią gnę ły 50 mi lio -
nów do la rów. Ale Asa Can dler
po peł nił je den za ska ku ją cy błąd.
Nie do ce nił bo wiem nie zwy kłych
za let zwy kłej bu tel ki. W 1894
ro ku od sprze dał pra wa do bu -
tel ko wej sprze da ży Co ca-Co li
dwóm przed się bior com za przy -
sło wio we go jed ne go do la ra. Jak -

by nie prze wi dział, że nie ba wem
lu dzie na ca łym świe cie bę dą
chcie li skosz to wać te go na po ju. 

Po raz dru gi Co ca-Co la zmie -
ni ła wła ści cie la w 1919 ro ku. Za
dwa i pół mi lio na do la rów fir mę
ku pił ban kier z At lan ty Er nest
Wo o druff. Czte ry la ta póź niej je -
go syn Ro bert zo stał pre ze sem
fir my i to on wraz ze wspól ni ka -
mi kie ro wał nią aż do ro ku 1985.

W 1955 ro ku Co ca-Co la po ja -
wi ła się w sprze da ży w pusz -
kach, a kon cern ku pił fir mę Mi -
nu te Ma id Com pa ny, głów ne go
sprze daw cę so ków cy tru so wych
w USA, co za po cząt ko wa ło
znacz ne roz sze rze nie ofer ty na -
po jów.

Trzy dzie ści lat póź niej po wsta -
ła spół ka Co ca-Co la Nest le Ref -
res he ments Com pa ny, któ ra do
dziś zaj mu je się pro duk cją
i sprze da żą kon cen tra tów oraz
pół pro duk tów do szyb kie go
przy go to wy wa nia ka wy, her ba -
ty, cze ko la dy do pi cia pod ta ki -
mi na zwa mi jak: Ne sca fe, Ne -
stea i Nest le.

HHii  ssttoo  rriiaa  ppeeww  nneejj  bbuu  tteell  kkii
Bu tel ka z Co ca-Co la to je dy na

w swo im ro dza ju szkla na bu tel -
ka, któ rą je steś my w sta nie roz -
poz nać na wet w ciem no ści. Jest
iko ną wśród bu te lek i uni kalnym
zja wi skiem. Roz poz na wal na na

ca łym świe cie. Na prze strze ni lat
jej kształt kil ka krot nie zmie nia -
no, ale ni gdy nie na ty le by ze -
rwa ła ze swo ją tra dy cją. 

Gdy mar ka Co ca-Co la sta ła się
roz poz na wal na, za czę ły po ja -
wiać się pod rób ki. Aby ukró cić
ten pro ce der, fir ma zde cy do wa -
ła się ogło sić kon kurs. Dzi siej -
szy kształt po ja wił się wła ści wie
przez przy pa dek. Pier wot nie za -
mysł był ta ki, aby bu tel ka na -
wią zy wa ła do owo ców ko li, ale
ja kimś dziw nym tra fem przy po -
mi na strąk ka ka ow ca. Mi mo to
wzór zo stał za twier dzo ny i od
1916 ro ku do chwi li obec nej jest
nie zmien ny. Na każ dej bu tel ce
czy pusz ce wid nie je ety kie ta wy -
ka li gra fo wa na kie dyś ręcz nie
przez księ go we go Ro bin so na.
Ale do pie ro w ro ku 1950 za re -
je stro wa no ten na pis ja ko sym -
bol, co wią że się z ochro ną praw.

CCoo  ccaa--CCoo  llaa  ttoo  jjeesstt  ttoo!!
Kon cern sły nie z wie lu nie tu -

zin ko wych i per fek cyj nie prze -
pro wa dzo nych kam pa nii re kla -
mo wych. Wy star czy wspom nieć,
że aż pięć spe cjal nie skom po no -
wa nych pio se nek to wa rzy szą -
cych spo tom, no to wa nych by ło
na szczy tach świa to wych list
prze bo jów.

Fu ro rę zro bi ły też slo ga ny re -
kla mo we. Au tor ką jed ne go z tych

Co ca-Co la zna na i nie zna na
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naj słyn niej szych by ła... Agniesz ka Osiec -
ka. To ona w 1971 ro ku wy my śli ła ha -
sło Co ca-Co la to jest to! Od te go cza su
to ge nial ne w swo jej pro sto cie sfor mu -
ło wa nie by ło głów nym mot tem fir my na
ca łym świe cie. Osiec ka kre zu sem nie zo -
sta ła, aho no ra rium ja kie otrzy ma ła wy -
star czy ło praw do po dob nie na za kup do -
brej ma szy ny do pi sa nia. 

W przy pad ku kon cer nu Co ca-Co la
każ de ha sło re kla mo we to gwa ran to -
wa ny suk ces. Na przy kład: „The Co -
ke Si de of Li fe”, „Ma ke it Re al”, „Li fe
Ta ster Go od”, „Al ways Co ca-Co la”.

CCoo  ccaa--CCoo  llaa  ww PPooll  ssccee  ii nnaa  śśwwiiee  cciiee
Agniesz ka Osiec ka wy star to wa ła

w kon kur sie re kla mo wym Co ca-Co li
w epo ce „gier kow skiej”. Wte dy po wo -
lut ku Pol ska otwie ra ła się na za chod -
nią Eu ro pę i świat. Ale dwa dzie ścia
lat wcześ niej, w la tach pięć dzie sią -
tych, pol ska pra sa na zy wa ła Co ca-Co -
lę „ston ką ziem nia cza ną w pły nie”,
a co gor liw si ko mu ni ści twier dzi li, że
jest ona „za bój czym środ kiem od u rza -
ją cym im pe ria liz mu”.

Na sta łe Co ca-Co la za wi ta ła do Pol -
ski właś nie w la tach pięć dzie sią tych,
do kład nie w ro ku 1957. Fir ma za pre -
zen to wa ła swój pro dukt na Tar gach
Po znań skich i przez dłu gie la ta je go
do stęp ność by ła ogra ni czo na tyl ko do
„Pe we xu” i „Bal to ny” (skle py sprze -
da ją ce to wa ry za ob cą wa lu tę). Do pie -
ro w la tach sie dem dzie sią tych ubieg -
łe go wie ku wła dze PRL pod pi sa ły
umo wę z The Co ca-Co la Com pa ny
i roz po czę to pro duk cję te go na po ju
w Pol sce. Oczy wi ście na ba zie ory gi -
nal nej, ame ry kań skiej re cep tu ry. Wia -
do mość o pro duk cji Co ca-Co li po da ły
wszyst kie ów czes ne pol skie dzien ni -
ki. Obec nie pro duk cja na po ju od by -
wa się w trzech za kła dach, gdzie za -
trud nio nych jest oko ło 3.000
pra cow ni ków, a od 1991 ro ku na kła -
dy kon cer nu na in we sty cje w Pol sce
prze kro czy ły 500 mln do la rów.

Co ca-Co la od daw na do stęp na jest
wła ści wie na ca łym świe cie. Sto sun -
ko wo póź no, bo do pie ro w ro ku 1978
ko mu ni stycz ne wła dze Chin ze zwo li -
ły na jej sprze daż w tym kra ju. W chwi -
li obec nej ten sym bol Ame ry ki od no -
to wu je w Pań stwie Środ ka wzrost
sprze da ży o po nad 70 pro cent.

CCzzee  ggoo  nniiee  wwiiee  mmyy  oo CCoo  ccaa--CCoo  llii??
1. Co ca-Co la zna laz ła się na wet w kos -

mo sie. W 1996 ro ku na po kła dzie
wa ha dłow ca En de a vo ur le cą ce go
do Mię dzy na ro do wej Sta cji Kos -
micz nej za in sta lo wa ny zo stał spe -
cjal ny dy stry bu tor. Jak wia do mo
pi cie na po jów w prze strze ni kos -
micz nej do ła twych nie na le ży, dla -
te go skon stru o wa no dla NA SA spe -
cjal ny au to mat z Co ca-Co lą.

2. W swo jej hi sto rii fir ma Co ca-Co la
mia ła kil ka wy jąt ko wo uda nych
kam pa nii re kla mo wych. Jed ną
z tych re klam jest świę ty Mi ko łaj.
Wię kszość z nas Mi ko ła ja wy o bra -
ża so bie w ta kiej po sta ci ja ka za -
pro po no wa ła Co ca-Co la. Moż na
użyć stwier dze nia, że mar ke tin go -
wo Mi ko ła ja wy pro mo wa ła właś nie
Co ca-Co la.

3. W 1985 ro ku po sta no wio no udo -
sko na lić (czy taj: tro chę zmie nić) re -
cep tu rę na po ju. Wpro wa dzo no do
skle pów no wą je go od mia nę pod
na zwa New Co ke. Jed nak po pro -
te stach klien tów zre zy gno wa no
z te go po my słu.

4. The Co ca-Co la Com pa ny ja ko je dy -
na fir ma uzy ska ła rzą do wą kon ce -
sję na do star cza nie na po jów ame -
ry kań skim żoł nie rzom w cza sie II
woj ny świa to wej. Fir ma po sta wi ła
so bie za punkt ho no ru, aby każ dy
„ame ry kań ski chło piec” wal czą cy
na fron cie mógł się na pić jej pro -
duk tu bez wzglę du na to w ja kiej
czę ści świa ta się znaj do wał. I tak
się rze czy wi ście sta ło. Fir ma za ję -
ła się dy stry bu cją, ist nie li tak że
„puł kow ni cy Co ca-Co li, któ rzy czu -
wa li nad tym, aby na po ju ni ko mu
ni gdy nie za bra kło”. Trze ba przy -
znać, że od te go cza su po pu lar ność
Co ca-Co li nie tyl ko w USA wzro sła
bar dzo zna czą co. 

5. Do pro duk cji jed ne go li tra Co ca-
Co li po trzeb ne są dwa li try wo dy.
Rocz nie da je to oko ło 290 mi liar -
dów li trów zu ży wa nej wo dy!!!
W 2004 ro ku prze ciw ko kon cer no -
wi za pro te sto wa li rol ni cy in dyj scy,
któ rym bra ko wa ło wo dy do upra -
wy żyw no ści i do pi cia. Od te go cza -
su do fa bryk któ re znaj du ją się na
te re nach o ogra ni czo nej ilo ści wo -
dy, The Co ca-Co la Com pa ny do wo -
zi wo dę stat ka mi.

6. Do 1903 ro ku w jed nej szklan ce Co -
ca-Co li znaj do wa ło się aż 9 mg ko -
ka i ny. Obec nie do pro duk cji na po -
ju uży wa się ko fe i ny.

7. W pier wszym ro ku pro duk cji dzien -
nie sprze da wa no 9 szkla nek Co ca-
Co li. Obec nie w cią gu jed ne go dnia
na ca łym świe cie sprze da je się oko -
ło jed ne go mi liar da li tro wych bu -
te lek.

8. Naj wię ksza na świe cie fa bry ka kon -
cen tra tu Co ca-Co li znaj du je się
w Pu er to Ri co. Dwa ra zy w ty god -
niu wy pły wa do USA trans por to wiec
wiel ko ści stat ku pa sa żer skie go „Qu -
e en Eli sa beth II”, któ ry wie zie ła du -
nek kon cen tra tu wy star cza ją cy do
wy pro du ko wa nia 350 mi lio nów po -
rcji te go na po ju.

9. Ob raz An dy War ho la „Lar ge Co ca-
Co la”zo stał sprze da ny na auk cji za
35,36 mi lio na do la rów!!! To osta t -

nie dzie ło z se rii czte rech ob ra zów
bu te lek Co ca-Co li, któ re po wsta ły
w la tach 1961-62 (wy mia ry:
206x143 cm).

Pro du cen ci Co ca-Co li od po cząt ku
strze gą re cep tu ry na po ju jak naj wię -
ksze go skar bu. Twier dzą, że ten nie -
pow ta rzal ny smak Co ca-Co la za wdzię -
cza ta jem ni cze mu skład ni ko wi, któ ry
do tej po ry ni ko mu nie po wo ła ne mu
nie wpadł w rę ce. Ory gi nal na re cep -
tu ra ap te ka rza z At lan ty prze cho wy -
wa na jest w strze żo nym sej fie i zna ją
tyl ko kil ka osób ze ści słe go kie row -
nic twa za rzą du kon cer nu. 

W in ter ne cie po ja wi ła się osta t nio
in for ma cja, że właś nie ta re cep tu ra
z nie zna nych po wo dów „wy cie kła” na
ze wnątrz i jest do stęp na w sie ci. Nie
zo sta ło to po twier dzo ne ale gdy by rze -
czy wi ście tak się sta ło, The Co ca-Co -
la Com pa ny po nio sła by gi gan tycz ne
stra ty.

Smak Co ca-Co li po ko chał ca ły świat
a jej lo go roz poz na je oko ło 95 pro cent
lu dzi na świe cie. W oczy wi sty spo sób
prze kła da się to na pie nią dze. Znak
fir mo wy Co ca-Co la jest nie przer wa -
nie od 2001 ro ku naj droż szą mar ką
świa ta. War tość fir my sza cu je się na
po nad 70 mi liar dów do la rów. Jest naj -
wię kszym na świe cie pro du cen tem na -
po jów bez al ko ho lo wych, z któ rych naj -
po pu lar niej sze to: Co ca-Co la, Co ca-Co la
light (zna na rów nież ja ko Diet Co la),
Fan ta i Spri te. 

Co ca-Co la jest sym bo lem Ame ry ki
i sym bo lem suk ce su. To urze czy wist -
nie nie mi tu „od pu cy bu ta do mi lio ne -
ra”. Jest coś co łą czy At lan tę, Co ca-Co -
lę i Pol skę. To slo gan Agniesz ki
Osiec kiej.

I rze czy wi ście. Co ca-Co la to jest to!

The Co ca-Co la Com pa ny jest ofi cjal -
nym spon so rem Eu ro 2012 w Pol sce
i na Ukra i nie.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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Luk su so we au to to ma rze nie
każ de go z nas. Wy da wać by
się mog ło, że naj no wszy mo -

del sa mo cho du wy zna cza no we tren -
dy, sta wia nas w uprzy wi le jo wa nej po -
zy cji i do da je pre sti żu. Oka zu je się
jed nak, że od pew ne go cza su au to tra -
ci na zna cze niu. Ma my do syć sta nia
w kor kach, cias no ty na uli cach w mia -
stach, prob le mów z par ko wa niem. 

W XXI wie ku mo że my szyb ko prze -
miesz czać się me trem, tram wa jem czy
au to bu sem a dłuż sze dy stan se po ko -
ny wać po wietrz ną tak sów ką lub sa -
mo lo tem. Mod ne są szyb kie sku te ry,
ro we ry i in ne eko lo gicz ne po ja zdy. 

Nie daw no bry tyj ski dzien nik „Gu -
ar dian” za po wie dział zmierzch epo ki
sa mo cho do wej. Je den z ar gu men tów
po twier dza ją cych tę te zę jest na stę -
pu ją cy: w cią gu osta t nich dwu dzie stu
lat gru pa osób w wie ku 17-20 lat po -
sia da ją ca pra wo ja zdy spa dła z pra -
wie 50 do 35 pro cent. Wie lu mło dych
lu dzi nad sa mo chód przed kła da no -
wo czes ne elek tro nicz ne ga dże ty. Od
czte rech kó łek wo lą czy ste po wie trze,
ła twość i szyb kość w do tar ciu do ce -
lu, od ci na jąc się jed no cześ nie od mo -
to ry za cyj nej fa scy na cji. Część z nich
wręcz twier dzi, że po sia da nie sa mo -
cho du to nie ko niecz ność wy mu szo -
na po stę pem cy wi li za cji ale „ob ciach”. 

W 2009 ro ku dwóch bry tyj skich so -
cjo lo gów na pi sa ło książ kę „Af ter the
Car” w któ rej udo wad nia ją, że ma my
obec nie do czy nie nia z „no wą cy wi li -
za cją post-sa mo cho do wą”. Nie ozna -
cza to zmierz chu prze my słu sa mo cho -
do we go, ra czej zmia nę je go zna cze nia. 

Au to rzy książ ki twier dzą, że gdy by
kie dyś na na szej pla ne cie zja wi li się
przed sta wi cie le po za ziem skiej cy wi li -
za cji, do szli by do wnio sku, iż naj waż -
niej szym przed mio tem wprost nie zbęd -
nym do ży cia jest właś nie sa mo chód.
Dla cze go? Chy ba ża den przed miot nie

jest obiek tem tak wiel kie go uwiel bie -
nia i kul tu. Trze ba jesz cze do dać, że
prze mysł mo to ry za cyj ny jak ma ło któ -
ry wpły wa na ja kość na sze go ży cia,
po li ty kę, gos po dar kę (na przy kład wy -
do by cie ro py i ce ny pa liw).

PPłłaa  ccii  mmyy,,  ppłłaa  ccii  mmyy........
Ob li czo no, że prze cięt na zmo to ry -

zo wa na ro dzi na wy da je na sa mo chód
rocz nie oko ło 20 pro cent wszyst kich
do cho dów. Ty le trze ba za ro bić, aby
stać się po sia da czem au ta i po nieść
kosz ty je go utrzy ma nia. Pła ci my za
pa li wo, au to stra dy, ubez pie cze nie,
par ko wa nie, ga ra żo wa nie, na pra wy
i tak da lej. Spo ro kosz tu ją nas do ja -
zdy do pra cy, po wro ty do do mu, od -
wo że nie dzie ci do i ze szko ły. 

Amo ry Le vin son, ame ry kań ski eks -
pert w dzie dzi nie mo to ry za cji wy li -
czył, że „sa mo cho dy miesz kań ców Sta -
nów Zjed no czo nych spa la ją dzien nie
oko ło 13 mi lio nów ba ry łek ro py za
któ rą trze ba za pła cić mi liard do la rów
dzien nie”.

A trze ba pa mię tać jesz cze o in nych
kosz tach i nisz cze niu śro do wi ska na -
tu ral ne go. I wresz cie naj waż niej szy
as pekt – ży cie czło wie ka. Co ro ku na
świe cie w wy pad kach sa mo cho do wych
gi nie oko ło pół to ra mi lio na lu dzi a 50
mi lio nów od no si ra ny, z cze go znacz -
na ilość to trwa łe ka lec two. To tak
„jak by lu dzie co ro ku fun do wa li so bie
po rząd ną woj nę”.

ZZeeww  kkrrwwii
Na u kow cy twier dzą, że znacz na

część kie row ców prze krę ca jąc klu czyk
w sta cyj ce wy zwa la w so bie sa mo cho -
do we go po two ra i roz po czy na wal kę
bez par do nu ze wszyst ki mi, któ rzy
znaj dą się na dro dze. Dla nie któ rych
po sia da nie sa mo cho du nie ma nic
wspól ne go z ra cjo nal no ścią. To chęć
udo wod nie nia prze de wszyst kim so -

bie, że je stem naj lep szy
i ja tu rzą dzę. Te go ty -
pu kie row cy twier dzą,
że mo ment przy spie sze -
nia i na ci ska nia pe da łu
ga zu moż na po rów nać
do sek su al nej roz ko szy.
Co ro ku kon cer ny sa mo -
cho do we wy pusz cza ją
na ry nek no we mo de le
aut, a w po ten cjal nym
na byw cy roz po czy na się
we wnętrz na wal ka.
„Prze cież ten mo del jest
stwo rzo ny dla mnie,
mu szę go mieć”. Po tem
ko lej ny kre dyt, ko lej ne
ra ty i błęd ne ko ło się ob -
ra ca. Obec ne sa mo cho -

dy to cu da na szpi ko wa ne elek tro nicz -
ny mi ga dże ta mi dzię ki któ rym kie -
row cy ma ją wiel ki kom fort ja zdy. Ale
jak to w ży ciu by wa, za wsze jest coś
za coś. Sy ste my za in sta lo wa ne w na -
szych au tach to ko lej ny do wód ogra -
ni cze nia czło wie ka przez tech ni kę.
W każ dej chwi li moż na zlo ka li zo wać
kie row cę i kon tro lo wać je go po czy na -
nia. Praw dzi wa sa mo cho do wa wol -
ność już daw no się skoń czy ła.

UUllii  ccee  bbeezz  ssaa  mmoo  cchhoo  dduu??
Mo że nie ty le uli ce ile cen tra miast.

Są ta kie miej sca na zie mi gdzie wło -
da rze zwal cza ją sa mo cho dy w tro sce
o bez pie czeń stwo lu dzi i śro do wi ska.
Przy kła dem mo że być Kur ty ba w Bra -
zy lii. Już w po ło wie ubieg łe go wie ku
wła dze mia sta stwo rzy ły wzor co wy
sy stem ko mu ni ka cji miej skiej opar ty
na trans por cie pu blicz nym. Z cen trum
znik nę ły pry wat ne sa mo cho dy,
w miej sce par kin gów po wsta ły oa zy
zie le ni. Ta zmia na wy szła na do bre
miesz kań com i przy ro dzie. Co raz wię -
cej świa to wych me tro po lii a na wet ma -
łych mia ste czek ogra ni cza ruch sa -
mo cho do wy w cen trum mia sta da jąc
miesz kań com w za mian wy god ny
i szyb ki trans port miej ski. 

CCoo  ddaa  lleejj??
Sa mo cho dy naj praw do po dob niej nie

znik ną z na sze go ży cia. Na wet je że li
za ist nie je sy tu a cja, że miesz kań cy Eu -
ro py zre zy gnu ją w czę ści z do ja zdu
sa mo cho da mi do pracy, czy prze sią -
dą się na eko lo gicz ne ro we ry, nie wie -
le to zmie ni. Przy naj mniej nie od ra -
zu. Po za tym na świe cie są jesz cze
miej sca na przy kład nie któ re kra je
azja tyc kie i af ry kań skie gdzie kult sa -
mo cho du do pie ro się roz po czy na. 

Ale po wsta ją no we po my sły. Od ze -
szłe go ro ku sto li ca Fran cji jest pier -
wszą me tro po lią na świe cie w któ rej
(na ra zie w ra mach te stów) dzia ła miej -
ski pro jekt Au to lib (z fran cu skie go
au to i li ber te -wol ność). 

Na uli cach Pa ry ża po ja wi ły się ma -
łe, gu stow ne, elek trycz ne sa mo cho dzi -
ki Blu e car do stęp ne dla wszyst kich.
Wy star czy wy ku pić abo na ment aby bez
żad nych kło po tów po ru szać się po mie -
ście. Wy zna czo ne są sa mo cho do we wy -
po ży czal nie skąd moż na wziąć aut ko,
do je chać w od po wied nie miej sce i bez -
piecz nie od sta wić. Na ra zie jest 250
sta cji w ca łym Pa ry żu i na przed mie -
ściach. Już kil ka ty się cy miesz kań ców
wy ku pi ło abo na men ty w tym znacz na
część na ca ły rok. Pro jekt Au to lib fi -
nan so wa ny jest przez wła dze mia sta
i mi liar de ra Vin cen ta Bol lo re któ ry do
koń ca 2013 ro ku za mie rza na uli ce Pa -

Nadchodzi zmierzch epoki samochodu?
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Polskie, elektryczne autko  

ry ża wy pu ścić oko ło 5 ty się cy ta kich
po ja zdów i otwo rzyć do dat ko wo oko -
ło 1000 sta cji. Po ru sza nie się po mie -
ście bez pry wat ne go sa mo cho du da je
sa me ko rzy ści, prze de wszyst kim uła -
twia ruch dro go wy i re du ku je za nie -
czysz cze nie śro do wi ska.

Ame ry ka nie po szli jesz cze da lej. La -
da mo ment na dro gach Ne va dy bę dą
jeź dzi ły sa mo cho dy bez kie row ców.
No wo po wsta łe pra wo poz wa la na po -
ru sza nie się po dro gach te go sta nu
tak zwa nych po ja zdów au to no micz -
nych bez udzia łu czło wie ka, po ru sza -
nych za po mo cą sztucz nej in te li gen -
cji i czuj ni ków GPS. Aby ta kie aut ko

jeź dzi ło po dro gach mu si być oczy wi -
ście wy da ne pra wo ja zdy ale nie dla
kie row cy lecz ma szy ny. Te cu da tech -
ni ki przy go to wał kon cern Go o gle i już
od pew ne go cza su w ra mach te stów
po ru sza ją się one po dro gach. Prze -
mie rzy ły po nad 140 ty się cy mil nie -
kie dy w bar dzo eks tre mal nych wa run -
kach. Czy li cze ka nas praw dzi wa
tech no lo gicz na re wo lu cja.

A co z sa mo cho da mi? Cóż, pew nie bę -
dzie tak jak ze wszyst ki mi cu da mi tech -
ni ki. Jesz cze nie daw no ta kim fe no me -
nem był te le wi zor któ ry stop nio wo
wy pie ra ny przez in ter net tra ci obec nie
na zna cze niu. Tak sa mo bę dzie z sa mo -

cho dem. Po wsta ną no we tech no lo gie
i tra dy cyj ny sa mo chód zo sta nie za stą -
pio ny na przy kład przez cał ko wi cie za -
u to ma ty zo wa ne, elek tro nicz ne cac ko
la ta ją ce nad dra pa cza mi chmur bę dą -
ce cał ko wi cie na usłu gach kom pu te ra. 

Mo że no we wer sje sa mo cho dów rze -
czy wi ście wy e li mi nu ją tak znacz ne za -
nie czysz cza nie śro do wi ska i bę dą
chro nić na sza Mat kę Zie mię. 

Ale bez wzglę du na to jak za koń czy
się era sa mo cho dów za wsze bę dzie to
je den z wy na laz ków, któ ry zre wo lu -
cjo ni zo wał ży cie czło wie ka. 

EEwwaa  JJaa  nniikk

Wtym przy pad ku po wie -
dze nie „cu dze chwa li -
cie swo je go nie zna cie”

jest wpeł ni uza sad nio ne. Za chwy -
ca my się za gra nicz ny mi cu deń ka -
mi mo to ry za cji a oka zu je się, że
aby prze je chać się ma łym elek -
trycz nym aut kiem wca le nie trze -
ba je chać do Pa ry ża, gdzie od ro -
ku fun kcjo nu je sy stem Au to lib.

Pol ska fir ma Ar kus & Ro met
Gro up roz po czę ła pro duk cję ma -
łe go, miej skie go sa mo cho du z na -
pę dem elek trycz nym Ro met 4E.
Kon struk to rzy twier dzą, że bę -
dzie on sku tecz nie kon ku ro wał
ze sku te ra mi i mo to cy kla mi. Pier -
wsza par tia po ja zdów po win na do -

trzeć do di le rów już w czer wcu. 
Sym bol 4Eozna cza elec tric, eco -

no mic, eco lo gic i ea sy. Sa mo cho -
dzik ma 2,45 m dłu go ści i wa ży
349 ki lo gra mów (bez aku mu la to -
rów). Prze zna czo ny jest dla dwóch
osób i dys po nu je na wet w mia rę
du żym ba gaż ni kiem. 

Ener gia do star cza na bę dzie
z dwóch bez-szczot ko wych sil ni -
ków elek trycz nych (BLDC
– Brushl ess Di rect-Cur rent), każ -
dy o mo cy 2 kw. Moc po bie rać bę -
dą z oło wio we go lub li to wo-jo no -
we go aku mu la to ra o po jem no ści
10 kWh.

Kon struk to rzy sza cu ją, że pro -
to ty py Ro me tu E4 bę dą mog ły na -
brać pręd ko ści do 65 ki lo me trów

na go dzi nę, nato miast w wer sji
stan dar do wej do 45 km/h. Nie -
zbyt du żą pręd kość z pew no ścią
re kom pen so wać bę dą zwrot ność
i ma łe roz mia ry uła twia ją ce par -
ko wa nie.

Do sze ro kie go użyt ku aut ka
ma ją być wpro wa dzo ne na po cząt -
ku 2013 ro ku. Kie ru ją cy nie bę -
dą mu sie li po sia dać pra wa ja zdy,
wy star czy kar ta mo to ro we ro wa,
któ rą moż na zdo być od trzy na ste -
go ro ku ży cia. Mo że dla te go sa -
mo cho dzik już do ro bił się przy -
dom ku „sku ter na czte rech
ko łach”.

Po my sło daw cy twier dzą, że
głów ną je go za le tą bę dzie wy jąt -
ko wo ta nia eks plo a ta cja. I rze czy -
wi ście – wzglę dy eko no micz ne bi -
ją na gło wę na wet naj tań sze
mo de le ben zy nia ków i dies li. Po -
ko na nie 100 ki lo me trów w mie -
ście ma kosz to wać oko ło 5 zło tych,
czy li nie wie le po nad 1 eu ro. Ko -
lej ną za le tą jest ła twość do ła do -
wy wa nia aku mu la to ra. Moż na to
zro bić pod łą cza jąc ba te rię do zwy -
kłe go gniazd ka. Jed no ra zo we ła -
do wa nie (8 go dzin) poz wo li na po -
ko na nie oko ło 120 ki lo me trów.
Nato miast ba te rie bę dą na da wa -
ły się do wy mia ny po 800 cy klach
ła do wa nia (oko ło 100 ty się cy ki -
lo me trów). Ro met E4 ma kosz to -
wać oko ło 20.000 zło tych.

Czy pol skie, elek trycz ne aut ko
od nie sie suk ces? Zo ba czy my. Opi -
nie jak zwy kle są po dzie lo ne. Fak -
tem jest, że sa mo cho dy z na pę -
dem elek trycz nym cie szą się co raz
wię kszą po pu lar no ścią. Jak wi -
dzi my, Po la cy nie cze ka ją z za ło -
żo ny mi rę ko ma lecz sta ra ją się
nad ą żać za wy mo ga mi współ czes -
ne go ryn ku mo to ry za cyj ne go.

EEwwaa  JJaa  nniikk

Samochody
z napędem
elektrycznym
cieszą się
coraz większą
popularnością
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Wło sy na le żą do na sze -
go czło wie czeń stwa
tak jak każ dy in ny

ele ment cia ła. Po dob nie jak paz -
nok cie i ca ła skó ra, peł nią ro lę
ochron ną przed szko dli wy mi
czyn ni ka mi śro do wi ska na tu ral -
ne go. Czy są to rzę sy, brwi czy
w ja kim kol wiek miej scu wło sy
się znaj du ją, zbu do wa ne są tak
sa mo. Ale te któ re są lub po win -
ny być na gło wie, to przed miot
na szej spe cjal nej tro ski. Wło sy
blond far bu je my na czar no, ciem -
ne far bu je my na jas no, krę co ne
pro stu je my, pro ste krę ci my. Bez
amo nia ku czy z amo nia kiem, po -
pra wia my na tu rę tak dłu go, na
ile na szym wło som star czy sił. 

O wzra sta niu wło sów de cy du -
ją mie szek i ko rzeń wło sa. Po -
je dyn czy włos zwy kle roś nie od
2 do 5 lat – każ dy ma swój in dy -
wi du al ny cykl – po czym wy pa -
da i z miesz ka wy ra sta no wy
włos. Czło wiek zdro wy tra ci
dzien nie do oko ło 100 – 150 wło -
sów i jest to rzecz nor mal na. 

Pro ces wzra sta nia wło sów
i ich bu do wa są już po zna ne
przez na u kę lecz naj bar dziej in -
te re su je nas mo ment, kie dy ło -
dy ga wło sa prze bi ja na skó rek

i wy ra sta po nad po wierz chnię
cia ła. In ny mi sło wy, kie dy ros -
ną nam ty sią ce wło sów, zwłasz -
cza w naj bar dziej po żą da nym
miej scu – na okre ślo nej po wierz -
chni skó ry gło wy. Kie dy jed nak
za czy na ich uby wać i z bó lem
ser ca mu si my wy rzu cić ko lej ną
po rcję włas nych wło sów któ re
zo sta ły w wan nie a no we ros nąć
nie chcą, za czy na się prob lem
któ ry do ty czy czę ściej pa nów,
choć paniom też nie jest ob cy. 

DDllaa  cczzee  ggoo  mmęężż  cczzyyźź  nnii  łłyy  ssiiee  jjąą??
Oko ło 20% pa nów w wie ku 20

lat za czy na ły sieć i ten pro cent
wzra sta wraz z wie kiem. Głów -
ne po wo dy to me cha nizm dzie -
dzi cze nia oraz di hy dro te sto ste -
ron któ ry jest po chod ną
te sto ste ro nu. Ły sie nie an dro ge -
no we, uwa run ko wa ne ge ne tycz -
nie, po le ga na od rzu ca niu 
wło sów przez układ im mu no lo -
gicz ny, któ ry trak tu je je ja ko
cia ło ob ce. Ły sie nie roz la ne mo -
że być spo wo do wa ne na przy -
kład ob ni żo nym po zio mem że -
la za w su ro wi cy krwi lub
za bu rze nia mi hor mo nal ny mi.

UUttrraa  ttaa  wwłłoo  ssóóww
Tak ły sie nie jest na zy wa ne

w przy pad ku pań. Wy stę pu je

ono naj czę ściej po mię dzy 20 a 24
i po mię dzy 35 a 39 ro kiem ży -
cia. Po dob nie jak u pa nów, głów -
ny mi po wo da mi są uwa run ko -
wa nia ge ne tycz ne oraz czyn nik
an dro ge no wy. In ne przy czy ny
to za bu rze nia hor mo nal ne, gu -
zy jaj ni ka lub nad ner czy. Czę -
ste wśród pań jest też ły sie nie
hor mo nal ne po ja wia ją ce się
w okre sie po po ro do wym lub po
prze kwi ta niu. Jed nak w cią gu
mniej wię cej ro ku wło sy zwy kle
od ra sta ją. Nie ste ty po sia da czki
naj buj niej szych czu pryn sa me
się ich po zba wia ją, na przy kład
przez nie roz sąd ne od chu dza nie
któ re mo że pro wa dzić do ane -
mii. Rów nież za wią zy wa nie cias -
nych „ki tek” lub no sze nie nie -
od po wied nich opa sek nie słu ży
do brze wło som, po dob nie jak po -
pu lar ne kie dyś wał ki do wło sów
po zo sta ją ce na gło wie przez ca -
łą noc. Na le ży też uwa żać na
szam po ny ze zbyt du żą za war -
to ścią my dła oraz la kie ry i far -
by do wło sów z za war ty mi
w nich de ter gen ta mi. Nad mier -
ne uży wa nie środ ków far ma ko -
lo gicz nych rów nież by wa przy -
czy ną ły sie nia. Co dzien ne
su sze nie go rą cym po wie trzem
z su szar ki jest do sko na łym spo -
so bem na wzmoc nie nie... efek -
tu wy pa da nia wło sów. Nie na le -
ży też myć wło sów zbyt ciep łą
lub moc no chlo ro wa ną wo dą. 

ŁŁyy  ssiiee  nniiee  oodd  wwrraa  ccaall  nnee??  
Na u kow cy od kry li biał ko po -

dob ne do te go, któ re sty mu lu je
wzrost rzęs i mo że dzia łać prze -
ciw nie w przy pad ku wło sów na
czasz ce. Jest moż li we, że dzię ki
te mu po wsta nie krem prze ciw -
ko ły sie niu. 

Od kry to też, że ły si męż czyź -
ni na dal ma ją ko mór ki ma cie -
rzy ste miesz ków wło so wych,
lecz nie ak tyw ne. Sub stan cją ha -
mu ją cą oka za ło się biał ko o na -
zwie pro sta glan dy na D. Te oraz
in ne wy ni ki ba dań na u ko wych
da ją na dzie ję na efek tyw ne le -
cze nie ły sie nia, lecz jak mó wi dr
Kurt Stenn z Ade rans Re se arch
In sti tu te w USA „To po czą tek
po cząt ku ba dań”.

HHaa  mmoo  wwaa  nniiee  łłyy  ssiiee  nniiaa  
Moż na spo wal niać lub ha mo -

wać pro ces wy pa da nia wło sów
lub też po bu dzać je do wzro stu,
co wy ma ga kon sul ta cji z le ka -
rzem lub spe cja li stą.

Łysy problem 
Wypadanie
włosów
w wielu
rozpoznaniach
medycznych
jest chorobą
spowodowaną
brakiem
witamin
w organizmie. 
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Spoś ród wie lu bar dziej czy mniej
sku tecz nych tech nik wal ki z ły sie -
niem, naj po wszech niej sza po le ga na
osła bia niu dzia ła nia hor mo nu 5-al fa
re duk ta zy, od po wie dzial ne go za prze -
mia nę te sto ste ro nu w di hy dro te sto -
ste ron. 

Pis mo „Scien ce Trans la tio nal Me -
di ci ne” in for mu je, że od kry cie biał ka
od po wie dzial ne go za utra tę wło sów
za o wo cu je opra co wa niem kre mu na
po rost wło sów, któ ry za wie rać ma
sub stan cje od dzia łu ją ce na re cep to -
ry w ko mór kach miesz ków wło so -
wych. 

Wia do mo, że wy pa da nie wło sów
w wie lu roz poz na niach me dycz nych
jest cho ro bą spo wo do wa ną bra kiem
wi ta min w or ga niz mie. Naj bar dziej
nie zbęd ny mi wi ta mi na mi w tym przy -
pad ku są wi ta mi ny: A, B oraz E. Lecz
pa mię taj my, że ich nie do bór mo że za -
szko dzić tak sa mo, jak nad miar. 

W obec nych cza sach wi zy ta u le ka -
rza na wet z po zor nie bła hych po wo -
dów nie jest czymś nie zwy kłym. Po
od po wied nich ba da niach mo że się
oka zać, że nie któ re wie lo let nie prob -
le my – nie tyl ko z wło sa mi – da się
roz wią zać sto sun ko wo szyb ko i ła two. 

Dla za trzy ma nia wy pa da nia wło sów
– i nie tyl ko dla te go – sta raj my się uni -
kać sy tu a cji stre so wych oraz ko rzy -
staj my z dłu gich spa ce rów na świe -
żym po wie trzu, do tle nia jąc or ga nizm.
Nad miar pro mie ni UV (tak że pod czas
po by tu w so la rium) wło som nie po -
ma ga. Dla te go przy du żym na sło necz -
nie niu war to je chro nić wy god nym
na kry ciem gło wy lub pa ra so lem, któ -
ry – jak na zwa wska zu je – nie słu ży
tyl ko do ochro ny przed desz czem.
War to do dać, że nasz spo sób od ży wia -
nia po le ga ją cy czę sto na po śpiesz nym
za spo ko je niu gło du, skut ku je o wie -
le po waż niej niż tyl ko ne ga tyw nym
wpły wem na na sze wło sy. 

ŁŁuu  ppiieeżż  
Złusz cza nie się na skór ka jest pro -

ce sem nor mal nym, lecz bia łe zia ren -

ka we wło sach ozna cza ją nad mier ne
złusz cza nie. Łu pież wy stę pu je
w trzech głów nych po sta ciach spo wo -
do wa nych ge ne tycz nie: su chej, pstrej
i tłu stej. Ta osta t nia szcze gól nie przy -
czy nia się do wy pa da nia wło sów, choć
jest naj mniej wi docz na, gdyż ta ki łu -
pież przy le ga do gło wy. Moż na rów -
nież na ba wić się łu pie żu po przez za -
ra że nie droż dża ko wa tym grzy bem.
Pa mię taj my, że nie na le ży lek ce wa żyć
żad nej po sta ci łu pie żu. Po kon sul ta -
cji z le ka rzem, wska za ne mo że oka -
zać się na przy kład za sto so wa nie środ -
ków prze ciw grzy bicz nych dla
zwal cze nia tak zwa nej grzy bi cy strzy -
gą cej – po dob nej do łu pie żu, lub spe -
cjal nych pre pa ra tów do zmy wa nia łu -
pie żu przy le pio ne go do skó ry.

JJaakk  llee  cczzyyćć  łłyy  ssiiee  nniiee??
Cią gle jesz cze nie ma ra dy kal ne go

środ ka na po rost wło sów. Ist nie je wie -
le tech nik i środ ków któ re są re kla -
mo wa ne szcze gól nie w in ter ne cie,
włącz nie z tak zwa nym za gęsz cza niem
wło sów a na wet ich prze szcze pia niem.
To osta t nie jest za bie giem, któ ry mo -
że trwać na wet do pię ciu go dzin i jest
ra czej kosz tow ny. Jed nak po ku sa po -
sia da nia wło sów któ re ros ną sa mo -
dziel nie jest dla wie lu lu dzi war ta każ -
dej ce ny. 

Ewen tu al ny wy bór me to dy lub tech -
ni ki za le ży od oso by za in te re so wa nej,

po dob nie jak oce na efek tów ku ra cji.
Na le ży przy tym pa mię tać, iż sku tecz -
ność jest uza leż nio na od wie lu czyn -
ni ków, głów nie od in dy wi du al nych
uwa run ko wań ta kich jak: po wo dy ły -
sie nia, stan zdro wia i... cier pli wość
oraz de ter mi na cja. Nie su ge ru ję tu taj
wy bo ru żad nej z me tod, lecz co dzien -
ny de li kat ny ma saż skó ry gło wy po -
wo du je lep sze jej ukrwie nie a co za
tym idzie po ma ga od ży wiać ce bul ki
wło so we. Rów nież sok z czar nej rze -
py zaj mu je czo ło wą po zy cję w bab ci -
nej ap te ce już od daw na. 

W każ dym ra zie, je śli ktoś nie chce
pod dać się i wal czyć o swo je wło sy po -
wi nien o tym po my śleć już przy pier -
wszych sym pto mach ich nad mier ne -
go wy pa da nia. Z dru giej stro ny,
prze cież to nie po sia da nie wło sów de -
cy du je o na szej atrak cyj no ści w oczach
in nych lu dzi. Ra czej przy mio ty du cha,
cha rak ter i wie le in nych cech któ re
czę sto wy ma ga ją o wie le wię cej wy -
sił ku niż dba łość o to, co ma my na
gło wie.

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii

źródła: 
http://www.mi rao.pl/ 
http://vor tal-med.pl/
http://zwier cia dlo.pl/  

www.na u kaw pol sce.pap.pl
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Ogłoszenia
drobne:
KUPIĘ, SPRZEDAM, ODDAM,
SZUKAM ITD.

w Szukam pracy jako spawacz. Posiadam
aktualne certyfikaty
Hl045,135,136,111.Gr6
Tel 0483148323.

w Studentka z Polski 19 lat szuka pracy
(najlepiej opieka nad dziećmi) na okres
wakacji+wrzesień. Bardzo dobra
znajomość j. angielskiego (certyfikat FCE).
Tel. kontaktowy 0484789984

w Bardzo dobry fachowiec w zakresie
budowlanym – wykonczeniowka (tarasy,
kafelki, bialy montaz, baseny od
podstaw) szuka pracy w solidnej firmie
budowlanej na kontrakt Antwerpia
i okolice. kontakt: Adam 0485 859 069 

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie
wysyłając maila pod adres

redakcjachildrenofeurope
@yahoo.com

Fachowiec 
poleca usługi w zakresie:

• centralne
ogrzewanie

• hydraulika
• elektryka
• budowlanka –

wykończenia
• gyprox

Solidny, sumienny, 
z dużym doświadczeniem

kontakt: 0497 020544



Po ma ga my wszy scy. Wrzu ca -
my pie niąż ki do pu szek kie -
dy są zbiór ki na cho re dzie ci,

bied ne dzie ci, su szę w Af ry ce, tsu na -
mi w Ja po nii. Uczest ni czy my w im -
pre zach cha ry ta tyw nych, Wiel kiej Or -
kie strze Świą tecz nej Po mo cy...

CCzzyy  ttoo  nniiee  jjeesstt  ddoo  bbrroo  cczzyynn  nnoośśćć??
Na to py ta nie wie lu psy cho lo gów

od po wia da, że to nasz oso bi sty EGO -
IZM spra wia, iż po ma ga jąc in nym,
czu je my się od nich lep si i bar dziej
do war to ścio wa ni.

Na praw dę ma ło jest wśród nas lu -
dzi, któ rzy po tra fią do strzec ko rzy ści
ja kie przy no si wspól ne do bro, a tak -
że z pa sją, roz ma chem i peł nym od -
da niem two rzyć dzie ła, któ re prze -
trwa ją la ta i słu żyć bę dą in nym. 

Ten ro dzaj do bro czyn no ści nie ste -
ty po wo li od cho dzi w za pom nie nie.

PPrraaww  ddzzii  wwii  ffii  llaann  ttrroo  ppii??
Mniej wię cej 150 lat te mu żył czło -

wiek o na zwi sku An drew Car ne gie,
któ re go mot to ży cio we brzmia ło:
„Szla chet ne jest dą że nie do uczy nie -
nia świa ta lep szym”. Wte dy był naj -
bo gat szym czło wie kiem na świe cie
i dys po no wał nie wy o bra żal ną for tu -
ną. Jak to głów nie w baj kach by wa,
pra wie ca ły swój ma ją tek roz dys po -
no wał w ce lu ulep sza nia świa ta. Sfi -
nan so wał po nad 2.500 bib lio tek w ca -
łych Sta nach Zjed no czo nych oraz
słyn ną sa lę kon cer to wą w No wym
Jor ku. Był praw dzi wym do bro czyń -
cą.

In ni mi liar de rzy po szli je go śla dem.
Na przy kład John D. Roc ke fel ler
ufun do wał i fi nan so wał uni wersytet
w Chi ca go. Jak twier dzi li je mu współ -
cześ ni, zro bił to wy łącz nie z po bu dek
czy sto ko mer cyj nych. Czy był praw -
dzi wym fi lan tro pem? Tu od po wiedź
jest trud niej sza, ale uczel nia ist nie -
je na dal i cie szy się za słu żo ną re no -
mą.

W Pol sce rów nież zna my przy kła -
dy do bro czyn no ści. Ban kier Le o pold
Kro nen berg pod ko niec XIX wie ku
sfi nan so wał po wsta nie w War sza wie
Wyż szej Szko ły Han dlo wej, któ ra pod
zmie nio ną na zwą fun kcjo nu je do dziś.
Rów nież do dnia dzi siej sze go dzia ła
fun da cja je go imie nia wspie ra ją ca róż -
ne pro jek ty ar ty stycz ne i edu ka cyj -
ne. 

Nie któ rzy te go ty pu dzia ła nia na -
zy wa ją „ku po wa niem so bie spo łecz -
ne go sza cun ku”, ale pa trząc z per spek -
ty wy cza su, obec nie ma ło ko go stać
na ta ki gest.

DDllaa  cczzee  ggoo  ppoo  mmaa  ggaa  mmyy??
Jak tyl ko po tra fi my, od ci na my się

od wszel kiej for my bez in te re sow nej
po mo cy. W na tu rze czło wie ka le ży uni -
kanie włas ne go cier pie nia i dą że nie
do włas nej przy jem no ści. „Resz ta jest
mil cze niem”. 

Po la tach ba dań i ob ser wa cji na u -
kow cy zde fi nio wa li co czu je my w chwi -
li gdy ko goś ob da ro wu je my. W ta kich
sy tu a cjach do gło su do cho dzi od po -
wie dzial ny za na sze od czu cia tak zwa -
ny „oś ro dek przy jem no ści”, któ ry ra -
zem z na mi cie szy się po zje dze niu
cze ko la dy czy wy pi ciu lam pki do bre -
go ko nia ku. Ucze ni stwier dzi li, że „al -
tru izm to nic in ne go jak pro sty, wbu -
do wa ny w mózg ele ment na gro dy”.

In ny mi sło wy za po ma ga nie je steś -
my na gra dza ni. Po lep sza się nam na -
strój i pod wyż sza sa mo o ce na gdyż
w spo łecz nym ro zu mie niu do bro jest
prze ja wem si ły. Ten kto jest sil ny mo -
że poz wo lić so bie na dzie le nie się z in -
ny mi. Nato miast sła by sam po trze bu -
je po mo cy. Jak więc ma się z kimś
dzie lić?

Naj czę ściej po ma ga my z po bu dek
czy sto ego i stycz nych. Za le ży nam na
od po wied nim wi ze run ku, sza cun ku
gru py do któ rej na le ży my. Cie szy my
się, że sko ro mo że my po ma gać in nym,
to nie jest z na mi aż tak źle. Nie ste ty
do tych któ rzy po trze bu ją po mo cy, na -
bie ra my co raz wię ksze go dy stan su
a wte dy bez in te re sow no ści jest w nas
mniej. Moż na się po ku sić o stwier dze -
nie, że po ma ga my in nym po nie waż
od no si my z te go ko rzy ści. A naj bar -
dziej cie szy my się wte dy, gdy mo że -
my być wi docz ni, ma my świad ków na -
szej do bro czyn nej dzia łal no ści,
dzia ła my w świet le ref lek to rów. 

II ttyy  mmoo  żżeesszz  zzoo  ssttaaćć  ddoo  bbrroo  cczzyyńń  ccąą
Ro zej rzyj się do ko ła. Za wsze jest

ktoś, ko mu wie dzie się go rzej niż To -
bie. 

Za wsze ko muś moż na po móc. Tak
po pro stu. Wie lu z nas ma po czu cie,
że ro bi wie le do bre go. Ale czę sto są to
tyl ko dzia ła nia za spo ka ja ją ce włas ny
ego izm i spra wia ją ce, że we włas nych
oczach je steś my lep si. Z praw dzi wą
szla chet no ścią i do bro czyn no ścią nie -
wie le ma to wspól ne go. To praw da, że
ży je my w zwa rio wa nym świe cie i po -
goń za pie niędz mi prze sło ni ła nam pra -
wie wszyst ko. Ale gdzieś po dro dze gu -
bi my war to ści i ce chy przy na leż ne
tyl ko czło wie ko wi. 

Na sze ży cie nie po win no po le gać tyl -
ko na ciąg łym wy li cza niu, pod li cza niu
i pod su mo wy wa niu. Nie jest naj waż -

niej sze – choć też istot ne – ile ma my
dóbr ma te rial nych. Li czy się rów nież
to, czy we włas nym mnie ma niu ma my
czy ste su mie nie i po czu cie przy na leż -
no ści do spo łe czeń stwa.

W każ dym miej scu gdzie miesz ka -
my coś się dzie je. Dzia ła te a trzyk, kół -
ko mu zycz ne, klub spor to wy. Mo że
właś nie tam po trze ba odro bi nę na sze -
go wspar cia aby dzia łal ność mog ła być
da lej pro wa dzo na? Wy star czy prze stać
cią gle kry ty ko wać i wy ma gać, a za -
miast te go naj zwy czaj niej za py tać:
w czym moż na po móc? Do ce nić to, że
in ni ro bią coś być mo że za nas, a prze -
de wszyst kim dla nas. 

Każ dy z nas ma są sia dów. Lep szych,
gor szych... Mo że za ja ki miś drzwia mi
dzie je się krzyw da, a ktoś nie po tra fi
po pro sić o po moc? 

Wiem, wiem, te raz mo gą paść ko -
men ta rze: ja już ty le po mog łam, ktoś
mnie oszu kał, sam nie mam zbyt wie -
le, za mo ją po moc otrzy ma łam w za -
mian wro gość i przy kro ści itp. itd. Ale
nie o to w tym wszyst kim cho dzi. 

Na u kow cy bez li to ści ob na ża ją praw -
dę o na szych au ten tycz nych mo ty wa -
cjach i twier dzą na wet, że nie ist nie je
coś ta kie go jak bez in te re sow ność.
Uwa ża ją, że za wsze ukry ty jest za nią
in te res włas ny. Aby te mu za prze czyć,
bo prze cież uwa ża my się za lu dzi do -
brych, po ma ga jąc in nym nie ocze kuj -
my ni cze go w za mian. Na wet sło wa
„dzię ku ję”, nie mó wiąc już o wdzięcz -
no ści. Czy niąc do bro nie sta waj my się
bo ha te ra mi we włas nych oczach. Ta -
kie dzia ła nia po win ny być po pro stu
zwy czaj ne, choć po ma ga jąc je steś my
prze cież świa do mi na szej szla chet no -
ści, po świę ce nia i wspa nia ło myśl no -
ści. Za ry zy ku ję na wet stwier dze nie, że
do sko na le pa mię ta my i po tra fi my jed -
nym tchem wy re cy to wać ko mu, ile,
gdzie i na ja ki cel da liś my wspar cie.
Rów nież po wszech nie fun kcjo nu je po -
sta wa „Da ję po to, że byś dał”. Czy to
właś nie nie jest ego izm?

Pa mię taj my też aby za py tać, czy
ktoś ży czy so bie aby mu po móc. Cza -
sem sa mo wol na in ge ren cja w czy jeś
ży cie nie mo że być wy tłu ma czo na do -
bry mi in ten cja mi. Praw dzi we go do -
bro czyń cę ce chu je tak tow ność i wy -
czu cie sy tu a cji.

Być do bro czyń cą jak wi dać nie jest
ła two. A mo że naj le piej zwy czaj nie
z głę bi ser ca wspie raj my in nych, po -
ma gaj my im, trosz czmy się o po trze -
bu ją cych i broń my słab szych? Niech
to bę dzie do bro czyn ność... w do brym
wy da niu.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  

Dobroczynność
– pomaganie sobie, czy innym?
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Cie ka wost ki

Bry tyj ski dzien nik „The Gu ar dian” za mie ścił na swo ich stro nach in ter ne to wych
ar ty kuł o naj cie ka wszych miej scach w Pol sce po le ca jąc je ob co kra jow com.

Li sta przed sta wia się na stę pu ją co:

1.Noc leg w Pa ła cu Pru skim. 
Pa łac w Łom ni cy to daw na sie dzi ba księż nej Lu i zy, cór ki kró la pru skie go Fry de -

ry ka Wil hel ma (nie któ re źró dła po da ją, że pa łac na le żał do ro dzi ny von Ku ster). Ten
pięk nie od re sta u ro wa ny obiekt, peł nią cy obec nie ro lę ho te lu, po ło żo ny jest w Do li -
nie Pa ła ców i Ogro dów w po bli żu Je le niej Gó ry.
2.Wę drów ki w Kar ko no szach.

Naj wyż sze pas mo Su de tów to skar by przy ro dy i licz ne zło ża mi ne ral ne. „The Gu -
ar dian” po le ca prze jaż dżkę wy cią giem krze seł ko wym z Kar pa cza i wej ście na Śnież -
kę. Po za tym in te re su ją cy mo że być noc leg w schro ni sku Sa mot nia w oto cze niu
wspa nia łej, gór skiej przy ro dy.
3.Po szu ki wa nie bur szty nów w Łe bie.

We dług dzien ni ka, jest to wy jąt ko wo atrak cyj na pro po zy cja dla za gra nicz nych tu -
ry stów. Łe ba jest ku ror tem na wy brze żu Bał ty ku, gdzie „na pla żę idzie się przez la -
sy sos no we”. War te zo ba cze nia są ru cho me wy dmy w Sło wiń skim Par ku Na ro do -
wym. Każ dy mo że spró bo wać zna leźć ka wa łek bur szty nu i zjeść... rur ki z kre mem.
4.Za mość.

Mia sto na zy wa ne Pad wą Pół no cy – ar cy dzie ło pol skie go re ne san su.
Nie pow ta rzal ne ka mie ni czki i za byt ki ucie szą wzrok każ de go tu ry sty. Do dat ko wą

atrak cją jest sy na go ga, je den z nie wie lu ta kich obiek tów w Eu ro pie.
5.Wi zy ta w Do mu Cho pi na.

Cho pin to na sze do bro na ro do we i mar ka zna na na ca łym świe cie. Dwo rek w Że -
la zo wej Wo li jest miej scem chęt nie od wie dza nym przez ob co kra jow ców. Oprócz
dwor ku moż na obej rzeć eks po na ty mu ze al ne, od re sta u ro wa ny park, a w let nie so -
bo ty i nie dzie le po słu chać mu zy ki Cho pi na w wy ko na niu zna ko mi tych ar ty stów.

6.Pik nik z pol ski mi sma ko ły ka mi.
„The Gu ar dian” pro po nu je za szyć się w leś nej, dzi kiej głu szy na ło nie na tu ry i przy -

go to wać pik nik zło żo ny z pol skich sma ko ły ków. Chęt ni po win ni ku pić na tar gu swoj -
ską kieł ba sę, wiej ski naj le piej żyt ni chleb i oczy wi ście pi wo, aby na ło nie na tu ry de -
lek to wać się nie za pom nia ny mi sma ka mi.
7.Pol skie Hol ly wo od.

Łódź to waż ne cen trum kul tu ral ne w Pol sce. Właś nie w tym mie ście znaj du je się
Wyż sza Szko ła Fil mo wa z któ rej wy wo dzą się naj lep si pol scy ope ra to rzy i re ży se -
rzy mię dzy in ny mi An drzej Waj da i Ro man Po lań ski. Dla tu ry stów przy go to wa no
spe cjal ną tra sę szla kiem Dzie dzic twa Fil mo we go w Ło dzi, gdzie moż na obej rzeć
sta re ki na, Ale ję Gwiazd i ple ne ry wy ko rzy sta ne w trak cie krę ce nia fil mów. 
8.Za mek w Łań cu cie.

To jed na z naj wspa nial szych re zy den cji w Eu ro pie Środ ko wej. Sie dzi ba ary sto -
kra tycz nych ro dów zbu do wa na w sty lu fran cu skie go neo baroku oto czo na wspa nia -
łym par kiem. Sły nie prze de wszyst kim z pięk nych wnętrz wy peł nio nych sty lo wy mi
an ty ka mi i za chwy ca ją cy mi prze py chem kom na ta mi. Ko niecz nie trze ba zo ba czyć
rów nież je dy ne w swo im ro dza ju Mu ze um Po wo zów.
9.Prze jaż dżka pa ro wo zem.

Pa ro wo zow nia Wol sztyn to miej sce gdzie moż na obej rzeć sta re pa ro wo zy, jak
rów nież in ne ma szy ny i urzą dze nia zwią za ne z pa ro wo za mi. Bu cha ją ce pa rą ma -
szy ny są wy jąt ko wą atrak cją dla ob co kra jow ców. Za do dat ko wą op ła tą moż na od -
być prze jaż dżkę w ka bi nie ma szy ni sty pa ro wo zu a na wet wy na jąć po kój w pa ro wo -
zow ni. Ta kich atrak cji na świe cie nie ma zbyt wie le. 

Sta re pol skie przy sło wie mó wi: „cu dze chwa li cie swe go nie zna cie”. Mo że war -
to więc wziąć przy kład z „The Gu ar dian” i za pla no wać swo je wa ka cje w jed nym naj -
bar dziej atrak cyj nych za kąt ków Pol ski?

Ma ga zyn For bes skom ple to wał li stę naj pięk niej szych miast na na szej pla ne -
cie. Ran king opra co wa no na pod sta wie opi nii eks per tów z dzie dzi ny ar chi -

tek tu ry i sztu ki z ca łe go świa ta.

Cam brid ge (Wiel ka Bry ta nia)
Nie du że mia ste czko po ło żo ne oko ło 80 ki lo me trów na pół noc ny wschód od Lon -

dy nu. Znaj du je się tu za ło żo ny w 1209 ro ku słyn ny uni wersytet.
To kio (Ja po nia)

Za ska ku ją co czy ste i do sko na le zor ga ni zo wa ne mia sto. Jed na z naj wię kszych me -
tro po lii na świe cie, jed no cześ nie bar dzo dro ga. Ale jak mó wią eks per ci, To kio jest war -
te każ dej ce ny.
Flo ren cja (Wło chy)

Wiel ki skar biec sztu ki. Mia sto za chwy ca ją ce pod wzglę dem ar chi tek tu ry, jak i wiel -
kie go bo gac twa wnętrz ob fi tu ją ce go w ar cy dzie ła świa to wej sła wy.
Syd ney (Au stra lia) 

Sły ną ce ze wspa nia lej ope ry, por to we go mo stu i prze pięk nych plaż stwo rzo nych
do upra wia nia spor tów wod nych. Za chwy ca wspa nia ły mi par ka mi, mu ze a mi, re -
sta u ra cja mi i noc nym ży ciem.
Pa ryż (Fran cja)

To mia sto bez wąt pie nia za słu gu je na uwa gę. Moż na tu cu dow nie spę dzać czas,
a na stro jo we ka wia ren ki za pra sza ją chęt nych przez ca łą do bę. W Pa ry żu nie bra ku -
je tu ry stycz nych atrak cji, skar bów ar chi tek tu ry i sztu ki.
San Fran ci sco (Sta ny Zjed no czo ne)

Po ło żo ne nad za to ką o tej sa mej na zwie, jest mia stem wy jąt ko wym. Ogrom ne
wra że nie na od wie dza ją cych ro bią dra pa cze chmur i pięć mo stów prze rzu co nych
przez za to kę, w tym słyn ny Gol den Ga te. 

We ne cja (Wło chy)
Mia sto po ło żo ne na wy spach la gu ny we nec kiej przy cią ga nie zli czo ne rze sze tu -

ry stów zwłasz cza w cza sie słyn ne go kar na wa łu. Jest skar bni cą nie zli czo nej ilo ści
za byt ków.
Kap sztad (Re pub li ka Po łud nio wej Af ry ki)

Kap sztad jest mie szan ką no wo czes no ści, bo gac twa i bie dy, przez wie lu uwa ża -
ny za naj pięk niej sze mia sto na świe cie. W cen trum wzno szą się wy staw ne bu dyn -
ki po łą czo ne z bru ko wa ny mi uli ca mi wy sa dza ny mi sta ry mi dę ba mi. Zaś skle py, re -
sta u ra cje i ho te le uwa ża ne są za naj lep sze na kon ty nen cie af ry kań skim.
Chi ca go (Sta ny Zjed no czo ne) 

„Wietrz ne Mia sto” jest trze cim co do wiel ko ści w USA i jed no cześ nie naj wię kszym
sku pi skiem Po lo nii na świe cie. Mnó stwo cie ka wych obiek tów do zo ba cze nia i zwie -
dza nia oraz nie pow ta rzal na atmo s fe ra spra wia ją, że do Chi ca go chce się wra cać.
No wy Jork (Sta ny Zjed no czo ne)

Mia sto, któ re „ni gdy nie śpi” i „nie wy cho dzi z mo dy”. Wie lo kul tu ro we i je dy ne
w swo im ro dza ju. Wy zna cza tren dy mo dy i za pra sza na nie pow ta rzal ne spek ta kle
w zna nych na ca łym świe cie te a trach mu zycz nych.
Lon dyn (Wiel ka Bry ta nia)

Świa to wej sła wy uni kalne za byt ki, mu zea, je dy ne w swo im ro dza ju klu by i ma -
sa skle pów. W Lon dy nie miesz ka ją lu dzie z ca łe go świa ta two rząc je dy ną w swo -
im ro dza ju nie pow ta rzal ną atmo s fe rę.
Van co u ver (Ka na da)

Jest jed nym z naj bar dziej zie lo nych miast na świe cie. Sły nie z wy so kie go po zio -
mu ży cia, nie spo ty ka nej ar chi tek tu ry, a tu ry stom za pew nia nie za pom nia ne wra że -
nia.

NAJ WIĘ KSZE ATRAK CJE TU RY STYCZ NE W POL SCE DLA OB CO KRA JOW CÓW

MIA STA, KTÓ RE WAR TO OD WIE DZIĆ

Na pod sta wie in for ma cji pra so wych opra co wa ła
Ka ro li na Tom czak



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.

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków

JJaa  nnuusszz  KKoorr  cczzaakk  ((uurr..  11887788  lluubb
11887799  WWaarr  sszzaa  wwaa  ––  11994422  TTrreebb  lliinn  --
kkaa))
Le karz, pe da gog, psy cho log dzie -
cię cy, dzia łacz spo łecz ny, pi sarz. 

n Ob roń ca praw dziec ka i ich rzecz -
nik. Pe dia tra z wy kształ ce nia,
na u czy ciel i wy cho waw ca z wy -
bo ru i za mi ło wa nia. 
Na zy wa ny przez dzie ci Sta rym
Do kto rem lub Pa nem Do kto rem. 

n Uro dził się w War sza wie w in -
te li gen ckiej, spo lo ni zo wa nej ro -
dzi nie ży dow skiej ja ko Hen ryk
Goldszmit. Pseudo nim Ja nusz
Kor czak przy jął na wzór bo ha -
te ra jed nej z ksią żek Kra szew -
skie go.

n Je go dzia dek był le ka rzem a oj -
ciec ad wo ka tem. Kan ce la ria ad -
wo kac ka przy no si ła wy so kie
do cho dy co ozna cza ło przy na -
leż ność do świa ta za moż nych
ro dzin ży dow skich. Po la tach
Kor czak przy zna, że był bar dzo
sa mot ny w do mu ro dzin nym.
Nie miał bli skie go kon tak tu ani
z oj cem, ani z mat ką.

n Wy cho wy wał się w ro dzi nie tak
bar dzo za sy mi lo wa nej, że ja ko
mło dy Żyd nie po znał ani ję zy -
ka ji dysz, ani he braj skie go. Ob -
ra cał się w krę gu oświe ce nio -
we go nur tu pol skich Ży dów,
któ rzy opo wia da li się za „zgod -
nym współ ży ciem dwóch na ro -
dów na jed nej zie mi”. 

n W wie ku sied miu lat roz po czął
na u kę w pry wat nej szko le przy -
go to wu ją cej do gim na zjum. Pa -
no wał w niej strach, dys cy pli -
na, prze moc, sa mot ność
i bez rad ność ucznia wo bec do -
mi na cji na u czy cie li.

n Po tem uczęsz czał do Mę skie go
Gim na zjum na war szaw skiej

Pra dze, w któ rym na u ka od by -
wa ła się w ję zy ku ro syj skim.
W tym okre sie zmie ni ła się sy -
tu a cja ma te rial na ro dzi ny. Po -
głę bia ją ca się cho ro ba psy chicz -
na oj ca i zbyt wy staw ne ży cie
ja kie pro wa dził spo wo do wa ły,
że mło dy Hen ryk mu siał wziąć
na sie bie cię żar utrzy ma nia ro -
dzi ny. Udzie lał ko re pe ty cji i pi -
sy wał ar ty ku ły do ga zet. Właś -
nie wte dy po raz pier wszy
ze tknął się z bie dą i nie spra wie -
dli wo ścią spo łecz ną.

n Ukoń czył stu dia na wy dzia le le -
kar skim Ce sar skie go Uni -
wersytetu w War sza wie. Pod -
czas po by tu w Szwaj ca rii
w 1899 ro ku za in te re so wał się
me to dą Pe sta loz zie go – twór cy
no wo czes nej te o rii na u cza nia
po cząt ko we go.

n W1904 ro ku po raz pier wszy wy -
je chał z gru pą chłop ców ży dow -
skich na ko lo nie. Z tych wa ka -
cyj nych do świad czeń zro dzi ły się
no wa tor skie tech ni ki wy cho -
waw cze, a dru kiem uka za ły się
po wie ści opar te na tych do świad -
cze niach: „Moś ki, Jo ski i Sru -
le”oraz „Józ ki, Jaś ki i Fran ki”.

n W 1907 ro ku wy je chał do Ber -
li na gdzie oprócz do kształ ca -
nia za poz nał się z nie miec kim
sy ste mem za kła dów wy cho -
waw czych dla dzie ci i mło dzie -
ży. Do dat ko we stu dia i sta że
me dycz ne od by wał tak że
w Lon dy nie i Pa ry żu. 

n W la tach 1903-1912 pra co wał
ja ko le karz pe dia tra w war -
szaw skim Szpi ta lu dla Dzie ci
im. Ber so nów i Ba u ma nów. Już
wte dy moż na by ło za u wa żyć je -
go po świę ce nie się ma łym pa -
cjen tom. Zaj mo wał nie du że,
służ bo we miesz ka nie na te re -
nie szpi ta la i w każ dej chwi li
świad czył po moc po trze bu ją -
cym. Nie jed no krot nie był
świad kiem bie dy ja kiej do -
świad cza ły dzie ci. Od wie dzał
do my w któ rych pa nu ją ce wa -
run ki hi gie nicz ne i sa ni tar ne
by ły po ni żej ludz kiej god no ści.

n Kor czak ukoń czył wie le spe cja -
li stycz nych kur sów za wo do -
wych i stał się bar dzo ce nio nym
le ka rzem pe dia trą w War sza -
wie. Od lu dzi za moż nych po bie -

rał ogrom ne wy na gro dze nie,
nato miast ubo gich pa cjen tów
za wsze le czył za dar mo.

n W trak cie pier wszej woj ny świa -
to wej zo stał or dy na to rem szpi -
ta la woj sko we go na ty łach fron -
tu ukra iń skie go i pra co wał
w przy tuł kach dla dzie ci.

n Wspól nie z Ma rią Fal ską stwo -
rzył w Prusz ko wie Za kład Wy -
cho waw czy „Nasz Dom” dla sie -
rot, któ re stra ci ły ro dzi ców
w cza sie woj ny.

n W la tach 1927-28 ze skła dek
i da ro wizn zbu do wał ko lej ny
za kład opie kuń czo-wy cho waw -
czy na war szaw skich Bie la -
nach. Pa tron ką te go przed sięw -
zię cia by ła mar szał ko wa
Alek san dra Pił sud ska, co
znacz nie pod no si ło ran gę pla -
ców ki.

n W1912 ro ku wspól nie ze Ste fa -
nią Wil czyń ską za ło żył Dom
Sie rot dla dzie ci ży dow skich
w War sza wie przy uli cy Kroch -
mal nej 92. Pro wa dził go aż do
swo jej tra gicz nej śmier ci. Peł -
nił obo wiąz ki dy rek to ra bez
żad ne go wy na gro dze nia. 

n W Do mu Sie rot Kor czak miesz -
kał z przer wa mi trzy dzie ści lat.
Każ de dziec ko by ło je go dziec -
kiem. Był nie tyl ko le ka rzem
i ad mi ni stra to rem ale prze de
wszyst kim ro dzi cem, opie ku -
nem, wy cho waw cą i przy ja -
cielem. 

n Dom Sie rot po sia dał spe cjal nie
za pro jek to wa ne sy pial nie dla
po nad 100 dzie ci, ja dal nię oraz
osob ne miej sca do na u ki szkol -
nej i war szta ty. 
Pan Do ktor wpro wa dzał w czyn
swo je idee i me to dy wy cho waw -
cze, dla te go był to oś ro dek wy -
jąt ko wo no wa tor ski – „dom pra -
cy i szko ła ży cia”, gdzie dzia łał
sa mo rząd dzie cię cy, sąd ko le -
żeń ski i ga zet ka szkol na.

n Bar dzo ak tyw nie dzia łał w war -
szaw skim śro do wi sku spo łecz -
ni ków i uczo nych. Udzie lał się
w Bez płat nych Czy tel niach,
War szaw skim To wa rzy stwie
Do bro czyn no ści, To wa rzy stwie
Ko lo nii Let nich i w Sto wa rzy -
sze niu Po moc dla Sie rot. Wy -

34 Antwerpia po polsku     czerwiec 2012



kła dał mię dzy in ny mi w In sty tu cie
Pe da go gi ki Spe cjal nej, Wol nej
Wszech ni cy Pol skiej, Pań stwo wym
In sty tu cie Na u czy ciel skim i Se mi na -
rium Dla Przed szko la nek. Był bieg -
łym do spraw dzie ci przy Są dzie Okrę -
go wym. 

n W cza sie woj ny pol sko-ra dziec kiej
(1919-1920) pra co wał w szpi ta lu epi -
de mio lo gicz nym gdzie za cho ro wał na
ty fus. Opie ku ją ca się nim mat ka
wkrót ce za cho ro wa ła i zmar ła. 

n W 1925 ro ku Kor czak pod pi sał Apel
do Ży dow skiej In te li gen cji Za wo do -
wej w Pol sce o prze zna cze nie jed nod -
nio we go za rob ku na rzecz „wy ku pie -
nia zie mi pa le styń skiej na włas ność
wie czy stą i nie zby wal ną na ro du ży -
dow skie go”. Nie dzia łał jed nak ak -
tyw nie w tym za kre sie. Kil ka lat póź -
niej wy je chał na trzy ty god nie do
Pa le sty ny, gdzie pra co wał w ki bu cu
oraz ob ser wo wał dzia łal ność tam tej -
szej szko ły, przed szko la i żłob ka. Dru -
gi raz wy je chał do Pa le sty ny w 1936
ro ku. Pod ą żał wte dy śla da mi Chry -
stu sa i zbie rał ma te ria ły do no wej
książ ki.

n W grud niu 1934 ro ku roz po czę to na -
da wa nie w ra dio cy klu au dy cji Sta re -
go Do kto ra, któ re cie szy ły się ogrom -
ną po pu lar no ścią. Obok po ga da nek
Kor czak prze pro wa dzał ra dio we
trans mi sje ze szpi ta la dzie cię ce go iko -
lo nii let nich. Naj licz niej szą gru pę je -
go słu cha czy sta no wi ły dzie ci.

n Po pu lar ność przy nio sły mu książ ki
dla dzie ci: „Król Ma ciuś Pier wszy”,
„Król Ma ciuś na wy spie bez lud nej”,
„Ban kruc two Ma łe go Dże ka”, „Kie dy
znów bę dę ma ły”, „Kaj tuś Cza ro dziej”
i in ne.
Pi sał tak że wier sze, no we le, po wie -
ści i sztu ki sce nicz ne. Na ła mach „Gło -
su Na u czy ciel skie go” po ru szał spra -
wy draż li we, na przy kład prob lem
bi cia dzie ci w szko le. Swo je cre do pe -
da go gicz ne za warł w ese ju „Jak ko -
chać dziec ko. Dziec ko w ro dzi nie”.
W 1937 ro ku Pol ska Aka de mia Li te -
ra tu ry uho no ro wa ła je go twór czość
Zło tym Wa wrzy nem.

n W cza sie II woj ny świa to wej Dom Sie -
rot był wie lo krot nie bom bar do wa ny.
Kor czak z gru pą star szych chłop ców
dy żu ro wał na da chu do mu aby ga sić
bom by za pa la ją ce. No sił pol ski mun -
dur i nie uzna wał ozna ko wa nia Ży -
dów. Nie za sto so wał się do roz ka zu
gu ber na to ra Fran ka i nie za ło żył opa -
ski z Gwia zdą Da wi da. Zo stał aresz -
to wa ny na pra wie trzy mie sią ce,
a wol ność od zy skał po wpła ce niu ka -
u cji przez przy ja ciół.

n Od po cząt ku wy bu chu woj ny prze -
mie rzał uli ce War sza wy udzie la jąc po -
mo cy ran nym i za gu bio nym dzie ciom.
Na an te nie ra dio wej pro sił je aby za -
cho wy wa ły spo kój i roz wa gę.

n W paź dzier ni ku 1940 ro ku na ka zem
władz nie miec kich stwo rzo no get to
dla spo łecz no ści ży dow skiej. Kor czak
sta rał się, aby je go wy cho wan ko wie
mo gli po zo stać w do tych cza so wym
bu dyn ku. Nie uda ło się i Dom Sie rot
zo stał prze nie sio ny na te ren get ta.

n Gdy za pa dła de cy zja o wy wie zie niu
dzie ci do obo zu kon cen tra cyj ne go
Kor czak od mó wił wyj ścia z get ta. Nie
mógł zo sta wić swo ich po do piecz nych,
cho ciaż mię dzy na ro do wa sła wa da -
wa ła mu szan se na prze ży cie w każ -
dym ne u tral nym kra ju. Od rzu cał pro -
po zy cje przej ścia na stro nę aryj ską.
Miał po czu cie, że w sto sun ku do swo -
ich wy cho wan ków cią żą na nim szcze -
gól ne zo bo wią za nia. 

n Za wszel ka ce nę sta rał się uchro nić
dzie ci przed gro zą get ta. Or ga ni zo -
wał kon cer ty i wy stę py ar ty stycz ne.
Roz wa żał moż li wość umiesz cze nia
dzie ci w za przy jaź nio nych do mach
po dru giej stro nie get ta, ale do sa me -
go koń ca nie wie rzył, że Niem cy od -
wa żą się na ta ką zbrod nię.

n Opie ko wał się nie tyl ko dzieć mi ze
swo je go Do mu Sie rot. Wal czył tak że
o god ne ży cie dzie ci w po zo sta łych
sie ro ciń cach. Je go obec ność w get -
cie da wa ła przy kład in nym wy cho -
waw com.

n 6 sierp nia 1942 ro ku Kor czak i dwu -
stu wy cho wan ków zo sta li wy sła ni do
obo zu kon cen tra cyj ne go w Treb lin -
ce. Po chód z get ta do ko le jo wych wa -
go nów owia ny jest le gen dą. Ist nie je
kil ka wer sji te go zda rze nia, a naj bar -
dziej roz po wszech nio na mó wi: „ten
po chód ku śmier ci, to był wiel ki ład,
po rzą dek i spo kój. Na cze le idzie Kor -
czak. Jed no dziec ka ma na rę ku, dru -
gie trzy ma za rą czkę. Dzie ci nio są zie -
lo ny sztan dar na dziei, idą kar nie,
czwór ka mi, od święt nie ubra ne, bu -
dzą ogól ny po dziw. Kor czak opo wia -
da im, że ja dą na wieś, gdzie bę dzie
las, łą ka i wo da. Tuż przed wej ściem
do wa go nów po ja wia się nie miec ki
ofi cer, któ ry pro po nu je Do kto ro wi
wol ność. Kor czak od ma wia. Nie
opusz cza dzie ci, idzie ra zem z ni mi
na śmierć”. Wszy scy zgi nę li w ko mo -
rach ga zo wych w Treb lin ce.

n Od 1939 ro ku z przer wa mi Pan Do -
ktor pi sał pa mięt ni ki. Dla po tom nych
to wstrzą sa ją cy, au to bio gra ficz ny do -

ku ment za wie ra ją cy wspom nie nia
o dzia łal no ści wy cho waw czej i li te -
rac kiej. To tak że kro ni ka za gła dy. 

n Ist nie je wie le po mni ków i or ga ni za -
cji po świę co nych my śli pe da go gicz -
nej Ja nu sza Kor cza ka. We dług da -
nych z 2000 ro ku je go imię no si
w Pol sce oko ło 122 szkół pod sta wo -
wych, 43 po nad pod sta wo wych, 20
do mów dziec ka, kil ka do mów kul tu -
ry i oś rod ków szkol no-wy cho waw -
czych. Je go imie niem na zy wa ne są
uli ce, pla ce, stat ki a na wet no wo od -
kry ta gwia zda.

n Na ca łym świe cie ist nie ją oś rod ki zaj -
mu ją ce się ar chi wi zo wa niem i ba da -
niem spu ściz ny Kor cza ka. W Pol sce
ta kim miej scem jest Kor cza kia num
– Ar chi wum Kor cza kow skie. 

Sta ry Do ktor dla dzie ci był Kró lem.
Wie dział, że „nie wy star czy słu chać
– trze ba prze de wszyst kim usły szeć po -
trze by dziec ka”. Po świę cił im ca łe swo -
je ży cie. Nie na rzu cał żad nych ogra ni -
czeń, pro wa dził z ni mi dys ku sje
i trak to wał je bar dzo po waż nie po mi -
mo dzie lą cej ich róż ni cy wie ku. Idea je -
go pe da go gi ki opie ra ła się na dzia ła -
niach i kon cep cjach czę sto bar dzo
nie po pu lar nych. 

Wal czył o pra wa dzie ci gdyż w je go
cza sach uwa ża no, że pra wa są tyl ko dla
do ro słych. A Pan Do ktor twier dził, że
„każ de dziec ko ma pra wo do swo ich ta -
jem nic i do swo ich ma rzeń. I ze dzie -
ciom na le ży mó wić praw dę. Dziec ko ma
pra wo być tym kim jest i ma pra wo do
sza cun ku”. 

„Ja nusz Kor czak był jed ną z naj pięk -
niej szych i za ra zem naj tra gicz niej szych
po sta ci w pol skiej hi sto rii. Ale to nie
tra gicz ny kres je go ży cia zde cy do wał
o tym pięk nie. Ono tkwi ło w je go pra -
cy, mą dro ści, idei do bra ja ka mu przy -
świe ca ła i od wa dze jej pro pa go wa nia
w cza sach kie dy jesz cze ani ro dzi ce, ani
pe da go dzy nie zda wa li so bie spra wy
kim jest dziec ko, jak trze ba je trak to -
wać i wy cho wy wać, ja kie pra wa po win -
ny je chro nić oraz za pew nić mu pra wi -
dło wy roz wój w po sza no wa niu je go
god no ści”. (Le szek Żu ław ski – esej „Le -
karz, czy pe da gog?). 

W przy pad ku Kor cza ka mo że my mó -
wić o nie zwy kłym fe no me nie w ska li
świa to wej. Pro fe sor Wo ło szyn umiesz -
cza Sta re go Do kto ra wśród naj wię -
kszych au to ry te tów mo ral nych ludz ko -
ści ta kich jak: Mat ka Te re sa z Kal ku ty,
So kra tes, czy Pe sta loz zi.

W 70 rocz ni cę śmier ci w obo zie za -
gła dy w Treb lin ce i 100 rocz ni cę po -
wsta nia Do mu Sie rot, Sejm RP spe cjal -
ną uchwa łą ogło sił obec ny rok Ro kiem
Ja nu sza Kor cza ka. 

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  
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Ka pu cha, sa ła ta, sia no, szmal,
ka sa, ofi cjal ny śro dek płat ni -
czy. Oczy wi ście to tyl ko kil -

ka z wie lu okre śleń czę ste go po wo du
bez sen no ści lu dzi ma łych i wiel kich (w
opi nii ogó łu lub w mnie ma niu włas -
nym). Właś nie pie nią dze – i to cu dze
– sta ły się po wo dem kil ku mo ich si nia -
ków. Ale za cznij my od po cząt ku. 

Li czy łem na to, że te go wie czo ra uda
mi się tro chę po czy tać. Sam so bie je -
stem wi nien, gdyż za nim wy łą czy łem
TV, zdą ży łem do wie dzieć się, że ktoś
wy grał ol brzy mią su mę sa ła ty (pa su -
je, bo zie lo ne w USA). Kto to był to nie -
i stot ne, ale wiel ce ura do wa ny da wał
te mu wy raz bar dzo spon ta nicz nie nie
roz glą da jąc się po dej rzli wie w po szu -
ki wa niu oznak za wi ści. I właś nie tym
wzbu dził mo je życz li we za in te re so wa -
nie: cie ka we, co on z ta ką for tu ną zro -
bi? A cie bie co to? – do biegł mnie szept
z ką ta. Aż się wzdry gną łem. 

Co ci do cu dze go sia na? Ty się tym
nie naj esz! Na wet nie za re a go wa łem
na oślą alu zję, bo by łem kom plet nie za -
sko czo ny. 

By le ja kość, ja ko sper so ni fi ko wa ny
byt, za czę ła swo bod nie czuć się w mo -
im je ste stwie i na wie dza mnie kie dy
chce. Ale fakt jej po ja wie nia się świad -
czył o tym, że spra wa by ła waż na.

By łam wczo raj w par ku – mó wi bez
żad ne go wstę pu – i usły sza łam ta ką
roz mo wę dwóch bez dom nych. Chciał -
bym mieć swój włas ny dom. Jak wy -
gram, to ci ku pię – rzu cił na od czep -
ne go dru gi. Na praw dę? Jas ne
– od po wie dział i po sęp nie roz my ślał
da lej. Je go to wa rzysz nie do li po chwi -
li: i że by był ba sen. Ja ki ba sen? Aha.
Bę dzie ba sen. Ale chciał bym też mieć
sa mo chód i dłu gi pod jazd z faj ny mi
krza ka mi po bo kach. Bę dą i krza ki.
Ten ze łza mi w oczach po wie dział: Je -
steś mo im naj wię kszym przy ja cie lem!
Dzię ki ci bar dzo! W od po wie dzi usły -
szał: nie ma za co! 

Jak ty mo żesz! To nie szczę śli wi lu -
dzie... Sa mi so bie na gra bi li – przer wa -
ła mi „B”. Ale spo koj nie, po mo gę im
wyjść z do łka. Ty?! Tak. Po trze bu ję ich
aby na roz ra bia li w ży ciu pew ne go ty -
pa któ ry osta t nio mi pod padł. Ale bę -
dzie ja zda! Ale jak? By łem cie kaw. Nie
twój biz nes. A ty co mo żesz po wie dzieć
na te mat pie nię dzy? 

Na pie nią dze się pra cu je... Le piej już
nic nie mów – przer wa ła mi „B”. Two -
ja na iw ność z jed nej stro ny mnie mar -
twi a z dru giej cie szy. Po sia da cze pie -
nię dzy dzie lą się na tych któ rzy ma ją
ich ma ło i tych któ rzy ma ją ich w nad -
mia rze. No to ja... Ci cho! O tych któ -
rzy ma ją ich ma ło, moż na po wie dzieć

to sa mo co o tych, któ rzy ma ją ich du -
żo. Czło wiek za wsze ma ich za ma ło.
Ale ja tyl ko... Bo ga ci dzie lą się na tych
któ rzy pie nią dze otrzy ma li w spad ku
lub je wy gra li, tych któ rzy je za ro bi li
i na tych, któ rzy je so bie za ła twi li. Co
to zna czy za ła twi li? Ciii... To zna czy,
że nie pra co wa li, nie wy gra li, nie otrzy -
ma li ich a ma ją. Ale skąd? Jak? Mil cze -
nie jest zło tem – usły sza łem w od po -
wie dzi.

Skon ster no wa ny po sze dłem do kuch -
ni zro bić so bie ka wę. Na gle sły szę głos
zza dy mu pa pie ro so we go (dla mnie ka -
wa bez pa pie ro sa jest jak du et w po je -
dyn kę). Ja nie mam wpły wu na to ile
kto ma ka sy, chy ba że chcę.

A je śli ktoś nie ma a chciał by mieć?
Po dejdź do ok na i spójrz. Wi dzisz tych
lu dzi? Wi dzę. No wi dzisz – od po wie -
dzia ła drwią co „B”.

Ale co wi dzę? – nie re zy gno wa łem.
Ach wy lu dzie. Z ty mi wa szy mi pię cio -
ma zmy sła mi je ste ście jak dziec ko we
mgle. Ale po wiedz mi co po wi nie nem
zo ba czyć, po pro si łem grzecz nie. 

Wi dzisz te go bub ka w gar ni tu rze za
two ich pięć pen sji, któ ry wy sia da
z czer wo nej wy pa sio nej fu ry? Tak. Dzi -
siaj zdef ra u du je on ty le klop su, że to -
bie by wy star czy ło na pa rę lat. A on po -
trze bu je mieć na no wszy mo del.
Sa mo cho du? – spy ta łem. No... po wiedz -
my. A wi dzisz te go że bra ka? Wi dzę, ale
ten w gar ni tu rze już od cho dzi. To nic.
Za chwi lę zza ro gu wy jdzie faj na blon -
dyn ka, wte dy on cof nie się i da bie da -
ko wi mar ną dy chę tak, aby ona to wi -
dzia ła. Fak tycz nie tak się sta ło. Jak on
się za cho wał? – py ta „B”. My ślę, że by -
le jak, ale dał... To jesz cze nic. Tam pod
pu bem stoi dwóch fa ce tów. Właś nie ob -
ser wu ją star szą ko bie tę któ ra wy jmu -
je ze ścia ny swo ją eme ry tu rę. Nie, nie
mów da lej – przer wa łem by le ja ko ści.
No do brze. Te raz patrz tam. 

Nad cho dzi zwy czaj nie ubra ny fa cet
z pa ra so lem. Wi dzisz go? Tak, idzie po -
wo li, jak by bez ce lu – od po wia dam. On
ma spo ro ka sy, któ rą uczci wie za ro bił
i do brze za in we sto wał – mó wi „B”. Ale
nie wy glą da na za do wo lo ne go, od par -
łem. To dla te go, że ma po waż ny prob -
lem, któ ry ma ją pra wie wszy scy bo ga -
ci: cią gle się za sta na wia, czy in ni
sza nu ją i ko cha ją je go sa me go, czy ra -
czej je go pie nią dze. Te wąt pli wo ści zże -
ra ją go od środ ka. Właś nie do cho dzi
do wnio sku, że je śli lu dzie nie chcą go
ko chać, bę dą się go bać. Knu je, jak tu
prze jąć wła dzę w klu bie, do któ re go
na le ży i po tem wspiąć się na sam szczyt
w za rzą dzie kra jo wym. Te go też mu
bę dzie ma ło. Z ko lei tam te mu – nie wi -
dzisz, bo to za da le ko – na sto let nią cór -
kę led wie od ra to wa no po przed aw ko -

wa niu pro chów, in ne mu upro wa dzi li
żo nę dla oku pu, jesz cze ko muś żo na
opróż ni ła kon to i wy je cha ła z je go włas -
nym kie row cą. Mam mó wić da lej? Tak.
Te raz zza ro gu wy cho dzi mał żeń stwo
w śred nim wie ku. Nie ma ją wie le, ale
wy star cza im na pod sta wo we po trze -
by i uwa ża ją się za szczę śli wych. Nie
mo gę so bie z ni mi po ra dzić... żad ne po -
ku sy ich nie bio rą, w lo te rię nie gra ją,
je dy nym ich na ło giem jest bu szo wa -
nie w an tyk wa ria tach a naj wię kszym
zmar twie niem brak miej sca na ko lej -
ne książ ki ku po wa ne za gro sze. Twar -
dy orzech... mu szę do brze po my śleć
jak ich spro wa dzić na nor mal ną dro -
gę, bo prze cież to wię kszość de cy du je
o nor mal no ści. Czy nie tak?! 

Mo że tak... ale to sze ro kie za gad nie -
nie – od po wie dzia łem ostroż nie. Je śli
ktoś jest cho ry to jed no, je śli nie nor -
mal ny, to dru gie. A po trze cie to... Do -
brze, do brze, wy star czy – przer wa ła mi
by le ja kość, któ rej nie na pi szę z wiel -
kiej li te ry choć by nie wiem co. A ty da -
lej chcesz być bo ga ty? – spy ta ła. 

Sam nie wiem, wszę dzie są plu sy i mi -
nu sy i ty wiesz o tym naj le piej. Wi dzę,
że ma mo na jed nak bar dzo cie bie in te -
re su je. Nie po do ba ci się ży cie od wy -
pła ty do wy pła ty i pła ce nie pro cen tów
od po ży czek? Tak... nie, ale ja chciał -
bym po móc in nym. Sam mam nie wiel -
kie po trze by a tak wie le do zro bie nia...
Chy ba kpisz so bie ze mnie! Od po wia -
da „B”.

Ale ja pro szę! Je steś ta ka... do świad -
czo na! – Hmm. Wi dzę, że mu szę dać ci
na u czkę. Wo bec te go pod yk tu ję ci nu -
me ry któ re pad ną ju tro. Rzu ci łem się
w po szu ki wa niu cze goś do pi sa nia, ale
prze wró ci łem się i... nie uwie rzysz Czy -
tel ni ku. Obu dzi łem się na pod ło dze!
Naj wy raź niej spa dłem z łóż ka. Po zbie -
ra łem się i za wlo kłem swo je obo la łe
cia ło do kuch ni aby zro bić so bie ka wę.
Jej za pach mi le po ła sko tał mo je nozdr -
za, dym z pa pie ro sa pod ra pał w gar -
dło. Te raz le piej – po my śla łem. Ro zej -
rza łem się ostroż nie. Jed nak ni ko go
oprócz mnie w kuch ni nie by ło. Na ra -
zie. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  



Garaż samochodowy 
ADMAR oferuje:

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

Szybko, tanio, solidnie
Antwerpia, Deurne, 

Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Miejsce 
na Twoją
reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku
@yahoo.com

tel. 0489/823 803 
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Q
UALITY 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
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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:






