
n Z życia Antwerpii.
n Kibicowanie inaczej.
n Letnie igrzyska olimpijskie 2012. 
n Nie chcę błyszczeć! Chciałabym być wysłuchana…
n Nie tylko Kubica zaczynał za granicą.
n Poland Trek – nietypowa promocja Polski.W
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od re dak cji 

Przed nami lato. Wakacje, urlopy i słońce. Pakujemy
walizki i wyjeżdżamy. Jeżeli nie podjęli jeszcze Państwo
decyzji gdzie udać się na wypoczynek, proponujemy
zapoznanie się z naszymi propozycjami na lato.
Wybraliśmy piękne miejsca w Polsce, ale również te
bardzo odległe i jeszcze nie odkryte.

Tym wszystkim, którzy zostają w Antwerpii polecamy
wybór ciekawych imprez, jakie tego lata oferują nam
władze miasta i poszczególnych dzielnic. A jest w czym
wybierać. Jak co roku do Antwerpii przyjeżdża latem mnóstwo turystów i oferta kulturalna
jest naprawdę bogata. Jeżeli ktoś oprócz „uczty duchowej” lubi słodkie lenistwo, przypominamy,
że może odwiedzić „Badboot”, plażę Bocadero, czy Park Spoor Noord. 

W tym numerze przedstawiamy również niezwykłą pasję polskich chłopców. Artykuł Ani
Szymborskiej przybliża nam sylwetki członków klubu gokartowego w Antwerpii. Trzeba na
własne oczy zobaczyć jak oni jeżdżą na torze. Z jaką pasją i oddaniem przychodzą na treningi
chcąc dorównać najlepszym. I doskonale się uczą! Trzymamy kciuki, aby wytrwali w realizacji
swoich marzeń.

Jak wszyscy wiemy, w październiku w Belgii odbędą się wybory.
To właśnie od ludzi których wybierzemy, zależy w dużej mierze nasza przyszłość tutaj w Belgii.

W kolejnych numerach „Antwerpii po polsku” aż do października będziemy przybliżać idee
tych wyborów i korzyści jakie my Polacy możemy z nich odnieść. 

Po raz pierwszy kandyduje Polka – pani Marzena Jusza. To dla nas wszystkich ogromny
sukces i możliwość lepszego zaistnienia jako wspólnota polska.

Życzymy wszystkim czytelnikom niezapomnianych wakacji, dużo słońca, mało deszczu, dużo
wypoczynku i zero stresów!

Redakcja
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POLONIJNY
FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA 
ANTWERPIA  2012

Pod hasłem 
„Polskie przeboje 

z lat 60-tych i 70-tych”

W dniach 20-21 października 2012 roku 
z inicjatywy Fundacji „Children of Europe” odbędzie się

w Antwerpii pierwszy Polonijny Festiwal Piosenki i Tańca.

Do wzięcia udziału w konkursie 
zapraszamy chętnych do 18 lat: pasjonatów piosenki i tańca,

solistów oraz zespoły wokalne i taneczne.
Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci

i młodzieży polonijnej, promowanie talentów
i rozpowszechnianie polskiej muzyki rozrywkowej w Belgii.

Popisy konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury, 
a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

Więcej informacji 
w sierpniowym
i wrześniowym 

wydaniu 
„Antwerpii po polsku” 

oraz na 
www.childrenofeurope.be



Hi sto ria
Pier wsze wzmian ki o Bor ger -

ho ut znaj du ją się w ak cie pod pi -
sa nym przez księ cia Bra ban cji
w 1214 ro ku i wte dy po raz pier -
wszy po ja wi ło się okre śle nie
„Bor ger holt”. Już w XIII wie ku
ten te ren był za miesz ka ły ale
Bor ger ho ut ad mi ni stra cyj nie,
rów nież struk tu rach koś ciel -
nych, po łą czo ne by ło z De ur ne.
„Bor ger holt” le ża ło nad za po rą
wod ną łą czą cą An twer pię z obec -
nym Tur nho ut i by ło naj bar dziej
wy su nię tą na za chód czę ścią tej
osa dy. Ro sło tam wie le dę bów,
uży wa nych do bu do wy fun da -
men tów i zam ków wa row nych.
Stąd na zwa dziel ni cy: burch
(daw niej borg) – za mek wa row -
ny i ho ut – drew no.

Od XVI wie ku Bor ger ho ut za -
czę ło na bie rać włas ne go cha rak -
te ru. Na li nii An twer pia-Tur nho -
ut i An twer pia-He ren tals za czę li
osie dlać się kup cy. Osa da sta -
wa ła się po wo li eko no micz nie
nie za leż na od De ur ne, ale jesz -
cze nie sta no wi ła sa mo dziel nej
dziel ni cy. W 1795 ro ku po wsta -
ła jed na gmi na pod na zwa De -
ur ne-Bor ger ho ut. 

Sa mo dziel ną dziel ni cą Bor ger -
ho ut sta ło się w ro ku 1836, 
kie dy król Le o pold I pod pi sał
usta wę od dzie la ją cą ją ad mi ni -
stra cyj nie od De ur ne. 

W XIX wie ku Bor ger ho ut ko -
ja rzo ne by ło z roz wo jem prze -
my sło wym, a Tur nho ut se ba an
sta ła się kwit ną cym oś rod kiem
han dlo wym. Ale już pod ko niec
wie ku dziel ni ca sta ła się miej -
scem ty po wo miesz ka nio wym.

W pier wszych la tach XX w. po -
pu la cja wzro sła do pra wie 57 ty -
się cy lu dzi. W 1914 ro ku Bor -
ger ho ut za miesz ki wa ło już tak
wie le osób, że trze ba by ło od ku -
pić tro chę zie mi od di stric tu De -
ur ne (Boe la ar park) pod bu do wę
no wych osie dli miesz kal nych.

W cza sie II woj ny świa to wej
na Bor ger ho ut spa dło 36 bomb
V, w wy ni ku cze go zgi nę ły 284
oso by, a du żo zo sta ło ran nych.
Od bu do wa trwa ła bar dzo dłu go.

Po 1945 r. na stą pił gwał tow -
ny spa dek licz by miesz kań ców
tej dziel ni cy. Znacz na część lu -
dzi prze pro wa dzi ła się do bar -
dziej od leg łych i zie lo nych przed -
mieść An twer pii. 1 stycz nia 1983
ro ku Bor ger ho ut sta ło się dziel -
ni cą mia sta An twer pia.

Go dło dziel ni cy
Na czer wo nym tle

wid nie ją trzy srebr ne
li nie w kształ cie od -
wró co nej li te ry V. Po -
środ ku na srebr nym
tle jest zie lo ny dąb
– sym bol daw ne go Bor -
ger ho ut. Trzy srebr ne
od wró co ne li nie po cho -
dzą od ro dzi ny van Do -
rne, któ ra po sia da ła
ten znak ro do wy już od
XIII wie ku.

Bor ger ho ut współ cześ nie
Kie dyś An twer pię ota cza ły

mu ry ob ron ne. Dzi siaj au to stra -
da wo kół mia sta (tzw. pier ścień)
dzie li je na część ze wnętrz ną
i we wnętrz ną. Rów nież Bor ger -
ho ut jest po dzie lo ne. Po mię dzy
1859 a 1864 ro kiem 20% zie mi
zo sta ło prze ję te przez woj sko,
a resz tę na dwie czę ści po dzie -
lił mur ob ron ny. Część we -
wnątrz pier ście nia au to stra dy
zna na jest ja ko „Bor ger ho ut
w mu rach” (Mu ros In tra), dru -
ga – ze wnętrz na – ja ko „Bor ger -
ho ut po za mu ra mi” czy li In ter
Mu ros (in ter – po mię dzy, mu ros
– ścia na). Część we wnętrz na
dziel ni cy z głów ną uli cą Tur nho -
ut se ba an jest bar dziej za lud nio -
na. Ze wnętrz na jest bo gat sza,
bar dziej zie lo na i ma mniej szą
licz bę miesz kań ców.

Obec nie Bor ger ho ut za miesz -
ku je po nad 44 ty sią ce osób.
O czę ści we wnętrz nej Bor ger ho -
ut An twer pczy cy mó wią „Bor ge -
rok ko” gdyż zna czą część za -
miesz ku ją przy by sze z Ma ro ka,
Tur cji czy Pa ki sta nu. Tur nho ut -
se ba an – głów na uli ca han dlo wa
„Bor ge rok ko” – zdo mi no wa na
jest przez du żą licz bę mu zuł ma -
nów któ rzy czu ją się w niej do -
brze i uwa ża ją, że jest to ich dziel -
ni ca. We dług obie go wej opi nii
jest to bied ny re jon „Wiel kiej An -
twer pii” do tknię ty pla gą nar ko -
ty ko wą i obec no ścią gan gów
(zwłasz cza mło do cia nych). W tej
dziel ni cy, jak w żad nej in nej
w An twer pii, miesz ka oko ło 100
róż nych na ro do wo ści, co wi docz -
ne jest na każ dym kro ku.

Bor ger ho ut, to miej sce gdzie
do póź nych go dzin noc nych to -
czy się ży cie i o każ dej po rze
moż na zna leźć otwar ty sklep lub
lo kal roz ryw ko wy. 

War te obej rze nia: 
RE U ZE NOM ME GANG

Od 1712 ro ku od by wa się
„Bor ger ho ut Re u ze nom me -
gang”- wiel ki ko ro wód prze bie -
rań ców. Kul mi na cyj nym pun -
ktem jest wy stęp „Re u skens”
czy li czte rech „kar ło-ol brzy -
mów”: Ol brzym (Re us), Ol -
brzym ka (Re u zin), Del fin (Do -
lfijn) i dziec ko Kin ne ba ba.
Cha rak te ry stycz ne dla tych po -
sta ci jest to, że ma jąc po stu rę
wy so kich męż czyzn są od nich
znacz nie grub sze.

Spe cjal nie dla wi dzów tań czą
one na wiel kim wo zie cią gnię -
tym przez ko nie, przy akom pa -
nia men cie „Pio sen ki Ol brzy -
mów” gra nej przez sze ściu
mu zy ków. 

W 2012 ro ku przy pa da ją ob -
cho dy 300-le cia „Bor ger ho ut Re -
u ze nom me gang”.

BOR GER RIO
Za wsze w czer wcu w Bor ger -

ho ut od by wa się Bor ger Rio.
W tym ro ku już po raz szó sty
moż na by ło wczu wać się
w szcze gól ną atmo s fe rę Tur nho -
ub tse a ba an i oko lic. Bor ger Rio
to nie za pom nia na za ba wa dla ca -
łej ro dzi ny, peł na atrak cji, mu -
zy ki, tań ca, je dze nia i pi cia. Na
kil ku estra dach od by wa ją się
kon cer ty lo kal nych i za gra nicz -
nych ar ty stów. Naj waż niej sza
jest eg zo tycz na pa ra da Bor ger -
Rio w któ rej bie rze udział po -
nad 200 mu zy ków i tan ce rzy.

RA TUSZ DZIEL NI CY
Zbu do wa ny we fla man dzkim

sty lu neo-re ne san su, któ re go
klu czo wy mi przed sta wi cie la mi
w An twer pii by li bra cia Le o nard
i Hen ry Blom me.  Wspól nie zre -
a li zo wa li oni bu do wę kil ku waż -
nych bu dyn ków w tym sty lu,

Dzielnice Antwerpii
Borgerhout
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jed nym z nich jest ge me en te hu is
w Bor ger ho ut.

Pro sto kąt ny bu dy nek był bu do wa -
ny w la tach 1886 – 1889 i re sta u ro -
wa ny w la tach 1967 do 1986.

ON ZE-LIE VE-VRO UW-TER-SNE E -
UW KERK

Pier wot nie, koś ciół z 1784 ro ku jest
dzie łem Oj ca Ser vranckx. Świą ty nia
kon se kro wa na zo sta ła w 1792 r. Prze -
bu do wa na po now nie w sty lu neo -
romańskim w 1949, za stą pi ła neo -
gotycki koś ciół znisz czo ny w 1944
ro ku. Ge ne za ty tu łu „Sne e uw kerk”
– „Śnież ny koś ciół” się ga po nty fi ka tu
Pa pie ża Li be riu sa, kie dy to Ma ria uka -
za ła się wier nym. Te mu wy da rze niu
to wa rzy szy ły też nie zwy kłe, bo
w sierp niu, opa dy śnie gu. W 1845 ro -
ku przy „Sne e uw kerk” po wsta ła pier -
wsza pa ra fia na te re nie Bor ger ho ut.

RO MA
W Bor ge ro ut znaj du je sie Ki no Ro -

ma, sta ra ma je sta tycz na sa la któ ra
mia ła wpływ na hi sto rię fil mo wą An -
twer pii. To nie zwy kłe ki no by ło też
cen trum spot kań i miej scem roz ryw -
ki dla ca łej oko li cy. Tak że obec nie De
Ro ma znaj du je się w cen trum ży cia
dziel ni cy.

Po 20 la tach nie by tu sa la zo sta ła od -
bu do wa na przez wo lon ta riu szy i jak
za daw nych cza sów ofe ru je do stęp do
kul tu ry i roz ryw ki. 

W De Ro ma moż na usły szeć jazz,
mu zy kę świa to wą po przez pop aż do
kla sy ki. Moż na też po tań czyć: od tań -
ców lu do wych po przez ba le aż po co -
rocz ną noc „tan go”. 

Ta jed na z naj wię kszych kie dyś sal
ki no wych w mie ście (2000 miejsc) cią -
gle pod trzy mu je tra dy cję fil mo wą
w An twer pii. W po nie dział ki i wtor ki,
w ki nie Ro ma moż na cie szyć się sta -
ry mi kla sy ka mi, bel gij ski mi pro duk -
cja mi, fil ma mi z Eu ro py oraz świa ta,
a w śro do we po po łud nia są se an se dla
dzie ci.

Ale to nie wszyst ko: co rocz nie od -
by wa się fe sti wal cyr ko wy Cir co Ro -
ma, wy sta wy, de ba ty, przed sta wie nia,
wy prze da że itd.

ECO HU IS
Tam gdzie kie dyś był w póź nych la -

tach 60-tych ma ga zyn tek sty liów, od
2003 r. stoi te raz Eco Hu is An twer -
pen, któ ry jest cen trum edu ka cji eko -
lo gicz nej dla miesz kań ców An twer pii,
szkół i pro fe sjo na li stów. Bu dy nek Eco
Hu is wcześ niej słu żył ja ko sklep De -
wol mo len ale zo stał wy re mon to wa ny
we dług idei eko lo gicz nych.

Re no wa cja czy prze bu do wa jest bar -
dziej przy jaz na śro do wi sku niż bu do -
wa nie no wych do mów, gdyż nie zo -

sta je za ję te ko lej ne wol ne miej sce, wy -
two rzo nych jest mniej śmie ci oraz wy -
ma ga znacz nie mniej su row ców.

Pod czas re no wa cji zo sta ły wy ko rzy -
sta ne od na wial ne źró dła ener gii i na -
tu ral ne oraz eks pe ry men tal ne – z prze -
two rzo nych su row ców wtór nych
– ma te ria ły bu do wla ne. Wy bie ra no te
naj bar dziej eko lo gicz ne. Bra no pod
uwa gę nie tyl ko wła ści wo ści pro duk -
tów koń co wych ale tak że ca ły cykl
pro duk cji oraz spo sób w ja ki zo sta ną
wy ko rzy sta ne po prze rób ce.

W Eco Hu is wy ko rzy sta no na stę pu -
ją ce spo so by osz czę dza nia ener gii:

n Wo da zo sta je pod grza na dzię ki słoń -
cu i zie mi.

n To a le ty są spłu ki wa ne wo dą desz -
czo wą.

n Część ener gii elek trycz nej zo sta je
wy two rzo na przez pa ne le sło necz -
ne.

Chcesz eko lo gicz nie prze bu do wać
swój dom, osz czę dzać ener gię? Masz
py ta nia jak ra dzić so bie z kom po stem
lub izo la cją da chu? Mo że masz ocho -
tę wspo móc śro do wi sko na tu ral ne?

Eco Hu is jest miej scem gdzie uzy -
skasz in for ma cje oraz po ra dę. Wejdź
też na stro nę in ter ne to wą: http://eco -
hu is.an twer pen.be/Eco hu is/Pu bli ca -
tie ka na len/Stad/Eco hu is/Star tpa gi na-
Eco hu is/Star tpa gi na-Eco hu is-Ho of dn
a vi ga tie/Bez oek-het-Eco Hu is.html

W Eco Hu is znaj du je się rów nież
Eco Ca fe. Moż na tam mi ło spę dzić czas
i coś prze ką sić. Spe cjal no ścią są we -
ge ta riań skie po sił ki.

TE BOE LA AR PARK BOR GER HO UT
To wspa nia łe miej sce na spa cer oraz

ide al ne miej sce na za ba wę z dzieć mi.
Prze stron ne traw ni ki i drze wa spra -
wia ją, że jest to praw dzi wa oa za spo -
ko ju w cen trum mia sta. Te ren za baw
ofe ru je wspi na czki, pia skow ni ce i in -
ne atrak cje. Dla star szych spa ce ry,
jog ging lub ja zdę na rol kach na szla -
kach par ku. Jest też te ren do gra nia
w pił kę noż ną i ko szy ków kę. Szlak do
pie szych wę dró wek ma 1800 me trów
dłu go ści.
Miej sce: Git scho tel le i wiel kość par ku:
15 ha 95

Bib lio the ek Vre de ge recht (DB) 

To ide al ne miej sce dla chcą cych
uczyć się ni der lan dzkie go. Ma ła ale
zróż ni co wa na ko lek cja poz wa la na do -
sko na le nie umie jęt no ści ję zy ko wych.
Są książ ki, bro szu ry i in ne ma te ria ły
o te ma ty ce po ru sza ją cej kwe stie spo -
łecz ne ta kie jak miesz ka nia, za trud -
nie nie, edu ka cja i zdro wie.

Chęt ni mo gą od być 3-go dzin ne
prak ty ki na lap to pach spe cjal nie wy -
po sa żo nych w róż ne pro gra my ję zy -
ko we. Bib lio te ka chce mieć swój udział
w in te gra cji oraz umoż li wia niu kształ -
ce nia się no wo przy by łych.

Fun dels
Są to książ ki ob raz ko we dla nie mo -

wląt i dzie ci, uzu peł nio ne in te rak tyw -
ną wer sją on li ne. Książ ka jest ro dza -
jem cyf ro we go e-bo ok z gra mi,
po mo ca mi dy dak tycz ny mi i ćwi cze -
nia mi. Ta kom bi na cja pi sa ne go i mó -
wio ne go tek stu edu ku je oraz wzbo -
ga ca słow nic two.

Wię cej in for ma cji: www.fun dels.com

Go dzi ny otwar cia bib lio te ki:
Wto rek i czwar tek od 10:00 do 18:00
śro da od 10:00 do 20:00
Po nie dzia łek, pią tek i so bo ta – czyn -
ne tyl ko dla szkół, sto wa rzy szeń
i grup.

Bor ger ho ut nie ma tak cie ka wej hi -
sto rii jak in ne miej sca w An twer pii.
Po łą czo ne przez dłu gi czas z De ur ne,
ja ko sa mo dziel na, peł no praw na dziel -
ni ca ist nie je od nie daw na. Nie jest ulu -
bio nym miej scem spa ce rów miesz kań -
ców An twer pii i tu ry stów ani
sku pi skiem za byt ków i pa miąt ko wych
miejsc.

Ale w każ dej dziel ni cy jest coś co ją
wy róż nia. Bor ger ho ut jest ko lo ro we,
wie lo kul tu ro we, wie lo ję zycz ne i dla
tych któ rym to od po wia da, jest atrak -
cyj nym miej scem do ży cia.

An na Ja nic ka
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Je że li ktoś nie ma sa mo -
cho du, a nie chce po ży -
czać au ta od ro dzi ny czy

zna jo mych lub szu ka tań szej al -
ter na ty wy na zmniej sza nie kosz -
tów eks plo a ta cji i utrzy ma nia
swo je go sa mo cho du – mo że sko -
rzy stać z usług Cam bio.

Cam bio po wsta ło z ini cja ty wy
Ta xi stop, VAB, NMBS-hol ding,
De Linj, MIVB, TEC.

Spo sób fun kcjo no wa nia Cam -
bio moż na po rów nać z miej ską
wy po ży czal nią ro we rów Ve lo.
Jest to do bra pro po zy cja dla tych,
któ rym po trzeb ny jest sa mo chód
na kil ka go dzin, al bo raz na ja -
kiś czas.

Au ta do stęp ne są w róż nych
waż nych pun ktach mia sta jak
dwo rzec, czy urzę dy. Do kład ny
wy kaz miejsc skąd moż na wy po -
ży czyć sa mo chód znaj du je się na
stro nie: www.cam bio-car sha -
ring.com
1. Aby zo stać klien tem naj pro -

ściej jest za re je stro wać się na
stro nie wy po ży czal ni. Na le ży
wy peł nić wszyst kie da ne, a na -
stęp nie wy dru ko wać i ode słać
pod pi sa ny kon trakt. Pra cow -
ni cy Cam bio umó wią się z po -
ten cjal nym klien tem na roz -
mo wę i prze ka żą oso bi stą
kar tę z chi pem użyt kow ni ka.
Aby pod pi sać kon trakt i wy -
na jąć sa mo chód na le ży po sia -
dać co naj mniej dwu let nie pra -

wo ja zdy waż ne na te re nie Bel -
gii.

2. Cam bio ofe ru je ni skie op ła ty
mie sięcz ne, a użyt kow nik pła -
ci tyl ko za to z cze go sko rzy -
sta. Ubez pie cze nie sa mo cho -
dów, myj nie i prze glą dy
za pew nia fir ma.

3. Pa li wo wli czo ne jest w kosz ty
ilo ści prze je cha nych ki lo me -
trów, a w każ dym sa mo cho -
dzie znaj du je się kar ta do tan -
ko wa nia. Tan ko wać moż na
wy łącz nie na sta cjach Shell,
Shell Ex press, Es so i Es so Ex -
press. 

4. Z po wo du wa hań na ryn ku pa -
liw moż li we są zmia ny cen. Pod -
wyż ka mo że wy no sić nie wię -
cej niż 2 cen ty za ki lo metr. Na
stro nie in ter ne to wej Cam bio
znaj du je się ak tu al ny cen nik.

5. Są trzy ta ry fy:
Star to wa – dla osób, któ re ko -
rzy sta ją z sa mo cho du 1-2 ra -
zy mie sięcz nie na ma łych od -
leg ło ściach – mniej niż 80
ki lo me trów (rocz nie  1000km). 
Bo nu so wa – dla tych, któ rzy
jeż dżą mie sięcz nie od 80 do
200 km (1000-2400 km rocz -
nie).
Kom for to wa – za in te re su je

klien tów, któ rzy czę sto ko rzy -
sta ją z usług Cam bio i mie -
sięcz nie po ko nu ją 200 km
(rocz nie oko ło 2400 km).

6. Po wy bra niu okre ślo nej ta ry -
fy na le ży wpła cić ka u cję, któ -

ra au to ma tycz nie sta je się nie -
prze kra czal nym li mi tem użyt -
ko wa nia. 

7. Wszyst kie sa mo cho dy Cam bio
są ubez pie czo ne. W przy pad -
ku uszko dze nia au ta wy po ży -
cza ją cy pła ci mak sy mal nie
1000 eu ro na po kry cie kosz -
tów. Za 45 eu ro mie sięcz nie
moż na do dat ko wo wy ku pić
pa kiet bez pie czeń stwa i w ra -
zie ko li zji na jem ca pła ci nie
wię cej niż 200 eu ro na po kry -
cie kosz tów. 

8. Re zer wa cja sa mo cho dów
przez in ter net jest dar mo wa.
Nato miast re zer wa cja te le fo -
nicz na pod nu me rem 070
233 406 jest nie co droż sza
niż lo kal na roz mo wa te le fo -
nicz na.

9. Zmia na ta ry fy jest moż li wa od
pier wsze go dnia każ de go mie -
sią ca. Pier wsza zmia na ta ry fy
jest dar mo wa. Do każ dej ko -
lej nej do li cza ne są kosz ty ad -
mi ni stra cyj ne w wy so ko ści 15
eu ro.

10. Wy po ży czo ne au to mu si zo -
stać od sta wio ne w to sa mo
miej sce z któ re go zo sta ło
ode bra ne. 

11. Cam bio umoż li wia rów nież
wy ja zdy zagra ni cę. Trze ba
jed nak po wia do mić o ta kim
za mia rze fir mę, a tan ko wać
moż na tyl ko i wy łącz nie kar -
tą Cam bio. 

Na pod sta wie 
in for ma cji in ter ne to wych

opra co wał 
Adam Sto dul ski

Cambio
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Jeśli jest Ci
potrzebny
samochód 
na kilka
godzin, albo
raz na jakiś
czas – możesz
skorzystać
z usług Cambio



To pod ziem ny, do stęp ny dla
zwie dza ją cych 8 ki lo me tro wy sy -
stem pod ziem nych ka na łów
w An twer pii. Wy bu do wa no je na
ni skich wzgó rzach po mię dzy
któ ry mi pły nę ła wo da u ży ta póź -
niej do ob ro ny mia sta. Wy ko rzy -
sty wa no ją rów nież do uniesz -
ko dli wia nia od pa dów, ja ko
otwar ty ka nał oraz do trans por -
tu we wnątrz mia sta. Pod ko niec
śred nio wie cza w An twer pii ka -
na ły by ły zbyt za nie czysz czo ne
by ko rzy stać z nich ja ko źró dła
słod kiej wo dy. Aby uzy skać do -
stęp do świe żej wo dy, w XV wie -
ku wy ko pa no Her ten ta al se Va -
art – 7 ki lo me tro wy ka nał któ ry
łą czył mię dzy in ny mi obec ny
Stad spark, Dom Ru ben sa i do -
cho dził aż do Bro u wersvliet.

Wraz z roz wo jem mia sta da -
wał się we zna ki niemiły za pach
ka na łów, dla te go od XVI wie ku
wła dze An twer pii za chę ca ły do
sta wia nia bu dyn ków po wy żej
ich gór nej czę ści. 

Pod ko niec XIX wie ku na sta -
rym mie ście ka na ły zo sta ły za -
mu ro wa ne, zam knię te i cał ko wi -
cie nie do stęp ne dla miesz kań ców.

Od XX wie ku wię kszość ście -
ków jest od pro wa dza na po przez
we wnętrz ny sy stem rur któ re
zo sta ły umiesz czo ne we wnątrz
ka na łów. Przy nad mia rze wo dy
desz czo wej ka na ły wy peł nia ją
się wo dą, któ ra od pro wa dza na
jest do po bli skiej rze ki.

W cza sie II woj ny świa to wej
w czę ści ka na łów alian ci or ga -
ni zo wa li kon spi ra cyj ne spot ka -
nia. By ły to jed ne z nie wie lu 
bez piecz nych miejsc w cza sie
bom bar do wań. Po miesz cze nia

w ka na łach ce cho wa ły się wy -
so ki mi skle pie nia mi oraz du żą
prze strze nią i przy po mi na ły
wnę trze ka te dry. Dla te go na zy -
wa no je „Ka te drą”.

Obec nie ka na ły zo sta ły czę -
ścio wo udo stęp nio ne dla zwie -
dza ją cych. Moż na roz po cząć
zwie dza nie od Su i ker rui nie da -
le ko Gro te Markt. Pier wsza część
wy pra wy za czy na się od krót kiej
prze jaż dżki ło dzią w ka na le,
w któ rym sta le jest utrzy my wa -
ny po ziom wo dy. Ma to na ce lu
uka za nie w ja ki spo sób do cho -
dzi ło do se pa ra cji ście ków i wo -
dy desz czo wej. Na stęp nie zwie -
dza ją cych cze ka 1.6 km mar szu
po oczysz czo nych i wy su szo nych
ka na łach. Tu ry ści mo gą do kład -
nie śle dzić swo je po ło że nie dzię -
ki zna kom po wierz chnio wym
(ta kie roz wią za nie za sto so wa no
na przy kład w Pa ry żu).

In for ma cje prak tycz ne:
Wstęp jest płat ny. 
Wej ście z prze wod ni kiem – 16
eu ro, bez prze wod ni ka – 12 eu -

ro, do te go do cho dzą kosz ty ad -
mi ni stra cyj ne – 2 eu ro.

Wstęp dla in dy wi du al nych
zwie dza ją cych: każ da so bo ta
i nie dzie la mię dzy 11:00 i 13:00,
nato miast po nie dzia łek, czwar -
tek i pią tek od 13:00 (zam knię -
te w świę ta i No wy Rok)

W zwie dza niu mak sy mal nie
mo że uczest ni czyć 15 osób,
a prze wod nik po słu gu je się ję -
zy kiem ni der lan dzkim.

Re zer wa cja po przez: call cen -
ter An twer pen Toe ris me & Con -
gres. 

Re zer wa cji na le ży do ko nać
mi ni mum 3 ty god nie przed da -
tą zwie dza nia przez ogól ny nu -
mer +32 (0)3 232 01 03 lub w in -
for ma cji w Ru i hu is (Su i ker rui
21). Ist nie je też moż li wość za -
ku pie nia bi le tów bez poś red nio
w ka sie, je że li oczy wi ście bę dą
do stęp ne.
Adres: Su i ker rui 21, An twer pen

Wię cej in for ma cji 
na www.ru i hu is.be

opra co wał Adam Sto dul ski 

Antwerpse ruien
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Montujemy zespół, 
który miałby działać przy fundacji „Children of Europe”, a że dzieciaki z zespołu
działającego przy ww. organizacji czują rocka jak już mało kto w tych czasach (a
czy bluesa też, to okaże się w praniu), więc chcielibyśmy, aby mogły pośpiewać
przy muzyce granej na żywca, a konkretnie przy rockowych szlagierach w rodzimym
języku. Więc jeśli lubisz spędzać w ten sposób czas, czujesz radochę ze wspólnego
grania, nie zostaje nic innego jak wziąć do łapy telefon, wklepać numer podany
poniżej no i coś w treści smsa, najlepiej niech to będzie coś w stylu: „Lubię stary

Perfect, Oddział Zamknięty i różne takie i wreszcie będzie okazja popykać
sobie z kimś ich kawałki”, a potem zostaje już tylko wcisnąć

„Wyślij” i cała filozofia.

Tel. 0484 921 369 
– Konradek 

(od poniedziałku 
do piątku tylko

sms – praca 
na zmiany, 

sami
rozumiecie;)

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pograć
dobrego, starego, polskiego rocka. 



PRZYPOMINAMY!!!

Utrata ważności wpisów danych
dzieci w paszportach rodziców

Z dniem 26 czerwca 2012 ro -
ku stra ci ły waż ność wszyst kie
wpi sy da nych dzie ci za miesz czo -
ne w pasz por tach ro dzi ców do -
ko na ne przed dniem 28 sierp -
nia 2006 ro ku.

Po dniu 26 czer wca 2012 ro -
ku oso by ma ło let nie, któ rych da -
ne są za miesz czo ne w pasz por -

tach ro dzi ców nie mo gą na tej
pod sta wie prze kra czać gra ni cy.
Wpi sy da nych dziec ka w pasz -
por cie tra cą waż ność.

Ma ło let ni po win ni po sia dać
od dziel ny do ku ment pasz por to -
wy.

W związ ku z po wyż szym, ro -
dzi ce któ rzy ma ją wpi sa ne  dzie -
ci do swo ich pasz por tów, po win -
ni nie zwłocz nie zgło sić się do
kon su la tu z dzieć mi i zło żyć
wnio sek o wy da nie dla nich od -
dziel nych pasz por tów.

WY DZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W BRUKSELI
Rue des Francs 28 1040
Etterbeek Bruxelles
KONTAKT: 
centrala: 00 32 2 73 90 101
sekretariat WK (codziennie od
8.30 do 16.30): 00 32 2 73 90 121
fax. 00 32 2 73 64 459 
lub 73 60 464
e-mail: bebruamb3@msz.gov.pl
Na pod sta wie in for ma cji Wy dzia łu Kon su lar ne go

Am ba sa dy RP w Bruk se li

Ważne informacje
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Na po cząt ku te go ro ku Staf Dro og -
hmans zo stał po wo ła ny na sta no wi sko
Kon su la Ho no ro we go RP w re jo nie An -
twer pii i Limburgii.

Kon su lat Ho no ro wy Rze czy pos po li tej
Pol skiej zo stał otwar ty 22 czer wca br.
w miej sco wo ści Mol – ro dzin nym mie ście
kon su la. 

Jest to pier wsza ta ka in sty tu cja w na -
szym re gio nie.

W na stęp nym nu me rze ga ze ty „An twer -
pia po pol sku” za pra sza my Pań stwa do
prze czy ta nia wy wia du z Kon su lem Ho -
no ro wym Rze czy pos po li tej Pol skiej.

n

Wze szłym ro ku Szko ła Po lo -
nij na Ve ne to (Wło chy)
ogło si ła Mię dzy na ro do wy

Kon kurs Pla stycz ny „Ży cie na wsi in -
spi ro wa ne po ezją Cze sła wa Mi ło sza”.

W kon kur sie wzię ło udział 110 prac
nad e sła nych przez 25 szkół z oś miu
kra jów. Ko mi sja oce nia ją ca pra ce
stwier dzi ła, że „wię kszość nich by ła
na bar dzo wy so kim po zio mie ar ty -
stycz nym”.

W ka te go rii do lat 10 pier wszą na -
gro dę zdo by ła uczen ni ca Zes po łu

Szkół im. gen. St. Ma czka w An twer -
pii, ILO NA BU REK.

Jest nam tym bar dziej mi ło, po nie -
waż Ilo na oprócz na u ki w szko le 
ni der lan dzkiej i pol skiej, uczęsz cza
rów nież na za ję cia Zes po łu Ta necz no-
Wo kal ne go dzia ła ją ce go przy Fun da -
cji „Chil dren of Eu ro pe”.

Ta wszech stron nie uzdol nio na ar -
ty stycz nie mło da oso ba jest do sko na -
łym przy kła dem, że je że li się o czymś
ma rzy i wkła da w to pra cę i ser ce, moż -
na osią gnąć bar dzo du żo.

Ży czy my dal szych ar ty stycz nych
suk ce sów.

Ka dra i dzie ci z Fun da cji „Chil dren
of Eu ro pe”.

Sło wa pio sen ki „W ży ciu pięk -
ne są tyl ko chwi le...” zna ko -
mi cie od da ją cha rak ter uro -

czy sto ści za koń cze nia ro ku szkol ne go
2011/2012 w Szkol nym Pun kcie Kon -
sul ta cyj nym im. Gen. St. Ma czka przy
Am ba sa dzie RP w Bruk se li z sie dzi bą
w An twer pii, któ re od by ło się 23 czer -
wca 2012 ro ku. 

O go dzi nie 9.00, Pani Dy rek tor, ofi -
cjal nie roz po czę ła spot ka nie wi ta jąc ser -
decz nie, licz nie przy by łych go ści, przy -
ja ciół i sym pa ty ków Szko ły, ro dzi ców
ioczy wi ście naj waż niej szych wtym dniu
– Uczniów Szko ły Pol skiej w An twer pii,
koń czą cych ten rok szkol ny. Wśród go -
ści spe cjal nych by li na wet mło dzi przed -
sta wi cie le Po lo nii z Los An ge les. 

W dal szej czę ści od by ło się uro czy -
ste wrę cza nie dy plo mów i na gród
uczniom wy róż nia ją cym się na tle spo -
łecz no ści uczniow skiej pod wzglę dem
za an ga żo wa nia w ży cie szko ły, la u re -
a tom kon kur sów szkol nych i mię -
dzysz kol nych, ab sol wen tom Li ce um
Ogól noksz tał cą ce go.

Ofi cjal ne go za koń cze nia ro ku do ko -
nał Pan Piotr Woj tczak, Am ba sa dor
ty tu lar ny, Kie row nik Wy dzia łu Kon -
su lar ne go Am ba sa dy RP w Bruk se li,
pod kre śla jąc licz ne osią gnie cia szko -
ły i jej uczniów a tak że wy róż nia ją ca
się ak tyw ność w pra cy na rzecz two -
rze nia wzo ro we go wi ze run ku Po la -
ków w Bel gii. Ja ko na gro dę spe cjal -

ną Pan Am ba sa dor prze ka zał dla szko -
ły dwa lap to py.

Wy da rze nie to uwień czy ła, przy go -
to wa na przez na szych uczniów – pre -
zen ta cja mul ti me dial na, któ ra by ła za -
pi skiem waż niej szych wy da rzeń
z ży cia Szko ły i pod su mo wa niem pra -
cy dy dak tycz no-wy cho waw czej ro ku
szkol ne go 2011/2012.

Ma my na dzie ję, że po god ny na strój,
któ ry za pa no wał na uro czy sto ści za -
koń cze nia ro ku szkol ne go, prze nie sie
się na czas wa ka cyj ny.

Wszyst kim – ży czy my uda ne go wy -
po czyn ku, wspa nia łej po go dy i nie za -
pom nia nych wra żeń, a tak że ocho cze -
go po wro tu do Szko ły Pol skiej
w An twer pii już we wrześ niu.          n

Otwarcie Konsulatu Honorowego Rzeczypospolitej
Polskiej w rejonie Antwerpii i Limburgii

Ilona laureatką

Za koń cze nie Ro ku Szkol ne go w Szko le Pol skiej im. Gen. St. Ma czka
przy Am ba sa dzie RP w Bruk se li z sie dzi bą w An twer pii



OD NO WIO NE SCIEŻ KI 
RO WE RO WE

W ra mach pro jek tu „100 km ście -
żek ro we ro wych” mia sto An twer pia
uła twia ży cie ro we rzy stom a co za tym
idzie – wszyst kim użyt kow ni kom
dróg. Osta t nio zo sta ło na no wo po ło -
żo nych 57 km tras ro we ro wych, od -
no wio no 39 km, a 4 km zo sta ły cał -
ko wi cie prze bu do wa ne. Dzię ki te mu
in ni uczest ni cy ru chu dro go we go ła -
twiej za u wa ża ją ro we rzy stów. Po my -
sło daw cy chcą kon ty nu o wać tę waż -
ną dla wszyst kich ak cję i two rzyć
co raz wię cej ście żek ro we ro wych: sze -
ro kich, żwi ro wych, do brej ja ko ści z do -
bry mi przej ścia mi na skrzy żo wa niach.

Do tych czas w nie któ rych miej scach
by ło tak, że na gle ścież ka się ury wa -
ła, nie któ re przej ścia i skrzy żo wa nia
by ły w ogó le nie prze jezd ne dla ro we -
rzy stów al bo po pro stu nie bez piecz -
ne. Dla te go w 2007 ro ku mia sto prze -
zna czy ło na ten cel 26 mln eu ro, lecz
na tym nie ko niec. Pro jekt bę dzie kon -
ty nu o wa ny, a pla ny po lep sze nia ście -
żek ro we ro wych w An twer pii są bar -
dzo am bit ne. 

OD KRYJ 
HO BO KEN

Mo żesz od kryć cie ka we miej sca
w Ho bo ken spa ce ru jąc lub ja dąc na ro -
we rze. Wy da ny zo stał prze wod nik któ -
ry ma na ce lu przy bli że nie tej czę ści
An twer pii wszyst kim za in te re so wa -
nym. Pro po nu je on mar szru tę pie szej
wy cie czki trwa ją cej oko ło 2 go dzin.
Dzię ki te mu, po dro dze moż na za poz -
nać się z cie ka wy mi hi sto ria mi o prze -
szło ści i te raź niej szo ści Ho bo ken.

W dru giej czę ści prze wod ni ka jest
pro po zy cja ro we ro wej wy pra wy po za
mia sto. Tra sa jest po dzie lo na na 9 czę -
ści któ re ra zem two rzą pęt lę. Z ty łu
na bro szu rze znaj du ją się bo ny któ re
moż na wy mie nić na róż ne nie spo -
dzian ki. Prze wod nik jest do stęp ny
gra tis w gmi nie Ho bo ken.

adres: Mar nef la an 3 
2660 An twer pen 
in fo: 03 3383011

LUNCH I OB IAD 
NA WY SO KO ŚCI 
46 ME TRÓW

Od 1 lip ca roz po czął dzia łal ność let -
ni bar w Lin dner Ho tel & Ci ty Lo un -
ge. Go ście bę dą mo gli po dzi wiać pa -
no ra mę An twer pii z wy so ko ści 46
me trów, po pi ja jąc eks klu zyw ne drin -
ki. Sky bar, dzię ki współ pra cy z re sta -

u ra cją Ro ji, za o fe ru je też fran cu skie
i ja poń skie przy staw ki. Pra wie co wie -
czór są prze wi dzia ne atrak cje: im pre -
za z DJ, wy stę py, kon cer ty na ży wo,
a tak że gra nie w po ke ra i wie czo ry
sal sa. Ta ofer ta jest bez wąt pie nia bar -
dzo atrak cyj na i kon ku ren cyj na dla
in nych pun któw ga stro no micz nych
mia sta.

Otwar te do 1 wrześ nia, co dzien nie
od 16:00 do 1:00 w no cy. 
Adres: Lin dner Ho tel & Ci ty Lo un ge,
z ty łu Cen tra al Sta tion, wej ście od Kie -
vit ple in

Wię cej in fo na www.sky ba ran twer -
pen.be

KAI MO OK Z RO DZI NĄ
PRZE TRAN SPOR TO WA NY
DO PLAN CKEN DA EL

Naj bar dziej zna ny słoń w Bel gii
– Kai Mo ok, ma już no we schro nie nie.
Zo stał on ra zem z 4 in ny mi sło nia mi
prze wie zio ny do no we go par ku
w Plan cken da el, nie da le ko Me che len.
Opie ku no wie przy go to wy wa li zwie -
rzę ta do prze pro wadz ki już rok wcześ -
niej, ucząc je sa mo dziel ne go wcho dze -
nia do kon te ne ra.

Nie ste ty, zmia na lo kum prze bie ga -
ła w smut nej atmo s fe rze gdyż pod czas
trans por tu zgi nął słoń o imie niu Hus -
se in z Ham bur ga. Ca łą ak cję moż na
by ło śle dzić na fa ce bo o ku.

CZER WO NY AU TO BUS 
DE LIJN

Do bra wia do mość: an twer pskie noc -
ne au to bu sy ura to wa ne!

Od 1997 ro ku noc ne au to bu sy
prze sta ły być op ła cal ne i za rząd de
Lijn mu siał szu kać osz częd no ści.
Z po mo cą przy szedł bro war Du vel
Mo or tgat.

Wspól ne roz wią za nie po le ga na tym,
że pro du cent pi wa po kry wa część
kosz tów eks plo a ta cji. Dla te go od 1
ma ja część au to bu sów ma bar wy De
Ko ninck. 

Au to bus oczy wi ście ma przy sta nek
tuż przy bro wa rze. W ten nie co dzien -
ny spo sób od by wa się pro mo cja ko -
mu ni ka cji pu blicz nej, któ rej sil nym
atu tem mo że być fakt, iż przy oka zji
ja zdy au to bu sem moż na uga sić pra -
gnie nie zło ci stym na po jem i bez piecz -
nie do je chać do do mu. 

Z życia Antwerpii
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Po ja zdy De Ko ninck ob słu gu ją 9 li -
nii, jeż dżąc w róż nych kie run kach
i prze wo żąc w sa me tyl ko we e ken dy
oko ło 50 tys. pa sa że rów, co ogra ni -
cza zbęd ny ruch dro go wy. Fir ma De
Ko ninck, pro mu jąc i wspie ra jąc noc -
ne ży cie w An twer pii, ofe ru je wszyst -
kim tań szą for mę trans por tu niż ja -
zda sa mo cho dem: bi let kosz tu je 2-3
eu ro w za leż no ści od stre fy, abo nen -
ci de Lijn mo gą jeź dzić za dar mo. Roz -
wią za nie jest uwa ża ne za bar dzo kre -
a tyw ne.

GRO TE MARKT TE GO LA TA
WOL NY OD RU CHU 
DRO GO WE GO

De cy zją ra dy mia sta Gro te Markt
bę dzie wol ny od sa mo cho dów. No we
pra wo we szło w ży cie 15 czer wca. Ce -
lem jest uzy ska nie wię cej miej sca dla
pie szych i dla ta ra sów re sta u ra cyj -
nych. To sa mo dzie je się z uli cą Su i -
ker rui, gdzie wszyst kie ka wiar nie i re -
sta u ra cje mo gą roz sta wić swo je sto ły
i sto li ki. 

Oczy wi ście, ra da mia sta pa mię ta ła
o tym, że by po roz sta wie niu ta ra sów
by ła od po wied nia ilość miej sca dla pie -
szych. 

OTWAR CIE BUL WA RU 
KE Y SER LEI

30 czer wca zo stał otwar ty bul war
Ke y ser lei. Stro na pół noc na jest już
cał ko wi cie ukoń czo na. Do stęp na pro -
me na da za chę ca do spa ce ro wa nia,

a wy sta wio ne sto li ki re sta u ra cji – do
po si le nia się oraz od po czyn ku w cie -
niu pa ra so li.

Prze bu do wa zo sta ła roz po czę ta pod
ko niec kwiet nia 2012 a za koń cze nie
wszyst kich prac jest pla no wa ne na li -
sto pad 2012.

DIA BO LO PĘ DZI DO ZA VEN TEM

Od 10 czer wca moż na w 34 min. do -
trzeć z An twer pii na lot ni sko w Za ven -
tem. Wcześ niej trwa ło to go dzi nę. No we
po łą cze nie bie gnie mię dzy Me che len
i Scha er be ek, przez śro dek au to stra dy
E19. Po cią gi kur su ją co 2 go dzi ny i łą -
czą An twer pię bez poś red nio z lot ni skiem.

Jeż dżą na zmia nę dwa skła dy. Je den
za trzy mu je się na 5 min w Me che len,
dru gi je dzie bez przer wy. Od grud nia
tak że dru gi po ciąg bę dzie jeź dził bez
za trzy my wa nia się w Me che len. Co cie -
ka we – 1 km przed lot ni skiem po ciąg
wjeż dża w tu nel pod pły tą lot ni ska.

PAR KIN GI PO ZIO MO WE

Wła dze mia sta An twer pia chcą roz -
wią zać prob lem bra ku prze strze ni par -
kin go wej. Obec nie ca ła prze strzeń
par kin go wa jest wy ko rzy sta na i je dy -
nym spo so bem aby ją zwię kszyć, jest
zbu do wa nie wie lo po zio mo wych par -
kin gów w miej sce już ist nie ją cych.
Już po szu ku je się pro jek tan tów któ -
rzy pod ję li by się prze la nia na pa pier
tej kon cep cji. 

Dla uspraw nie nia prze miesz cza nia
się ros ną cej licz by miesz kań ców, roz -
wa ża się m.in.: zwię ksze nie czę stot li -
wo ści kur so wa nia tram wa jów i au to -
bu sów, prze my śla ne roz miesz cze nie
miejsc par kin go wych z uwzględ nie -
niem osta t nich przy stan ków li nii
tram wa jo wych. Pro pa go wa ne też bę -
dą eko lo gicz ne spo so by zmia ny miej -
sca: częst sze ko rzy sta nie z ko mu ni -
ka cji pu blicz nej, po czci wy ro wer
i jesz cze bar dziej spraw dzo ny spo sób
– cho dze nie na włas nych no gach. 

Wszyst ko ma też słu żyć zsyn chro ni -
zo wa niu bu do wy mo stu nad Schel dą
z in ny mi dzia ła nia mi z za kre su uspraw -
nia nia ru chu miesz kań ców po mie ście. 

DAR MO WE LEK CJE TE NI SA 
DLA PO CZAT KU JĄ CYCH 
OD 7 DO 107 LAT

Czy masz cza sa mi ocho tę po grać
w te ni sa? Za łóż swo je bu ty spor to we,
wy god ny strój i weź udział w za ję ciach
te ni sa dla po cząt ku ją cych. Są trzy bo -
i ska i 3 tre ne rów do dys po zy cji, uczest -
ni cy są au to ma tycz nie ubez pie cze ni.
Za pisz się od ra zu, lecz pa mię taj: za -
pi su jesz się od ra zu na ca ły ty dzień.

Od po nie dział ku 13/08 do piąt ku
17/08 (ale oprócz 15/08)
n gru pa 1: dzie ci od 7 do 14 lat, godz.

9 – 10
n gru pa 2: do ro śli od 15 lat, godz. 10

– 11
n gru pa 3: do ro śli od 15 lat, godz. 11

– 12
Adres: Ten ni scen trum Olym pia Be er -
schot, Ju lius De Ge y ter stra at 133za -
pi sy: www.di stric tan twer pen.be, tel.
03 338 35 18

A-KA AR TA

To kar ta osz częd no ścio wa da ją ca
wie le ko rzy ści.

Idziesz na ba sen, do bib lio te ki, do
ki na, do eco-hu is – z a-kar tą mo żesz
au to ma tycz nie osz czę dzać pun kty,
któ re po tem mo żesz wy mie niać z ko -
rzy ścią otrzy mu jąc róż ne zniż ki. Kar -
tę moż na ku pić za je dy ne 3 eu ro. 

Kar ta A któ rą otrzy mu jesz na po -
cząt ku, ofe ru je od ra zu ko rzy ści, m.in.:
n jed no bez płat ne wej ście na ba sen

miej ski
n wej ście gra tis na je den se ans fil mo -

wy w jed nym z An twerps Cul tu ur
Cen ter

n jed no dar mo we wej ście do miej skie go
mu ze um al bo 2 eu ro zniż ki przy za ku -
pach w skle pi kach mu ze al nych, lub 2
eu ro zniż ki przy za ku pie za 10 eu ro

n 3 eu ro zniż ki na rocz nym abo na -
men cie w bib lio te ce 
Gdzie moż na ją na być?

n we wszyst kich bib lio te kach miej -
skich

n we wszyst kich miej skich cen trach
kul tu ry

n w cen trach dla mło dzie ży (Je ugd -
dien sten)

wię cej in for ma cji na 
www.dna.be/a-ka art
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Ob cho dzo ne na pa miąt -
kę zwy cię skiej bi twy
„zło tych ostróg” ro ze -

gra nej w 1302 ro ku. Fla man -
dzka pie cho ta wraz z kup ca mi
i miesz cza na mi wy stą pi ła zbroj -
nie prze ciw ko Fi li po wi I – kró -
lo wi Fran cji, któ ry wy słał sil nie
uzbro jo ną fran cu ską ar mię do
uka ra nia zbun to wa nych fla man -
dzkich oby wa te li w Bru gii.
Miesz cza nie i kup cy wraz z żoł -
nie rza mi za a ta ko wa li fran cu ską
gu ber nię we Flan drii. Ten hi sto -
rycz ny fakt fun kcjo nu je w hi sto -
rii Flan drii ja ko tak zwa ny
„Wiel ki pią tek Bru gii”. Jest to
jed no cześ nie mo ment przy wró -
ce nia ustro ju de mo kra tycz ne go
w wię kszo ści miast Flan drii.

Si ły fla man dzkie i fran cu skie
star ły się 11 lip ca na otwar tym
po lu w oko li cy mia ste czka Kor -
tijk. Bi twa za koń czy ła się roz -
gro mie niem prze wa ża ją cych sił
wro ga. Zgi nę ło co naj mniej 1000
fran cu skich żoł nie rzy, a du ża
licz ba ostróg zna le zio na przez
zwy cięz ców na pla cu bi twy da -
ła jej na zwę „zło te ostro gi”. 

Jest to sym bo lem fla man dzkie -
go zwy cię stwa nad Fran cu za mi.

W tym dniu w ca łej Flan drii
obo wią zu je świę to pań stwo we.
Zam knię te są urzę dy i biu ra,
a w mia stach, mia ste czkach
i gmi nach od by wa się mnó stwo
lo kal nych wy da rzeń ar ty stycz -
nych i kul tu ral nych.

NA TIO NA LE 
FE EST DAG

21 dzień lip ca jest świę tem na -
ro do wym Bel gii ob cho dzo nym
w rocz ni cę wy bo ru pier wsze go
kró la Bel gii Le o pol da I i od zy -
ska nia nie po dleg ło ści.

Wwiel kim skró cie kil ka naj waż -
niej szych fak tów hi sto rycz nych
po prze dza ją cych to wy da rze nie:
n 4 paź dzier ni ka 1830 ro ku Bel -

gia od dzie li ła się od Ho lan dii
i uzy ska ła nie po dleg łość, a bel -
gij ski Kon gres Na ro do wy spoś -
ród kil ku kan dy da tów wy brał
Le o pol da i ofia ro wał mu tron
no wo po wsta łe go kró le stwa.

n W lu tym 1831 ro ku Kon gres
Na ro do wy uchwa lił kon sty tu -
cję, któ ra na owe cza sy by ła
wy jąt ko wo po stę po wa i de mo -
kra tycz na.

n 4 czer wca 1831 ro ku Le o pold
zo stał ofi cjal nie wy bra ny.

n 26 czer wca 1831 ro ku przy jął
ty tuł kró la Bel gii.

n 21 lip ca 1831 ro ku Le o pold
von Sach sen-Co burg przed
wej ściem do bruk sel skie go
koś cio ła świę te go Ja ku ba zło -
żył przy się gę wier no ści kon -
sty tu cji i tym sa mym stał się
kró lem Bel gii.

W nie dłu gim cza sie wszyst kie
naj wię ksze świa to we mo car stwa
uzna ły po wsta nie no we go eu ro -
pej skie go pań stwa.

Jest to usta wo wo dzień wol -
ny od pra cy.

Pun ktem kul mi na cyj nym ob -
cho dów jest de fi la da woj sko wa
przed Pa ła cem Kró lew skim
w Bruk se li i spek ta ku lar ny po -
kaz sztucz nych ogni.

GUL DEN SPO REN SLAG
DE VLA AM SE STE DEN VER SLA AN DE KO NING VAN FRAN KRIJK
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11 
lip ca 
święto
wspólnoty
flamandzkiej

21 
lip ca 
święto
narodowe
Belgii

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

Dodaj bezpłatnie 
swoje ogłoszenie

wysyłając maila pod adres

redakcja
childrenofeurope

@yahoo.com

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 – wykonczeniówka (tarasy,
kafelki, biały montaż, baseny od
podstaw) szuka pracy w solidnej firmie
budowlanej na kontrakt Antwerpia
i okolice. kontakt: Adam 0485 859 069 

w Szukam pracy w Antwerpii. 
Opieka nad dzieckiem lub prace biurowe.
W Polsce ukończyłam studia wyższe. 
Język angielski, niderlandzki. Magda,
mail:antwerpiapopolsku@yahoo.com

Ob cho dy 11 lip ca
Uro czy stość za czy na się mu zy ką dla dzie ci. 

Bert Ver be ke, ma ry lis Tem mer man 
i Ma ri ne de Kok

za śpie wa ją ni der lan dzko ję zycz ne 
pio sen ki dla dzie ci. 

Póź niej wy stą pią Lu cas Van den Eyn de, 
Ti ne Em brechts, Ne le Ba u wens

i ich spe cjal ny gość
– wy ko na ją na sze ulu bio ne pio sen ki fla man dzkie. 

11.07 od 17.00 do 21.00 
Grill od 18.00 , mu zy ka o 19.00 

miej sce: Gro te Markt An twer pen 





Na resz cie wa ka cje. Czas
na pa ko wa nie wa li zek
i od po czy nek. 

Nie bę dzie my za nu dzać Pań -
stwa po ra da mi w sty lu co za -
brać ze so bą na wa ka cje, cze -
go nie za pom nieć, jak się
spa ko wać i tak da lej. 

Na sza pro po zy cja na la to jest
na stę pu ją ca. Je że li ktoś jeszcze
nie zde cy do wał gdzie wy je chać
i co zo ba czyć, po le ca my za poz -
na nie się z pro po zy cja mi opra -
co wa ny mi przez naj bar dziej
zna ne por ta le pod róż ni cze
i biu ra pod ró ży, któ re pro po -
nu ją naj cie ka wsze i naj bar dziej
fa scy nu ją ce miej sca w Pol sce,
Eu ro pie i na świe cie.

NAJ PIĘK NIEJ SZE CU DA 
NA TU RY W POL SCE
(we dług por ta lu ga ze ta.pl/pod -
roze):

1. Mor skie Oko
Je den z sym bo li pol skich Tatr

i naj pięk niej sze gór skie je zio ro.
2. Ru cho me wy dmy pod Łe bą

Naj wię kszy te go ty pu ob szar
w Eu ro pie, gdzie wy dmy wzno -
szą się na wy so kość po nad 3 me -
trów. Gwa ran to wa ne nie co -
dzien ne wra że nia.
3. Do li na Na rwi

Po ło żo na w Na rwiań skim Par -
ku Na ro do wym na zy wa na jest
„Pol ską Ama zo nią”. To jed na
z osta t nich w Eu ro pie na tu ral -
nych re gu lar nie za le wa nych do -
lin.
4. Pusz cza Bia ło wie ska

Osta t ni pier wot ny las na Ni -
żu Eu ro pej skim. Żad ne z ros ną -
cych tu drzew nie zo sta ło za sa -
dzo ne przez czło wie ka.
5. Po ło ni ny Ca ryń skie i Wet liń -

skie
Wy jąt ko wo uro kli we pod wzglę -

dem kra jo bra zo wym i przy rod ni -
czym miejsce w Biesz cza dach.
6. Kru ty nia

Pol skie Ma zu ry są cu dem sa -
me w so bie. Kru ty nia za li cza na
jest do jed nych z naj pięk niej -
szych szla ków wod nych w Eu -
ro pie.
7. Prze łom Du naj ca

Prze łom rzecz ny pły ną cy sied -
mio ma ka ska da mi w ka nio nie
Pie nin.
8. Kli fy na wy spie Wo lin

Naj wyż sze w Pol sce 15-to ki -
lo me tro we wy brze że kli fów gwa -
ran tu ją ce nie za pom nia ne wi do -

ki. War ta obej rze nia jest tak że
Za gro da Po ka zo wa Żu brów.
9. Błęd ne ska ły w Gó rach Sto -

ło wych
Re zer wat na te re nie Gór Sto -

ło wych po ło żo ny na wy so ko ści
852 me trów nad po zio mem mo -
rza. Ta jem ni czy la bi rynt pe łen
krę tych cias nych przejść, szcze -
lin, tu ne lów i skał o nie sa mo wi -
tych kształ tach.
10. Do li na Pię ciu Sta wów

Naj wię kszy zbior nik wod ny
w Ta trach i jed no z naj pięk niej -
szych miejsc w pol skich gó rach.
Gwa ran to wa ne fe no me nal ne wi -
do ki i nie za pom nia ne kra jo bra -
zy.
11. Ko lo ro we Je zior ka, Ru da wy

Ja no wic kie
Na te re nie Ru daw skie go Par -

ku Kra jo bra zo we go wzrok przy -
cią ga ją trzy je zior ka: pur pu ro we,
błę kit ne i zie lo ne. Nie sa mo wi te
ko lo ry za wdzię cza ją sta rym ko -
pal nia nym wy ro bi skom.
12. Ba gna Bie brzań skie

Bie brzań ski Park Na ro do wy
w znacz nej czę ści ma po wierz -
chnię ba gien ną. Jest to naj wię -
kszy kom pleks mo kra deł w Eu -
ro pie Środ ko wej.
13. Ja ski nia Raj w Gó rach świę -

to krzy skich
Uzna wa na za naj pięk niej szą

ja ski nię w Pol sce. Nie zwy kły,
pod ziem ny świat we wnę trzu
wzgó rza.
14. Roz to czań skie Szu my

Pra wie 180 ki lo me tro we pas -
mo nie wiel kich wzgórz cią gną ce

się od Kraś ni ka do Lwo wa. Miej -
sce, gdzie sty ka ją się kul tu ry, a hi -
sto ria prze pla ta się z przy ro dą.
15. Do li na Cho cho łow ska

Naj dłuż sza, naj wię ksza i naj -
pięk niej sza ze wszyst kich do lin
w Ta trach.

NAJ PIĘK NIEJ SZE PLA ŻE
W EU RO PIE
we dług Tra vel lers Cho i ce:

1. Tur cja: Olu de niz, Ic me ler, An -
ta lya 

2. Hisz pa nia: Pu er to Al cu dia,
Be ni dorm, Playa del In gels,
Cor ra le jo,  Pu er to del Car men

3. Wiel ka Bry ta nia: Po ur ne mo -
uth

4. Por tu ga lia: Al bu fe i ra

MIEJSCA, KTÓRE
KONIECZNIE TRZEBA
ZOBACZYĆ PODCZAS
TEGOROCZNYCH WAKACJI 
we dług Na tio nal Ge o grap hic
Tra vel (ko lej ność przy pad ko wa):
1.Wi run ga – Rwan da

Ten wul ka nicz ny gór ski łań -
cuch po ło żo ny we wschod niej
Af ry ce na gra ni cy Rwan dy,
Ugan dy i Kon ga, moż na uznać
za je den z naj bar dziej ak tyw -
nych sej smicz nie na świe cie.
W Na ro do wym Par ku Wul ka -
nów o po wierz chni 130 km kwa -
dra to wych znaj du je się 5 z 8
wul ka nów le żą cych w tym kra -

Lato, lato, lato czeka...
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Pro po zy cje
opra co wa ne
przez  por ta le
pod róż ni cze
i biu ra pod ró ży

Przełom Dunajca



ju. Zjeż dża ją tu taj tu ry ści z ca łe go
świa ta, aby prze żyć nie sa mo wi tą przy -
go dę nad je zio rem peł nym la wy. Wir -
gun da to jed no cześ nie osta t nie miej -
sce na zie mi, gdzie ży ją gór skie go ry le
wpi sa ne do czer wo nej księ gi ga tun -
ków za gro żo nych wy gi nię ciem.
2.Istria – Chor wa cja

Naj bar dziej na pół noc wy su nię ty
pół wy sep Chor wa cji le ży nad Adria -
ty kiem i sły nie z ga jów oliw nych, truf -
li oraz do sko na łe go bia łe go wi na. Nie -
spo ty ka nym zja wi skiem jest
trzy ko lo ro wa zie mia: bia ła, sza ra, czer -
wo na i tak właś nie na zy wa ją się czę -
ści tej nie wiel kiej kra i ny.
3.Suł ta nat Oma nu

Kraj is lam ski, w któ rym ko bie ty
ubra ne są w hi dża by. Or to dok syj nie
re li gij ny, ale jak mó wią znaw cy te ma -
tu jed no cześ nie bar dzo czy sty, bez -
piecz ny i przy jaz ny tu ry stom, któ rzy
wbrew po zo rom nie od czu wa ją żad -
nej pre sji re li gij nej. Oczy wi ście każ -
dy przy by wa ją cy tam ob co kra jo wiec
mu si prze strze gać pew nych za sad
i sza no wać obo wią zu ją ce pra wa. Na
te re nie Oma nu znaj du je się wie le za -
byt ków uzna nych przez UNEC SO. 
4.Kon Li pe – Taj lan dia

Ta nie wiel ka, trzy ki lo me tro wa wy -
sep ka po ło żo na jest na Mo rzu Ad mań -
skim. Znaj du je się na niej Mor ski Park
Na ro do wy Ta ru tao.

Kon Li pe ofe ru je tu ry stom wspa nia -
łe wa run ki do nur ko wa nia, nie sa mo -
wi te kra jo bra zy, ci szę, mi łą atmo s fe -
rę i do brą ba zę tu ry stycz ną.

Po za tym czy ste pla że, ba ry, re sta u ra -
cje oraz kil ka dzie siąt do mków do wy na -
ję cia. Na wy spie nie ma ru chu sa mo cho -
do we go, po ru szać się moż na sku te ra mi
lub od by wa jąc pie sze wę drów ki.
5.Co sta Bra va – Hisz pa nia

Zna ne i po pu lar ne miej sce po ło żo -
ne w hisz pań skiej Ka ta lo nii. Peł ne no -
wo czes nych kom plek sów ho te lo wych,
ofe ru ją ce tu ry stom pięk ną pla żę i czy -
stą wo dę. War to od wie dzić Fi gu e res
mia sto Sal va do ra Da li i miej sco wość
Gi ro na, gdzie za cho wa ła się śred nio -
wiecz na sta rów ka.

MIEJ SCA PO LE CA NE 
PRZEZ THE NEW YORK TI MES
1. Pa na ma

Nie tyl ko Ka nał Pa nam ski jest war ty
obej rze nia. Rów nież sto li ca Pa na ma Ci -
ty za dzi wia nie sa mo wi tą in fra struk tu rą.
2. Hel sin ki – Fin lan dia

Świa to wa sto li ca de si gnu w 2012
ro ku. Mia sto po le ca ne tu ry stom ze
wzglę du na nie spo ty ka ną i prze my -
śla ną ar chi tek tu rę.
3. Bir ma

Nie zna na, nie od kry ta i ta jem ni cza.
Fa scy nu ją ce miej sce, któ re cze ka na
tu ry stów.

4. Lon dyn – Wiel ka Bry ta nia
Mia sto, któ re ni gdy nie na rze ka ło

na brak tu ry stów. W tym ro ku ja ko
gos po darz Let nich Igrzysk Olim pij -
skich przy go to wa ło dla od wie dza ją -
cych spo ro nie spo dzia nek. 
5. To kio – Ja po nia

Sto li ca Kra ju Kwit ną cej Wiś ni za -
chwy ca go ścin no ścią, a jed no cześ -
nie zdu mie wa sza lo nym tem pem ży -
cia, osza ła mia ją cą ar chi tek tu rą
łą czą cą no wo czes ność z tra dy cją, do
któ rej Ja poń czy cy są bar dzo przy wią -
za ni.
6. Tan za nia

Co raz bar dziej po pu lar ne miej sce
na wa ka cje, cho ciaż nie od kry te do
koń ca. Za chwy ca dzi ką przy ro dą i za -
pra sza na sa fa ri.
7. Pa ta go nia – Chi le

Miej sce nie spo ty ka ne w ofer cie
biur tu ry stycz nych, a szko da bo za -
słu gu je na uwa gę. Oś nie żo ne szczy -
ty i dzi ka, nie od kry ta na tu ra poz -
wa la ją na prze ży cie nie sa mo wi tych
wra żeń.
8. Lha sa -Chi ny

Od wie dza jąc ten kraj tu ry ści na ogół
kie ru ją się do Pe ki nu, in nych wię -
kszych miast lub oglą da ją Chiń ski
Mur. Tym cza sem Lha sa to praw dzi -
wa per ła po ło żo na w Hi ma la jach, miej -
scu ma gicz nym i wca le nie tak nie do -
stęp nym.
9. Ha wa na – Ku ba

Praw do po dob nie w tym mie ście czas
się za trzy mał. Ha wa na ku si tu ry stów
nie spo ty ka ną ar chi tek tu rą, je dy ną
w swo im ro dza ju mu zy ką, go ścin no -
ścią, obecnością pięk nych ko biet i cy -
ga ra mi. Bę dąc w tym mie ście od nie -
sie my wra że nie, że ży je my sto lat
wcześ niej.

10. Mosk wa – Ro sja
Plac Czer wo ny, Ma u zo le um Le ni na,

prze pięk ne, ka pią ce od zło ta cer kwie
i prze pych. Ta ka właś nie jest Mosk wa
i z ro ku na rok co raz wię cej tu ry stów
do ce nia wa lo ry ro syj skiej sto li cy.
11. Pa ra ty – Bra zy lia

Po le ca ne ja ko jed no z naj pięk niej -
szych miejsc na kon ty nen cie po łud -
nio wo a me ry kań skim.
12. Wiet nam

Ko lej ne miej sce z se rii pięk nych
i jesz cze nie od kry tych. Jak na ra zie
Wiet nam nie jest tak bar dzo po pu lar -
nym kra jem dla tu ry stów ale we dług
pro gnoz, już wkrót ce bę dzie to jed no
z naj bar dziej ob le ga nych państw. Po -
le ca na jest prze de wszyst kim wy jąt -
ko wa za to ka Ha Long.
13. Flo ren cja -Wło chy

Za byt ki, za byt ki, za byt ki.
14. Pu eb la – Mek syk

In na kul tu ra, ślady pra daw nych cy -
wi li za cji, nie spo ty ka ne tra dy cje i zwy -
cza je. No i zna ny fe sti wal So su Mo le.
15. Bir min gham – Wiel ka Bry ta nia

Naj lep sza kuch nia na Wy spach Bry -
tyj skich.

PO LE CA NE MIEJ SCA NA WA KA CJE 
we dług por ta lu Wan der lust:

Su dan, Gren lan dia, Mon go lia, Ta -
dży ki stan, Pa ki stan, Wy spy Co o ka,
Taj wan.

Pięk ne miej sca praw da? Nie któ re tro -
chę za da le ko, in ne sta now czo za dro -
go. Ale zwróć my uwa gę jak nie sa mo -
wi te ple ne ry są w Pol sce. A to wca le nie
jest ani tak da le ko, ani tak dro go...

Ewa Ja nik
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Nie je stem znaw cą fut bo lu,
ani spe cjal ną mi łoś ni czką te -
go spor tu. Ale i mnie udzie -

li ło się to nie wia ry god ne, mię dzy na -
ro do we sza leń stwo, któ re ogar nę ło
ca łą Eu ro pę.

W mo men cie od da wa nia te go ar ty -
ku łu do dru ku jesz cze trwa ły osta t -
nie me cze i to czy ła się wal ka o zwy -
cię stwo. Ale jak wy pa dła pol ska
re pre zen ta cja – już wia do mo. Nie wda -
jąc się w tech nicz ne za wi ło ści stwier -
dzam, że chy ba mog ło być tro chę le -
piej. Cho ciaż już sły chać gło sy, że zbyt
wie le ocze ki wa liś my od na szej pił kar -
skiej je de nast ki bo gra ją jak gra ją i nie
po ra dzi li so bie w kon fron ta cji z lep -
szy mi, że za wi nił tre ner, PZPN, UE -
FA, rząd i...prze pra szam, je że li o kimś
za pom nia łam. Nato miast pol scy ki bi -
ce już zdo by li mi strzo stwo świa ta.

Na pod su mo wa nia przy jdzie czas.
Wte dy jak Pol ska dłu ga i sze ro ka
wszy scy za bie rać bę dą głos w dys ku -
sji, czy Eu ro przy nio sło nam zy ski czy
stra ty. Bę dą pa da ły sło wa po chwa ły
i kry ty ki. Bę dą ana li zy, pod su mo wa -
nia, wy li cze nia i tak da lej. Bę dą oso -
by za do wo lo ne i nie za do wo lo ne. Jak
to w ży ciu.

Mo im skrom nym zda niem fakt, że
by liś my współ gos po da rza mi im pre zy
o tak wiel kim zna cze niu spor to wym

i mię dzy na ro do wym to dla Pol ski du -
że osią gnię cie. Wię kszych „wpa dek”
nie by ło, chwa lo no nas za fan ta stycz -
ne sta dio ny, do bre ho te le, na wet nie -
złą in fra struk tu rę i nie sa mo wi tą go -
ścin ność. Po ka za liś my War sza wę,
Gdańsk, Wroc ław, Po znań, Kra ków.
Za gra nicz ni ki bi ce jak rów nież tu ry -
ści by li mi le za sko cze ni (a nie kie dy
wręcz zdzi wie ni), że Pol ska – no wo -
czes ny kraj le żą cy w ser cu Eu ro py za -
miesz ki wa na jest przez sym pa tycz -
nych, otwar tych lu dzi, a na dro gach
nie jeż dżą fur man ki i nie bie ga ją bia -
łe niedź wie dzie. Po la cy o dzi wo, po -
słu gu ją się ję zy ka mi ob cy mi, ma ją do -
sko na łą kuch nię, a uro da Po lek
za chwy ci ła wszyst kich. Ki bi ce chwa -
lą or ga ni za cję mi strzostw i już za po -
wia da ją, że do Pol ski wró cą. Mo że my
być dum ni. Bo wbrew ste re o ty pom
oka za ło się, że nasz kraj to dy na micz -
nie roz wi ja ją ce się pań stwo i uśmiech -
nię ci lu dzie.

My ja ko Po la cy wy gra liś my Eu ro
2012, bo zro zu mie liś my, że nie je steś -
my od ni ko go gor si, że po tra fi my zor -
ga ni zo wać im pre zę o tak wiel kim pre -
sti żu i że wca le nie róż ni my się od
in nych kra jów Eu ro py, któ rym kie -
dyś tak bar dzo za zdro ści liś my. Przez
ca ły czas trwa nia Eu ro 2012 Pol ska
zda wa ła eg za min i zda ła go. A czy wy -

sta wi my so bie szóst kę, czy czwór kę
nie jest aż tak istot ne. Waż ne ja ką oce -
nę wy sta wi nam Eu ro pa. Dla te go nie
za drę czaj my się te raz, czy no wo wy -
bu do wa ne sta dio ny w przy szło ści na
sie bie za ro bią, nie kry ty kuj my, że ty -
lu rze czy nie uda ło się zro bić. Ciesz -
my się z suk ce su Pol ski i po zbądź my
się kom plek sów. Na praw dę za słu gu -
je my na sło wa uzna nia. 

Mu szę w tym miej scu uprze dzić
ewen tu al ne za rzu ty, że zbyt op ty mi -
stycz nie pod cho dzę do te go za gad nie -
nia. To nie tak. Cał ko wi cie zda ję so bie
spra wę z nie do cią gnięć i błę dów ja kie
wy stą pi ły przy i w trak cie mi strzostw.
Wiem, że nie wszyst ko zo sta ło zro bio -
ne tak jak na le ży.

Ale Mi strzo stwa Eu ro py w Pił ce
Noż nej na praw dę nam się uda ły.

Dla te go ciesz my się i ki bi cuj my na -
szej olim pij skiej re pre zen ta cji, któ ra
w Lon dy nie w ra mach Igrzysk bę dzie
wal czyć o me da le. Trzy maj my za nich
kciu ki i życz my, aby osią gnię te przez
nich wy ni ki by ły cho ciaż w czę ści tak
do bre, jak te któ re osią gnę liś my ja ko
gos po da rze Eu ro 2012.

Ko ko ko ko Eu ro? SPO KO! 
Mar ta Wa wroc ka

Euro spoko?
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Jak po wszech nie wia do -
mo, w tym ro ku (jak
i w la tach po przed nich)

na ro do wa re pre zen ta cja pił kar -
ska Bel gii nie uczest ni czy ła
w Mi strzo stwach Eu ro py w Pił -
ce Noż nej. Im bli żej by ło do roz -
po czę cia te go rocz nych roz gry -
wek, tym bar dziej bel gij scy
ki bi ce by li sfru stro wa ni i roz -
go ry cze ni. Zde cy do wa li, że je -
że li nie mo gą wspie rać pił kar -
skiej dru ży ny bel gij skiej, to
bę dą ki bi co wać in nym. Na Fa -
ce bo o ku za ło ży li gru pę o wie le
mó wią cej na zwie „Bel gij scy ki -
bi ce fut bo lu na sprze daż na Eu -
ro 2012” (Bel gian soc cer fans
for sa le for Eu ro 2012). Przy -
go to wa li spe cjal ne re kla mów -
ki, któ re za chę ca ły do ku pie nia
gru py bel gij skich ki bi ców
i stwo rzy li włas ną stro nę in ter -
ne to wą na któ rej na pi sa li co na -
stę pu je: „Po raz ko lej ny my,
Bel go wie, nie ma my dru ży ny
na mi strzo stwach pił ki noż nej.
Po raz ko lej ny je steś my sie ro -
ta mi wę dru ją cy mi po uli cach
bez barw na ro do wych, bez fla -
gi. Bę dzie my oglą dać me cze, ale
nie za zna my ognia wal ki, na -
pię cia mię dzy zwy cię stwem
a po raż ką. Chy ba że... ta gru pa
i wszy scy jej człon ko wie zo sta -
ną wy sta wie ni na sprze daż na
eBayu”. 

Ki bi ce do da li rów nież, że słu -
żyć bę dą te mu, kto za pła ci naj -
wię cej. Ja ko lu dzie ho no ro wi
i od da ni pił ce noż nej obie ca li
mię dzy in ny mi, ze:
n od po cząt ku roz gry wek bę dą

uczest ni czyć w każ dym me -
czu wska za nej dru ży ny,

n ze wszyst kich sił bę dą do pin -
go wać pił ka rzy i ma chać ich
na ro do wy mi fla ga mi,

n mo gą krzy czeć, ana wet wrzesz -
czeć, mo gą rów nież pła kać,

n sta ną się na tych miast fa na mi
swo je go no we go zes po łu,

n pod czas me czów bę dą da wać
z sie bie do słow nie wszyst ko,

n na u czą się hym nu kra ju z któ -
re go po cho dzi dru ży na, któ -
rej bę dą ki bi co wać,

n je że li za jdzie po trze ba mo gą
po ku sić się na wet o nie wiel -
kie ak ty chu li gań skie: „na
przy kład kop nąć go łę bia, czy
za pa lić pa pie ro sa w miej scach
dla nie pa lą cych”,

n za ro bio ne w ten spo sób pie -
nią dze prze zna czą na cel cha -
ry ta tyw ny.
Gru pa bel gij skich ki bi ców do

wy na ję cia fun kcjo nu je od daw -
na (do kład nie od 2002 ro ku) i li -
czy po nad dwa dzie ścia ty się cy
osób. Jak twier dzą jej człon ko -
wie „mo że nie jest no wa, ale
w ide al nym sta nie tech nicz nym
i nie uży wa na od dzie się ciu lat”.
Bel gij scy pa sjo na ci pił ki noż nej
wy naj mo wa ni by li już kil ka krot -
nie, cho ciaż ich ak cje nie mia ły
tak du że go za się gu i roz gło su.
W tym ro ku odzew w in ter ne cie
był na tych mia sto wy. Nie ste ty,
ku nie za do wo le niu Bel gów li cy -
ta cję wy grał … Ho len der. A jak
wszyst kim po wszech nie wia do -
mo te dwie na ro do wo ści nie pa -
ła ją do sie bie zbyt nią sym pa tią.
Bel gij scy ki bi ce to lu dzie ho no -
ru dla któ rych da ne sło wo jest
cen niej sze niż zło to, dla te go bez
dys ku sji pod po rząd ko wa li się
wy ma ga niom Ho len dra. Kwo tę

3.000 eu ro prze ka za li na rzecz
UNI CEF (na edu ka cję dzie ci ży -
ją cych w kra jach do tknię tych
woj ną) i za bra li się do dzie ła. Że -
by jak naj le piej wy wią zać się
z umo wy, wy na ję ci ki bi ce roz po -
czę li swo je za da nie od pod ró ży
do Ho lan dii i za ku pu nie zbęd -
nych ga dże tów. Oprócz po ma -
rań czo wych stro jów na by li ka -
pe lu sze ozdo bio ne tu li pa na mi,
tra dy cyj ne ho len der skie drew -
nia ki i dmu cha ne wia tra ki.

W chwi li roz po czę cia się me czu
w ra mach Eu ro 2012 w Char ko -
wie, w któ rym dru ży na ho len der -
ska gra ła zNiem ca mi, wwie lu ba -
rach i pu bach w ca łej Bel gii
dzie siąt ki fa nów pił ki noż nej wsta -
ło z miejsc i za czę ło śpie wać ho -
len der ski hymn na ro do wy. Przy -
naj mniej w tej kwe stii nie by ło
żad ne go prob le mu po nie waż oba
te na ro dy po słu gu ją się ję zy kiem
ni der lan dzkim. Bel go wie zgod nie
z umo wą ki bi co wa li nie lu bia nej
dru ży nie, ale ich „głód ki bi ca” był
już tak wiel ki, że na bok ode szły
wszyst kie ani mo zje i nie sna ski.
Dla nich w tym mo men cie li czy -
ła się tyl ko i wy łącz nie pił ka noż -
na. Cho ciaż nie by ło to ła twe, 
mu sie li za ło żyć na sie bie po ma -
rań czo we, ho len der skie bar wy
czym na ra zi li się na kry ty kę nie
tyl ko ro dzi ny i przy ja ciół, ale rów -
nież osób po stron nych. Wie lu
przy pad ko wo spot ka nych Bel gów
nie by ło do nich zbyt sym pa tycz -
nie na sta wio nych. We dług umo -
wy za war tej z ku pu ją cym
w chwi li, gdy Ho lan dia od pa dła
z roz gry wek bel gij scy ki bi ce przez
24 go dzi ny „no si li ża ło bę”. Mu -
sie li rów nież zgod nie z usta le nia -

Kibicowanie inaczej
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mi od po wied nio udo ku men to wać wy -
wią za nie się z po wie rzo ne go za da nia
czy li opub li ko wać zdję cia ina gra nia któ -
re po ka zu ją ich od da nie dru ży nie ho -
len der skiej.

Człon ko wie gru py już nie jed no krot -
nie by li wy naj mo wa ni ja ko ki bi ce przez
róż ne klu by nie tyl ko w Eu ro pie. Jak
mó wią, w chwi li gdy re pre zen ta cja Bel -
gii zo sta ła wy e li mi no wa na z roz gry -
wek „smu ci li się przez 24 go dzi ny,
a póź niej sta li się gru pą do wy na ję cia”. 

Ca ła ak cja wy wo ła ła w in ter ne cie
ogrom ne za in te re so wa nie. Opi nie jak
i ko men ta rze by ły bar dzo róż ne. Część
in ter na u tów uwa ża ła, że jest to faj ny
spo sób prze ży wa nia spor to wych emo -
cji zwłasz cza, że za ro bio ne pie nią dze
prze zna czo ne zo sta ły na szla chet ny cel.

In ni z ko lei stwier dzi li, że to „że na da”,
że praw dzi wi ki bi ce nie są na sprze daż
i że ta kim po stę po wa niem Bel go wie
spla mi li ho nor ki bi ca. Zna laz łam i ta -
ką wy po wiedź: „3.000 eu ro za dwa dzie -
ścia ty się cy bel gij skich ki bi ców to far -
sa. Jak by nie li czyć, wy no si to mniej
niż 7 eu ro za oso bę. W Bel gii za ta ką
kwo tę nie zje się na wet po sił ku w Mc
Do nalds”. Są rów nież ko men ta rze, że
ów Ho len der któ ry ku pił bel gij skich
ki bi ców skrzęt nie wy ko rzy stał oka zję,
aby do gryźć nie lu bia nym Bel gom. 

Jak kol wiek to by ło chy ba nie do wie -
my się praw dy. Zresz tą nie o to w tym
wszyst kim cho dzi. Mo że rze czy wi ście
ca ła ak cja jest spo so bem na prze ży cie
spor to wych emo cji. Sa mi za in te re so -
wa ni twier dzą, że dla nich naj przy -

jem niej sze by ło by ki bi co wa nie ich na -
ro do wej dru ży nie. Je że li jed nak Bel -
gia w naj bliż szych eli mi na cjach zno -
wu od pad nie, da lej bę dą „bel gij ski mi
ki bi ca mi fut bo lu na sprze daż”.

Ca ła hi sto ria ma swój dal szy ciąg.
Po za koń cze niu umo wy z kup cem
z Ho lan dii ki bi cu ją ca eki pa zno wu ofe -
ru je swo je usłu gi w in ter ne cie. Ale ki -
bi co wa nie dru ży nie ho len der skiej mu -
sia ło ich chy ba spo ro kosz to wać bo
osta t ni wpis na stro nie in ter ne to wej
brzmi na stę pu ją co: „Pro si my, je że li
ma cie dru ży nę na ro do wą któ ra mo że
na ło żyć bal sam na na sze umę czo ne
ser ca, kup cie nas”.

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

Mar ta Wa wroc ka 
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Gos po da rzem trzy dzie -
stych w no wo żyt nej hi -
sto rii igrzysk bę dzie

Lon dyn. Wszy scy już to wie my,
lecz war to wspom nieć o tym, co
istot ne lub cie ka we. 

Pier wsze olim pia dy
Olim pia da i Igrzy ska Olim pij -

skie, to nie to sa mo. W sta ro żyt -
no ści igrzy ska od by wa ły się co
czte ry la ta w mie ście Olim pia na
Pół wys pie Pe lo po ne skim a okres
po mię dzy igrzy ska mi zwa no
olim pia dą. Mi mo, że oba po ję cia
obec nie się zna cze nio wo wy rów -
na ły, ofi cjal na na zwa te go rocz -
nych za wo dów brzmi pre cy zyj -
nie: Igrzy ska XXX Olim pia dy
ery no wo żyt nej. Nie któ re źró -
dła po da ją rok 776 p.n.e. ja ko
czas udo ku men to wa nych pier -
wszych świę tych igrzysk
w Olim pii. To wy da rze nie, na
czas któ re go m.in. usta wa ły woj -
ny, prze ry wa no pro ce sy są do we
i za wie sza no wy ko ny wa nie wy -
ro ków śmier ci, by ło po świę co -
ne bo gu Ze u so wi. Igrzy ska by -
ły ob wa ro wa ne wie lo ma
ce re mo nia mi i prze pi sa mi któ -
rych prze strze ga no pod groź bą
su ro wych kar. Naj dot kli wszym
dla ów czes nych pań był fakt, iż
spor tow cy wy stę po wa li pod czas
za wo dów na go. Dla te go nie
dość, że nie mia ły wstę pu na te -
ren igrzysk, mę żat ki na wet
opusz cza ły na ten czas mia sto.
Po cząt ko wo na gro da mi dla zwy -
cięz ców by ły wień ce z ga łą zek
oliw nych lub z ga łą zek wa wrzy -
nu (la ur olim pij ski), oraz po dziw
i chwa ła. Póź niej stop nio wo na -
gro dy sta wa ły się co raz bar dziej
ma te rial nie atrak cyj ne lecz po -
dziw wi dzów po zo stał do obec -
nych cza sów w swo jej nie zmie -
nio nej for mie. 

W ro ku 393 na szej ery, ce sarz
Te o do zjusz I Wiel ki uznał igrzy -
ska za po gań skie i zo sta ły one
znie sio ne. 

XVIII wiek przy niósł róż ne
pró by wskrze sze nia tej idei.
Osta tecznie dzię ki ini cja ty wie
Pier re´a Co u ber ti na, po spe cjal -
nym kon gre sie w Pa ry żu, 23
czer wca 1894 ro ku po wo ła no
Igrzy ska Olim pij skie ery no wo -
żyt nej. Za wią zał się rów nież Mię -
dzy na ro do wy Ko mi tet Olim pij -
ski. Pier wsze no wo żyt ne let nie
igrzy ska olim pij skie mia ły miej -
sce w ro ku 1896 w Ate nach. 

Fla ga olim pij ska

Pięć prze ci na ją cych się kół
w róż nych ko lo rach sym bo li zu -
je pięć kon ty nen tów. Ko lor nie -
bie ski – Eu ro pę, czer wo ny
– Ame ry kę, czar ny Af ry kę, zie -
lo ny Au stra lię oraz żół ty – Azję.
Ozna cza to rów nież jed ność a za -
ra zem róż no rod ność wszyst kich
lu dzi. Ilość kół na wią zu je też do
pię ciu sta ro żyt nych dys cy plin
spor to wych któ re by ły roz gry -
wa ne pod czas sze re gu pier -
wszych sta ro żyt nych igrzysk.

Znicz olim pij ski
W ru i nach świą ty ni Olim pii,

za po mo cą sku pio nych pro mie -
ni sło necz nych wznie ca ny jest
ogień olim pij ski któ ry nie sio ny
w po chod ni do cie ra na miej sce
igrzysk W tym ro ku świę ty
ogień był prze tran spor to wa ny
do Land´s End. Stam tąd 19 ma -
ja, tra są wy ty czo ną już rok
wcześ niej, wy star to wa ła szta fe -
ta w któ rej po chod nia prze ka -
zy wa na z rąk do rąk prze mie rzy
Wiel ką Bry ta nię. Po chod nia wę -
dro wać bę dzie do dnia roz po czę -
cia igrzysk, kie dy to na lon dyń -
skim sta dio nie za pło nie znicz
olim pij ski. Tra dy cja za pa la nia
ognia trwa od Igrzysk z 1928
ro ku. W 1936 ro ku na ro dzi ła się
tra dy cja prze no sze nia ognia
w szta fe cie. W hi sto rii no wo żyt -
nych igrzysk ogień zgasł trzy
ra zy. W 1976 w Mon tre a lu z po -
wo du ober wa nia chmu ry,
w 2004 w Ate nach na sta rym
sta dio nie któ ry go ścił igrzy ska
po nad sto lat wcześ niej, oraz
w 2008 w Pe ki nie, co ofi cjal nie
by ło wy tłu ma czo ne prob le ma mi
tech nicz ny mi.

Dla cze go Lon dyn?

Na 117 kon gre sie Mię dzy na ro -
do we go Ko mi te tu Olim pij skie go
któ ry od był się 6 lip ca 2005 ro -
ku w Sin ga pu rze za pa dła de cy -
zja, iż or ga ni za to rem bę dzie Lon -
dyn. Jed nak za nim do te go
do szło, już 2 li sto pa da 2002 ro -
ku, ja ko pier wszy swo ją kan dy -
da tu rę zgło sił No wy Jork, wy bra -
ny przez Ame ry kań ski Ko mi tet
Olim pij ski któ ry od rzu cił kan dy -
da tu ry m.in. Cin cin na ti, Dal las,
Ho u ston i Los An ge les. W 2003
ro ku Niem cy za pro po no wa ły
Lipsk po od rzu ce niu miast Ham -
burg, Düssel dorf, Fran kfurt
i Stut tgart. Po dob ne eli mi na cje
od by ły się też w in nych pań -
stwach. Osta tecznie, kan dy da ta -
mi zo sta ły: Lon dyn, No wy Jork,
Pa ryż, Mosk wa, Ma dryt, Lipsk,
Rio de Ja ne i ro, Ha wa na i Stam -
buł. Wy bra no Lon dyn któ ry
w gło so wa niu o kil ka pun któw
wy prze dził Pa ryż. 

Are ny 
Naj waż niej szą z aren spor to -

wych bez wąt pie nia jest Sta dion
Olim pij ski. Ten w Lon dy nie bę -
dzie mógł po mie ścić aż 80 ty się -
cy wi dzów! Ultra lekkie ma te ria -
ły kom po zy to we któ re po słu ży ły
do wznie sie nia kon struk cji two -
rzą cej sta dion, wa żą 75% mniej
niż kon wen cjo nal ne ma te ria ły.
Po za koń cze niu igrzysk sta dion
przej dzie na włas ność klu bu pił -
kar skie go West Ham Uni ted. Za -
wo dy od by wać się bę dą też
w Mil le nium Do me – ogrom nej
ha li wi do wi sko wo-spor to wej
zbu do wa nej w 1999 ro ku z oka -
zji no we go mil le nium. W wiel -
kim „Cen trum Wod nym” bli sko
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wio ski olim pij skiej bę dą mia ły miej -
sce za wo dy pły wac kie. W mię dzy na -
ro do wym cen trum wy sta wien ni czo-
kon fe ren cyj nym Ex Cel (wschod ni
Lon dyn) od bę dą się kon ku ren cje: ju -
do, za pa sy, boks, szer mier ka, te nis
sto ło wy, ta ek won do i pod no sze nie cię -
ża rów. In ny mi are na mi te go rocz nych
igrzysk w Lon dy nie bę dą też Wem -
bley, Gre en wich Park, kor ty Wim ble -
do nu, kró lew ski trakt The Mall gdzie
wszyst kie za wo dy moż na bę dzie oglą -
dać za dar mo. Gre en wich Park oraz
sław ny Hy de Park oprócz za wo dów
spor to wych bę dą też miej scem wy da -
rzeń kul tu ral nych: kon cer tów, se an -
sów fil mo wych i przed sta wień te a tral -
nych. Olim pij skie me cze pił ki noż nej
oprócz na Wem bley, zo sta ną ro ze gra -
ne w w Man che ster, Car diff, New cast -
le, Glas gow i Co ven try.

Ro u te ma ster 
Spe cjal nie na Igrzy ska Olim pij skie,

zo sta ła za ku pio na no wa ge ne ra cja po -
pu lar nych lon dyń skich au to bu sów
pię tro wych. Czer wo ny AEC Ro u te ma -
ster któ ry przez osta t nich 50 lat był
iko ną Lon dy nu zo stał za pro jek to wa -
ny w 1954 ro ku i dwa la ta póź niej Lon -
dyń czy cy mo gli już do ce nić za le ty „pię -
tru sa”. Po tem po ja wi ło się je go kil ka
ulep szo nych wer sji. Osta t nio bur -
mistrz Lon dy nu Bo ris Joh nson przed -
sta wił pro jekt naj no wszej wer sji au -
to bu su pię tro we go wzo ro wa ne go na
ory gi nal nym mo de lu Ro u te ma ster.
Bę dzie on bar dziej fu tu ry stycz ny
w wy glą dzie, a prze de wszyst kim ma
speł niać sze reg wy mo gów tech nicz -
nych, eko lo gicz nych i in nych. Spa lać
bę dzie o 40% mniej pa li wa niż je go
star sze wer sje. Wpro wa dze nie pier -
wszych pię ciu eg zem pla rzy te go „za -

pie ra ją ce go dech w pier siach czer wo -
ne go sym bo lu Lon dy nu XXI wie ku”
ma kosz to wać aż 7,8 mln fun tów. Co
cie ka we, oprócz trzech par drzwi, po -
jazd bę dzie miał tra dy cyj ne tyl ne wej -
ście po dob ne do ram py, umoż li wia ją -
ce pa sa że rom wsia da nie i wy sia da nie
nie tyl ko na przy stan kach, ale też np.
pod czas po sto ju na świat łach lub wulicz -
nych kor kach, co jest nie do po my śle -
nia nie tyl ko w An twer pii. Jed nym ze
szla chet nych po wo dów fa zo we go wy co -
fy wa nia sta rych i wpro wa dza nia no -
wych Roe te ma ste rów jest speł nie nie
wy ma gań sta wia nych przez na ro do wy
pro gram do wal ki z dy skry mi na cją lu -
dzi nie peł no spraw nych (Di sa bi li ty Disc -
ri mi na tion Act). Do 2017 ro ku prze wi -
du je się znie sie nie wszel kich ba rier dla
osób nie peł no spraw nych. 

Dy skret ne przy go to wa nia
Hi sto ria rzą dzi się swo i mi pra wa mi

dla te go pier wot na świę tość igrzysk
nie za wsze czczo na by ła tak, aby mog -
ły one się od by wać w atmo s fe rze spo -
ko ju i po czu cia bez pie czeń stwa za wod -
ni ków oraz wi dzów. Obec na sy tu a cja
na świe cie któ ry tar ga ny jest róż ny -
mi wąt pli wo ścia mi na tu ry fi nan so wej
i gos po dar czej – choć sy tu a cję po li -
tycz ną ce chu je względ ny spo kój – zmu -
sza or ga ni za to rów do za dba nia
w szcze gól ny, adek wat ny do obec nych
re a liów spo sób o spo koj ny prze bieg
za wo dów. Oczy wi ście czy ni się to dy -
skret nie, lecz uwa dze me diów nie uszły
przy go to wa nia do „naj wię kszej w hi -
sto rii ope ra cji służb mun du ro wych
prze pro wa dza nej w cza sie po ko ju”. 
n Bu dżet służb bez pie czeń stwa ma

prze kro czyć 600 mln fun tów
n O spo kój na olim pij skich are nach

dbać bę dzie oko ło 10 ty się cy po li -

cjan tów, z cze go 9 ty się cy w Lon -
dy nie.

n Na obiek tach olim pij skich 7500 żoł -
nie rzy bę dzie spraw dzać rze czy oso -
bi ste i zaj mo wać się nad zo rem.

n Ska no wa niem bi le tów zaj mie się
3000 wo lon ta riu szy. 

n Si ły tzw. szyb kie go re a go wa nia li -
czyć ma ją oko ło 1000 osób. 

n W oko li cach par ku Strat ford, gdzie
mie ści się cen trum igrzysk, sta cjo -
no wać bę dą jed nost ki an ty ter ro ry -
stycz ne, a w wy bra nych miej scach
za in sta lo wa ne zo sta ną ba te rie ra kiet
ty pu zie mia-po wie trze roz wi ja ją cych
trzy krot ną pręd kość dźwię ku. 

n Wszyst kie służ by bio rą pod uwa gę
wie le róż nych ewen tu al nych za gro -
żeń: od pla no wa nych za gra ni cą zor -
ga ni zo wa nych ak cji grup ter ro ry -
stycz nych po in dy wi du al ne ak ty
prze mo cy ze stro ny sza leń ców. 

n Wzmo żo na kon tro la pod ką tem po -
sia da nia ła dun ków wy bu cho wych
pro wa dzo na bę dzie przez pa tro le
z prze szko lo ny mi psa mi, a w go to wo -
ści bę dą zes po ły do ich roz bra ja nia. 

Na pod sta wie in for ma cji pra so -
wych przy go to wał 

Szymon Malicki
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Ciekawostki
n Oficjalne motto igrzysk brzmi: „Citius

Altius Fortius”. Po łacinie znaczy to:
„Szybciej, Wyżej, Mocniej”.

n Medale zostały zaprojektowane przez
Brytyjczyka Davida Watkinsa. 
Brytyjska mennica wytłoczy ich 4700.
Te najcięższe w historii igrzysk trofea
będą ważyć od 375 do 400 gramów. 

n Cena najtańszych biletów 
to 20 funtów. Najdroższe bilety
kosztować mają aż 725 funtów.

n Całkowity przewidywany koszt
olimpiady – 10 miliardów funtów. 

n Igrzyska obejrzy w telewizji 4 miliardy
widzów.

n Przy relacjonowaniu będzie pracować 
20 000 dziennikarzy. 

n W 26 konkurencjach udział weźmie 
10 500 zawodników z 205 krajów. 

n Wszystkich biletów na wszystkie
konkurencje było dostępnych około 
8 milionów.

n W Londynie aresztowano wiele osób
za nielegalne rozprowadzanie biletów,
oferowanie nieistniejących miejsc
w hotelach i inne przestępstwa
związane z olimpiadą.

n W trakcie igrzysk są możliwe przerwy
w dostępie do internetu z powodu
jego dużego obciążenia.



A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

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!
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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.

www.AntwerpiaPolska.be 

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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Oso bom nie po sia da ją cym wy star -
cza ją cych środ ków fi nan so wych do
pro wa dze nia spra wy są do wej lub urzę -
do wej przy słu gu je pra wo do peł no -
moc ni ka z urzę du. Do ty czy to osób za -
miesz ka łych na te re nie Bel gii, jak
i osób po sia da ją cych za mel do wa nie po -
za Bel gią – w tym w Pol sce, je śli spra -
wa ma miej sce na te ry to rium Bel gii.

Po moc praw na z urzę du nie przy -
słu gu je oso bom praw nym (spół kom,
sto wa rzy sze niom, itp.)

Peł no moc nik mo że zo stać przy zna -
ny przez urząd na wnio sek oso by za -
in te re so wa nej lub na wnio sek ad wo -
ka ta, do któ re go da na oso ba skie ro wa ła
proś bę o pro wa dze nie spra wy z urzę -
du. Ad wo kat pro wa dzą cy spra wę
z urzę du mu si być wpi sa ny na li stę biu -
ra po mo cy praw nej.

In for ma cje o wła ści wych te ry to rial -
nie urzę dach ds. po mo cy praw nej do -
stęp ne są na stro nach in ter ne to wych:
http://www.ad vo ca at.be/pa ge.aspx?
ge ne ri cid=75
http://www.avo cat.be/con tact-caj, fr,
67.html

Po pro wa dze nie spra wy z urzę du wy -
ma ga przed ło że nia na stę pu ją cych do -
ku men tów: 
1. Za świad cze nie z urzę du gmi ny o za -

mel do wa niu (na któ rym bę dzie wy -
mie nio na oso ba wy stę pu ją ca o po -
moc z urzę du oraz wszy scy po zo sta li
człon ko wie ro dzi ny za mel do wa ni
pod wska za nym adre sem),

2. Za świad cze nie o do cho dach dla oso -
by wy stę pu ją cej o po moc z urzę du
oraz wszyst kich osób peł no let nich
za mel do wa nych pod tym sa mym
adre sem;

n Dla bez ro bot nych za świad cze nie
z urzę du pra cy z po twier dze niem
wy so ko ści za sił ku lub bra ku pra wa
do za sił ku;

n Oso by nie peł no let nie nie mu szą po -
sia dać za świad cze nia o do cho dach;

n Dla osób peł no let nich, uczęsz cza ją -
cych do szko ły na le ży przed ło żyć
za świad cze nie ze szko ły;

n Oso by nie po sia da ją ce żad nych do -
cho dów po win ny przed ło żyć:
- za świad cze nia z urzę du ds. po mo -

cy spo łecz nej (OCMW/CPAS) o nie -
po bie ra niu za sił ku, 

- za świad cze nie ze związ ków za wo -
do wych, o nie po bie ra niu świad czeń,

- ewen tu al nie do dat ko we za świad -
cze nia po twier dza ją ce fakt niepo -
bie ra nia świad czeń;

n Urząd ds. po mo cy praw nej mo że za -
żą dać rów nież przed ło że nia do dat -
ko wych do ku men tów.
Wska za ne do ku men ty na le ży prze -

słać lub prze ka zać oso bi ście (w go dzi -

nach otwar cia) do biu ra po mo cy praw -
nej lub na adres kan ce la rii skła da ją -
cej wnio sek (naj le piej ze ska no wa ne)
ce lem spraw dze nia po praw no ści. 

Je śli do ku men ty są kom plet ne, na -
le ży je prze tłu ma czyć na j. ni der lan -
dzki, fran cu ski, lub przy naj mniej an -
giel ski (tłu ma cze nie uwie rzy tel nio ne
nie są ko niecz ne, ko niecz nym jest jed -
nak peł ne i adek wat ne do tre ści do -
ku men tu tłu ma cze nie).

Po moc z urzę du przy zna wa na jest,
je śli do cho dy ro dzin ne (tj. sku mu lo -
wa ne do cho dy wszyst kich za miesz ka -
łych pod tym sa mym adre sem osób)
nie prze kra cza ją na stę pu ją cych kwot
– obo wią zu ją cych od 1 wrześ nia
2011r.:

W sto sun ku do pew nych ka te go rii
osób za kła da się, iż nie po sia da ją one
wy star cza ją cych środ ków fi nan so -
wych (na te re nie Bel gii): 
n Oso by po sia da ją ce po moc z ra mie nia

opie ki spo łecz nej (ko niecz nym jest
przed ło że nie de cy zji wła ści we go oś -
rod ka po mo cy spo łecz nej -
OCMW/CPAS); 

n Oso by po sia da ją ce za si łek za stęp -
czy dla eme ry tów (ge wa ar borgd in -
ko men vo or be ja ar den) – ko niecz -
nym jest przed ło że nie ate stu z Ka sy
Eme ry tal nej (Rijksdienst vo or Pen -
sio e nen); 

n Oso by po sia da ją ce za si łek in wa lidz -
ki, na pod sta wie orze cze nia mi ni -
stra o nie peł no spraw no ści i de cy zji
o przy zna niu ren ty in wa lidz kiej; 

n Oso by po sia da ją ce gwa ran to wa ny
za si łek ro dzin ny, na pod sta wie ate -
stu (ge wa ar bor gde kin der bij slag,
at test Rijksdienst vo or Kin der bij -
slag vo or Wer kne mers); 

n Na jem cy miesz kań so cjal nych op -
ła ca ją cy czynsz rów ny po ło wie nor -
mal ne go czyn szu; 

n Oso by nie peł no let nie, na pod sta wie
ja kie go kol wiek do ku men tu toż sa -
mo ści; 

n Cu dzo ziem cy wspra wach po by to wych
na te re nie Bel gii lub ad mi ni stra cyj -
nych i/lub do ty czą cych są do we go po -
stę po wa nia ape la cyj ne go do ty czą ce -

go de cy zji ad mi ni stra cyj nej w spra -
wie pra wa do po by tu na te re nie Bel -
gii, po przed ło że niu do wo dów; 

n Azy lan ci oraz oso by po sia da ją ce sta -
tus uchodź cy po li tycz ne go po przed -
ło że niu do wo dów;

n Oso by do pusz czo ne do pro ce du ry
tzw. col lec tie ve schul den re ge ling
(pro ce du ra pseudo – ban krup cyj na); 

n Oso by po sia da ją ce nad mier ne za -
dłu że nie fi nan so we ce lem wszczę -
cia pro ce du ry tzw. col lec tie ve schul -
den re ge ling (pro ce du ra pseudo
– ban krup cyj na); 

n Oso by po zba wio ne wol no ści; 
n Oso by oskar żo ne w ra mach pro ce -

du ry na tych mia sto we go sta wien -
nic twa w są dzie; 

n Oso by uzna ne za nie po czy tal ne
w ra mach usta wy z 26 czer wca 1990
do ty czą cej ochro ny osób nie po czy -
tal nych.
Zwol nie nie z kosz tów pro ce so wych
Oso by po sia da ją ce peł no moc ni ka

z urzę du ma ją pra wo do uzy ska nia
zwol nie nia z kosz tów pro ce so wych (tj.
kosz tów poz wu, kosz tów do rę czeń,
op łat są do wych, kosz tów tłu ma czeń
przy sięg łych). 

Zwol nie nie z kosz tów pro ce so wych
jest znacz nym udo god nie niem dla
osób nie po sia da ją cych wy star cza ją -
cych środ ków pie nięż nych do pro wa -
dze nia spra wy są do wej. 

Zwol nie nie z kosz tów przy dzie la ne
jest na wnio sek, skła da ny przez peł -
no moc ni ka do są du, w któ rym pro wa -
dzo na bę dzie pro ce du ra. 

Sąd przy zna je zwol nie nie z kosz tów
pro ce so wych jed no cześ nie wy zna cza jąc
ko mor ni ka są do we go, któ ry za dar mo
po dej mu je wszyst kie czyn no ści do rę -
cze nio we oraz eg ze ku cyj ne w spra wie. 

Sąd mo że rów nież wy zna czyć tłu -
ma cza przy sięg łe go, je śli pro wa dze -
nie spra wy bez tłu ma cza jest zu peł -
nie nie moż li we (np. ze wzglę du na
znacz ną ilość do wo dów w ob cym ję -
zy ku, któ rych przed ło że nie jest ko -
niecz ne dla udo wod nie nia spra wy).

Iwo na Wie wiór ka
Ad vo ca at

Adwokat z urzędu
Kto ma do niego prawo?
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Osoby samotne

Pełne zwolnienie z kosztów Max. € 907, 00 netto/miesięcznie

Częściowe zwolnienie z kosztów Pomiędzy € 907, 00 i € 1165, 00 netto/miesięcznie

Osoby zamężne, mieszkające wspólnie z innymi osobami oraz posiadające osoby na utrzymaniu

Pełne zwolnienie z kosztów Max. € 1160, 00 netto/miesięcznie (=dochód rodzinny)

Przykład 1 osoba na utrzymaniu € 1.311,02

2 osoby na utrzymaniu € 1.462,04

3 osoby na utrzymaniu € 1.613,06

Częściowe zwolnienie z kosztów Pomiędzy € 1165, 00 i € 1423, 00 netto/miesięcznie (=dochód rodzinny)

Przykład 1 osoba na utrzymaniu € 1.575,02

2 osoby na utrzymaniu € 1.726,04

3 osoby na utrzymaniu € 1.877,06

(+ 15% z € 1.006,78 = € 151,02 na osobę na utrzymaniu)



Wtym nu me rze „An twer pii
po pol sku” przed sta wię 
za sa dy fun kcjo no wa nia

szkol nic twa wyż sze go w Ir lan dii.

IRLANDIA
Zie lo na Wy spa to raj dla stu den tów.

Stu dia są wpraw dzie dro gie, ale moż -
na li czyć na wy jąt ko wo do brą ja kość
na u ki. Je śli cho dzi o edu ka cję w szko -
łach wyż szych, to w Ir lan dii po nad po -
ło wa uczą cej się mło dzie ży kon ty nu -
u je na u kę na stu diach. Tak wy so kim
wskaź ni kiem mo gą po szczy cić się tyl -
ko nie któ re kra je w Eu ro pie.

Uczel nie
W Ir lan dii dzia ła po nad trzy dzie ści

wyż szych uczel ni po dzie lo nych na dwa
sy ste my. Pier wszy to sie dem uni -
wersytetów, z któ rych pra wie wszyst -
kie znaj du ją się w Dub li nie. Dru gi zaś
two rzą in sty tu ty tech nicz ne (In sti tu -
tes of Tech no lo gy), ko le gia edu ka cyj -
ne kształ cą ce głów nie na u czy cie li (Col -
le ges of Edu ca tion), ko le gia
uni wersyteckie (NUI Col le ges) i ko le -
gia pry wat ne (In de pen dent Col le ges)
po sia da ją ce pań stwo wy cer ty fi kat. Nie
fun kcjo nu ją osob ne uczel nie me dycz -
ne – te kie run ki stu diu je się na uni -
wersytetach i pry wat nych ko le giach.
Ist nie ją nato miast wyż sze szko ły ar -
ty stycz ne. 

Pun kty ECTS i stop nie aka de mic kie
Ir lan dzki sy stem edu ka cji po dob nie

jak w wię kszo ści eu ro pej skich kra jów
po dzie lo ny jest na trzy eta py: li cen cjac -
ki, ma gi ster ski i do kto ran cki. Po ukoń -
cze niu pier wsze go, trzy let nie go eta pu
uzy sku je się ty tuł „Ba che lo ra” na kie -
run kach hu ma ni stycz nych, biz ne so -
wych, na u kach spo łecz nych i pra wie.
Czte ry la ta mu szą uczyć się stu den ci
na we te ry na rii, kie run kach rol ni czych,
na u kach tech nicz nych i ar chi tek tu rze.
Nato miast aby zdo być ty tuł li cen cja ta
na sto ma to lo gii po trze ba pię ciu lat na -
u ki, zaś na me dy cy nie sze ściu. 

Stu dia ma gi ster skie trwa ją od ro -
ku do trzech lat, nato miast do kto ran -
ckie na kie run kach hu ma ni stycz nych
dwa la ta. Naj dłu żej trze ba cze kać na
ty tuł do kto ra stu diu jąc kie run ki ści -
słe – to ko lej ne czte ry la ta na u ki. 

Re kru ta cja
Re kru ta cja na stu dia w Ir lan dii jest

scen tra li zo wa na, a pro wa dzi ją Cen -
tral Ap pli ca tion Of fi ce (CAO). W tym
Cen tral nym Biu rze Apli ka cji wszy scy
stu den ci skła da ją swo je apli ka cje na
od po wied nie kie run ki. W jed nej apli -
ka cji moż na po dać aż 20 kie run ków

na któ rych chcia ło by się stu dio wać
i na le ży pa mię tać o ich pra wi dło wej
ko lej no ści. Nato miast na bór na stu dia
ma gi ster skie i do kto ran ckie pro wa -
dza sa me uczel nie i to z ni mi trze ba
się kon tak to wać. Uzna wal no ścią dy -
plo mów zaj mu je się z ko lei Na tio nal
Qua lifications Au tho ri ty of Ire land.

CAO przyj mu je po da nia na stu dia do
1 lu te go. Wszy scy kan dy da ci zo bo wią -
za ni są do do ko na nia op ła ty re je stra -
cyj nej w wy so ko ści 45 eu ro je że li zło żą
apli ka cje w wer sji pa pie ro wej i 35 eu ro
za wer sję in ter ne to wą. Ci, któ rzy nie
zdą żą ze zło że niem do ku men tów w wy -
zna czo nym ter mi nie ma ją czas do 1 ma -
ja, ale wte dy op ła ta jest pod wój na. 

W Ir lan dii nie obo wią zu ją eg za mi ny
wstęp ne. Li czą się prze de wszyst kim
oce ny na do ku men cie ukoń cze nia szko -
ły śred niej. By mieć re al ną szan sę na
do sta nie się na stu dia na świa dec twie
ukoń cze nia szko ły śred niej trze ba mieć
przy naj mniej trzy oce ny C. 

Po da nie i do ku men ty na le ży skła -
dać do Cen tral Ap pli ca tions Of fi ce
(www.cao.ie). For mu la rze zgło sze nio -
we znaj du ją się na stro nach CAO i wy -
bra nej uczel ni.

Zna jo mość ję zy ka, cer ty fi ka ty
Ję zy kiem wy kła do wym jest oczy wi -

ście an giel ski. Aby do stać miej sce na
ir lan dzkich uczel niach wyż szych trze -
ba po sia dać od po wied ni do ku ment po -
twier dza ją cy zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go. Uzna wa ne są na stę pu ją ce
dy plo my:

Irs-ish Le a ving Cer ti fi ca te in En -
glish, GCSE En glish Lan gu a ge, GCE-
O -Le vel En glish Lan gu a ge, Uni -
versity of Cam brid ge, TOEFL, IELTS,
Cam brid ge Pro fi cien ty, Cam brid ge
Ad van ced, ARELS oraz ETAPP.

Kur sy ję zy ko we or ga ni zu ją tez sa -
me uczel nie, ist nie je rów nież po nad
100 cer ty fi ko wa nych szkol ję zy ka an -
giel skie go dla ob co kra jow ców. 

Obec nie co raz wię cej szkół niż sze -
go szczeb la jak i wyż szych uczel ni ofe -
ru je miesz kań com Zie lo nej Wy spy na -
u kę w ję zy ku ir lan dzkim i jest to co raz
bar dziej po pu lar ne.

Kosz ty stu dio wa nia
Stu dia w Ir lan dii są płat ne i bar dzo

dro gie. W każ dej uczel ni obo wią zu ją
włas ne za sa dy fi nan so wa nia, któ re ro -
krocz nie ule ga ją zmia nom. Naj droż -
sze kie run ki to me dy cy na, sto ma to -
lo gia i ak tor stwo (5.000 eu ro za
se mestr). Tań sze są stu dia hu ma ni -
stycz ne. Na przy kład an gli sty ka czy
hi sto ria kosz tu je od 3.500 do 3.800
eu ro. Naj tań sze są uczel nie tech nicz -
ne i te le żą ce da le ko od Dub li na. Za

na u kę w Let ter ken ny In sti tu te of
Tech no lo gy za pła ci my oko ło 2.000 eu -
ro za se mestr. 

Ir lan dia jest kra jem sto sun ko wo dro -
gim. Sza cu je się, że rocz nie stu dent
mu si wy dać na utrzy ma nie i za kwa te -
ro wa nie od 8.000 do 12.000 eu ro.
W Dub li nie – sto li cy kra ju jest jesz cze
dro żej. Wy naj mu jąc kwa te rę na mie -
ście trze ba się li czyć z wy dat kiem rzę -
du od 500 do 700 eu ro mie sięcz nie.
Do brym spo so bem jest wy na ję cie lo -
ka lu w kil ka osób. Moż na oczy wi ście
sko rzy stać z ofert aka de mi ków, któ re
ofe ru ją wy so ki stan dard, ale ce na też
jest nie ma ła – od 400 eu ro mie sięcz -
nie. Bar dzo po pu lar ne jest miesz ka nie
na stan cji wspól nie z gos po da rza mi.
Jest to koszt oko ło 400 eu ro mie sięcz -
nie. Adre sa mi ro dzin chęt nie gosz czą -
cych u sie bie stu den tów dys po nu ją
uczel nia ne biu ra do spraw stu den -
ckich. Bar dzo przy dat ne in for ma cje
znaj du ją się na stro nie Ir lan dzkiej Ra -
dy ds. Stu den tów Za gra nicz nych.

Ży cie stu den ckie 
Ir lan dzkie uczel nie za pew nia ją stu -

den tom wy so ki po ziom na u cza nia, do -
sko na łą in fra struk tu rę i mię dzy na ro -
do we to wa rzy stwo. Ży cie to wa rzy skie
to czy się oczy wi ście w słyn nych ir lan -
dzkich pu bach. Pol scy stu den ci z pew -
no ścią nie bę dą czu li się wy ob co wa -
ni, bo na szych ro da ków na Zie lo nej
Wy spie jest na praw dę spo ro. Sa me
stu dia wy ma ga ją sy ste ma tycz nej na -
u ki, ale nie przy tła cza ją ogro mem cza -
sa mi zbęd nej wie dzy. U stu den tów ce -
nio na jest prze de wszyst kim
sy ste ma tycz ność, sa mo dziel ność
i umie jęt ność lo gicz ne go my śle nia.
Uczel nie dys po nu ją do sko na le wy po -
sa żo ny mi pra cow nia mi na u ko wy mi,
bib lio te ka mi jak rów nież wspa nia ły -
mi kom plek sa mi spor to wy mi. 

Wy kła dow cy przy wią zu ją bar dzo du -
żą wa gę do prze ka zy wa nia stu den tom
prak tycz nej wie dzy.

Sty pen dia
Wszyst kie wię ksze uczel nie w Ir lan -

dii ofe ru ją spe cjal ne pro gra my sty -
pen dial ne. Do kład ne in for ma cje znaj -
du ją się na stro nie Edu ca tion Ire land.
Sty pen dia przy zna ją tak że lo kal ne
wła dze ir lan dzkie.

Na eta pie li cen cjac kim, je że li stu -
diu je my po raz pier wszy moż na się
sta rać o zwol nie nie z op łat w ra mach
rzą do we go pro gra mu Free fee. 

W ko lej nym nu me rze przed sta wię
sy stem szkol nic twa wyż sze go fun kcjo -
nu ją cy we Wło szech. 

Ka ro li na Tom czak

Stu dia w Eu ro pie dla Eu ro pej czy ka
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Ma rze na Ju sza
– Pier wsza Po lka kan dy du ją ca do Ra dy Pro win cji

An twer pii w Bel gii. Mat ka, żo na, na u czy ciel ka

i fi lan trop ka. 

Z Ma rze ną Ju szą roz ma wia ła
An na Szym bor ska. 

A.S. – Pani Ma rze no
jest Pani Po lką. Z ja -
kiej czę ści Pol ski
Pani po cho dzi? 

M.J. – Uro dzi łam
się we Wroc ła wiu. Od dzie ciń -
stwa miesz ka łam w za chod nio-
po mor skim a kon kret nie w Ko -
sza li nie. Tam cho dzi łam do

li ce um, po czym wy ru szy łam do
Ło dzi na stu dia. Skoń czy łam Pe -
da go gi kę Spe cjal ną (pra ca
z dzieć mi upo śle dzo ny mi). Po
skoń cze niu dy plo mu przy je cha -
łam do Bel gii i trwa to już 14
lat:). Tu po zna łam swo je go mę -
ża, któ ry jest Bel giem a na sta -
łe pra cu je w Pol sce. Fan ta stycz -
ny ewe ne ment, po nie waż ja
Po lka pra cu ję w Bel gii a mój mąż
Belg od po nie dział ku do piąt ku
pra cu je w Pol sce. Pra cu ję w On -
tha al bu re au In bur ge ring An -
twer pen ja ko wy kła dow ca 
kur su in te gra cyj ne go. Ma my
trzy na sto let nia cór kę Em mę. 

A.S. – Wiem, że pra co wa ła
Pani w Pol skiej Szko le. Pro -
szę po wie dzieć ja kie do świad -
cze nie zdo by ła Pani w tym
okre sie je śli cho dzi o kon takt
z Po lo nią.

M.J. – Pra ca w Pol skiej Szko -
le by ła mo ją pier wszą pra cą
w Bel gii i ogrom ną szan są, któ -
rą otrzy ma łam od ży cia. Każ dy
ma rzy o pra cy wśród wspa nia -
łych lu dzi, do brej atmo s fe rze
i w swo im za wo dzie. Mnie się to
uda ło i na praw dę do dzi siaj
uwa żam, że wie le się w tym cza -
sie na u czy łam. Po zna łam wte -
dy wie lu Po la ków prze by wa ją -
cych w Bel gii z ro dzi na mi,
czę sto rów nież by łam świad -
kiem ich co dzien nych roz te rek
i prob le mów. Oczy wi ście nie
moż na za po mi nać rów nież o po -
zy ty wach. Po lo nia sta ra ła się
jak naj szyb ciej zna leźć pra cę,
za a dap to wać się do no wych wa -
run ków i śro do wi ska. Jed nym
wy cho dzi ło to le piej, in nym go -
rzej. Oczy wi ście dla wie lu dzie -
ci wiel kim prob le mem by ła
szko ła ni der lan dzka. Nie w sen -
sie me ry to rycz nym, ale bar dziej
adap ta cyj nym. Wraz z Panią Dy -
rek tor na wią zy wa łyś my kon tak -
ty ze szko ła mi w któ rych prze -
by wa ły na sze dzie ci, jak rów nież
by łyś my w sta łym kon tak cie
z oso ba mi wspo ma ga ją cy mi
edu ka cję dzie ci ob ce go po cho -
dze nia w Bel gii. Czę sto bra łam
udział w wie czo rach in for ma -
cyj nych dla ro dzi ców, ja ko tłu -
macz, szcze gól nie w kla sach
OKAN.

A.S. – Pani Ma rzen ko, na czym
po le ga ła Pani pra ca ja ko wo lon -

ta riusz ki? Pro szę po wie dzieć na -
szym czy tel ni kom czym głów -
nie się Pani zaj mo wa ła? 

M.J. – Głów nie po śred nic twem
po mię dzy ro dzi ca mi, a róż ny mi
in sty tu cja mi, tłu ma cze nia mi dla
szkół i or ga ni za cji. Or ga ni zo wa -
liś my ze zna jo my mi lek cje ni -
der lan dzkie go dla dzie ci, za ję -
cia o Bel gii, pró bo wa liś my
do ra dzać i kie ro wać do wy spe -
cja li zo wa nych in sty tu cji. Po ma -
ga łam w związ kach za wo do -
wych. Czę sto do ra dza łam
wła dzom mia sta An twer pii
w spra wach do ty czą cych Po la -
ków. My ślę, że nie war to tu
wszyst kie go wy mie niać, ale war -
to pod kre ślić, że nie by łam ni -
gdy w mo jej pra cy sa ma i jest
jesz cze wie lu lu dzi, któ rym dzia -
łal ność wo lon ta riu sza nie jest
ob ca. Wszyst kich za chę cam do
ta kie go dzia ła nia. 

A.S.- Czy zdo by cie po zy cji w Pro -
win cji An twer pii jest Pani ce lem
i spo so bem na ży cie? 

M.J. – Nie, ab so lut nie nie. Mo -
im ce lem w ży ciu by ło to, że by
wejść w to śro do wi sko po to,
że by po ka zać ja kie i kto ma
prob le my, że by zwró cić uwa gę
na co dzien ne ży cie ob co kra jow -
ców, że by po ka zać jak to wy -
glą da od środ ka. Mo im ce lem
w ży ciu ni gdy nie by ło wspi na -
nie się po szczeb lach po li tycz -
nej dra bi ny. Od po cząt ku mo -
jej dzia łal no ści sta ra łam się
za wsze być w cen trum wy da -
rzeń, sta ra łam się po ma gać nie
ocze ku jąc nic w za mian o czym
świad czy mo ja pra ca ja ko wo -
lon ta riusz ka. Mo im ce lem prze -
wod nim jest to, ze chcia ła bym
być usły sza na a nie tyl ko słu -
chać i błysz czeć.

A.S. – Pani Ma rze no, w ja ki spo -
sób prze ko na ła by Pani wy bor -
ców na od da nie gło su na sie -
bie? 

M.J.- My ślę, że nie o prze ko -
ny wa nie tu cho dzi. Ktoś, kto
pró bu je „krę cić” mu si prze ko -
ny wać:) Wy da je mi się, że spo -
łecz ność po win na po znać fak -
ty, któ re świad czą o tym, że nie
je stem go ło słow na. Mam bar -
dzo du żo przy ja ciół, któ rzy wie -
dzą, że da ję lek cje i wie dzą po
co to ro bię. Mnó stwo lu dzi
z roż nych krę gów et nicz nych

„Nie chcę błyszczeć! 
Chciałabym być wysłuchana…”
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zna mnie z wo lon ta ria tu, któ ry był
pier wszą or ga ni za cją ja ką stwo rzy -
łam w An twer pii. My ślę, że oso by któ -
re mnie zna ją, pój dą na mnie gło so -
wać a in ni na za sa dzie in for ma cji
o mnie. W tej kwe stii mo gę tyl ko do -
dać.... Pro szę, spró buj cie mnie po -
znać i usły szeć, nie tyl ko wy słu chać.

A.S. – Ab stra hu jąc od po li ty ki pro szę
po wie dzieć, jak za czy na ła Pani w Bel -
gii? 

M.J. – Po cząt ki by ły cięż kie. Za czy -
na łam jak wię kszość po lek od sprzą -
ta nia i zaj mo wa nia się dzieć mi. Bio -
rąc pod uwa gę fakt, że mo im mę żem
jest Belg, któ ry upie rał się że bym sie -
dzia ła w do mu nie by ło ła two. Mąż
po wie dział...”chcesz pra co wać? radź
so bie sa ma…” I ra dzi łam so bie. Nie
je stem ko bie tą, któ ra lu bi tyl ko le żeć
i pach nieć, lu bię pra co wać i żad na
pra ca mi nie uwła cza. Dzię ki te mu,
że pra co wa łam ja ko sprzą ta czka znam
po trze by ko biet pra cu ją cych w tym
za wo dzie od pod szew ki. Wiem co zna -
czy bez rad ność ko mu ni ka cyj na je śli
cho dzi o ję zyk ni der lan dzki, znam
prob lem kon trak tów jed nod nio wych
w In te ri mach, z któ ry mi za mie rzam
wal czyć. Je stem dum na z te go, że
wszyst ko co osią gnę łam do tej po ry,
osią gnę łam przez swo ją cięż ką pra -
cę.

A.S.- Pani Ma rzen ko, jak spę dza Pani
wol ny czas? 

M.J. – Je stem strasz nie spo łecz na
i tak na praw dę mo im hob by jest po -
ma ga nie in nym. Uwiel biam od po wia -
dać na e-ma i le, py ta nia na Fa ce bo ok-
u, od po wia dać na te le fo ny gdzie jest
to jed no py ta nie... Ma rze na po mo -
żesz? Spra wia mi ogrom ną przy jem -
ność po pro wa dzić ko goś za rę kę i być
czy i miś ocza mi bo wie dza któ rą po -
sia dam ma słu żyć in nym. Spo koj nie....
nie ży ję tyl ko spo łecz nie (śmiech).
Uwiel biam pod ró żo wać, je stem ma -
nia kiem książ ko wym, cho dzę na fit -
ness, tań ce. Co ro ku w kwiet niu,
w An twer pii od by wa się 16 ki lo me -
tro wy ma ra ton, za wsze sta ram się
w nim uczest ni czyć. Bie gam cza sem
z ko le ga mi z pra cy.... do cze go za chę -
cam i Pań stwa. 

A.S. – Co mo że Pani po wie dzieć o Po -
la kach. Czy są trak to wa ni na rów nych
pra wach ja ko Eu ro pej czy cy? 

M.J. -Mo że ina czej: my ślę, że Po la -
cy mo gą być trak to wa ni na rów nych
pra wach je śli sa mi bę dą się ich do ma -
ga li w pew nym sen sie oczy wi ście. Po -
wiem tak: je stem kon fron to wa na z Po -
la ka mi, któ rzy wy cho dzą z ide a ła mi
z cza sów gdy mu sie liś my się ukry wać
bo pra co wa liś my „na czar no” i mu sie -
liś my uzna wać wszyst ko to co jest nam

na rzu ca ne przez pra co daw cę. Zwy kły
przy kład: dziew czy ny któ re pra cu ją
na cze ki, pod pi su jąc kon trakt po win -
ny wie dzieć co jest w tym kon trak cie.
Co im wol no a cze go nie po win ny ro -
bić. Po win ny wie dzieć, kie dy wol no
im po wie dzieć NIE bo ma ją do te go
pra wo i nie bać się, że zo sta ną zwol -
nio ne. Bar dzo czę sto prob le mem
w pra cy są kło po ty ję zy ko we. Brak
moż li wo ści po ro zu mie nia się czę sto
pro wa dzi do te go, że ro bi my to, co
nam po ka zu ją bo nie po tra fi my prze -
ka zać, że te go nie po win niś my ro bić.
Kie dy w urzę dach nie po tra fi my się
po ro zu mieć po win niś my wie dzieć, że
w kry zy so wych sy tu a cjach ma my pra -
wo do tłu ma cza i zwy czaj nie po pro sić
o nie go a nie sfru stro wa ni na rze kać,
ze je steś my dy skry mi no wa ni. To, że
nie za wsze czu je my się Eu ro pej czy ka -
mi, moż ne wy ni kać z na szej nie wie -
dzy.

A.S. – W imie niu re dak cji i czy tel ni -
ków ży czę Pani że by wszyst kie za mie -
rze nia i pla ny uho no ro wał suk ces ja -
kim bę dzie... Pier wsza Po lka w Ra dzie
Pro win cji An twer pii.

An na Szym bor ska 

n
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Sza fa bez szor tów? To nie -
moż li we. Szor ty są po -
nad cza so we. W naj róż -

niej szych ko lo rach i fa so nach
no szą je za rów no panie jak i pa -
no wie.

Skąd się wła ści wie wzię ły? Kto
i kie dy wpadł na po mysł, aby
skró cić dłu gie spod nie i wy lan -
so wać krót kie?

Garść fak tów
Hi sto ria szor tów nie jest zbyt

dłu ga, ale za to pa sjo nu ją ca. Ma -
ło któ ra część gar de ro by mia ła
tak „buj ną” prze szłość.

Do lat dwu dzie stych XX wie -
ku no sze nie spod ni by ło za re -
zer wo wa ne wy łącz nie dla męż -
czyzn. Szor ty, czy li skró co na
wer sja dłu gich spod ni obo wią -
zy wa ła w XIX wie ku tyl ko ma -
ło let nich chłop ców w wię kszo -
ści kra jów Eu ro py i Ame ry ki
Pół noc nej. W mo men cie do jrze -
wa nia mło dzień com poz wa la no
na za kła da nie spod ni z dłu gi mi
no gaw ka mi, co w spo łecz nym
od czu ciu pre desty no wa ło ich do
wej ścia w świat do ro słych. Dla -
te go też w tam tych cza sach krót -
kie spod nie by ły nie po pu lar ne,
po nie waż ko ja rzy ły się męż czyz -
nom prze de wszyst kim z nie doj -
rza ło ścią. Nato miast ko bie ty ze
wzglę dów oby cza jo wych na wet
nie mog ły ma rzyć o za ło że niu
spod ni, nie mó wiąc już o krót -
szej ich wer sji.

Wy my śle nie dam skich szor -
tów prze pi su je się dwom Ame -
ry kan kom. 

W po ło wie XIX wie ku Eli za -
beth Smith Mil ler of Pe ter bo ro
i Fa bri zia Flynn stwo rzy ły no -
wy mo del pan ta lo nów no szo -
nych do dłu gich spód nic, a do -
kład niej skró ci ły je. Pa mię taj my,
że tam te la ta to okres za kry te -
go cia ła i ja kie kol wiek od stęp -
stwo od przy ję tych za sad szo ko -
wa ło i gor szy ło spo łe czeń stwo. 

An giel skie ko bie ty po raz pier -
wszy ze tknę ły się z no wym tren -
dem mo dy w 1851 ro ku pod czas
Wiel kiej Wy sta wy Świa to wej
zor ga ni zo wa nej w Lon dy nie.

Bry tyj skie fe mi nist ki wal czą -
ce o rów no u praw nie nie ko biet
bar dzo szyb ko prze ję ły tę mo dę.
Od na zwi ska Ame lii Blo o mer
– dzia ła czki na rzecz wy zwo le -
nia ko biet i wy daw cy pis ma „The
Li ly” pro pa gu ją ce go eman cy pa -
cję, no wa część gar de ro ba zy -
ska ła przy do mek „blo o mers”.

Do kład niej – „blo o mers”, to
od mia na ubio ru pier wot nie
uży wa ne go przez ko bie ty
upra wia ją ce wspi na czkę wy -
so ko gór ską. Skła da ły się
z krót kiej jak na tam te cza -
sy spód ni czki się ga ją cej
ko lan i pan ta lo nów. Nie -
o dzow nym atry bu tem
był do dat ko wo ka pe lusz
z sze ro kim ron dem.
Strój stał się sza le nie
po pu lar ny w krę -
gach tak zwa nych
ko biet wy zwo lo -
nych i z cza sem stał
się ich sym bo lem.

Eman cy pan tki za
wszel ką ce nę chcia -
ły roz re kla mo wać
no wą mo dę i za in te -
re so wać nią jak naj -
wię kszą ilość ko biet
na Wy spach Bry tyj -
skich. Wpa dły na po -
mysł aby zor ga ni zo wać
bal. W paź dzier ni ku 1891
ro ku w Han now ver Squ a -
re Ro oms urzą dzi ły „Blo mer
Ba il” na któ rym uczest ni czą -
ce w nim panie obo wiąz ko wo
mia ły mieć na so bie strój „blo o -
mers”.

Bal za koń czył się skan da lem
gdyż oka za ło się, że wię kszość
uczest ni czą cych w nim ko biet
to pro sty tut ki, co wy wo ła ło
ogól ne zgor sze nie. Na do da tek
na im pre zie po ja wił się w pew -
nym mo men cie tłum pa nów żąd -
nych moc nych wra żeń i roz po -
czę ła się nie cen zu ral na za ba wa
trwa ją ca do bia łe go ra na. In ter -
we nio wa ła po li cja, ale naj wię -
ksze uży wa nie mia ła pra sa,
zwłasz cza ta kon ser wa tyw na.
Wszyst ko po to czy ło się zu peł -
nie ina czej niż za mie rza ły po -
my sło daw czy nie, ale naj go rzej
na tym wszyst kim wy szła
Ame lia Blo o mer. Stra ci -
ła do bre imię i od tej
po ry ko ja rzo na by ła
prze de wszyst kim
z „blo o mer sa mi” no -
szo ny mi przez panie
upra wia ją ce naj star -
szy za wód świa ta.

Pra wie dwa dzie -
ścia lat trwa ła zła
pas sa tej czę ści gar -
de ro by.

Do pie ro w 1909 ro -
ku pro jek tant Pa ul
Po i ret nie co ją zmo -
dy fi ko wał i „blo o -

Szor ty – mo da i wy go da
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mers” za czę ły ist nieć na no wo. Pro -
jek tant zmie nił tro chę ich kształt
– bar dziej przy po mi na ły arab skie „al -
la dyn ki”.

Ko lej ne zmia ny na stą pi ły kil ka na -
ście lat póź niej, gdy panie za czę ły co -
raz bar dziej ak tyw nie dzia łać na ni -
wie spor to wej. W la tach trzy dzie stych
ubieg łe go wie ku no szo ne przez nie
krót kie spo den ki co raz bar dziej przy -
po mi na ły kro jem mę skie szor ty.

W świe cie dam skiej mo dy szor ty za -
de biu to wa ły w 1933 ro ku dzię ki te ni -
sist ce Ali ce Mar ble, któ ra pod czas me -
czu w San Fran ci sco za pre zen to wa ła
się w spo den kach za miast tra dy cyj -
nej te ni so wej spód ni cy.

Szor ty ja kie zna my obec nie, czy li
mak sy mal nie krót kie i przy le ga ją ce
do cia ła po ja wi ły się do pie ro w 1964
ro ku na olim pia dzie w To kio wzbu -
dza jąc nie kła ma ny po dziw zwłasz cza
mę skiej czę ści wi dow ni.

Praw dzi wą po pu lar ność zdo by ły jed -
nak w la tach sie dem dzie sią tych XX
wie ku, kie dy po ko cha ły je hip pi ski.
Spo wszech nia ły i na sta łe za go ści ły
w ko lek cjach naj bar dziej zna nych kre -
a to rów mo dy. Wiel kie za słu gi w po -
pu la ry za cji krót kich spo de nek mia ły
nie wąt pli wie Ma don na i Ti na Tur ner,
któ re w „hot pants” za czę ły wy stę po -
wać na sce nie. 

Pro po zy cje na la to
W tym ro ku szor ty są jed nym z hi -

tów pro po no wa nych przez pro jek tan -
tów mo dy. Ich dłu gość jest róż na: od
tych naj krót szych do fa so nów za kry -
wa ją cych ko la na. Mo gą być dżin so we,
ba weł nia ne, z ko ron ki a na wet skó -
rza ne.

Szor ty (z an giel skie go short tro u -
sers) ma ją dzi siaj wie le od cie ni i nazw.
Ber mu dy, bok ser ki, szor ty w sty lu car -
go, bag gie shorts a tak że hot pan ties
– bar dzo sek sow na ich od mia na, któ -
rą spo pu la ry zo wa ła an giel ska pro jek -
tan tka mo dy Ma ry Qua nt. W tym se -
zo nie naj mod niej sze są szor ty dłuż sze
z pod nie sio nym sta nem w sty lu sa fa -
ri.

Dla ko go szor ty...
La to to okres, kie dy od kry wa my

wię cej swo je go cia ła i bez szor tów ani
rusz. 

Są bar dzo wy god ne i kom for to we.
Za rów no ko bie ty, jak i męż czyź ni czu -
ja się w nich swo bod nie, ale nie ste ty
nie wszy scy wy glą da ją ko rzyst nie.
Trze ba pa mię tać, że jest ty le od mian
szor tów, ich dłu go ści i fa so nów, że
każ dy z nas z pew no ścią znaj dzie te
naj bar dziej od po wied nie dla sie bie.
Prze de wszyst kim nie mu szą być ko -
niecz nie bar dzo krót kie. Szor ty ma ja
tę cu dow ną za le tę, że po przez swo ja
dłu gość mo gą wy mo de lo wać na sze

cia ło i ukryć nie któ re je go man ka -
men ty. Mo że my za ło żyć spo den ki do
po ło wy uda i nie po ka zy wać po ślad -
ków. Im luź niej szy fa son krót kich spo -
de nek, tym na sza syl wet ka na bie ra
bar dziej spor to we go cha rak te ru. A od -
po wied nio do te go do bra na bluz ka mo -
że na praw dę zdzia łać cu da. Wca le nie
mu si być krót ka i ob ci sła. Nie wpa -
daj my więc Dro gie Panie w kom plek -
sy, je że li któ raś z nas nie mo że „wcis -
nąć się” w roz miar 36, czy 38.
W za leż no ści od fa so nu, ko lo ru i do -
dat ków każ da ko bie ta mo że w szor -
tach wy glą dać fan ta stycz nie.

Pro jek tan ci mo dy twier dzą, że szor -
ty z praw dzi wą gra cją i ele gan cją po -
tra fią no sić tyl ko Włosz ki i Fran cuz -
ki. Uwa ża ją, że po zo sta łe miesz kan ki
na sze go kon ty nen tu nie za wsze ma -
ją od po wied nie wy czu cie i czę sto nie
po tra fią ich pra wi dło wo do brać do

swo jej fi gu ry. We dług znaw ców te ma -
tu naj wię ksza trud ność przy wy bo rze
od po wied nich krót kich spo de nek po -
le ga na zna le zie niu od po wied nie go fa -
so nu i do pa so wa nia go do kształ tu
nóg. 

Pod sta wo wa za sa da w świe cie szor -
tów brzmi: kie dy po ka zu je my no gi,
za kry wa my brzuch i ra mio na. Wbrew
po zo rom od kry wa nie pra wie wszyst -
kie go nie jest ko rzyst ne wi zu al nie.

Obec nie szor ty są ubio rem po -
wszech nym no szo nym na ca łym świe -
cie nie za leż nie od wie ku i płci. Bok -
ser ki, ko lar ki, ber mu dy, ry ba czki
i ca la ma sa in nych od mian to co dzien -
ność. Ko rzy staj my więc z uro ków tej
nie wąt pli wie cu dow nej czę ści gar de -
ro by pa mię ta jąc o naj waż niej szym.
O na szym do brym sa mo po czu ciu. 

Bar ba ra Ka miń ska
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Pa sja, za an ga żo wa nie, mor der -
czy wy si łek...to co łą czy zes pół
skła da ją cy się z trzech chłop ców.
Kry stian, Fi lip i Bar tek – za ko -
cha ni w go kar tach, mo to ry za cji
i wy ści gach. Out do or Kar ting in
An twer pen to ich dru gi dom.

Z Kry stia nem Ry ba cha (13 lat),
Fi li pem Woj to wicz (11 lat), Bar -
tkiem Ku la gow skim (13 lat) oraz
z ich ro dzi ca mi roz ma wia ła An -
na Szym bor ska

AN NA SZYM BOR SKA
– Skąd po mysł na ta -
ką właś nie pa sję? Jak
to się sta ło, że stwo -
rzy li ście gru pę tak

bar dzo za an ga żo wa ną w wy ści gi
go kar tów?

TA TA BAR TKA – U nas był to
czy sty przy pa dek, po je cha liś my
na tor i Bar tek raz prze je chał się
go kar tem, spo do ba ło mu się i za -
czął uczęsz czać na szkół kę, któ -
ra ma sie dzi bę przy to rze. 

MA MA KRY STIA NA – U nas to
był też czy sty przy pa dek. Przy je -
cha liś my na gieł dę ku pić sa mo -
chód (tor znaj du je się obok gieł -
dy sa mo cho do wej), zo ba czy łam
z da le ka ma łe „łeb ki” zni ka ją ce
na to rze i po my śla łam, że mo że
Kry stian też by tak jeź dził? No
i za pi sa łam go do szkół ki.

TA TA FI LI PA – W na szym przy -
pad ku za czę ło to kieł ko wać się
jesz cze w Pol sce. Fi lip miał 5 lat
jak ku pi łem mu ma łe go go kar ta
i jeź dził po pla cu ra czej tyl ko dla
za ba wy. Kie dy przy je cha liś my do
Bel gii, zna laz łem ogło sze nie
w ga ze cie, że jest tu szkół ka ale
od 8 lat. Fi lip miał 6 więc nie by -
ło szans. Po pół ro ku znów spró -
bo wa łem i uda ło się lecz pod wa -
run kiem, że mu siał mieć swo je go
go kar ta. Go kar ty szko le nio we by -

ły za du że dla nie go, Fi lip nie do -
się gał wte dy no ga mi do pe da łów.
Ku pi liś my go kar ta, prze ro bi liś -
my od po wied nio dla nie go i od
tam tej po ry jeź dzi tu na to rze. Po -
tem do szedł Kry stian, za ja kiś
czas Bar tek i tak aż do dziś.

A.SZ. – Dro dzy ta tu sio wie. Czy
po dzie la cie pa sję sy nów? Czy sta -
ra cie się tyl ko po ma gać po cie -
chom?

TA TA BAR TKA – Nie lu bię jeź -
dzić i źle się czu ję w go kar cie ale
lu bię na pra wiać i po ma gać Bar -
tko wi tech nicz nie.

MA MA KRY STIA NA – Kry stian
z oj cem cią gle sie dzą w ga ra żu
i coś tam dłu bią, trud no ich do
do mu ścią gnąć.

A.SZ – Chłop cy te raz Wy coś po -
wiedz cie. Jak dzie li cie czas mię -
dzy szko łą, przy ja ciół mi a tre nin -
ga mi? Bo prze cież nie tylko
jeź dzi cie na go kar tach?

CHŁOP CY NA PRZE MIAN – Ja
cho dzę jesz cze na ka ra tę i pły -
wam, ja spo ty kam się z ko le ga -
mi, pew nie, że po świę cam czas
dla przy ja ciół!

A.SZ – Ile cza su zaj mu je Wam ta -
ki tre ning?

CHŁOP CY – Ca ły dzień! To róż -
nie! Nie raz dwa ra zy w ty god niu!

MA MA KRY STIA NA – Je że li są
wa ka cje to jeż dżą prak tycz nie co
dru gi dzień.

TA TA FI LI PA – W fe rie na przy -
kład jest ta ki pro gram, że przy -
wo zi się chło pa ka o 9 ra no i jeź -
dzi do sa me go wie czo ra i tak
przez trzy dni (jest to tak zwa ny
staż) oczy wi ście od płat nie.

A.SZ – Po wiedz cie mi czy pod czas
ja zdy bo i cie się? Macie uczu cie
stra chu?

BAR TEK – Jak ja dę nie my ślę
o stra chu.
A.SZ – A o czym my ślisz pod czas
ja zdy?

BAR TEK – My ślę, że by do je -
chać i że by nic mi się nie roz wa -
li ło. Ge ne ral nie sku piam się na
sa mej jeź dzie i tech ni ce. Na to -
rze trze ba być czuj nym i nie ma
cza su na strach.

FI LIP – Ja na po cząt ku się tro -
chę ba łem ale po cza sie prze sta -
łem. Moż na się do te go przy zwy -
cza ić. Te raz jak ru szam to już na
star cie my ślę że by jak naj szyb -
ciej do je chać.

KRY STIAN – Ja się nie bo ję. 

A.SZ – Wy ścig trwa 45 mi nut. To
du żo cza su. Czy po ta kiej jeź dzie
czu je cie zmę cze nie fi zycz ne i psy -
chicz ne?

BAR TEK – O tak... bo lą mnie
rę ce, mięś nie nóg.

KRY STIAN – Kark, szy ja bo ca -
ły czas je stem spię ty.

A.SZ – Na me cie od czu wa cie ta -
ką ul gę, że to już ko niec, mięk -
kie no gi itp.?

BAR TEK – No!....tak! Ale to na
po cząt ku tak by ło, ta kie mo ty le
w brzu chu ale to głów nie przed
wy ści giem.

FI LIP – Bo li brzuch! To pew nie
ze zde ner wo wa nia.

A.SZ – Po wiedz cie mi chłop cy
szcze rze... za mie ni li by ście ten
sport na ja kiś in ny?

CHŁOP CY – Nie!!! Ni gdy!!!
TA TA BAR TKA – To są pa sjo -

na ci. Gdy by tyl ko im poz wo lić
mo gli by tu spać na to rze. I za -
pew niam, że do szczę ścia oprócz
go kar ta wy star czył by im tyl ko
śpi wór.

A.SZ – Co by ście chcie li ulep szyć
w Wa szych ma szy nach? 

BAR TEK, KRY STIAN – Mo tor,
wię kszą moc sil ni ka, że by by ły
szyb sze.

A.SZ – To jed nak lu bi cie adre na -
li nę?

CHŁOP CY – O tak!!!
BAR TEK – Dla te go cza sem jeź -

dzi my na wię ksze to ry i tam wy -
cią ga my 120km/h

FI LIP – Na mi strzo stwach Bel -
gii jeź dzi się na wet 160km/h

TA TA BAR TKA – To co dzi siaj
oglą da liś my to są wy ści gi lo kal -
ne, to są sil ni ki czte ro su wo we,
pręd kość do 60km/h. Za wo dy mię -

„Nie tylko Kubica zaczynał za granicą”
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dzy na ro do we to już sil ni ki dwu su wo we
i in na kla sa, in ne to ry i du że pie nią dze.

A.SZ – Ro zu miem, że Wa szym ma rze -
niem jest jeź dzić na du żych to rach
i dwu su wo wym sil ni ku?

FI LIP – Ja już jeż dżę na mi strzo -
stwach Bel gii i je stem na ra zie na 8 po -
zy cji.

TA TA KRY STIA NA – Kry stian pró bo -
wał ale sil nik mu się ze psuł. Te raz bę -
dzie my pró bo wać na włas nym sil ni ku
i mam na dzie ję, że się uda.

TA TA FI LI PA – Je śli cho dzi o mi strzo -
stwa to w tej kla sie wię ksze zna cze nie
ma ja kość sprzę tu niż umie jęt no ści. Pa -
sja na szych chło pa ków to bar dzo dro -
gi sport. Że by mo gli wy gry wać mu szą
mieć na czym. Pro fe sjo nal ne wy po sa -
że nie i przy go to wa nie do wy ści gów
w mi strzo stwach kosz tu je oko ło 20 000
eu ro rocz nie.

A.SZ – Na eta pie wy ści gów lo kal nych
koszt jest nie co mniej szy?

TA TA BAR TKA – Koszt rocz ny na tym
eta pie wy no si oko ło 4000 eu ro rocz nie
za kła da jąc, że nic po waż ne go się nie
ze psu je. Pro szę wziąć pod uwa gę, że
wię kszość na praw wy ko nu je my sa mi.

A.SZ – Py ta nie do mam bo tak ci chut -
ko sie dzą gdy mo wa o sil ni kach. Bo i -
cie się o swo je po cie chy jak są na to -
rze? Czy sku pia cie się na do pin gu?

MA MA KRY STIA NA – Po wiem szcze -
rze, że chy ba nie. Mam ja kieś we wnętrz -
ne prze ko na nie i wia rę, że nic złe go się
nie sta nie. Wiem, że tech ni kę ja zdy ma
opa no wa ną i ro bi to do brze. Mam za u -
fa nie do Kry stia na. Bo ję się tyl ko, że -
by ko le ga z to ru w nie go nie wje chał.

MA MA BAR TKA – Dla mnie po zy cja
ja ką Bar tek zaj mu je jest naj mniej waż -
na. Naj waż niej sze jest, że by do je chał
do me ty ca ły i zdro wy i że by mu się nic
nie ze psu ło na to rze bo wiem jak bar -
dzo to po tem prze ży wa.

RO DZI CE – A do ping!? Oczy wi ście,
że jest waż ny! Prze cież ta ki jest cel wy -
ści gu... do je chać pier wszym.

TA TA BAR TKA – Nie mo że my pod -
cho dzić do te go spor tu w ten spo sób,
że bę dzie my się tyl ko o nich ba li. Nie
mia ło by to sen su. Pew nie, że gdzieś
tam ja kieś oba wy ist nie ją ale za u fa nie
do sy na i ma szy ny roz wie wa je w mo -
men cie kie dy star tu je.

A.SZ – Ja kie ma cie suk ce sy w wy ści -
gach?

TA TA FI LI PA – Fi lip miał 8 lat gdy
za czął się ści gać. Kie dy skoń czył 9 lat
był już pier wszy w ma łej kla sie. W wie -
ku 10 lat do szedł do du żej kla sy i też
na pier wszej po zy cji. Po tem za czął pró -
bo wać sił na du żym to rze na dwu su -
wach i tak jak wspom nia łem wcześ niej
zaj mu je tam ós mą po zy cje.

TA TA KRY STIA NA – Kry stian pier -
wszy se zon skoń czył na 5. po zy cji a te -
raz jest na trze ciej. Oczy wi ście na ma -
łym to rze.

BAR TEK – Ja naj kró cej jeż dżę. W za -
sa dzie to mój dru gi se zon, w któ rym
się ści gam i je stem dru gi.

A.SZ – Chłop cy na ra zie są go kar ty, wy -
ści gi lo kal ne, mi strzo stwa Bel gii. Co
da lej?

CHŁOP CY – For mu ła1!!! (chó rem)

A.SZ – For mu ła1 to eks tra kla sa i eks -
tra ka sa. Co by ście chcie li po wie dzieć
po ten cjal nym spon so rom? Dla cze go po -
win ni Wam dać pie nią dze?

BAR TEK – Mo że po czę ści dla te go,
że by speł nić na sze ma rze nia. Ale głów -
nie to cho dzi o to, że my je steś my wy -
cho wa ni w Bel gii i je śli bę dzie stać nas
na kon ty nu a cje te go spor tu, to pro szę
po my śleć... Jak faj nie bę dzie, gdy w Bel -
gii bę dą mó wić... patrz Po lak wy grał
te wy ści gi...

A.SZ – A ro dzi ce...jak Wy by ście za chę -
ci li spon so rów?

RO DZI CE – No cóż, trud no po wie -
dzieć a tym bar dziej pro sić o pie nią -
dze. Jest to coś jak han del wy mien ny.
Wy na szym dzie ciom po mo że cie speł -
nić ma rze nia a chłop cy roz sła wią wa -
sze fir my. Bar dzo du żo lu dzi przy cho -
dzi na tor i oglą da wy ści gi. Lo go
wa szej fir my na go kar cie nie zo sta nie
nie za u wa żo ne. Być mo że w nie dłu gim
cza sie na zwi ska na szych sy nów bę dą
roz sła wiać nie tyl ko Pol skę ale i wa -
sze fir my. Za pra sza my do współ pra -
cy.

A.SZ – Od noś nie spon so ro wa nia. Pó ki
co, wy kła da cie pie nią dze na pa sję dzie -
ci z włas nej kie sze ni. Czy ro bi cie z te -
go po wo du ja kieś wy rze cze nia?

MA MA KRY STIA NA – Cza sa mi tak.
Kosz tem cze goś ło ży my na ten sport,
że by syn był za do wo lo ny i roz wi jał swo -
je umie jęt no ści.

A.SZ – Na to rze chłop cy ry wa li zu ją ze
so bą czy wspo ma ga ją się?

RO DZI CE – O nie!!! Nie ma mo wy
o nie zdro wej ry wa li za cji. Jak naj bar -
dziej się wspo ma ga ją, po ży cza ją so bie
na wza jem czę ści. No cu ją u sie bie.
Wspól nie oma wia ją tech ni ki ja zdy. Są
nie tyl ko zes po łem ale i przy ja ciół mi.
Na to rze owszem ści ga ją się bo prze -
cież ta ki jest sens wy ści gów.

A.SZ – Cel chłop ców już zna my...to For -
mu ła 1. A cel ro dzi ców?

TA TA BAR TKA – For mu ła 1 to da le -
ka przy szłość. Nie każ dy z chłop ców
doj dzie do te go po zio mu. Sta wia my na
edu ka cję i zda je my so bie spra wę, że
prze de wszyst kim mu szą być wy kształ -

ce ni. W tym as pek cie trzy ma my „rę kę
na pul sie.”

MA MA BAR TKA – Za sa da ki ja i mar -
chew ki … złe wy ni ki w na u ce, nie ma
tre nin gów. Ale na szczę ście chłop cy
osią ga ją do bry po ziom w na u ce więc
nie mam po wo du do zmar twień.

A.SZ – Chłop cy, za py tam te o re tycz nie.
Sta je cie na pod ium w For mu le1, ko mu
po dzię ku je cie w pier wszej ko lej no ści?

CHŁOP CY – Ta cie!! (chó rem)
BAR TEK – No ro dzi com ale i spon -

so rom bo tak na praw dę to prze cież ro -
dzi ce są od wspie ra nia a spon so rzy od
da wa nia.

A.SZ – Do roz mo wy włą czył się wła ści -
ciel to ru Wil ly. Ko rzy sta jąc z oka zji za -
py tam o Po la ków.
Co my ślisz o pol skich dzie ciach i ich
ro dzi cach uczęsz cza ją cych tu do Two -
je go klu bu?

WIL LY – Po la cy są tu taj dru gą naj -
wię kszą spo łecz no ścią. Ro dzi com, cza -
sem trud no jest się przy zwy cza ić do te -
go spor tu gdzie wpi sa ne jest ry zy ko.
Nato miast dzie ci przy zwy cza ja ją się
bar dzo szyb ko. Po do ba mi się dys cy pli -
na ja ka ist nie je mię dzy ro dzi ca mi
a dzieć mi. Dzie ci pod każ dym wzglę -
dem słu cha ją się ro dzi ców. Nie ma chi -
me ro wa nia, rzu ca nia ka ska mi gdzie
w in nych spo łecz no ściach to się zda -
rza. Po do ba mi się jak ra zem współ pra -
cu ją, po ma ga ją so bie na wza jem. Dba -
ją o wspól ne wy ni ki, nie tyl ko
in dy wi du al ne. Ce nię so bie kul tu rę pol -
skich dzie ci. Za wsze mó wią dzień do -
bry i do wi dze nia, to rzad kość i na praw -
dę do ce niam to. Sam kie dyś ści ga łem
się na go kar tach i w pew nym sen sie
pró bu ję prze ka zać swo ją wie dzę ro dzi -
com pol skich dzie ci i mi ło jest wi dzieć,
że słu cha ją i pró bu ją ko rzy stać z mo -
ich wska zó wek. Pol scy chłop cy są zdy -
scy pli no wa ni i przyj mu ją każ dą kry ty -
kę. Wie rzę, że do jdą do naj wyż sze go
po zio mu cze go im ży czę.
A.SZ – Po krze pie ni sło wa mi Wil le go
o kul tu rze i po ten cja le ja ki drze mie
w pol skich chłop cach koń czę roz mo -
wę. I ży czę Wam w imie niu re dak cji
suk ce sów na to rze, For mu ły1, no i oczy -
wi ście spon so rów.

An na Szym bor ska 

Z osta t niej chwi li… W so bo tę 23.06
od był się wy ścig or ga ni zo wa ny przez
Mar ca Go o sens-a (jed ne go z naj lep -
szych kie row ców raj do wych w Bel gii),
gdzie Bar tek Ku la gow ski na 44 kie row -
ców za jął czwar te miej sce. BRA WO!!!

Fir my i osoby prywatne, któ re chcia -
ły by wspo móc roz wój i ka rie rę na szych
przy szłych mi strzów pro si my o kon -
takt z redakcją. 

31lipiec 2012 Antwerpia po polsku    



Lo u is Phi lip pe Lon cke
uro dzo ny w 1977 ro ku
z po cho dze nia jest Bel -

giem i jed nym z naj bar dziej zna -
nych eu ro pej skich pod róż ni ków
mło de go po ko le nia. 

Z wy kształ ce nia in ży nier i spe -
cja li sta od za rzą dza nia, z za mi -
ło wa nia ba dacz, łow ca przy gód
i pod róż nik. Je den z naj słyn niej -
szych, eks tre mal nych „wę drow -
ców” na sze go glo bu. Stu dio wał
in ży nie rię w Bruk se li, za rzą dza -
nie prze my sło we i za rzą dza nie
środ ka mi pie nięż ny mi w An -
twer pii.

Jest człon kiem Kró lew skie go
Sto wa rzy sze nia Ge o gra fów i Ex -
plo rers Club do któ re go na le ży
rów nież nasz po lar nik Ma rek
Ka miń ski.

W 2008 ro ku Lon cke ja ko
pier wszy czło wiek w hi sto rii
prze szedł pie szo z pół no cy na
po łud nie przez śro dek ge o gra -
ficz ny pu sty ni Sim pso na, naj -
bar dziej wy su szo ny ob szar Au -
stra lii. Od 2009 ro ku, rów nież
w Au stra lii, od był kil ka pio nier -
skich wy praw, mię dzy in ny mi
prze mie rzył sa mot nie West Mac -
Don nell Na tio nal Park. Na Tas -
ma nii w cią gu 7 dni prze szedł
dzi kie ob sza ry, czym wzbu dził
nie kła ma ny po dziw jej rdzen -
nych miesz kań ców. Brał udział
w wie lu eks pe dy cjach o cha rak -
te rze cha ry ta tyw nym, a zwłasz -
cza eko lo gicz nym zwra ca jąc po -
wszech ną uwa gę na co raz
skrom niej sze za so by wo dy pit -
nej na świe cie.

Bel gij ski pod róż nik od był moc
nie za pom nia nych i eks cy tu ją -
cych wy praw, ale dla nas Po la -
ków naj bar dziej fa scy nu ją ca by -
ła je go osta t nia eks pe dy cja
„Po land Trek”, czy li przej ście
przez Pol skę od naj wyż sze go
gór skie go szczy tu, aż do Mo rza
Ba tyc kie go.

Jak to się za czę ło?
Jak twier dzi sam za in te re so -

wa ny po mysł na wy pra wę zro -
dził się w mo men cie, w któ rym
do wie dział się, że w Pol sce jest
so bie rze ka pły ną ca prak tycz nie
przez ca ły kraj. Dzie li go na dwie
czę ści i ma nie ba ga tel ne zna cze -
nie dla na szej kul tu ry i hi sto rii.
W jed nym z udzie lo nych wy wia -
dów Lon cke stwier dził, że „jest
to ewe ne ment na ska lę świa to -
wą”. Przy znał też, że pod czas
swo ich do tych cza so wych pod -

ró ży nie zda rzy ło mu się „pły -
nąć du żą rze ką, któ ra za czy na
się w jed nym kra ju i w tym sa -
mym kra ju się koń czy”.

Tak za fa scy no wa ła go ta na -
sza Wi sła, że zde cy do wał się
prze mie rzyć Pol skę od jej źró -
dła do uj ścia wy łącz nie przy po -
mo cy środ ków trans por tu na pę -
dza nych si łą mięś ni czy li tra twą,
ro we rem, ka ja kiem oraz pie szo.
Na kon fe ren cji pra so wej na
krót ko przed roz po czę ciem eks -
pe dy cji mó wił: „Zde cy do wa łem
się na pod róż przez Pol skę bo
cho ciaż wie le sły sza łem o tym
kra ju, to ni gdy tam nie by łem.
Jest to je den z osta t nich dzi kich
pod wzglę dem przy rod ni czym
za kąt ków Unii Eu ro pej skiej.
Chcę po ka zać, że Pol ska to do -
sko na łe miej sce do upra wia nia
ak tyw nej tu ry sty ki, a Po la kom
chcę po ka zać, że ich kraj jest
atrak cyj ny i nie trze ba ko niecz -
nie szu kać eks cy tu ją cych przy -
gód po za jego gra ni ca mi”. Po za
tym pod róż ni ko wi bar dzo za le -
ża ło, aby roz pro pa go wać uni -
katowy szlak wod ny ja kim jest
właś nie Wi sła. Jak mó wił, „kró -
lo wa pol skich rzek róż ni się od
in nych rzek Eu ro py tym, że za -
cho wa ła swój na tu ral ny cha rak -
ter i po zo sta ła wła ści wie nie
zmie nio na od wie ków”.

Lon cke do kład nie prze stu dio -
wał zna le zio ne w in ter ne cie in -
for ma cje o Pol sce. 

Za zna jo mił się z tra są, wa run -
ka mi kli ma tycz ny mi i ge o gra -
ficz ny mi. Na stęp nie skon tak to -
wał się z Mar kiem Ka miń skim
zna nym mię dzy in ny mi z sa mot -
nych eks pe dy cji po lar ni czych
i po roz mo wie z nim pod jął de -
cy zję o przy go to wa niu wy pra -
wy. Ma chi na ru szy ła i za czę ła
na bie rać re al nych kształ tów.

Ka len da rium wy pra wy:
7 ma ja: start na Ry sach i trek -

king przez Ta try, Be -
skid Ży wiec ki i Be skid
Ślą ski do źró deł Wi sły
na Ba ra niej Gó rze

13 ma ja: do tar cie do mia sta Wi -
sła i spływ tra twą do
Oświę ci mia.

16 ma ja: roz po czę cie spły wu ka -
ja ko we go do Tyń ca

18 ma ja: do tar cie do Kra ko wa
i do tar cie Wi słą do
War sza wy przez Opa -
to wiec,  Ba ra nów San -
do mier ski, San do -

mierz, Ka zi mierz Dol -
ny, Pu ła wy

25 ma ja: po ko na nie tra sy z War -
sza wy po przez Mo dlin,
Czer wińsk, Wy szo -
gród,  Płock, To ruń,
So lec Ku jaw ski do
Byd gosz czy. Na stęp -
nie  prze pły nie cie Wi -
słą przez Gru dziądz
i Tczew

2 czer wca: do tar cie do Gdań ska
i ko niec wy pra wy

Kil ka fak tów:
n Czas trwa nia wy pra wy: od 7

ma ja do 2 czer wca 2012 ro ku
n Cał ko wi ta dłu gość tra sy: 1

200 km
n Wę drów ka gór ska; 150 km
n Spływ tra twą: 50 km
n Spływ ka ja kiem: 1 000 km
n Dzien na ilość prze by tych ki -

lo me trów: 42

Wspól ne pod ró żo wa nie
Lo u is Phi lip pe Lon cke do pier -

wsze go eta pu swo jej wę drów ki
za pro sił zna ne go pol skie go pod -
róż ni ka. To masz Grzy wa czew -
ski (bo o nim mo wa) prze wo dził
wy pra wie „Long Walk Plus Ex -
pe di tion” z Ja kuc ka na Sy be rii
do Kal ku ty w In diach śla da mi
pol skie go bo ha te ra Wi tol da
Gliń skie go. 

Roz po czy na jąc Po land Trek
bel gij ski pod róż nik za pro po no -
wał rzecz nie zwy kłą. Otóż na
każ dym jej eta pie, w każ dym mo -
men cie (na wet na je den dzień)
mo gli przy łą czyć się tu ry ści,
zwy kli lu dzie, któ rzy chcie li
wspól nie prze żyć tak pa sjo nu -
ją cą przy go dę.

Lon cke i Grzy wa czew ski wy -
ru szy li 7 ma ja z Za ko pa ne go
i do tar li do Ry sów – naj wyż sze -
go ta trzań skie go szczy tu. Pier -
wszy etap wy pra wy li czył 150
ki lo me trów i roz po czął się od
pie szej wę drów ki gór skiej do
źró deł Wi sły na Ba ra niej Gó rze
w Be ski dzie Ślą skim. Prze pra -
wa przez pol skie gó ry by ła bar -
dzo trud na prze de wszyst kim

Po land Trek – nie ty po wa pro mo cja Pol ski
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„Poland Trek”,
czyli przejście
przez Polskę
od
najwyższego
górskiego
szczytu, 
aż do Morza
Batyckiego.



z po wo dów atmo s fe rycz nych. Kosz mar na po go -
da do pro wa dzi ła do te go, że wszy scy tu ry ści zde -
cy do wa li się przer wać wspi na czkę. Wszy scy
oprócz Bel ga i Po la ka. Po tem Lon cke stwier dził,
że „był to je den z naj trud niej szych dni w je go
pod róż ni czej ka rie rze”. Nasz naj wyż szy szczyt
zdo by li we dwój kę: Lon cke i Grzy wa czew ski. Po -
ko na li dy stans od Ry sów do źró deł Wi sły w cią -
gu 8 dni. Od te go mo men tu Belg kon ty nu o wał
wy pra wę sam.

W Tyń cu pod róż nik prze siadł się na tra twę, któ -
rą prze pły nął 50 ki lo me trów. Był to naj trud niej -
szy do po ko na nia pod wzglę dem tech nicz nym od -
ci nek Wi sły. Lon cke, spe cjal ną tra twą uży wa ną
na rze kach Ala ski mu siał po ko nać po nad 200 ma -
łych, rzecz nych tam. Na stęp nie roz po czął naj -
dłuż szy po nad 1000 ki lo me tro wy od ci nek prze -
pra wy przez Wi słę, któ ry prze pły nął ka ja kiem.
Osta t ni etap pod ró ży przez Pol skę za koń czył się
w Gdań sku. Pod czas wod nej prze pra wy Bel go wi
to wa rzy szy ła kil ku o so bo wa za ło ga, któ ra pod ą -
ża ła za nim ło dzią i re je stro wa ła prze bieg wy pra -
wy.

Do sko na ła pro mo cja Pol ski 
Chy ba wszy scy zgo dzi my się, że o lep szej pro -

mo cji Pol ski mo gli byś my tyl ko po ma rzyć. Lo u -
is-Phi lip pe Lon cke jest pier wszym ob co kra jow -
cem, któ ry od był ta ką wy pra wę. Po ka zał, że
Pol ska to nie tyl ko Kra ków, War sza wa, Ta try, ale
rów nież San do mierz, Płock, To ruń i je dy na w swo -
im ro dza ju Wi sła. Bel gij ski pod róż nik spoj rzał na
Wi słę swo i mi ocza mi i zo ba czył jej na tu ral ny cha -
rak ter czę sto nie zmie nio ny przez czło wie ka.
Wzdłuż brze gów na szej naj wię kszej rze ki po dzi -
wiał za pie ra ją ce w pier siach wi do ki, pięk ne gór -
skie kra jo bra zy, wą wo zy, za ko la i do li ny. Ale prze -
de wszyst kim po znał Pol skę i jej miesz kań ców
oba la jąc nie przy chyl ne nam ste re o ty py fun kcjo -
nu ją ce jesz cze w Eu ro pie. 

Wy pra wa za koń czy ła się w prze ded niu roz po -
czę cia Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej, któ -
rych by liś my współ gos po da rza mi. Ta pro mo cja
by ła dla nas szcze gól nie waż na w mo men cie, kie -
dy do na sze go kra ju przy je cha ły tłu my ki bi ców
z Eu ro py i świa ta, dzien ni ka rze, no i oczy wi ście
pił ka rze.

W trak cie wy pra wy zo stał na krę co ny film opo -
wia da ją cy o pod ro ży, ale rów nież pro mu ją cy Pol -
skę, jej atrak cje i miesz kań ców. Miej my na dzie -
ję, że tak jak so bie za pla no wał Lon cke ten film
wy e mi tu ją du że sta cje te le wi zyj ne nie tyl ko w Pol -
sce, ale i zagra ni cą.

Ewa Ja nik
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Mazury kuszą turystów
O pięk nie ma zur skich je zior nie

trze ba ni ko go prze ko ny wać. Wła dze
te go re gio nu po sta no wi ły uroz ma i cić
tu ry stom po byt na Ma zu rach i po sta -
wi ły na... pły wa ją ce do my. Są to tak
zwa ne Ho u se ma ny, czy li sta bil ne i wy -
god ne ło dzie na pę dza ne sil ni kiem.
Wy po sa żo ne w ka ju ty, kuch nie i ła -
zien kę po ru sza ją się z pręd ko ścią 15
ki lo me trów na go dzi nę. Po my sło daw -
cy nie za pom nie li rów nież o ogrze wa -
niu. W ma te ria łach pro mo cyj nych
moż na prze czy tać, że pły wa ją ce do my
są tak sa mo wy god ne jak ho te le i do -
mki kem pin go we, a w nie któ rych sy -
tu a cjach na wet lep sze. Aby je wy po -
ży czyć nie trze ba po sia dać żad nych
spe cjal nych upraw nień, czy li nic nie
stoi na prze szko dzie aby po pły wać luk -
su so wą łó de czką. Dys ku syj na jest tyl -
ko ce na, po nie waż wy po ży cze nie te -
go cac ka kosz tu je 2.500 eu ro za
ty dzień.

No cóż, ma zur skie wi do ki są war te
każ dej ce ny.

Pol skie bia łe zło to
Oka zu je się, że są dzie dzi ny, w któ -

rych Pol ska wie dzie prym. 
Właś nie w na szym kra ju znaj du je

się naj głęb sza na świe cie pod ziem na
tra sa tu ry stycz na umiej sco wio na
w Kło da wie. A do kład niej w kło daw -
skiej ko pal ni, w któ rej wy do by wa się
rzad ko spo ty ka ną ró żo wą sól. Po kła -
dy te go mi ne ra łu li czą so bie oko ło 250
mi lio nów lat, a gór ni cy na zy wa ją je
„bia łym zło tem”. Ska ły w Kło da wie
ist nia ły już wte dy, kie dy na Zie mi nie
by ło pta ków, ga dów i ssa ków, a na
tym te re nie by ło mo rze. Z bie giem lat
pod wpły wem słoń ca wo da wy pa ro -
wa ła i zo sta ła ró żo wa sól z któ rej wy -
ra bia się róż ne przed mio ty de ko ra cyj -
ne mię dzy in ny mi świecz ni ki i lam py.

Or ga ni za to rzy za dba li o to, że by
pod róż w cza sie od by wa ła się w nie -
tu zin ko wy spo sób. Aby zna leźć się
w świe cie któ ry ist niał mi lio ny lat te -
mu trze ba od być dwu mi nu to wa prze -
jaż dżkę win dą z pręd ko ścią sze ściu
me trów na se kun dę na głę bo kość aż
750 me trów. Na tu ry stów cze ka wie -
le atrak cji: pod ziem ne la bi ryn ty, tu -
ne le, ko mo ry, sta no wi ska ge o lo gicz -
ne i róż ne sol ne atrak cje. 

W tym przy pad ku po wie dze nie „Po -
lak po tra fi” jest jak naj bar dziej adek -
wat ne.

Best sel ler w wy da niu mło dzie żo wym
Pa nu je mo da na au to bio gra fie i róż -

ne go ro dza ju po rad ni ki pi sa ne przez

ce le bry tów. Jed ne cie szą się wię kszym
po wo dze niem, in ne mniej szym. Ale jak
to w ży ciu by wa ry nek wy daw ni czy po -
tra fi nie kie dy za sko czyć czy tel ni ków. 

I tak się sta ło w tym przy pad ku.
Dwie bry tyj skie na sto lat ki na pi sa ły
dwu stu stro ni co wy po rad nik dla ro -
dzi ców, za wie ra ją cy in for ma cje jak
sku tecz nie wy cho wy wać mło de po ko -
le nie. Sie dem na sto let nie dziew czy ny
zna laz ły do bry spo sób, aby pro fe sjo -
nal nie prze ka zać ro dzi com do ra sta ją -
cych dzie ci wie le cen nych po rad.
W książ ce po ru szo nych jest spo ro te -
ma tów, na wet tych draż li wych jak nar -
ko ty ki, an ty kon cep cja, czy seks. Opie -
ra jąc się na do świad cze niach włas nych
i swo ich ró wieś ni ków dziew czę ta
w fan ta stycz ny spo sób tłu ma czą ro -
dzi com jak na le ży wy cho wy wać mło -
dzież, aby mieć z ni mi kon takt i uni -
k nąć prob le mów wy cho waw czych. 

Nie ma to jak szu ka nie u źró dła. 

Naj wyż sza na świe cie wie ża te le ko mu -
ni ka cyj na

W sto li cy Ja po nii – To kio sta nę ła
wie ża te le ko mu ni ka cyj na To kyo Sky -
tree uzna wa na za naj wyż szą na świe -
cie. Ma 634 me try wy so ko ści, jej bu -
do wa trwa ła czte ry la ta i kosz to wa ła
pra wie 650 mi lio nów eu ro. Wie ża ma
po pra wić ja kość od bie ra nych przez
wi dzów pro gra mów te le wi zyj nych,
a po my sło wi Ja poń czy cy za gos po da -
ro wa li ją rów nież na re sta u ra cję, biu -
ra a tak że ak wa rium i pla ne ta rium.
Jak wie my, Kraj Kwit ną cej Wiś ni po -
ło żo ny jest na ob sza rze sej smicz nym,
dla te go ja poń scy in ży nie ro wie za bez -
pie czy li wie żę przed skut ka mi trzę -
sień zie mi i tsu na mi. 

Cie ka we co jesz cze lu dzie wy bu du -
ją, aby być bli żej nie ba.

Sza cho wa edu ka cja
Na ca łym świe cie dy rek cje szkół

i pla có wek edu ka cyj nych sta ra ją się
uroz ma i cać pro gra my na u cza nia.

W In diach dla se tek ty się cy dzie ci
wzo rem do na śla do wa nia jest sza cho -
wy ar cy mistrz Vis wa na than Anand.
Dla te go wła dze oświa to we wpro wa -
dzi ły do szkol ne go pro gra mu na u cza -
nia obo wiąz ko wą grę w sza chy.

W ca łym kra ju po wsta ją klu by sza -
cho we, a grę roz po czy na ją dzie ci już
w wie ku 4 lat. Jak po wszech nie wia -
do mo sza chy roz wi ja ją zdol ność lo gicz -
ne go my śle nia, a In die są sza cho wą
po tę gą (pier wsza dzie siąt ka sza cho -
wych ar cy mi strzów na świe cie). 

Czyż by to by ła ko lej na dzie dzi na
w któ rej Hin du si za wo ju ją świat?

Aut ko na pę dza ne wia trem
W Pol sce trwa pro duk cja sa mo cho -

dzi ku Ro met 4E na pę dza ne go ener -
gią elek trycz ną, a w Chi nach po wsta -
ło aut ko na pę dza ne si łą wia tru. Je go
kon struk to rem jest miesz ka niec Pe -
ki nu – Tang Zhen gping, a swój po -
mysł zre a li zo wał za led wie w trzy mie -
sią ce. Aut ko po ru sza się po przez
pod mu chy wia tru. Wia trak za mon to -
wa ny z przo du ma ski prze kształ ca je
w ener gię dzię ki elek trycz ne mu ge -
ne ra to ro wi któ ry spra wia, że po jazd
ma prze wa gę nad in ny mi wo za mi elek -
trycz nymi, gdyż na jed nym ła do wa -
niu ba te rii moż na jeź dzić aż trzy dni.
Po dwóch bo kach sa mo cho du umiesz -
czo ne zo sta ły spe cjal ne skrzy dła
w któ rych znaj du ją się pa ne le sło necz -
ne.

Pro to typ sa mo cho dzi ku jest w ko -
lo rze nie bie skim, ma trzy me try dłu -
go ści, metr wy so ko ści i mo że osią -
gnąć pręd kość na wet do 140
ki lo me trów na go dzi nę.

Aż strach po my śleć co jesz cze lu -
dzie wy my ślą. Mo że ko lej ny sa mo cho -
dzik po ru sza ny bę dzie si łą ludz kie go
umy słu?

Naj droż szy sen
Jest ta ki ro dzaj snu, któ ry jest bez -

cen ny. Na u kow cy z Ko pen ha gi prze -
pro wa dzi li ba da nia wśród 200 dzie ci
w wie ku od 2 do 5 lat. I oka za ło się,
że ma lu chy, któ re w no cy mo gą przy -
tu lić się do ro dzi ców i spo koj nie za -
snąć ma ją szan se ni gdy nie mieć nad -
wa gi. Przy tu le nie dziec ka w no cy
ła go dzi stres i ko rzyst nie wpły wa na
psy chi kę. Nie od dziś wia do mo, że ko -
cha ne dziec ko, to szczę śli we dziec ko.

Po zy tyw ne my śle nie przed łu ża ży cie
Do ta kie go wnio sku do szli ame ry -

kań scy na u kow cy z Uni wersytetu Har -
var da w Sta nach Zjed no czo nych. Po
prze a na li zo wa niu te stów, któ rym pod -
da ło się 200 osób jed noz nacz nie
stwier dzi li, że lu dzie są o wie le zdrow -
si, gdy ich na sta wie nie do ży cia jest
po zy tyw ne, a w co dzien nym ży ciu to -
wa rzy szy im ra dość i uśmiech. Zda -
niem na u kow ców to właś nie za do wo -
le nie i szczę ście przed łu ża ją ży cie i to
bez wzglę du na na wy ki, wiek, wa gę
i sto pień za moż no ści. Uwa ża ją rów -
nież, że op ty mizm znacz nie ob ni ża ciś -
nie nie krwi i po ziom cho le ste ro lu. 

Czy li od dzi siaj my śli my po zy tyw -
nie i uśmie cha my się do ży cia.

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

Ciekawostki
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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

Fachowiec 
poleca usługi w zakresie:

• centralne
ogrzewanie

• hydraulika
• elektryka
• budowlanka –

wykończenia
• gyprox

Solidny, sumienny, 
z dużym doświadczeniem

kontakt: 0497 020544

Garaż samochodowy 
ANDMAR oferuje:

s naprawy mechaniczne 
i elektryczne 

s komputerowa diagnostyka
s wymiana olei i filtrów 
s transport samochodów 

Polska i Belgia

Szybko, tanio, solidnie
Antwerpia, Deurne, 

Herentalsebaan 498, tel.: 0495933446

Miejsce 

na Twoją reklamę
KONTAKT:

antwerpiapopolsku@yahoo.com

tel. 0489/823 803 



Py ta nia o za rob ki to te mat draż -
li wy. Nie ła two mó wić ile się za -
ra bia. 

A po za tym po co ko mu ta ka in for -
ma cja. Nie udzie la my jej oso bom po -
stron nym, zna jo mym i przy ja cio łom.
Czę sto nie mó wi my na wet naj bliż szym.
W tej kwe stii je steś my wy jąt ko wo nie -
uf ni i zam knię ci w so bie. 

Dla cze go?
Wie lu z nas od no si wra że nie, że te go

ty pu py ta nia odzie ra ją z pry wat no ści,
że jest to wkra cza nie w naj bar dziej in -
tym ne sfe ry na sze go ży cia. 

Pol ska men tal ność
W cza sach PRL-u Po la cy mniej wię -

cej orien to wa li się kto ile za ra bia. Wie -
dzie liś my ja kie są za rob ki dy rek tor ki
przed szko la, bo w ca łym kra ju obo wią -
zy wa ły te sa me staw ki. Wie dzie liś my
ja ką ma pen sję na czel nik wy dzia łu
w urzę dzie, na wet wy na gro dze nia
człon ków biu ra po li tycz ne go ja kimś
spo so bem do cho dzi ły do wia do mość
spo łe czeń stwa. W każ dym za kła dzie
pra cy fun kcjo no wa ły tak zwa ne „siat -
ki płac”, któ re by ły do stęp ne dla wszyst -
kich. Zresz tą na wet me dia po da wa ły
wy so ko ści za rob ków w po szcze gól nych
dzie dzi nach gos po dar ki. Wszyst ko by -
ło ta kie na sze, jaw ne, pol skie. Po tem
na stą pi ła eks pan sja za gra nicz nych
firm, któ re po ja wia ły się w Pol sce jak
przy sło wio we „grzy by po desz czu”.
I wte dy na stał czas, kie dy wy so kość
pen sji sta ła się in for ma cją po uf ną, a na -
wet pil nie strze żo ną ta jem ni cą. Był to
okres du żych ka rier i jesz cze wię kszych
pie nię dzy, któ rych wy so kość od cza su
do cza su przed o sta wa ła się do opi nii
pu blicz nej i bu dzi ła ogól ną za zdrość.
Na stą pi ło prze war to ścio wa nie my śle -
nia z so cja li stycz ne go na ka pi ta li stycz -
ne. Po ja wi ły się znacz ne róż ni ce w wy -
so ko ści wy na gro dze nia. Bu do wa ło się
prze świad cze nie, że ty le je steś wart, ile
za ra biasz. 

Obec nie wy na gro dze nie uza leż nio ne
jest od te go gdzie, co i jak się ro bi. 

Na tym sa mym sta no wi sku mo gą być
za trud nio ne oso by z cał ko wi cie róż ny -
mi za rob ka mi za leż ny mi od wie lu czyn -
ni ków. 

Mó wi się, że Po la cy w bar dzo spe cy -
ficz ny spo sób pod cho dzą do roz mów
o za rob kach. To wy ni ka z na szej men -
tal no ści, do tych cza so wej hi sto rii, ogól -
no na ro do wej ten den cji do na rze ka nia
i przed sta wia nia wszyst kie go w czar -
nych bar wach. We dług so cjo lo gów nie
czu je my się jed ną wspól no tą, nie po -
tra fi my w niej uczest ni czyć. I nie za -
wsze lu bi my przed sta wiać pew ne fak -
ty zgod nie z rze czy wi sto ścią. Przy kład?
Pro szę bar dzo. Je że li trze ba zro bić re -

mont klat ki scho do wej bu dyn ku w któ -
rym miesz ka my to naj czę ściej 
za ra bia my po ni żej śred niej kra jo wej.
Ale roz ma wia jąc z nie lu bia nym są sia -
dem do da je my so bie war to ści fi nan so -
wej i na sze pen sje na gle wzra sta ją. 

Nie mó wi my o na szych za rob kach nie
dla te go, że nie chce my o nich po wie -
dzieć, lecz dla te go, że ma my w tym przy -
pad ku włas ny in te res.

Po la cy ma ją jesz cze je den po wód
ukry wa nia wy so ko ści swo ich do cho -
dów. 

To oba wa przed do no sem są sia da czy
zna jo me go do iz by skar bo wej. Kie dy
wpro wa dzo no moż li wość prze glą da nia
przez in ter net ksiąg wie czy stych to
spraw dza liś my (oczy wi ście przez przy -
pa dek) księ gi wie czy ste są sia dów i zna -
jo mych. A przy oka zji wy szło na jaw,
kto ma ja ki kre dyt, ile ma lat i ja ki ma
nu mer PE SEL. Są spo łe czeń stwa wy -
cho wa ne w kul tu rze po dat ko wej, gdzie
do od po wied nie go urzę du roz li cze nio -
we go zgła sza ją każ dy do dat ko wy za ro -
bek. 

Z na mi jest tro chę ina czej. Je że li
wpad nie nam coś „na bo ku”, to nie wi -
dzi my po wo dów, dla któ rych mie li byś -
my ko goś o tym in for mo wać. A już na
pew no nie od po wied ni urząd po dat ko -
wy. W nie któ rych kra jach lu dzie za ra -
bia ją do kład nie ty le, ile ma ją w do ku -
men tach fi nan so wych. U nas jed nak
da lej fun kcjo nu je po sta wa „to mo ja
spra wa ile za ra biam”.

Wiem, ale nie po wiem
Nie po wiem z wie lu po wo dów. Po

pier wsze nie chcę, aby ktoś wie dział. 
Po dru gie, bo ję się za zdro ści i za wi -

ści tych, któ rzy za ra bia ją mniej. Po
trze cie, nie chcę że by mną po gar dza -
no je że li za ra biam zbyt ma ło. Po czwar -
te mam uza sad nio ne oba wy, że mój
pra co daw ca był by z te go po wo du bar -
dzo nie za do wo lo ny. To są właś nie naj -
częst sze przy czy ny ukry wa nia wy so -
ko ści swo ich za rob ków. Trze ba w tym
miej scu do dać, że wie le firm sto su je
w umo wach o pra cę kla u zu lę po uf no -
ści do ty czą cej wy na gro dze nia. A znacz -
na ilość osób nie chce być oce nia na
przez pryz mat pie nię dzy. No bo dla -
cze go w ogó le o tym mó wić? Po co ko -
mu po trzeb na ta ka wie dza? Na ogół
nie py ta my in nych o za rob ki i nie opo -
wia da my o swo ich. Po tra fi my po ru -
szyć nie kie dy naj bar dziej pry wat ne
i in tym ne te ma ty, ale o wy so ko ści swo -
ich do cho dów „ci cho, sza”. Jest to na -
sza naj pil niej strze żo na ta jem ni ca. Je -
że li ja nie py tam, to nie bę dę tez
od po wia dał na ta kie py ta nia. Bo co mi
tam do cu dzych pie nię dzy. Niech każ -
dy li czy swo je!

Kto li czy i po co li czy
Pro fe sor Ruch Su li ma an tro po log i hi -

sto ryk kul tu ry uwa ża, że cyf ry i nu me -
ry rzą dzą już na szym ży ciem nie po dziel -
nie. Oto je go krót ka wy po wiedź
do sko na le ilu stru ją ca po wyż sze stwier -
dze nie:...”Mó wi się, że to Ka in wy my -
ślił licz by i mia ry. Li cze nie w chrze ści -
jań stwie by ło grze chem. Bo czło wiek
jest isto tą bo ską, więc je śli się go oce -
nia, mie rzy, za my ka w licz bach, na ru -
sza to je go au to no mię. Odzie ra go z ta -
jem ni cy. Buł gar scy chło pi jesz cze
w la tach czter dzie stych nie po da wa li
da ty uro dzin, bo uwa ża li, że to jest coś
co wie dzą tyl ko oni, ich bli scy i Bóg.
Mier ni czy w fol klo rze to naj czę ściej Nie -
miec.

Nie miec, czy li dia beł. Ktoś kto mo że
nas po mie rzyć i przez to ode brać nam
na szą ta jem ni cę. Od li cze nia za wsze by -
li też Ży dzi. Nie zno si liś my tych co po -
tra fią i chcą li czyć. Ba liś my się, że nas
zmie nią w cyf ry”. „Dziś je steś my świet -
nie wy ska lo wa ni. Moż na wręcz po wie -
dzieć, że ma my dru gą cyf ro wą skó rę,
któ ra co raz bar dziej i co raz szyb ciej się
roz bu do wu je. A jed no cześ nie ca ły czas
po trze bu je my ta jem ni cy”... (źró dło: „Du -
ży for mat”).

Jak to ro bią in ni?
Nie chce my mó wić o swo ich za rob -

kach, ale czę sto za po mi na my, że i tak
dla nie któ rych są one jaw ne. Ich wy so -
kość zna nasz pra co daw ca, księ go wość,
iz ba skar bo wa, nasz bank, ubez pie czy -
ciel. Mó wi się, że lu dzie pra cu ją za ta -
ką pen sję, za ja ką chcą pra co wać. Że
pie niądz to jest wła dza. Moż na ją ko -
muś dać i moż na ode brać. Chy ba coś
w tym jest.

Kie dyś je den z pol skich oś rod ków
aka de mic kich prze pro wa dził an kie tę
za wie ra ją cą tyl ko jed no py ta nie: Czy
na le ży ujaw nić wy so kość pen sji?

Od po wiedz by ła jed noz nacz na. Pra -
wie 90 pro cent an kie to wa nych od po -
wie dzia ło, że nie. Po wód? Ta ka jaw ność
wpro wa dzi ła by nie zdro wą atmo s fe rę
i jesz cze wię kszą za wiść w spo łe czeń -
stwie. Wszy scy za czę li by li czyć upo sa -
że nia wszyst kich i do pie ro zro bi ło by się
za mie sza nie. Ba da nia po ka zu ją, że
w Pol sce tyl ko 12 pro cent lu dzi ufa ko -
muś po za ro dzi ną. 

Po la cy wie dzą, że o za rob ki się nie
py ta. Dla nas to py ta nie nie jest naj -
zwy klej szym w świe cie jak na przy kład
w Fin lan dii. Tam wszyst kie da ne są jaw -
ne, a lu dzie ma ją za u fa nie do swo je go
pań stwa i dzia ła ją cych or ga nów wła -
dzy. W przy pad ku na przy kład zła ma -
nia prze pi sów dro go wych po li cjant
spraw dza w in ter ne cie ja kie upo sa że -
nie ma da ny oby wa tel i w za leż no ści od

Po wiedz mi, ile za ra biasz?
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wy so ko ści za rob ków usta la kwo tę man -
da tu. Tam wszy scy wie dzą, kto ile za -
ra bia. W tym miej scu trze ba jed nak do -
dać, że w Fin lan dii pra wie każ dy
czło wiek ma za rob ki, któ re poz wa la ją
żyć na przy zwo i tym po zio mie. 

A jak jest u nas każ dy wie.

W ma ło de mo kra tycz nych spo łe czeń -
stwach fakt, czy ktoś za ra bia wię cej,
czy mniej za wsze bę dzie bu dzić skraj -
ne emo cje. Zwłasz cza wte dy, gdy nie -
zas po ko jo ne są pod sta wo we po trze by.
Dla te go nie roz ma wia my o swo ich za -
rob kach, a pra co daw cy nie ujaw nia ją
wy so ko ści upo sa żeń pra cow ni ków. 

Dla nich taj ność wy na gro dzeń jest
bar dzo waż na. Mo gą na gra dzać tych
któ rych chcą, a nie tych któ rych mu -
szą. 

Roz mo wa o pie nią dzach nie po win -
na za czy nać się i koń czyć tyl ko po da -
niem kon kret nej su my. Mo że war to za -
sta no wić się czym jest dla mnie pra ca?
Jak ją wy ko nu ję? Je że li za ra biam zbyt
ma ło mo że trze ba pod nieść kwa li fi ka -
cje, al bo zmie nić pra cę? A mo że na le ży
za cząć roz ma wiać o swo ich za rob kach
i po czuć du mę, że za ra bia my właś nie
ty le, że je steś my do ce nia ni przez sze -
fa, że czer pie my ze swo jej pra cy sa tys -
fak cję. Że trze ba się cie szyć z te go, że
ma się pra cę. Bo jak się oka zu je opo -

wia da nie o swo ich za rob kach wy ma ga
otwar to ści, za u fa nia do lu dzi i po czu -
cia włas nej war to ści. 

We współ czes nym świe cie za rob ki są
bar do waż nym kry te rium oce ny czło -
wie ka. Ile za ra biasz świad czy o tym kim
je steś, o two jej po zy cji. 

Dla te go lu dzie bo ją się ujaw nia nia
ich wy so ko ści. Bo je że li oka że się, że
ktoś za ra bia mniej niż oso ba na tym sa -
mym sta no wi sku świad czyć to bę dzie
o jej nie za rad no ści i nie u dol no ści. Je -
że li z ko lei za ra bia my wię cej niż ko le -
ga wy ko nu ją cy tę sa mą pra cę, to sta -
nie my się obiek tem za wi ści i za zdro ści. 

Nie mó wiąc już o po są dze niach o róż -
ne go ro dza ju ukła dy, li zu so stwo, lub
za ła twia nie so bie wyż szej pła cy przez
in tym ne kon tak ty z pra co daw cą.

Roz ma wia nie o za rob kach nie jest
złe. Złe jest tyl ko prze li cza nie wszyst -
kie go na pie nią dze. Bo są lu dzie dla któ -
rych wy na gro dze nia nie są naj waż niej -
szym w ży ciu ce lem. Za ra bia ją mniej,
ale wy ko ny wa na pra ca da je im sa tys -
fak cję, za pew nia kom fort cza so wy i ela -
stycz ność go dzin pra cy. Nie czu ją się
gor si, ale py ta nie o za rob ki jest dla nich
z po wyż szych wzglę dów krę pu ją ce. Oni
ope ru ją in ny mi ka te go ria mi: za ra biam
ty le i to mnie sa tys fak cjo nu je. Ale to
nie ozna cza, że je stem gor szym pra -
cow ni kiem, czy w ja ki kol wiek spo sób

dy skry mi no wa nym czło wie kiem. Bo dla
wie lu z nas sen sow na i sa tys fak cjo nu -
ją ca pra ca, na wet cza sa mi go rzej płat -
na jest tym co cał ko wi cie nam od po -
wia da. Do bra pra ca to nie tyl ko ta
do brze op ła ca na.

Pew nie da lej nie bę dzie my po tra fi li
roz ma wiać o swo ich za rob kach. Bę dzie -
my ukry wać ich wy so kość dla do bra
na sze go i in nych.

Ale pew ne da ne po win ny być jaw ne.
Mam na my śli za rob ki w sfe rze pu blicz -
nej, któ re fi nan su je my z na szych pie -
nię dzy. Dla te go, że tak cięż ko na nie
pra cu je my, nie po win ny być mar no tra -
wio ne przez na przy kład nie kom pe ten -
tne go urzęd ni ka, czy nie od po wie dzial -
ne go po li ty ka. Wszyst ko co jest
do to wa ne przez pań stwo (czy taj – mo -
je pie nią dze) po win no być jaw ne, przej -
rzy ste i skru pu lat nie roz li czo ne. A my
sta raj my się na u czyć, że do pew nych
trud nych te ma tów na le ży po dejść po
pro stu nor mal nie. 

Nie od czu waj my ża lu, kie dy zna jo my
nie od po wie nam na py ta nie ile za ra -
bia. Prze cież tak na praw dę ta wie dza
nie jest nam do ni cze go po trzeb na.

An na Ja nic ka 
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Ja nusz Ku so ciń ski – pseudo -
nim „Ku sy” – (1907 War sza wa
– 1940 Pal mi ry)
Pol ski lek ko at le ta, dłu go dy stan so wiec. Zło ty me -

da li sta olim pij ski z Los An ge les w bie gu na 10 ki -

lo me trów. Naj wy bit niej szy i naj po pu lar niej szy spor -

to wiec Pol ski Mię dzy wo jen nej, a tak że wiel ki pa -

trio ta wal czą cy o wol ność swo je go kra ju.

n Uro dził się w War sza wie,
a dzie ciń stwo spę dził w Oł ta -
rze wie gdzie oj ciec, urzęd nik
ko le jo wy po sia dał ma łe gos -
po dar stwo rol ne. Oł ta rze wo,
ma ła miej sco wość nie da le ko
Oża ro wa by ła w tam tych cza -
sach zna nym „za głę biem owo -
co wo-wa rzyw nym”.

n Był naj młod szym z sze ścior -
ga dzie ci (miał dwóch bra ci
i trzy sio stry). Bra cia zgi nę li
pod czas woj ny pol sko-ro syj -
skiej i I woj ny świa to wej,
a uko cha na sio stra zmar ła
w wie ku 23 lat, co Ja nusz bar -
dzo moc no prze żył.

n Do szko ły pod sta wo wej do jeż -
dżał co dzien nie ko le ją do War -
sza wy. 

n Jak wspo mi nał po la tach, na -
u ka nie by ła je go moc ną stro -
ną. Wo lał grać z ko le ga mi
w pił kę noż ną i pa lan ta.

n W1928 ro ku ukoń czył Pań -
stwo wą Szko łę Ogrod ni czą, co
przy szło mu z wiel kim tru -
dem. Za miast na u ki da lej grał
w pił kę i uczył się tań czyć aby
za im po no wać dziew czy nom.
Miał kom plek sy z po wo du
swo jej apa ry cji a prze de
wszyst kim ni skie go wzro stu
(165 cm). Nie uda ło mu się
zdać ma tu ry, uczy nił to do pie -
ro eks ter ni stycz nie po 9 la -
tach i wte dy roz po czął stu dia.

n Ukoń czył Cen tral ny In sty tut
Wy cho wa nia Fi zycz ne go

w War sza wie. Pra co wał ja ko
na u czy ciel wy cho wa nia fi zycz -
ne go w szko le, był rów nież
tre ne rem, dzien ni ka rzem oraz
re dak to rem na czel nym „Ku -
rie ra Spor to we go”.

n Spor tem in te re so wał się od
ma łe go. Po cząt ko wo zaj mo -
wał się pił ką noż ną gra jąc
w klu bach ama tor skich.
W 1926 ro ku zwią zał się z Ro -
bot ni czym Klu bem Spor to -
wym „Sar ma ta” i tam wła ści -
wie przez przy pa dek (za stą pił
cho re go ko le gę) roz po czął bie -
ga nie na dy stan sie 800 i 1500
me trów.

n Wy star to wał w bie gu Mi -
strzostw Rol ni czych w War sza -
wie, a po wy gra niu za wo dów
zo stał wy sła ny na Ro bot ni cze
Igrzy ska do Pra gi. Od te go
mo men tu cał ko wi cie po świę -
cił się bie ga niu.

n Pier wszym i je dy nym je go tre -
ne rem był Estoń czyk Alek san -
der Klum berg. Ku so ciń ski pod
je go okiem bar dzo cięż ko pra -
co wał, co w krót kim cza sie za -
o wo co wa ło wy mier ny mi re zul -
ta ta mi. Już po dwóch la tach
„Ku sy” zo stał mi strzem Pol -
ski. 

n W 1929 ro ku prze niósł się do
klu bu spor to we go „War sza -
wian ka” i to od mie ni ło ca łe je -
go ży cie.

n Od władz otrzy mał służ bo we
miesz ka nie w Kró lew skich Ła -
zien kach, gdzie pra co wał ja -
ko ogrod nik, ale prze de
wszyst kim mógł spo koj nie
bie gać na par ko wych alej -
kach. Tre no wał nie zwa ża jąc
na ból i zmę cze nie. Ta ce cha
cha rak te ru to wa rzy szyć mu
bę dzie za wsze. 

n Na swój spo sób był prze sad -
ny. Pod czas star tów za wsze
bie gał w cha rak te ry stycz nej
cza pecz ce, któ ra by ła je go ta -
liz ma nem.

n W la tach 1928-30 od by wał
służ bę woj sko wą w Ba ta lio nie
Ad mi ni stra cyj nym III kom pa -
nii. Skoń czył szko łę po do fi cer -
ska w stop niu ka pra la. 

n W 1930 ro ku ja ko pier wszy
z Po la ków na za wo dach
w War sza wie prze biegł dy -
stans 5000 me trów po ni żej 15
mi nut (14,59,4). Kil ka dni póź -
niej pod czas Trój me czu Bał -
tyc kie go w Tal li nie wy grał
czte ry bie gi na dy stan sach

800, 1500, 5000 i 10000 me -
trów sta jąc się bo ha te rem za -
wo dów.

n Wczes ne la ta trzy dzie ste to po -
czą tek ry wa li za cji Ku so ciń -
skie go z Fi na mi, któ rzy
w tam tym cza sie by li nie do -
ści gnio nym mi strza mi na
śred nich i dłu gich dy stan sach.
Efek ty po je dyn ków prze chy -
la ły się raz na jed ną raz na
dru gą stro nę. Tyl ko z jed nym
za wod ni kiem Ku so ciń ski ni -
gdy nie wy grał. Z Pa a vo Nur -
mim, re kor dzi stą Eu ro py,
świa ta i mi strzem olim pij -
skim. Po lak był wscho dzą cą
gwia zdą, a Fin wiel kim mi -
strzem i wzo rem do na śla do -
wa nia. Spot ka li się trzy ra zy
i trzy ra zy zwy cię żył Fin. 
Na bież ni w Kró lew skiej Hu -
cie w Cho rzo wie Ku so ciń skie -
mu ma ło bra ko wa ło do zwy -
cię stwa. Po nie zwy kle za cię tej
i wy rów na nej wal ce „Ku sy”
przy biegł na me tę ja ko dru gi.
Na stęp ne go dnia po mor der -
czej wal ce zno wu prze grał
o „włos”. Miał do sie bie pre -
ten sje za złą tak ty kę bie gu, bo
w od róż nie niu od in nych dłu -
go dy stan sow ców Ja nusz bie -
gał krót szym kro kiem z pal -
ców, jak sprin ter. Nur mi
po zo stał dla nie go nie do ści -
gnio nym wzo rem.

n W 1932 ro ku Ku so ciń ski
otrzy mał naj wyż sze odzna cze -
nie pań stwo we na da wa ne za
za słu gi dla pol skie go spor tu
„Wiel ką Ho no ro wą Na gro dę
Spor to wą”. Rów nież w tym ro -
ku zwy cię żył w ple bi scy cie na
naj po pu lar niej sze go spor tow -
ca ogło szo ne go przez „Prze -
gląd spor to wy”.

n W tym sa mym ro ku po bił re -
kord świa ta na le żą cy do Pa a -
vo Nur mie go na dy stan sie
3000 me trów. Oprócz ogrom -
nej sa tys fak cji Ku so ciń ski
w na gro dę otrzy mał mię dzy
in ny mi zło ty sto per, któ ry od
tej po ry pod czas swo ich bie -
gów trzy mał w le wej rę ce ja -
ko ta liz man.

n 31 lip ca na sta dio nie Olim pij -
skim w Los An ge les Ku so ciń -
ski z nu me rem star to wym 364
po biegł na dy stan sie 10 ki lo -
me trów i zdo był zło ty me dal.
Biegł w źle do bra nych bu tach
lek ko at le tycz nych i na twar -
dej olim pij skiej bież ni od czu -
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wał okrop ny ból. Po prze kro cze niu
li nii me ty nie po tra fił cie szyć się ze
zwy cię stwa po nie waż no gi miał ca -
łe we krwi z ogrom ny mi pę che rza -
mi. I wte dy stra cił szan se na zdo by -
cie dru gie go olim pij skie go me da lu,
bo le karz pol skiej re pre zen ta cji ka -
te go rycz nie za bro nił mu star to wa -
nia na dy stan sie 5 ki lo me trów.
Start w tych igrzy skach był na gro -
dą za upór i umie jęt ność wy gry wa -
nia z kon tu zja mi i cho ro ba mi. Po
pa sjo nu ją cej wal ce ob fi tu ją cej w dra -
ma tycz ne wy da rze nia „Ku sy” zdo -
był zło ty me dal olim pij ski bi jąc re -
zul ta tem 30:11, 4 re kord igrzysk
i oczy wi ście re kord Pol ski. Ten re -
kord prze trwał aż 22 la ta do ro ku
1954, w któ rym po raz pier wszy ro -
ze gra no me mo riał je go imie nia.
„Prze gląd spor to wy” pi sał: „Pol ska
ma wiel kie go bie ga cza, świat ma no -
we go Nur mie go”, a Fi no wie ma wia -
li o Ku so ciń skim „pol ski Nur mi”.

n Po lo nia ame ry kań ska zgo to wa ła na -
sze mu olim pij czy ko wi nie sa mo wi -
tą owa cję i przez ca ły czas po by tu
pol skiej re pre zen ta cji w Los An ge -
les ota cza ła mi strza szcze gól ną opie -
ką.

n Po po wro cie do Pol ski stał się jed -
ną z naj po pu lar niej szych osób
w kra ju. Gdy sta tek z na szą ka drą
olim pij ską za wi nął do por tu roz pę -
ta ło się ist ne sza leń stwo. Ty sią ce lu -
dzi wi wa to wa ło na część Ku so ciń -
skie go, a on ze wzru sze nia nie mógł
się ru szyć. Był spe szo ny i za wsty -
dzo ny. Tak dłu go zwle kał z zej ściem
na ląd, aż na brze że opu sto sza ło.
Gdzie kol wiek się po ja wiał lu dzie
dzię ko wa li mu za olim pij skie zło to,
a dom w któ rym miesz kał do słow -
nie ob sy pa no kwia ta mi. 

n Zło ty me dal olim pij ski Ku so ciń skie -
go przez II woj nę świa to wą prze cho -
wy wa ła je go ro dzi na. W la tach 70-
tych ofia ro wa ła go koś cio ło wi.
W 1981 ro ku zo stał skra dzio ny i do
tej po ry go nie od na le zio no.

n Na stęp ne la ta umac nia ją spor to wą
sła wę „Ku se go”. Na zy wa ny jest „po -
grom cą Fi nów” i ma ło któ ry za wod -
nik na świe cie jest w sta nie mu do -
rów nać.
Oprócz Nur mie go nasz olim pij czyk
po ko nał wszyst kich za wod ni ków
fiń skich. Po bił tak że re kord szyb -
ko ści na 10 km, któ ry na le żał do
Nur mie go. Trze ba do dać, że w tam -
tych cza sach Fi no wie by li tak wiel -
ką po tę gą jak dzi siaj Ke nia, czy Etio -
pia i do ko na nia Ku so ciń skie go by ły
wy da rze niem epo ko wym.

n Pier wsze po waż ne kon tu zje po ja wi -
ły się rok po olim pia dzie. Ob rzęk le -
we go ko la na spo wo do wał po nad
dwu mie sięcz ną przer wę w tre nin -
gach i za wo dach. I zno wu „Ku sy”

udo wod nił, że jest wiel ki. Za wziął
się, za cis nął zę by i tre no wał za pa -
mię ta le, że by jak naj szyb ciej wró cić
do for my. Gdy wy da wa ło się, że
wszyst ko jest w po rząd ku, kon tu -
zje wró ci ły ze zdwo jo na si lą.

n Je dy nym ra tun kiem by ła ope ra cja.
Pań stwo nie wspar ło spor tow ca i od -
mó wi ło fun du szów na le cze nie, ale
po mo gli lu dzie. Dzię ki skład kom
spo łe czeń stwa Ku so ciń ski wy je chał
do Wied nia, gdzie za ję li się nim wy -
bit ni spe cja li ści.
W trak cie ko lej nej olim pia dy w Ber -
li nie w 1936 ro ku był spra wo zdaw -
cą spor to wym i z po wo du kon tu zji
nie star to wał w za wo dach.

n Sy ste ma tycz ne le cze nie przy nio sło
po pra wę i „Ku sy” po wo li wra cał na
bież nię. Zno wu zwy cię żał i roz po -
czął przy go to wa nia do ko lej nych
igrzysk olim pij skich. Te pla ny po -
krzy żo wa ła woj na.

n W cza sie kam pa nii wrześ nio wej
zgło sił się na ochot ni ka do woj ska
i w stop niu ka pra la zo stał wcie lo ny
do kom pa nii ka ra bi nów ma szy no -
wych II ba ta lio nu 360 Puł ko Pie -
cho ty.

n Wal czył w ob ro nie War sza wy, dwu -
krot nie ran ny, roz ka zem ge ne ra ła
Ju liu sza Rom lla odzna czo ny Krzy -
żem Wa lecz nych.

n W cza sie oku pa cji pra co wał ja ko kel -
ner w ba rze „Pod ko gu tem” przy uli -
cy Jas nej w War sza wie. Był rów nież
człon kiem pod ziem nej Or ga ni za cji
Woj sko wej „Wil ki” (dzia łał pod
pseudo nimem „Praw dzic”).

n Po de kon spi ra cji „Wil ków” przez ko -
la bo ran ta, 26 mar ca 1940 ro ku Ku -
so ciń ski zo stał aresz to wa ny przez
ge sta po w bra mie do mu w któ rym
miesz kał i uwię zio ny na Pa wia ku.
Strasz li wie tor tu ro wa ny w trak cie
prze słu chań nie dał się zła mać i nie
zdra dził swo ich to wa rzy szy. 

n Zgi nął 21 czer wca te go sa me go ro -
ku roz strze la ny przez Niem ców
w po bli żu Pal mir w Pusz czy Kam -
pi no skiej w ra mach ak cji ma ją cej
na ce lu eks ter mi na cje pol skiej in -
te li gen cji i lik wi da cję wszyst kich
zna nych oso bi sto ści pol skie go po -
cho dze nia.

n Na je go część od 1954 ro ku (czter -
na stej rocz ni cy śmier ci) od by wa ją
się co rocz ne mię dzy na ro do we za -
wo dy „Me mo riał Ja nu sza Ku so ciń -
skie go”. 

n Od 1975 ro ku przy zna wa na jest tak -
że na gro da im. Ku so ciń skie go za
wy bit ne osią gnię cia spor to we, za -
wo do we i dzia łal ność spo łecz ną.

n W 2009 ro ku za wy bit ne osią gnię cia
spor to we w dzie dzi nie lek ko at le ty ki
zo stał po śmier tnie odzna czo ny Krzy -
żem Ko man dor skim z Gwia zdą Or -
de ru Odro dze nia Pol ski.

n W Wiel ko pol sce w Do lsku znaj du je
się po mnik Ja nu sza Ku so ciń skie go.
Je go imię no szą sta dio ny miej skie,
Oś rod ki Spor tu i Re kre a cji. Jest pa -
tro nem wie lu szkół, je go imie niem
na zwa ne są uli ce i skwe ry. 

n Ja nusz Ku so ciń ski był wy na laz cą
tak zwa nej in ter wa ło wej me to dy tre -
nin go wej, sto so wa nej póź niej przez
wie lu dłu go dy stan sow ców świa ta,
któ ra po le ga na prze mien nym bie -
ga niu szyb ko i wol no.

n Kil ka lat te mu Pol ski Ko mi tet Olim -
pij ski za ku pił taś my fil mo we z pa -
mięt ne go bie gu Ja nu sza Ku so ciń -
skie go na olim pia dzie w Los
An ge les.

n Oprócz spor tu ko lej ną wiel ką pa sją
„Ku se go” by ły sa mo cho dy. Jeź dził
ame ry kań ską ma szy ną mar ki Bu -
ick. Uwiel biał tak że ja zdę na mo to -
rze, grę w bry dża i po lo wa nia.

Osią gnię cia spor to we Ku so ciń skie go:
n zło ty me dal w bie gu na 10 km na

olim pia dzie w Los An ge les (1932 r.)
n re kor dy świa ta na 3 km i 4 mi le

(1932 r.)
n II miej sce w bie gu na 5 km na Mi -

strzo stwach Eu ro py (1934 r.)
n 25 re kor dów Pol ski na roóż nych dy -

stan sach

Ja nusz Ku so ciń ski był nie tyl ko wy -
bit nym spor tow cem, ale też nie zwy -
kłym czło wie kiem. Ca łe je go ży cie to
przy kład nie złom ne go cha rak te ru,
wiel kie go pa trio tyz mu i od wa gi, wzo -
ru pra co wi to ści i war to ści mo ral nych.
Wa cław Znaj dow ski, wie lo let ni pre -
zes Pol skie go Związ ku Lek kiej At le -
ty ki, po wie dział o Ku so ciń skim: „Jest
to uo so bie nie ogrom nej pra cy, wy bit -
nej dys cy pli ny du cho wej i sil nej wo -
li, gdyż dla osią gnię cia swo ich wy ni -
ków mu siał wło żyć ogrom ny, dla
nie wta jem ni czo nych zu peł nie nie zro -
zu mia ły za sób pra cy”. Ku so ciń skie go
cha rak te ry zo wa ła wiel ka am bi cja i pa -
sja. Był nie sa mo wi cie wy trwa ły w dą -
że niu do ce lu po ko nu jąc ból i wszyst -
kie prze szko dy. „Je go cha rak ter, si ła
wo li, że laz na wy trwa łość, du ma i od -
wa ga poz wo li ły mu zo stać nie zwy cię -
żo nym do koń ca”.

Han na Korcz
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Przy je cha łem do Bel gii dwa la -
ta te mu. Gdy by ktoś dwa dni
wcześ niej za pro po no wał mi

emi gra cję, wzru szył bym tyl ko ra mio -
na mi. Ja wszel kie zmia ny przyj mu ję
nie chęt nie ale ży cie twar do eg zek wu -
je swo je pra wa. Mam nie co po nad 40
lat i nie złe zdro wie. To jest wszyst ko
co mam. 

Kie dy ją po zna łem by łem mło dy, pe -
łen op ty miz mu. Od kil ku lat re a li zo -
wa łem z po wo dze niem mój po mysł na
ży cie. Wie le pra co wa łem i in te res szedł
co raz le piej. Ale by łem sam i mo je ży -
cie by ło mo no ton ne gdyż wszyst ko
krę ci ło się wo kół fir my. Li czy łem, kal -
ku lo wa łem, zwo zi łem ma te riał, bu do -
wa łem włas ny dom, ca ły mi dnia mi by -
łem za ję ty. Sa mo cho dy przy jeż dża ły
i od jeż dża ły, aż pew ne go dnia z jed ne -
go z nich wy sia dła ona. Krót kie wło -
sy, dżin sy, opa le niz na i uśmiech na
twa rzy. Ile bę dzie kosz to wać na pra -
wie nie... Do pie ro po chwi li do tar ło do
mnie, o co cho dzi. Na stęp nym ra zem
umó wi liś my się na ka wę. Ewa by ła we -
so ła, do wcip na i ko cha ła ży cie z któ -
re go czer pa ła peł ny mi gar ścia mi. Krót -
ko mó wiąc za fa scy no wa ła mnie tak,
że za nim zdą ży łem ją le piej po znać,
włas ny mi rę ko ma po kro i łem we sel ny
tort. 

Za miesz ka liś my w je dy nym ukoń -
czo nym po ko ju nad war szta tem. Resz -
ta po miesz czeń mu sia ła po cze kać, gdyż
we se le spo ro kosz to wa ło. Nie od mó -
wi łem też mo jej żo nie pod ró ży po ślub -
nej na Ka ra i by. Już pod czas upoj nych
tro pi kal nych no cy czu łem się we -
wnętrz nie roz dar ty. Z jed nej stro ny
by ło faj nie, mo ja żo na by ła w siód mym
nie bie, ale nie da wał mi spo ko ju fakt,
że tak na praw dę nie by ło nas na to
stać. War sztat zo sta wi łem pod opie ką
pra cow ni ka któ ry przez te le fon za pew -
niał, że wszyst ko jest „spo ko”. Któ re -
goś wie czo ru Ewa by ła tak ra dos na
kie dy tań czy ła z wiel kim ży la stym Mu -
rzy nem. Przy wo ła łem na twarz bla dy
uśmiech, lecz coś ścis nę ło mo je ser ce.
„Prze cież to tyl ko ta niec głup ta sie”
rzu ci ła przez ra mię zdy sza na i po bieg -
ła po pra wić ma ki jaż. Zlek ce wa ży łem
te sy gna ły mo jej in tu i cji a na wet fakt,
że po kil ku drin kach urwał mi się film
i obu dzi łem się ra no w ho te lu z trzesz -
czą cym bó lem gło wy. Ewa by ła dla
mnie bar dzo wy ro zu mia ła i na wet za -
mó wi ła mi śnia da nie do łóż ka. W dzień
wy ja zdu, na si no wi zna jo mi z któ ry mi
je dliś my po sił ki, pa trzy li na mnie ja -
koś dziw nie. Po czu łem się nie swo jo.
Za sta na wia łem się czy mo że ko goś ura -
zi łem, ale nic ta kie go nie pa mię ta łem.

Kie dy się z ni mi że gna liś my, on
tak moc no uścis nął mi dłoń
i przy trzy mał w swo jej, jak by
chciał by mi coś po wie dzieć. Je go
żo na uści ska ła mnie tak, jak
gdy bym od la ty wał w pod róż
kos micz ną. Kie dy do tar liś my
do do mu, odet chną łem z ul -
gą. Naj waż niej sze dla mnie
by ło to, iż mo ja żo na by ła za -
do wo lo na z pod ró ży a mój dom
stał na swo im miej scu. 

Po se rii te le fo nów oka za ło się, że
mia łem spo ro za leg łych za mó wień. Ha -
ro wa łem od ra na do wie czo ra z przer -
wą na ob iad. Ewa oka za ła się fan ką
naj róż niej szych kur sów. Za czę ła od
pra wa ja zdy, po tem to już po gu bi łem
się w tym, co ak tu al nie ro bi. By ła dla
mnie mi ła i po wta rza ła że ko cha. Jej
pier wszy sa mo chód któ ry spła ca łem,
po ro ku wy glą dał tak, że na byw ca do -
cie kał czy aby na pew no licz nik nie zo -
stał cof nię ty. Po pro stu ru i na. Sprze -
da liś my go za mar ne pie nią dze
i ku pi liś my no wy. Mi ja ły la ta. Ja pra -
co wa łem ca ły mi dnia mi, Ewa jak za -
wsze mia ła swo je spra wy. Już od daw -
na przy grze wa łem so bie ob ia dy
w mi kro fa li i ja da łem sam. Jed nak by -
ły to na pręd ce przy rzą dza ne po sił ki
lub zwy kłe go tow ce do pod grze wa nia.
Ewa by ła prze cież „no wo czes ną ko bie -
tą i stać przy ga rach nie bę dzie”. 

Mo ja żo na twier dzi ła, że dzie ci mieć
nie mo że a ja tęsk ni łem za po sia da -
niem praw dzi wej ro dzi ny, pła czem
dziec ka i wspól ny mi spa ce ra mi na plac
za baw. Dom był już ukoń czo ny, za mó -
wień nie by łem w sta nie prze pra co -
wać, jed nak cze goś w tym wszyst kim
bra ko wa ło. Ewa od da la ła się ode mnie
co raz bar dziej ale z uśmie chem umia -
ła wy do być ode mnie to, co chcia ła.
Pie nię dzy nie bra ko wa ło, więc wszyst -
kie kar ty kre dy to we by ły w ciąg łym
uży ciu. Cza sa mi mie liś my go ści lub
szliś my do ko goś, lecz źle się czu łem
w tym to wa rzy stwie. Wszy scy traj ko -
ta li o spra wach bez zna cze nia z ta kim
za cię ciem, że nie pa mię tam aby kto -
kol wiek za czął i skoń czył dwa zda nia. 

In te res szedł do brze i mu sia łem czę -
sto wy jeż dżać na Ukra i nę. Pew ne go
dnia Ewa sta nę ła w drzwiach war szta -
tu z ja kimś męż czyz ną. To mój ku zyn
To siek. Chy ba nie bę dziesz miał nic
prze ciw ko te mu, je śli za miesz ka u nas
przez ja kiś czas? Właś nie wró cił z An -
glii, bo tam nie ma pra cy. Miesz ka nie
sprze dał przed wy ja zdem i nie ma
gdzie się po dziać. Za nim od po wie dzia -
łem, usły sza łem: wie dzia łam, że się
zgo dzisz! Wkrót ce „Spo ko” zre zy gno -
wał z pra cy. By łem zdzi wio ny, bo do -

brze za ra biał i miał ob jąć kie row -
nic two fi lii na Ukra i nie. Oka za ło

się, że To siek jest „wprost wy -
ma rzo ny na to sta no wi -

sko”. Zna an giel ski, tro -
chę ro syj ski i ma in ne
za le ty. Wy sła łem go
w de le ga cję na Ukra i -
nę aby do piął pew ne

spra wy. Kie dy wró cił
oka za ło się, że bę dzie le -

piej dla in te re su je śli zo sta nie
for mal nie mo im wspól ni kiem „bo biu -
ro kra cja nas wy koń czy”. For mal no ści
za ła twiał pe wien „bar dzo do bry praw -
nik” po le co ny przez zna jo mych Ewy.
Pan me ce nas za cią gał wschod nim ak -
cen tem gdyż – jak twier dził – ro dzi ce
po cho dzi li z kre sów.

Te go dnia po śpiesz nie pod pi sa łem
ko lej ną ster tę do ku men tów gdyż by -
łem pra wie spóź nio ny. Oko ło 50 km
od do mu, ja kiś wa riat wy prze dzał mój
sa mo chód cię ża rów ką tak, że ze pchnął
mój sa mo chód z dro gi. Obu dzi łem się
w szpi ta lu. Miał pan szczę ście – usły -
sza łem od le ka rza. Tyl ko kil ka stłu -
czeń po ta kim wy pad ku... aż trud no
uwie rzyć. Ewa od wie dzi ła mnie dwa
ra zy.

Po ty god niu pod je cha łem pod dom
tak sów ką. Drzwi otwo rzył mi... mój
praw nik. Za nim sta ło dwóch osił ków.
Pan już tu nie miesz ka – usły sza łem.
To ja kiś żart? Chcia łem wejść, ale nie
mog łem się prze cis nąć mię dzy ni mi.
Je den z fa ce tów po dał mi te czkę z do -
ku men ta mi. Pan sprze dał dom i fir mę
pa nu An to nie mu. Ja? Ni cze go ta kie -
go nie pla no wa łem i nie pla nu ję. – A to
co? Nie umie pan czy tać? Tu jest
wszyst ko: for mal nie i wy raź nie. Drżą -
cy mi rę ka mi otwo rzy łem te czkę i pa -
pie ry wy sy pa ły się na zie mię. Na ko -
la nach prze czy ta łem włas no ręcz nie
pod pi sa ny akt sprze da ży. Tu są two je
pie nią dze – usły sza łem i obok mnie
wy lą do wa ła ak tów ka. A te raz wy no -
cha!! 

Jak ma ne kin sta ną łem na no gach.
Wzrok tych trzech fa ce tów nie wró żył
ni cze go do bre go. Wzią łem ak tów kę
i od sze dłem. Z od da li usły sza łem głoś -
ny śmiech Ewy... 

Sze dłem otę pia ły i scen ki z osta t nich
lat prze ska ki wa ły mi w gło wie jak ja -
kiś upior ny ka lej do skop.

Po ja kimś cza sie usia dłem cięż ko
obok ko goś na ław ce. Od ru cho wo zer -
kną łem do książ ki na je go ko la nach:
„Nie ten jest bied ny, kto po sia da ma -
ło, lecz ten, kto pra gnie wię cej”. – Se -
ne ka. Nie zna jo my po chwi li za gad nął:
ja ja dę do Bel gii a pan do kąd?

Jan Prze stro ga 
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„Co co Cha nel. Le gen da i ży cie”
– Ju sti ne Pi car die

Wiel cy pro jek tan ci mo dy to za -
zwy czaj oso by kon tro wer syj ne
o któ rych pry wat nym ży ciu
prze cięt ny czło wiek wie nie wie -
le. Zna my ich na zwi ska, wy bit -
ne kre a cje, ale nie je steś my
w sta nie po dać żad nych kon -
kret nych in for ma cji na te mat
ich ży cia i twór czo ści. Jed no jest
pew ne. Su my, ja kie trze ba wy -
dać na wspa nia łą kre a cję bądź
kos me tyk sy gno wa ny na zwi -
skiem „le gen dar ne go pro jek tan -
ta” są wprost ba joń skie. Się ga -
jąc po bio gra fię zna ne go
w świe cie mo dy twór cy uda je się
nie co zmniej szyć tę nie wie dzę.
„Co co Cha nel. Le gen da i ży cie”
to zna ko mi ta, wcią ga ją ca i nie -
zwy kle bar wna pod róż w prze -
szłość. Książ ka Ju sti ne Pi car die
przez pryz mat ro dzą cej się no -
wej mo dy i eg zy stu ją cej gdzieś
na mar gi ne sie ży cia Cha nel fran -
cu skiej bo he my, po ka zu je czy -
tel ni ko wi Pa ryż, Fran cję, Eu ro -
pę oraz Sta ny Zjed no czo ne.
A wszyst ko to na tle nie zrów na -
nej i szcze rej do bó lu „gran de
ma de mo i sel le”. In spi ru ją cą wy -
pra wę po ży ciu, twór czo ści i licz -
nych ro man sach pan ny Co co
czy tel nik roz po czy na w Do mu
Mo dy Cha nel przy Ru Cam bon
31. Kie dy zo sta nie już wpro wa -
dzo ny w atmo s fe rę te go ma gicz -
ne go miej sca, któ re czę sto zwa -
ne jest tak że san ktu a rium mo dy,
go tów jest do po zna nia hi sto rii
ży cia nie zwy kle sil nej i zde cy -
do wa nej ko bie ty. Ga briel le Cha -
nel uro dzi ła się w 1883 ro ku
w jed nej z licz nych wsi w Ower -
nii. Kil ka lat póź niej po śmier ci
mat ki, oj ciec od dał Ga briel le
wraz z sio stra mi do sie ro ciń ca
w Au ba zi ne. Tam Cha nel na u -
czy ła się szyć, a sztu kę ro bie nia
ka pe lu szy prze ka za ła jej ciot ka.
Gdy dziew czy na osią gnę ła peł -
no let niość, opu ści ła sie ro ci niec
i pró bo wa ła pro wa dzić sa mo -
dziel nie ży cie. Cho ciaż los nie
ob cho dził się z nią ła ska wie, ona
upar cie dą ży ła do ce lu. Po zna -
wa ła ko lej nych męż czyzn, dzię -
ki któ rym zdo by ła fun du sze na
otwar cie sa lo nu z ka pe lu sza mi.
Biz nes za czął co raz le piej fun -
kcjo no wać. Cha nel ze swo im za -
mi ło wa niem do pro stej ele gan -
cji wpro wa dzi ła do świa ta mo dy
świe że tchnie nie. Sta ła się roz -

poz na wal na, jej kre a cje za czę ły
przy no sić spo re zy ski. Z ubo giej
sie ro ty prze i sto czy ła się w sil ną
i ele gan cką pro jek tan tkę, ma ją -
cą świat mo dy u swo ich stóp.
Dzię ki książ ce czy tel nik po zna -
je Co co Cha nel z dwóch stron.
Pier wsza, to jej włas ne wy po -
wie dzi, któ re au tor ka Ju sti ne
Pi car die, wy do by ła na świat ło
dzien ne z ar chi wal nych li stów
i za pi sków. Nato miast w dru giej
czy tel nik za poz na je się ze spi sa -
ny mi wspom nie nia mi jej przy -
ja ciół. Sa ma pro jek tan tka ja wi
się ja ko oso ba ob da rzo na nie -
zwy kłą cha ryz mą i sta now czo -
ścią. Si ła, ja ka ema nu je z tej
drob nej i szczup łej ko bie ty, jest
nie wy o bra żal na. De ter mi na cja
i zde cy do wa nie to mo ce na pę do -
we, któ re poz wo li ły Cha nel od -
nieść nie praw do po dob ny suk -
ces. Jed nak wie le wy da rzeń
z ży cia Co co jest do syć nie jas -
nych. Sa ma pro jek tan tka czę sto
przy ta cza ła swo im roz mów com
kil ka wer sji jed ne go zda rze nia.
Do wie lu spraw nie chcia ła jed -
nak wra cać, zby wa ła je mil cze -
niem, bądź gwał tow nie prze cho -
dzi ła do in ne go te ma tu.
A nie do po wie dzeń by ło w ży ciu
Co co Cha nel wie le. Naj dot kli -
wszym jest chy ba jej sta no wi -
sko i ro la, ja ką ode gra ła pod czas
dru giej woj ny świa to wej. Okres
ten kła dzie się bo wiem ogrom -

nym cie niem na oso bie Cha nel,
któ ra czę sto oskar ża na by ła
o ko la bo ra cję bądź szpie go stwo.
W pu bli ka cji Ju sti ne Pi car die
zna laz ło się, oprócz zna ko mi tej
na rra cji, tak że bar dzo wie le
zdjęć i ry sun ków przed sta wia -
ją cych Co co Cha nel, ale tak że
oso by z jej oto cze nia, bli skich,
przy ja ciół, ko chan ków i mo del -
ki. Nie za bra kło tak że ilu stra cji
uka zu ją cych per fu my, Cha nel
No 5, oraz zdjęć ko biet odzia -
nych w kre a cje Cha nel – w tym
Jac kie Ken ne dy. 

„Co co Cha nel. Le gen da i ży -
cie” to książ ka, któ rą war to je -
śli nie prze czy tać od de ski do
de ski, to przy naj mniej przej rzeć
jej naj cie ka wsze lub naj bar dziej
kon tro wer syj ne frag men ty.
Pew ne na zwi ska, w tym iko ny
świa ta mo dy odzna czy ły trwa łe
pięt no we współ czes nej kul tu -
rze i ludz kiej świa do mo ści, za -
tem igno ran cja w tej kwe stii jest
niewskazana. Pu bli ka cja Ju sti -
ne Pi car de to książ ka, któ rą czy -
ta się z za chwy tem, z wy pie ka -
mi na twa rzy, ale nie brak w niej
tak że ele men tów skła nia ją cych
do ref lek sji i za sta no wie nia. „Co -
co Cha nel. Le gen da i ży cie” to
nie zwy kłe i po tro sze też bo leś -
nie praw dzi we świa dec two wiel -
kie go suk ce su.

Iza be la Krzy siak

Warto przeczytać
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Zde cy do wa nie
po le cam!



Lato to taki magiczny okres, kiedy stajemy się
bardziej otwarci na innych. To czas, kiedy łatwiej
decydujemy się na spontaniczne działania jak na

przykład wyjazd na weekend, który pozwala się wyrwać
z marazmu dnia codziennego. Częściej niż podczas innych
pór roku spotykamy się ze znajomymi i zapraszamy ich
do siebie, aby miło i przyjemnie spędzić czas. Gdy
wpadniemy już na pomysł zaproszenia gości, po chwili
zaczynamy się zastanawiać, czym ich podejmiemy?

Popularny latem grill jest jedną z opcji, ale często chcemy
zaskoczyć znajomych zupełnie inną kuchnią. Co zrobić,
aby przełamać grillowy stereotyp i zaproponować zupełnie
nowe dania, które nie pochłoną zbyt dużej ilości czasu
i pieniędzy? Jak przygotować grillowe potrawy, 
by przyciągnęły gości smakiem i aromatem? Jak sprawić
by wspominali je aż do następnego grilla? Na taką właśnie
okazję przygotowałem przepisy, które są moim sposobem
na udane, letnie party.                         Mariusz Krzysiak

Kuchnia męskim okiem  
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Łosoś w papryce
i skórce z pomarańczy

Skład ni ki:
l filet z łososia ze skórą
o wadze około 600
– 800 g l 1 pomarańcza
(sok i skórka) 
l 1,5 łyżeczki czerwonej
papryki w proszku 
l 2 łyżeczki cukru 
l 2 łyżki oliwy extra
vergine l do podania:
400 g jogurtu greckiego

Grillowane pomidorki
koktajlowe

Skład ni ki:
l 400 g pomidorków
koktajlowych l sól
morska i świeżo zmielony czarny pieprz l 4 łyżeczki cukru
l 4 łyżeczki suszonego oregano l 1 łyżka oliwy extra
vergine

Spo sób wy ko na nia:
1. Ze trzeć skór kę z po ma rań czy na drob nej tar ce, od ło żyć. Po ma -

rań czę prze kro ić na pół i wy cis nąć sok z każ dej po łów ki bez -
poś red nio do mi ski. Ło so sia op łu kać i osu szyć, wło żyć do mi -
ski z so kiem po ma rań czo wym skór ką do gó ry, de li kat nie
do cis nąć pal ca mi i od sta wić na pół go dzi ny. W mię dzy cza sie
przy go to wać po mi dor ki.

2. Po mi dor ki kok taj lo we prze kro ić na po łów ki, uło żyć na tac ce do
gril lo wa nia roz cię ciem do gó ry, do pra wić so lą, pie przem, cu -
krem, su szo nym ore ga no. Skro pić oli wą ex tra ver gi ne, od ło -
żyć.

3. Ło so sia wy jąć z ma ry na ty i osu szyć pa pie ro wym ręcz ni kiem.
Do pra wić so lą i pie przem (od stro ny mię sa bez skó ry), po sma -
ro wać od ło żo ną skór ką po ma rań czo wą, po sy pać czer wo ną pa -
pry ką, cu krem i po lać oli wą ex tra ver gi ne. Po ło żyć na roz grza -
nym gril lu skór ką do do łu i gril lo wać aż skór ka bę dzie chru pią ca
a mię so wy sma żo ne do oko ło 1/3 wy so ko ści fi le tu. Wów czas
prze wró cić fi le ty na dru gą stro nę i gril lo wać jesz cze przez oko -
ło 2-3 mi nu ty, lub do cza su aż mię so nie bę dzie już su ro we (le -
piej zdjąć wcześ niej z gril la aby nie prze su szyć ło so sia). Zdjąć
z gril la i od ło żyć na de skę, po kro ić na po rcje.

4. Pomidorki (najlepiej grillować jednocześnie z łososiem jeśli
mamy miejsce na grillu) razem z całą tacką położyć na grillu
i grillować przez około 10 minut, bez mieszania. Możemy je też
grillować na patelni grillowej lub upiec w piekarniku. Łososia
podawać z pomidorkami i jogurtem greckim. 

Sa łat ka ze szpi na kiem, kur cza kiem
i ana na sem z gril la

Skład ni ki:
l 1 po je dyn cza pierś kur cza ka l 2 gru be
pla stry ana na sa l 1/2 bia łej ce bu li
l 1/2 cy try ny l 2 gar ście świe żych li ści szpi -
na ku l 1/3 szklan ki list ków mię ty

Sos z ta ba sco:
l 1 łyż ka star te go im bi ru l 1 star ty zą bek
czos nku l star ta skór ka z po ło wy li mon ki
l sok z jed nej li mon ki l 2 łyż ki brą zo we go
cu kru l pół ły że czki ta ba sco l 1 łyż ka oli wy
ex tra ver gi ne l szczyp ta so li l kil ka list ków
mię ty

Spo sób wy ko na nia:
1. Skład ni ki so su wy mie szać w du żej mi sce (sa -

la ter ce) i zo sta wić na dnie. Na wierzch po ło -
żyć szpi nak i list ki mię ty.

2. Pierś kur cza ka na ciąć w 3 miej scach (jak na
zdję ciu), po ło żyć na roz grza nym gril lu ra zem
z ce bu lą i cy try ną, po so lić. Kur cza ka przy kryć
ana na sem (ana na sa po sy pać pie przem i odro -
bi ną drob ne go cu kru) i gril lo wać z jed nej stro -
ny przez 8 mi nut, na stęp nie prze ło żyć na dru -
gą stro nę i gril lo wać ko lej ne 5 mi nut (ana na sa
na tym eta pie zdjąć z kur cza ka i gril lo wać
obok).

3. Zdjąć z pa tel ni, po od cze ka niu 4 mi nut mię so
po kro ić na pa ski, do dać do sa łat ki ra zem z po -
kro jo nym ana na sem i drob no po kro jo ną ce -
bu lą, wy mie szać przed sa mym po da niem. 



„B” nie spo dzie wa nie po ja wi ła się
u mnie w osta t ni wto rek i spy ta ła ni
stąd ni zo wąd: I jak le ci? Kto jak kto,
lecz ona jesz cze ni gdy tak mnie nie za -
gad nę ła. Od po wie dzia łem po my ślów -
ce: mo że ob cho dzi pro kla mo wa ny
przez sie bie dzień do bro ci dla zwie rząt
gdyż wie le ra zy da ła mi do zro zu mie -
nia, że je stem bli sko spo krew nio ny nie
tyl ko z mał pą ale i z osłem? Wiel ce mi
mi ło, że mnie py tasz, to za le ży: je śli
le ci źle – to do brze, je śli do brze – to
źle. Ale oczy wi ście dla cie bie źle. Led -
wie skoń czy łem mó wić osta t nie sło -
wo, już od po wie dzia ła. Spo koj niej
chłop czy ku – wi dzę, że mo je na u ki nie
idą na mar ne. Któż by po my ślał: za -
czy nasz my śleć! I to sa mo dziel nie! Ale
uwa żaj, że by zwo je ci się nie prze grza -
ły. By łem w pod łym na stro ju i nie mia -
łem ocho ty na dy plo ma tycz ną na iw -
ność, więc szyb ko od cią łem się: a ty
jak so bie ra dzisz bez mó zgu? Sam się
prze stra szy łem te go co po wie dzia łem,
lecz dzię ki te mu ob ce so we mu py ta niu
roz mo wa po to czy ła się w nie o cze ki wa -
nym kie run ku. Moż na ją na zwać wy -
wia dem z po wo du sek wen cji py tań
i od po wie dzi. 

Ona: Jak wi dzisz, do sko na le. A jak
są dzisz, gdzie mia ła bym mieć mózg
sko ro nie mam gło wy? Nie je stem ma -
te rial na w wa szym ro zu mie niu te go
sło wa. Je stem dru gą stro ną ja ko ści i to
ci po win no wy star czyć. Za ma ło wiesz,
abym mog ła ci to wy jaś nić. 

Ja: Czy to moż li we, że ist nie jesz dzię -
ki nam – lu dziom? 

Ona: Je stem tu pra wie tak dłu go, jak
ist nie je ro dzaj ludz ki. I nie dzię ki wam,
lecz przez was. Pra wie na tych miast jak
tyl ko na Zie mi po ja wił się czło wiek, ja -
kość po dzie li ła się na by le ja kość i nie-
by le ja kość. Cza sa mi roz my ślam o przej -
ściu na jas ną stro nę, lecz na ra zie jest
to nie moż li we. Wy mi na to nie poz wa -
la cie.

Ja: Lecz je śli prze szła byś na jas ną
stro nę, prze sta ła byś mieć sens i na stą -
pił by po wrót do jed nej ja ko ści. 

Ona: „Do stu be czek peł nych naj wię -
kszych nie go dzi wo ści te go świa ta!”.
Jak śmiesz pod wa żać sens mo je go ist -
nie nia!

Ja: (Po dłuż szej chwi li). Nie chcia -
łem cie bie ura zić, prze pra szam.

Ona: No do brze (już spo koj niej). Mój
czas mie rzy się ina czej. Po za tym nic
nie jest sta tycz ne i wszyst ko cią gle się
zmie nia. Ja też. Tro chę się za pom nia -
łam i uleg łam wa sze mu, ludz kie mu
wpły wo wi: go dzę się na upływ cza su,
lecz nie przyj mu ję do wia do mo ści je -

go kre su w wy mia rze in dy wi du al ne go
ist nie nia. 

Ja: Prze pra szam, cze mu mam za -
wdzię czać twój do bry hu mor oraz fakt,
że ze mną tak roz ma wiasz? 

Ona: Wszyst ko w swo im cza sie. 
Ja: Jak to się dzie je, że mo żesz być

w wie lu miej scach na raz? 
Ona: Na two im eta pie po jmo wa nia

mu si ci wy star czyć po rów na nie do wo -
dy. Czy jest ona w chmu rze czy spa da
desz czem, czy jest obec na w szklan ce
wo dy czy w tsu na mi, za wsze po zo sta -
je wo dą choć peł ni róż ne ro le. 

Ja: No tak! Wo da mo że da wać ży cie
lub je nisz czyć. A ty? 

Ona: Ja dzia łam ja ko ne ga tyw na stro -
na. O po zy tyw nej stro nie mu sisz po -
ga dać z nie-by le ja ko ścią. 

Ja: A gdzie moż na ją spot kać bo
u mnie ja koś nie chce się po ja wiać? 

Ona: Do pó ki na to sam nie wpad niesz,
ja ci w tym nie po mo gę. 

Ja: Ale mo że cho ciaż ja kiś mo tyw na
za sta no wie nie? – po pro si łem.

Ona: Spi ra la. Nie sły sza łeś o Spi ra li
Zro zu mie nia? No tak, to prze cież mo -
je au tor skie po ję cie. Po le ga to na tym,
że je śli je steś w pew nej od leg ło ści od
ce lu któ rym jest zro zu mie nie, mu sisz
za to czyć wie le krę gów wo kół swo je go
ego po or bi cie włas nej głu po ty. Każ dy
krąg trosz kę się spi ral nie po wię ksza
i dzię ki te mu po za to cze niu ko lej nych
krę gów, za każ dym ra zem znaj dziesz
się tro chę bli żej wła ści we go ce lu zro -
zu mie nia. I tak da lej. 

Ja: A gdzie ja je stem na tej dro dze? 
Ona: Właś nie uda ło ci się za to czyć

ko lej ny ta ki krąg i stąd mój do bry hu -
mor. 

Ja: Nie ro zu miem. Prze cież je śli jest
źle, to do brze. A je śli do brze, to źle. Dla -
cze go masz do bry hu mor z po wo du mo -
je go – je śli do brze ro zu miem – po stę -
pu na dro dze do zro zu mie nia, sko ro to
nie le ży w two im in te re sie?

Ona: Wi dzę, że przed to bą jesz cze dłu -
ga dro ga. Je śli skar cisz i uka rzesz włas -
ne dziec ko, to czy nisz to z nie na wi ści
czy dla je go do bra? Dziec ko ma po czu -
cie krzyw dy, lecz ty wiesz swo je. 

Ja: Więc ile ra zy mu szę się ob ró cić
po or bi cie mo jej... nie wie dzy aby do -
trzeć do ce lu? 

Ona: To już twój biz nes. 
Ja: Czy mo żesz jesz cze... 
Ona: Wy star czy! 
Ja: Tyl ko jed no, osta t nie py ta nie! 
Ona: No to szyb ko, słu cham. 
Ja: Co mam zro bić, jak pa trzeć na

świat aby te krę gi by ły jak naj mniej -
sze? 

Ona: Tak jak na kwia ty w wa zo nie. 

Ja: Lu bię pa trzeć na kwia ty... 
Ona: Nie o to cho dzi. Je śli pa trzysz

na kwia ty, mu sisz wi dzieć je wszyst -
kie na raz i każ dy z osob na. Wi dzieć ile
ma ją płat ków, od cie nie ko lo rów, zro -
zu mieć włas ne este tycz ne wra że nia,
ale to nie wszyst ko. Mu sisz też wi dzieć
wa zon, z cze go i jak jest wy ko na ny,
tak że stół na któ rym on stoi. Wi dzieć
meb le, ca ły po kój oraz ca ły bu dy nek.
Uli cę, mia sto, ca ły re gion i ca ły kraj.
Mu sisz...

Ja: Prze pra szam, czy to zna czy, że
mu szę wi dzieć wszyst ko? 

Ona: To by by ło na ty le! 
Ja: Kie dy bę dzie my mo gli po roz ma -

wiać tak jak dzi siaj? 
Ona: Już ja po sta ram się o to, aby

na stą pi ło to jak naj szyb ciej! 

Prze strzeń za fa lo wa ła i ty le ją wi dzia -
łem. 

Uff! Czu łem się, jak bym stał przy sa -
mej po rę czy na naj wyż szym bal ko nie
dra pa cza chmur i kur czo wo trzy mał
się zim nych me ta lo wych prę tów. Jak -
bym bał się zro bić krok do ty łu, aby
nie wy pu ścić z rąk je dy ne go opar cia,
jed no cześ nie zmu szał się do oder wa -
nia wzro ku od da le kiej prze strze ni. Po
pew nym cza sie od zy ska łem na miast -
kę we wnętrz nej rów no wa gi. 

Za sta na wia łem się, ja kie to ko ło za -
to czy łem w Spi ra li Zro zu mie nia. Do -
sze dłem do wnio sku, że mo że „B” cho -
dzi ło o to, iż za miast za cie kle bun to wać
się prze ciw ko jej obec no ści i efek tom
dzia ła nia, pró bu ję to zro zu mieć i od -
na leźć w tym sens. Jak wi dać, roz mo -
wa i ob co wa nie z by le ja ko ścią to nie
prze lew ki. Nie da się zbyć by le czym. 

„Or bi ta głu po ty wo kół włas ne go ego”
też nie da wa ła mi spo ko ju. Mo że to ego -
izm po wo du je wszyst kie mo je by le ja -
kie sy tu a cje i przy mus krę ce nia się w tej
spi ra li? Je śli bym tak wy zwo lił się z ego -
iz mu, mo że móg łbym pro stą dro gą dojść
do zro zu mie nia? Ale zro zu mie nia cze -
go: sen su ży cia? Mo że tak, gdyż jest to
chy ba naj waż niej sze py ta nie, ja kie mo -
że za dać czło wiek. Skła mał bym gdy bym
po wie dział, że nie roz my śla łem na ten
te mat. Owszem, mam włas ny po gląd
jed nak wiem, że gdy bym tu taj za czął
o tym mó wić, by le ja kość na tych miast
da ła by mi ta ką na u czkę, że odech cia ło -
by mi się wcho dzić w kom pe ten cje fi lo -
zo fów. Ale prze cież każ dy z nas jest po
tro sze fi lo zo fem ipo swo je mu wi dzi sens
włas ne go ży cia. Naj waż niej sze w tym
wszyst kim jest, że to py ta nie zo sta ło już
po sta wio ne. I to daw no! 

Mi chał No wac ki

Sło wo o by le czym
Ekskluzywny wywiad z bylejakością! 
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Lato tuż tuż... 
więc na Zumbę rusz!!! 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia 
z Zumby oraz Zumby Express + BBB!!!

Co to jest Zumba?
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!!! 

Co to jest BBB?
To skrót od nazw: 

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

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

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!!!

Kontakt: 
0489 823 803 

lub 
info@childrenofeurope.be
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Q
U

ALITY OF SERVIC
E

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:
www.hos pi tals.be

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, tel: 03 233 87 93

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.). 

Or de van ad vo ca ten te An twer pen
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
Save Insurance Ubezpieczenia, 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:

47lipiec 2012 Antwerpia po polsku    
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