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Od Redakcji
Zima trochę odpuściła, nie ma mrozu, za to mamy deszcz
i szarówkę.
Ale pocieszmy się, że nawet w takie wydawałoby się
nieciekawe dni, może się nam przytrafić coś miłego.
Dowodem są pomysły Magdaleny, czyli jak zrobić coś
z niczego. Sympatyczne i optymistyczne propozycje na
zimowe wieczory.
Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru
„Antwerpii po polsku” mając nadzieję, że każdy znajdzie
dla siebie coś ciekawego.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na stronę trzecią,
gdzie znajduje się informacja o Centrum Pomocy Prawnej
i Życiowej w Antwerpii. Wychodząc naprzeciw

oczekiwaniom Polonii i w odpowiedzi na liczne prośby
Centrum proponuje usługi logopedy i psychologa
dziecięcego. Problem ze znalezieniem w Antwerpii
polskiego logopedy istniał od dawna i niejednokrotnie 
do Centrum zwracali się rodzice z prośbą o pomoc. 
Teraz polskie dzieci będą miały możliwość pracowania
z polskim specjalistą co z pewnością ułatwi życie także ich
rodzicom.
Oprócz stałych rubryk i cykli informujemy o kolejnej
edycji konkursu „Polak Roku” oraz o dwóch ważnych
spotkaniach: „Zasiłki rodzinne i porodowe w Belgii” 
(s. 23) i Spotkanie dla polskich firm i pracowników
indywidualnych (s. 47).

Życzymy przyjemnej lektury

RRee  ddaakk  ccjjaa
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Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,

przy współpracy z Fundacją Semper Polonia w Warszawie.
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Tylko u nas:

4 prawnik (prawo rodzinne, karne, karno-gospodarcze, cywilne, windykacyjne,
handlowe, skarbowe, odszkodowawcze)

4 specjalista w zakresie prawa polskiego
4 specjalista od ubezpieczeń
4 doradcy zawodowi w zakresie spraw urzędowych, pomoc przy zameldowaniu,

zasiłki rodzinne, zakładanie firm, podatki i wiele innych
4 psycholog dla dorosłych i dla dzieci
4 logopeda dla dzieci 

Te i inne problemy pomogą Ci rozwiązać nasi specjaliści.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy współpracy z Fundacją
Semper Polonia z Warszawy.

PPoorraaddyy  ttyyllkkoo  nnaa  uummóówwiioonnee  ssppoottkkaanniiee..

WWIIĘĘCCEEJJ IINNFFOORRMMAACCJJII::

mmaaiill::  cceennttrruummaannttwweerrppiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm
tteelleeffoonn::  00448855..662288..449988
www.centrumpomocyprawnej.be

CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ

I ŻYCIOWEJ

DLA POLONII
Informujemy, że zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów od lutego do Państwa

dyspozycji jest logopeda oraz psycholog dla dorosłych i dla dzieci
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Wszystkich, którzy lubią 
śpiewać, tańczyć 

i występować na scenie 
zapraszamy na zajęcia.

Przyjmujemy dzieci już 
od 3,5 roku do 13, 14, 15 lat… i więcej.

Zajęcia odbywają się w soboty, 
w trzech grupach wiekowych.

KKoonnttaakktt::
tteell..  00448899..882233..880033

mmaaiill::  iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
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Są w Antwerpii miejsca
wyjątkowe, będące
uosobieniem piękna
i atrakcyjności tego
miasta. Otoczone
historią, duchami
przodków i tajemnicą,
ukazują bogactwo
architektoniczne
i historyczne Antwerpii.
Zapraszam na spacer.

Ka mie ni ce i ka mie ni czki
Jed ną z cie ka wszych uli czek

na sta rym mie ście jest Gil de ka -
mer sstra at.  Pod nu me rem 1
znaj du je się od re sta u ro wa na ka -
mie ni ca zwa na De Win te Le e uw
(Pod Bia łym Lwem) bę dą ca daw -
niej sie dzi bą mło dych kusz ni -
ków. Ka mie ni ca pod nu me rem
3 po wsta ła w 1465 ro ku no si na -
zwę Vel ken borg – Dla Sta rych
Łucz ni ków i to oni mie li ją w po -
sia da niu aż do koń ca wie ku
XVIII. Nie wąt pli wą jej ozdo bą są
au ten tycz ne ba ro ko we wnę trza
z po ło wy sie dem na ste go wie ku.

Na za mó wie nie prze woź ni ków
w 1309 ro ku zbu do wa na zo sta -

ła miesz czą ca się pod nu me rem
4 ka mie ni ca zwa na De vier Win -
den – Pod Czte re ma Wia tra mi.
W la tach 1554 -1555 jej szczyt
zo stał prze bu do wa ny i ozdo bio -
ny sym bo la mi czte rech stron
świa ta oraz mo ty wa mi uka zu ją -
cy mi pra cę że gla rzy. 

Przy tej sa mej uli cy pod nu -
me rem 6 stoi ka mie ni ca De Hal -
fma ne (Pod Pół-męż czyz na mi)
zbu do wa na przez Fran sa Flo ri -
sa Młod sze go dla ce chu kusz ni -
ków w 1580 ro ku.

God na uwa gi jest rów nież
pięt na sto wiecz na ka mie ni ca pod
nu me rem 7. No si na zwę De Swa -
en (Pod Ła bę dziem) i by ła daw -
niej sie dzi bą ce chu szmu kle rzy.
Jej obec ny wy gląd na da no do -
pie ro w wie ku XIX kie dy zo sta -
ła grun tow nie prze bu do wa na. 

Do dnia dzi siej sze go do sko na -
le za cho wa ła się nie wiel ka ka -
mie ni ca przy Lan ge Pre mon -
stra tens 45. Jej na zwa – Bo lo nia
la Gras sa, po cho dzi z ro ku 1586
kie dy wła ści cie lem był bo loń ski
ku piec J.B.Spi no la. Cie ka wa jest
jej ce gla na ele wa cja z wy so kim
szczy tem, po zba wio na pra wie
de ko ra cji z wy jąt kiem pa sów
z bia łe go ka mie nia. 

Na wie lu an twer pskich ka mie -
ni cach moż na za u wa żyć fi gur -
ki Mat ki Bo skiej – pa tron ki mia -
sta. Jak mó wią miesz kań cy:
„An twer pia ma wie le twa rzy,
a wie le z nich ma po stać Ma ryi”. 

An twer pskie ka mie ni czki po -
wsta wa ły w okre sie kie dy mia -
sto prze ży wa ło swój nie zwy kły
roz kwit (XIV – XVI wiek). Po są -
gi i fi gur ki by ły po dzię ko wa -
niem miesz kań ców za opie kę
Mat ki Bo skiej i jed no cześ nie
proś bą o jej wspar cie, po moc
i ochro nę.

DO MY CE CHO WE 
I IN NE
Dom Han zy

W koń ców ce XVI wie ku jed -
nym z naj wię kszych re ne san so -
wych bu dyn ków ota cza ją cych
ry nek w An twer pii był Dom
Han zy. Zbu do wa ny zo stał w la -
tach 1564 – 1569 we dług pro -
jek tu zna ne go i ce nio ne go

w tam tych cza sach ar chi tek ta
Cor ne li sa Flo ri sa. Bu dy nek spło -
nął pod ko niec wie ku XIX.

W po ło wie XVI wie ku re zy do -
wa ła tu ra da sied miu kup ców
z syn dy kiem Su der ma nem. Tu -
taj rów nież by ły po miesz cze nia
i ma ga zy ny Kom pa nii Bał tyc kiej
do Han dlu ze Szwe cją, Ro sją
i Pol ską. Wy gląd Do mu Han zy
zna my mię dzy in ny mi z ry ci ny
Pie te ra van der Bor chta. 

Hes sen hu is
Po ło żo ny przy Fal con rui 53,

póź no re ne san so wy wiel ki dwu -
kon dy gna cyj ny bu dy nek ze
skrom ny mi ele wa cja mi z ceg ły,
ozdo bio ny pa sa mi jas ne go ka -
mie nia w sty lu bra ban ckiej ar -
chi tek tu ry go tyc kiej z wpły wa -
mi wło skie go re ne san su.
Zbu do wa ny zo stał w 1562 ro ku,
a au to rem pro jek tu był Cor ne -
lis Flo ris. Hes sen hu is po wstał
na zle ce nie kup ców i spe dy to -
rów. Słu żył ja ko por to wy ma ga -
zyn to wa ro wy. Na zwa po cho dzi
od nie miec kie go mia sta He sja,
w któ rym wy twa rza no spe cjal -
ne wóz ki do prze wo że nia to wa -
rów. Oprócz po wierz chni ma ga -
zy no wej, par ter miał rów nież
staj nie dla ko ni i wo zów. Do spa -
nia dla woź ni ców prze zna czo ne
by ły po miesz cze nia na pię trach.
W XVII wie ku Hes sen hu is słu -
żył ja ko woj sko we ko sza ry, póź -
niej po miesz cze nia adap to wa no
na ma ga zy ny biu ro we. Obec nie
za rzą dza nim mia sto i część je -
go po miesz czeń zo sta ła prze bu -
do wa na na ce le wy sta wo we. 

Dom Sie rot
Ma a gden hu is zwa ny Do mem

Dzie wic lub Do mem Sie rot, po -
ło żo ny przy Lan ge Gast hu is stra -
at 33, jest adap ta cją wcześ niej
zbu do wa ne go kom plek su do -
mów z prze zna cze niem na sie -
ro ci niec. Po wstał w la tach 
pięć dzie sią tych XVI wie ku i po -
cząt ko wo speł niał swo ją fun kcję
ja ko sie ro ci niec dla dziew cząt. 

Sto so wa no w nim me to dy 
wy cho waw cze wy mu sza ne za
po mo cą su ro wych kar. Wy cho -
wan ko wie mie li za pew nio ne wy -
ży wie nie, uczo no ich rów nież
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Poznajemy i odkrywamy
Antwerpię
Za pra sza my do wspól nych spa ce rów po An twer pii

Antwerpskie
kamieniczki
powstawały
w okresie
kiedy miasto
przeżywało
swój niezwykły
rozkwit (XIV
– XVI wiek).
Posągi
i figurki były
podziękowaniem
mieszkańców
za opiekę
Matki Boskiej
i jednocześnie
prośbą o jej
wsparcie,
pomoc
i ochronę

Gildekamersstraat. Źródło: www.panoramio.com



przy dat nych za wo dów. Ro dzi ce któ -
rzy ze wzglę du na trud ne wa run ki ma -
te rial ne zmu sze ni by li do po zo sta wie -
nia swo ich dzie ci w sie ro ciń cu
wie dzie li, że mo gą za brać je z po wro -
tem, je że li wa run ki by to we w ro dzi -
nie się po pra wią. Nie kie dy czas roz -
łą ki trwał bar dzo dłu go, dla te go aby
ro dzi ce po wie lu la tach mo gli roz poz -
nać swo je dziec ko, sto so wa no nie zwy -
kły spo sób iden ty fi ka cji. Po od da niu
dziec ka do sie ro ciń ca opie ku no wie
otrzy my wa li przed ar tą nie re gu lar nie
kar tę do gry lub świę ty ob ra zek, przy
czym dru gą część do sta wa ły ich dzie -
ci. Kar ty te do dziś moż na oglą dać
w mu ze um. 

Po mi mo te go, że dom sta no wi jed -
ną ca łość, wy raź nie wi dać po szcze gól -
ne bu dyn ki. Ok na ma ją cha rak te ry -
stycz ny dla tam te go cza su
pro sto kąt ny kształt i wy peł nio ne są
gru by mi szkla ny mi płyt ka mi. Skrom -
ny dzie dzi niec z ko lum na mi przy po -
mi na dzie dzi niec klasz tor ny. Naj cen -
niej sze dzie ła sztu ki znaj du ją ce się
w tym obiek cie w ro ku 1890 od da no
w de po zyt Mu ze um Sztuk Pięk nych.
Wy sta wio ne obec nie zbio ry za wie ra -
ją ce mię dzy in ny mi meb le, ce ra mi kę
użyt ko wą, tka ni ny i ob ra zy po sia da -
ją ogrom ną war tość hi sto rycz ną.
Wśród eks po na tów znaj du ją się ob ra -
zy przed sta wia ją ce ży cie w sie ro ciń -
cu i je go dar czyń ców. Wy jąt ko we są
mi se czki na kasz kę (oko ło 50 sztuk)
po cho dzą ce z koń ca śred nio wie cza
– naj wię kszy te go ty pu zbiór w Bel -
gii. Cie ka we jest rów nież wej ście do
mu ze um, ozdo bio ne po są ga mi dziew -
cząt, któ re ja ko pier wsze zo sta ły przy -
ję te do sie ro ciń ca. Przed sta wio no je
we wnątrz kla sy szkol nej wy ko na nej
z ogrom ną do kład no ścią. Wi docz ne

są na wet nie wiel kie pół ki z książ ka -
mi. 

Naj wię kszy mi mu ze al ny mi skar ba -
mi są: „Zdję cie z krzy ża” Ja co ba Jor -
da en sa, „Por tret sie ro ty” Cor ne liu sa
de Vo sa, i „Po sęp ny św. Hie ro nim” van
Dyc ka.

Dom An giel ski 
Po ło żo ny przy Prin sstra at 13 Het

En gelschhu is (Dom An giel ski) pier -
wot nie no sił na zwę Dom Van Lie re.
Zo stał zbu do wa ny w sty lu go ty ku bra -
ban ckie go dla bur mi strza An twer pii
Aren da van Lie re de San tho ven
w 1516 ro ku. 

Hi sto ria mó wi, że pod czas po by tu
w An twer pii miesz kał w nim ce sarz
Ka rol V ze swo ją świ tą. Póź niej dom
zo stał sprze da ny an giel skim kup com
i stąd je go na zwa. Oko ło ro ku 1650
je go wła ści cie la mi sta li się je zu i ci, a po
ka sa cji za ko nu w ro ku 1773 w Do mu
An giel skim mie ści ła się Aka de mia
Woj sko wa. 

Na po cząt ku XX wie ku znów po wró -
cił do je zu i tów. Obec nie po wy jąt ko -
wo sta ran nym od re sta u ro wa niu słu -
ży ja ko fa kul tet uni wersytecki. 

Dom Ce chu Pi wo wa rów
Przy uli cy Bro u wer sstra at 20 (na -

zwa nej tak na cześć ma la rza Adria na
Bro u we ra), znaj du je się daw ny Ce cho -
wy Dom Pi wo wa rów (Bro u wer shu is). 

Z tą na zwą wią że się pew na opo -
wieść. W 1552 ro ku de cy zją władz mia -
sta roz po czę to bu do wę no wej, pół noc -
nej czę ści mia sta co wią za ło się ze
znacz nym zwię ksze niem licz by lud -
no ści. W tym cza sie miesz kał w An -
twer pii bo ga ty i bar dzo nie ucz ci wy
cel nik Gil bert van Scho on be ke, któ ry
po sta no wił zbu do wać kil ka na ście swo -

ich bro wa rów. Aby bro wa ry fun kcjo -
no wa ły na le ża ło stwo rzyć spe cjal ny,
bar dzo kosz tow ny sy stem za o pa try -
wa nia ich w wo dę. Dla te go cen tral ną
ma szy ne rię umiesz czo no w „Wa ter hu -
is” – Do mu Wo dy. Tym cza sem prze -
bieg ły ku piec aby jak naj wię cej za ro -
bić, w swo ich bro wa rach uży wał wo dy
z miej skiej fo sy, któ ra nie speł nia ła
żad nych stan dar dów hi gie nicz nych.
Dla nie poz na ki przy wo ził wo dę w ma -
łych ilo ściach bar ka mi rzecz ny mi,
a ca ły in te res krę cił się wo kół brud -
nej i za nie czysz czo nej wo dy z fo sy.
Kon ku ren ci z bran ży pi wo war skiej by -
li za nie po ko je ni ja ko ścią pro duk tów
Scho on be ka i jed no cześ nie wzbu rze -
ni szyb ko ścią je go bo ga ce nia się. Ko -
niec koń ców wy gna li go z mia sta,
a gdy ten pró bo wał od zy skać swo je
wpły wy, za pła ci li zbi rom za je go
śmierć. W 1556 ro ku spad ko bier cy
nie szczęs ne go pi wo wa ra sprze da li
mia stu owe szes na ście bro wa rów. 

Od 1586 ro ku, kie dy to pi wo wa rzy
an twer pscy po raz pier wszy ze bra li
się w tym do mu, na da no mu na zwę
Do mu Ce chu Pi wo wa rów. Obec nie
człon ko wie te go ce chu zbie ra ją się
w tak zwa nej sa li ra dy urzą dzo nej
w sty lu sie dem na sto wiecz ne go ba ro -
ku. W piw ni cach znaj du je się ol brzy -
mi zbior nik na 5.000 hek to li trów,
z któ re go po raz osta t ni wo da by ła
czer pa na do pro duk cji pi wa w cza sie
Wy sta wy Ko lo nial nej i Mor skiej zor -
ga ni zo wa nej w An twer pii w 1930 ro -
ku. 

Od 1953 ro ku ist nie je tu od re sta u -
ro wa ne i wy jąt ko wo bo ga te w eks po -
na ty mu ze um. Jest na przy kład pom p-
ka z si kaw ką uży wa na do ga sze nia po -
ża rów aż do XVIII wie ku. Wy jąt ko wo
cie ka we są nie któ re wnę trza de ko ro -
wa ne kur dy ba na mi wy ra bia ny mi
w An twer pii i Me che len. Kur dy ba ny
to jed no bar wne od po wied nio gar bo -
wa ne skó ry cie lę ce lub ko źle, po kry -
te srebr nym lub zło tym wer nik sem
i ręcz nie ma lo wa ne. W XVII wie ku był
to popularny spo sób ozda bia nia ścian,
meb li, sie dzeń, a tak że war to ścio wych
przed mio tów.

Na uwa gę za słu gu je jesz cze Wiel -
ka Sa la z ko min kiem z po ło wy XVII
wie ku ozdo bio na ob ra za mi An to nia
Pel li gri nie go, przed sta wia ją cy mi wo -
dę, ogień, po wie trze i zie mię w cza -
sie zbio rów chmie lu do wy ro bu pi wa.
Wnę trze Do mu Pi wo wa rów świad czy
nie tyl ko o za moż no ści te go ce chu,
ale rów nież o do sko na łym gu ście.

W na stęp nym nu me rze ciąg dal szy
opo wie ści o nie zwy kłych miej scach
w An twer pii.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Pier wsza na świe cie 
eu ta na zja bra ci bliź nia ków

Ten pre ce dens śmier ci na ży cze nie
miał miej sce w An twer pii w grud niu
ubieg łe go ro ku. We dług ga ze ty „Het
La at ste Nie uws”, dwóch głu cho nie -
mych 45 – let nich bra ci bliź nia ków
w chwi li gdy do wie dzie li się, że tra -
cą wzrok i w ża den spo sób nie bę dą
mo gli się ze so bą ko mu ni ko wać, pod -
ję li de cy zję aby ra zem umrzeć. Bliź -
nia cy spę dzi li ze so bą ca łe swo je ży -
cie. W do mu ro dzin nym dzie li li ra zem
po kój, po tem obaj zo sta li szew ca mi
i po wy pro wadz ce od ro dzi ców za -
miesz ka li wspól nie. Na swój spo sób
by li szczę śli wi aż do mo men tu w któ -
rym do wie dzie li się, że ich po gar sza -
ją cy się wzrok do pro wa dzi do śle po -
ty. Z tym nie po tra fi li się po go dzić.
Jak po da je dzien nik, zgod nie z bel -
gij skim pra wem „eu ta na zja jest do -
zwo lo na, je że li oso ba pra gną ca za -
koń czyć swo je ży cie jest pew na swo jej
de cy zji, a le karz orzek nie, że cier pi
ona nie znoś ny ból”. Wpraw dzie bel -
gij scy bliź nia cy nie by li śmier tel nie
cho rzy i nie cier pie li fi zycz ne go bó -
lu, po mi mo te go le ka rze ze Szpi ta la
Uni wersyteckiego w Bruk se li na
proś bę bra ci przy sta li...

Pod wój na eu ta na zja zo sta ła prze -
pro wa dzo na 14 grud nia.

„„HHeett  LLaa  aatt  ssttee  NNiiee  uuwwss””  

Nie sa mo wi ta po mył ka 
dro go wa

Tą in for ma cją dłu go ży ły nie tyl ko
bel gij skie me dia, trak tu jąc po niż szą
hi sto rię ra czej ja ko cie ka wost kę niż
wy jąt ko wą po mył kę. Pew na miesz -
kan ka Bruk se li, 67-let nia Sa bi ne,
pew ne go stycz nio we go dnia wy je cha -
ła sa mo cho dem z So i re-sur-Sam bre
na bruk sel ski Dwo rzec Pół noc ny aby
ode brać przy ja ciół kę. Śle po za wie -
rzy ła na wi ga cji sa te li tar nej i pro stą
dro gą za miast na dwo rzec do je cha ła
do Za grze bia w Chor wa cji. Jej dwud -
nio wą pod róż opi sał in ter ne to wy por -
tal „the re gi ster.co.uk”. Pani Sa bi ne
opo wia da: „By łam roz tar gnio na i po
pro stu je cha łam. Wi dzia łam róż ne
tab li ce przy dro gach, naj pierw po

fran cu sku, po tem po nie miec ku,
a w koń cu po chor wac ku”. Ko bie ta
prze je cha ła 1450 ki lo me trów za li cza -
jąc w mię dzy cza sie pa rę drze mek
i nie wiel ką stłu czkę. Do pie ro po tym
cza sie stwier dzi ła, że coś jest nie
w po rząd ku i z pew no ścią nie znaj -
du je się już w Bel gii. Przy zna ła póź -
niej, że przez dłu gi okres swo jej wy -
jąt ko wej pod ro ży by ła spo koj na,
a róż ne go ro dza ju wąt pli wo ści kła -
dła na karb swo je go roz tar gnie nia. 

Po li cja bel gij ska za czę ła jej po szu -
ki wa nia w mia rę szyb ko, za a lar mo -
wa na przez sy na owej pod róż ni czki
za nie po ko jo ne go znik nię ciem mat ki,
ale na wet naj bar dziej wy traw ni stró -
że pra wa nie by li w sta nie prze wi -
dzieć, że star sza pani za miast na dwo -
rzec po je cha ła na wy cie czkę do
Chor wa cji.

„„tthhee  rree  ggii  sstteerr..ccoo..uukk””

Naj bo gat si 
Eu ro pej czy cy 

Dzien nik „Le So ir” po dał do wia -
do mo ści, że fi nan so we ak ty wa bel gij -
skich gos po darstw do mo wych pod
ko niec 2012 ro ku się ga ły 981 mi liar -
dów eu ro. Po od li cze niu oko ło 211
mi liar dów za dłu że nia oka za ło się, 
że na kon tach Bel gów po zo sta je 
770 mld eu ro. Ozna cza to, że są oni
naj bo gat szym na ro dem Eu ro py,
a jed no cześ nie naj bar dziej osz częd -
nym. Ga ze ta przy ta cza da ne po da wa -
ne przez Eu ro stat z któ rych wy ni ka,
że prze cięt ny Belg po sia da na kon -
cie 67.158 eu ro co jest re kor dem
w Eu ro pie. Tro chę go rzej wy pa dli Ho -
len drzy (61.219 eu ro) i Luk sem bur -
czy cy (60.366 eu ro). W po rów na niu
z Bel ga mi, bar dzo nie ko rzyst nie gos -
po da ru ją swo i mi pie niędz mi Fran cu -
zi (41.407 eu ro) i Niem cy (38.702 eu -
ro). 

„Le So ir” po da je, że na bo gac two Bel -
gów skła da się kil ka za sad ni czych
czyn ni ków. Mię dzy in ny mi: kra jo wa
dzia łal ność gos po dar cza, sy stem po -
dat ko wy ła god nie trak tu ją cy po sia da -
czy do cho dów ka pi ta ło wych, czy roz -
sąd ne ce ny nie ru cho mo ści. Ga ze ta
in for mu je rów nież, że we dług Na ro -
do we go Ban ku Bel gii war tość nie ru -
cho mo ści na le żą cych do Bel gów moż -
na sza co wać na oko ło jed ne go bi lio na
eu ro, czy li wię cej niż ich osz częd no -
ści.

„„LLee  SSoo  iirr””

Ser co wa za gad ka w Bruk se li
Miesz kań cy Bruk se li jak rów nież

eu ro par la men ta rzy ści i licz nie od wie -
dza ją cy to mia sto tu ry ści za da wa li so -
bie py ta nie: dla cze go na bu dyn ku Par -
la men tu Eu ro pej skie go wi si wiel kie
neo nowe ser ce i co wła ści wie ten sym -
bol w tym miej scu ozna cza. Nie któ rzy
za py ta ni od po wia da li, że jest to być
mo że ozna ka zbli ża ją cych się Wa len -
ty nek przy zna jąc jed no cześ nie, że chy -
ba tro chę na to za wcześ nie. In nym
czer wo ne ser ce ko ja rzy ło się z ak cją
zjed no cze nia się Eu ro py po przez mi -
łość. 

Zna le źli się i ta cy, któ rym ten właś -
nie sym bol ko ja rzył się tyl ko i wy łącz -
nie z naj star szym za wo dem świa ta
i do mem pu blicz nym. 

Tym cza sem oka za ło się, że jest to
ini cja ty wa cze skich eu ro par la men ta -
rzy stów.

Neo nowe ser ce ma upa mięt niać pier -
wszą rocz ni cę śmier ci Vac la va Hav la,
pre zy den ta Czech. A dla cze go czer wo -
ne ser ce? Otóż pre zy dent, jed no cześ -
nie zna ny i ce nio ny pi sarz Vac lav Ha -
vel pod pi su jąc swo je książ ki, na koń cu
za wsze ry so wał czer wo ne ser ce. Ini -
cja ty wa god na na śla do wa nia. Szko da
tyl ko, że dla po stron ne go ob ser wa to -
ra zu peł nie nie czy tel na. Bo ni by skąd
prze cięt ny czło wiek ma wie dzieć, ja -
kie by ło prze sła nie ca łej ak cji. Jak to
pod su mo wał je den z dzien ni ka rzy: „po
pro stu cze ski film”.

RRMMFF  FFMM  BBrruukk  ssee  llaa

Hoj na kró lew ska wdo wa
Jak do no si „La Li bre Bel gi que”,

wdo wa po kró lu Ba u do u i nie – kró lo -
wa Fa bio la, sta ła się osta t nio obiek -
tem ostrej spo łecz nej dys ku sji. Gdy
do pra sy wy cie kły in for ma cje ja ko by
za mie rza ła ona fi nan so wać z pu blicz -
nych pie nię dzy za ło żo ną przez sie bie
fun da cję ma ją cą na ce lu po moc jej bli -
skim i in sty tu cjom koś ciel nym, na -
tych miast za czę ły pa dać py ta nia, czy
Fa bio la otrzy mu ją ca od śmier ci mę ża
w 1993 ro ku oko ło 1,4 mi lio na eu ro
rocz nie, po win na jesz cze wy cią gać rę -
ce po pu blicz ne pie nią dze. Spór roz -
go rzał tak bar dzo, że Fa bio la nie mia -
ła wyj ścia i mu sia ła zde men to wać te
informacje. Jak po wszech nie wia do -
mo, dys ku sja wo kół ro li mo nar chii za -
ta cza w Bel gii co raz szer sze krę gi i ro -
dzi nie kró lew skiej te go ty pu
ini cja ty wy są z pew no ścią nie w smak.

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””  
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To warto wiedzieć
– przegląd prasy belgijskiej



Zba wien ny „Fy ra” 
Bel gij sko-ho len der ski szyb ki po ciąg

„Fy ra” jeż dżą cy na tra sie Bruk se la-
Am ster dam miał być zba wie niem dla
pod róż nych i do słow nie le kiem na ca -
łe zło. Nie ste ty jak do tej po ry, z tych
szum nych za po wie dzi nie wie le się
speł ni ło. Wię kszość ze 110 ty się cy
osób, któ re w cią gu pier wsze go mie -
sią ca użyt ko wa nia mia ły oka zję sko -
rzy stać z no wej ko le jo wej usłu gi, nie
jest ra czej za do wo lo na i nie bę dzie po -
le ca ła jej krew nym i zna jo mym. We -
dług Pol skiej Agen cji Pra so wej po cią -
gi już kil ka na ście ra zy bę dąc w tra sie
mia ły uster ki (nie któ re po waż ne),
a po za tym no to rycz nie nie do cie ra ły
na czas. Oka zu je się, że tyl ko 55 pro -
cent po łą czeń ko le jo wych ob słu gi wa -
nych przez szyb ki po ciąg „Fy ra” jest
pun ktu al nych, a pięt na sto mi nu to we
opóź nie nie ma co naj mniej je den na
pięć z tych po cią gów. Wła dze bel gij -
skich i ho len der skich ko lei za pew nia -
ją, że za wsze w przy pad ku no wo ści
moż li we są uster ki i zgrzy ty, ale obie
stro ny usil nie pra cu ją nad ich wy e li -
mi no wa niem i po pra wą sy tu a cji. Co
na to pa sa że ro wie? Na ra zie cier pli -
wie zno szą wszyst kie utrud nie nia ma -
jąc na dzie ję na rych łą po pra wę. Nato -
miast or ga ni za cje tu ry stycz ne już
ape lu ją o przy wró ce nie daw ne go mię -
dzy na ro do we go po łą cze nia mię dzy
An twer pią a Am ster da mem zna ne go
ja ko Be ne lux tre in, któ re by ło po noć
nie za wod ne.

PPAAPP  BBrruukk  ssee  llaa

De par dieu z bel gij skim 
pra wem ja zdy

Zna ny fran cu ski ak tor Ge rard De -
par dieu któ ry nie daw no ku pił dom
i za miesz kał w Bel gii, stał się rów nież

po sia da czem bel gij skie go pra wa ja -
zdy o czym po in for mo wał dzien nik
„Nord Ec la ir”. W li sto pa dzie ubieg łe -
go ro ku ak tor zo stał za trzy ma ny przez
po li cję w po łud nio wo-za chod niej czę -
ści Pa ry ża, gdy spadł ze sku te ra i spo -
wo do wał nie groź ny wy pa dek. Prze -
pro wa dzo ne al ko ma tem ba da nie
wy ka za ło, że miał we krwi ilość al ko -
ho lu po nad trzy krot nie prze kra cza ją -
cą do pusz czal ny li mit. Za kie ro wa nie
po ja zdem pod wpły wem al ko ho lu fran -
cu skie pra wo prze wi du je grzyw nę
w wy so ko ści 4,5 eu ro, ka rę do dwóch
lat wię zie nia a tak że utra tę 6 pun któw
kar nych. 

W Bel gii nie ist nie je sy stem pun -
któw kar nych i jak za u wa ża dzien nik,
De par dieu bę dzie mógł dzię ki no wym
do ku men tom jeź dzić spo koj nie po ca -
łej Eu ro pie, na wet je że li fran cu skie
pra wo ja zdy zo sta nie mu za bra ne.

„„NNoorrdd  EEcc  llaa  iirr””

Upa dek For tis 
– ciąg dal szy

Bel gij ski dzien nik gos po dar czy „De
Tijd” po dał, że dy rek tor fi nan so wy
fran cu skie go ban ku BNP Pa ri bas,
Lars Ma che nil, zo stał oskar żo ny w bel -
gij skim śledz twie do ty czą cym upad -
ku For tis, bel gij sko-ho len der skiej gru -
py ban ko wo – ubez pie cze nio wej.
Ma che nil. W 2008 ro ku zaj mo wał sta -
no wi sko dy rek to ra fi nan so we go
w For tis i jest szó stą z ko lei oso bą
oskar żo ną w trwa ją cej od czte rech lat
spra wie, któ ra ma usta lić oso by od -
po wie dzial ne za upa dek tej gru py ka -
pi ta ło wej. Za rzu ca się mu (jak i in nym
po dej rza nym) ma ni pu la cje kur sem ak -
cji, oszu stwo i fał szo wa nie do ku men -
tów. 

„„DDee  TTiijjdd””

Bel gia we sprze 
ope ra cje w Ma li

Agen cja pra so wa „Bel ga” po da ła do
wia do mo ści, że de cy zją rzą du Bel gia
we sprze fran cu ską ope ra cję prze ciw -
ko re be lian tom w Ma li, wy sy ła jąc tam
dwa sa mo lo ty trans por to we ty pu Her -
cu les C-130 i dwa śmig łow ce me dycz -
ne. Do te go wschod nio af ry kań skie go
kra ju zo sta nie tak że wy sła nych 75-80
bel gij skich żoł nie rzy. 

We dług bel gij skie go mi ni stra ob ro -
ny Pie te ra De Crem „woj sko wi nie bę -
dą bra li udzia łu w wal kach, tyl ko zaj -
mo wa li się ob słu gą tech nicz ną
sa mo lo tów”. Ozna cza to, że wy klu czo -
na jest obec ność bel gij skich wojsk tam
gdzie to czo ne bę dą wal ki. 

Rów nież Wiel ka Bry ta nia prze ka za -
ła do dys po zy cji Fran cji dwa sa mo lo -
ty trans por to we, Niem cy nato miast
za o fe ro wa ły po moc me dycz ną, hu ma -
ni tar ną i wspar cie lo gi stycz ne. Sta ny
Zjed no czo ne za pro po no wa ły po moc
w trans por cie, łącz no ści oraz kwe -
stiach wy wia dow czych. Do łą czy ła się
rów nież Ka na da z pro po zy cją wy sła -
nia woj sko we go sa mo lo tu trans por -
to we go jak i Da nia ofe ru ją ca wspar -
cie w dzie dzi nie trans por tu.

Bel gij ski mi ni ster spraw za gra nicz -
nych Di dier Re yn ders stwier dził, że
„fran cu ska ope ra cja w Ma li po win na
jak naj szyb ciej prze kształ cić się w ope -
ra cję mię dzy na ro do wą”. Wy ra ził też
„roz cza ro wa nie z po wo du zbyt po wol -
nej od po wie dzi spo łecz no ści mię dzy -
na ro do wej na wzrost obec no ści is la -
mi stów w Ma li”.

AAggeenn  ccjjaa  BBeell  ggaa

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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Od wie lu lat trwa kon flikt po mię dzy
Flan drią i Wa lo nią. Spo ry na brzmia łe
od dzie się cio le ci są ogól nie zna ne jak
ra cje obu stron.

Przez dłu gi okres to Wa lo nia ucho -
dzi ła za bied niej szą po ło wę Bel gii, 
uza leż nio ną w znacz nym stop niu od
bo gat szej Flan drii i przez nią zdo mi -
no wa ną pra wie we wszyst kich dzie -
dzi nach ży cia. Do tej po ry ko ja rzo na
jest z ru i na mi fa bryk i ma so wym bez -
ro bo ciem. Jed nak od pew ne go cza su
wa loń ska gos po dar ka po wo lut ku sta -
je na no gi, a jej miesz kań cy chcą wziąć
swój los we włas ne rę ce, bro nić się
przed na ci ska mi fla man dzkich na cjo -
na li stów i unie za leż nić się gos po dar -
czo. Par tia Bar ta De We ve ra nie tyl ko
ich prze stra szy ła, ale i obu dzi ła z dłu -
gie go zi mo we go snu. We dług ho len -
der skiej ga ze ty „De Vol kskrant” obec -
nie Wa lo nia ru szy ła z miej sca
i znaj du je się na jak naj lep szej dro dze
do odro dze nia. 

Dżen tel me ni w wa loń skim
wy da niu

Jest ta kie miej sce w Na mur – sto li -
cy Wa lo nii, gdzie na wzgó rzu kró lu je
za mek Cha te au Me lot. Każ dy kto miał
przy jem ność być go ściem w tym wy -
jąt ko wym miej scu, czuł się rze czy wi -
ście wy jąt ko wo. Tam dba się o go ści,
tam go ści się po pro stu ho łu bi. Pa nu -
ją cy wy strój przy po mi na eks klu zyw -
ne klu by dżen tel me nów: krysz ta ło we
ży ran do le, scho dy po kry te czer wo ny -
mi dy wa na mi, dy skret na ele gan cja
i kli mat któ ry spra wia, że zwie dza ją -
cy znaj du je się na gle w in nym świe -
cie. Za mek jest sie dzi bą Ko ła Wa loń -
skie go, czy li Klu bu Wa loń skich
Dżen tel me nów. Dy rek to rem Ko ła jest
An dre Van Hec ke – ma jęt ny biz nes -
men, któ ry do ro bił się for tu ny w bran -
ży ko mu ni ka cyj nej. To właś nie on
w ro ku 2006 stwo rzył Ko ło Wa loń skich
Biz nes me nów. Jak dziś wspo mi na,
trud no mu by ło prze ko nać in nych wa -
loń skich przed się bior ców scep tycz nie
do te go po my słu na sta wio nych. Po -
cząt ki rze czy wi ście by ły trud ne. Van
Hec ke za czął od or ga ni zo wa nia war -
szta tów, kon fe ren cji, spot kań z ludź -
mi biz ne su któ rzy osią gnę li suk ces.
Z pew no ścią słu ży ły te mu do bre cy ga -
ra, do sko na łe wi no i whi sky two rząc
od po wied ni na strój. Dzi siaj Wa loń skie

Ko ło Biz nes me nów li czy już pół to ra
ty sią ca za re je stro wa nych człon ków,
a no wych wciąż przy by wa.

Zmia ny po wa loń sku
An dre Van Hec ke mó wi: „Coś się

w Wa lo nii zmie nia. Za czy na my wie -
rzyć w sie bie i ro zu mie my to, że przy -
szłość to nie pań stwo opie kuń cze, tyl -
ko pra ca i przed się bior czość”. Zmia ny
w spo so bie my śle nia Wa lo nów na stą -
pi ły po wy gra nych przez na cjo na li stów
wy bo rach w An twer pii. To właś nie
ugru po wa nie Bar ta De We ve ra w trak -
cie kam pa nii wy bor czej gło si ło ha sła
cał ko wi tej au to no mii dla Flan drii
i wpro wa dze nia zmian, któ re unie za -
leż ni ły by fla man dzką część Bel gii od
fran cu skiej. Wa lo nia – ta bied niej sza
część Bel gii, przy zwy cza i ła się już do
te go, że wszy scy pa trzą na bo ga tą
i dum ną Flan drię. Aż wresz cie Wa lo -
no wie po wie dzie li – do syć. Nie chcą
być cią gle po strze ga ni ja ko nie u dacz -
ni cy nie po sia da ją cy włas ne go zda nia
i nie ma ją cy nic do po wie dze nia. Chcą
wziąć swo je spra wy w swo je rę ce i usa -
mo dziel nić się. I co cie ka we, nie ma ją
za mia ru od dzie lać się od Flan drii. Cho -
dzi im o to, aby by li przy go to wa ni na
to, co Flan dria im za pro po nu je i jak
okre śli swo je wo bec nich wy ma ga nia.

Pla ny na przy szłość
Jak twier dza znaw cy te ma tu od kil -

ku lat, a do kład nie od ro ku 2005 – czy -
li od mo men tu wpro wa dze niu w ży cie
tak zwa ne go „pla nu in we sty cji pu blicz -
nych” – prze paść roz wo jo wa dzie lą ca
Flan drię i Wa lo nię prze sta je się po głę -
biać. 

Po trze bę zmian Wa lo no wie bar dzo
do tkli wie od czu li pod czas kry zy su, kie -
dy Fla man do wie jas no i wy raź nie da -
li im do zro zu mie nia, że uwa ża ją ich
za nie ro bów, próż nia ków i wy zy ski -
wa czy. Zro zu mie li, że mu szą wziąć od -
po wie dzial ność za los swo je go re gio -
nu. 

Wła dze Wa lo nii za in we sto wa ły pra -
wie 370 mi lio nów eu ro w no we fir my
opar te na no wo czes nych tech no lo -
giach, co w kon sek wen cji do pro wa -
dzi ło do po wsta nia pra wie 10 ty się cy
no wych miejsc pra cy. 

Je że li cho dzi o po li ty kę, zna czą cym
kro kiem na przód by ło uru cho mie nie
pla nu Ho ry zont 2020, okre śla ją ce go
w ja ki spo sób Wa lo nia po win na być
za rzą dza na za dzie sięć lat, gdy w wy -
ni ku no wej re for my pań stwa otrzy my -
wać bę dzie od Flan drii o wie le mniej -
sze wspar cie fi nan so we. Wła dze

fran cu sko ję zycz nej czę ści Bel gii do -
sko na le zda ją so bie spra wę, że na ta -
ką sy tu a cję mu szą być przy go to wa ne,
dla te go pla ny na przy szłość obej mu ją
re for mę w gos po dar ce, edu ka cji, trans -
por cie i wszyst kich in nych pod sta wo -
wych dzie dzi nach ży cia.

Oży wie nie na stę pu je rów nież w sfe -
rze kul tu ry. W 2014 ro ku Eu ro pej ską
Sto li cą Kul tu ry bę dzie Mons, nato -
miast Lie ge zgło si ło swo ją kan dy da -
tu rę na or ga ni za to ra wy sta wy świa to -
wej w 2017 ro ku. Wa lo nia bu dzi się ze
snu.

Rok 2014
Wy gra ne wy bo ry w An twer pii to dla

par tii Bar ta De We ve ra zdo by cie za -
led wie przy czół ka. Ce lem są najbliższe
wy bo ry par la men tar ne. Już wte dy Wa -
lo nia mu si być go to wa do star cia
z ugru po wa niem obec ne go bur mi strza
An twer pii. Pla ny na cjo na li stów co do
oder wa nia się An twer pii i Flan drii od
Wa lo nii są wszyst kim ogól nie zna ne.
Dla te go co raz czę ściej sły chać gło sy,
że Wa lo nia po win na mieć swo ją włas -
ną wi zję fun kcjo no wa nia przy szłe go
pań stwa bel gij skie go, któ ra bę dzie
w sta nie zmie rzyć się z wi zją fla man -
dzką. Op ty mi ści uwa ża ją, iż „Wa lo nia
ma du żo prze strze ni, wy kwa li fi ko wa -
ną si łę ro bo czą w znacz nych ilo ściach
oraz wy jąt ko we po ło że nie ge o gra ficz -
ne”. Wie rzą też, że ze swo ją pra co wi -
to ścią, za pa łem i upo rem – za kil ka,
kil ka na ście lat – to właś nie oni mo gą
spo glą dać na Fla man dów z wyż szo -
ścią. Na dzień dzi siej szy Wa lo no wie
z za ka sa ny mi rę ka wa mi i gło wa mi peł -
ny mi pla nów i ma rzeń ostro za bra li
się do pra cy. Chy ba rze czy wi ście prze -
bu dzi li się z dłu gie go zi mo we go snu.

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
źró dło: „De Vol kskrant”

Flandria – Walonia 
– nowe rozdanie?  
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Podział Belgii na regiony. Na pomorańczowo zaznaczono
Region Flamandzki, na różowo - Region Waloński, na
niebiesko - Region Stołeczny Brukseli. Żródło: Wikipedia
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Praca na czeki:
Jeśli szukasz rzetelnego i sprawdzonego biura, masz problemy z obecnym pracodawcą,
chcesz zmienić biuro ale nie wiesz jak to zrobić, to jesteś u nas pod właściwym adresem.

Pomożemy Ci przy załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych.

Naszym największym atutem są 
NAJWYŻSZE STAWKI NETTO!!!

Oferujemy:

n legalna praca przy sprzątaniu na czeki 
n umowa o pracę na czas nieokreślony
n bony żywnosciowe od pierwszego

dnia pracy
n pomoc przy załatwianiu wszystkich

formalności
n zwrot kosztów transportu 100% 
n telefon służbowy z abonamentem 
n pomoc w znalezieniu dodatkowej pracy
n miłą i rzetelną obsługę
n załatwianie wszystkich formalności związanych ze zmianą biura 
n wypłaty zawsze na czas
n zaliczki i pomoc finasowa 

NAJWYŻSZE STAWKI NETTO W MIEŚCIE!!! 
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAMA!!!



Ta hi sto ria wy da rzy ła się na praw dę.
I jak to w ży ciu by wa po wiel kiej mi ło ści
na stą pił jesz cze wię kszy dra mat. Tu rec -
ki oj ciec miesz ka ją cy w Bel gii chce za brać
pol skiej mat ce dziec ko. Sąd w Bruk se li
po pie ra je go sta no wi sko.

Mat ka z dziec kiem prze by wa w Pol sce,
a ku ra tor i po li cja już dwu krot nie pró bo -
wa li ode brać dziec ko mat ce. Z pew no ścią
przy jdą zno wu.

Mi łość jak z baj ki
Po zna li się w Pol sce, w War sza wie. Ona

Po lka, on Belg z tu rec ki mi ko rze nia mi
mó wią cy po pol sku. Z jej stro ny pe łen za -
chwyt. Jak po wie dzia ła w jed nym z wy -
wia dów: „Na po cząt ku mia łam go za faj -
ne go fa ce ta. Ca ła mo ja ro dzi na go lu bi ła.
Wy kształ co ny, kul tu ral ny, a prze de
wszyst kim ciep ły, ro dzin ny i to le ran cyj -
ny”. Za chwy co na by ła rów nież przy szła

te ścio wa, któ ra trak to wa ła na rze czo -
ne go cór ki jak włas ne go sy na. Mło dzi
by li w so bie tak za ko cha ni, że pod ję li
de cy zję o spę dze niu ra zem resz ty ży -
cia. Ich mi łość kwit ła z dnia na dzień.
Z tej mi ło ści po dwóch la tach uro dzi -
ła się Eli za. Po tem był ślub. 

A jesz cze póź niej zwy kłe co dzien ne ży -
cie. On wró cił do Bel gii gdzie miał pra cę,
ona zo sta ła z dziec kiem w Pol sce. 

Osob no by li przez osiem mie się cy. Po -
tem obo je do szli do wnio sku, że tak da lej
żyć nie moż na, że mu szą być ra zem bo ta -
ki zwią zek na od leg łość nie ma sen su.

Ona pod ję ła de cy zję, że je dzie do nie -
go. Z dziec kiem. Na do bre i na złe. 

Zo sta wi ła dom, ro dzi ców, przy ja ciół,
zna jo mych i na gle zna laz ła się w zu peł -
nie ob cym świe cie. Świe cie tu rec kiej ro -
dzi ny. To wte dy – jak opo wia da – wszyst -
ko za czę ło się mię dzy ni mi psuć. Pod
wpły wem swo jej re li gij nej ro dzi ny mąż
bar dzo się zmie nił. Na nie ko rzyść. 

Onte mu za prze cza. Twier dzi, że jej nie szy -
ka no wał i że by nie mie sza ła do ich kon flik -
tów re li gii, bo on za bar dzo re li gij ny nie jest. 

Ona po wie dzia ła, że ma te go wszyst -
kie go do syć i wra ca do Pol ski. Z cór ką.
I wró ci ła.

Woj na o Eli zę 
On twier dzi, że żo na upro wa dzi ła je go

dziec ko i skła da do są du w Bruk se li wnio -
sek o roz wód. Za czy na ści gać żo nę. 

Ona mó wi, że by ło zu peł nie ina czej.
To mąż ku pił jej i Eli zie bi le ty au to -
ka ro we do Pol ski. Ona dziec ka nie
po rwa ła i wszyst ko dzia ło się za je -
go wie dzą i zgo dą.

On uwa ża, że żo na kon fa bu lu je.
Wy raź nie po wie dział jej, że nie zga dza się
ani na wy jazd, ani na to że by je go cór ka
zo sta ła na sta łe w Pol sce. Pra wo bel gij -

skie jas no de fi niu je co ozna cza upro wa -
dze nie dziec ka i je go żo na je go dziec ko
upro wa dzi ła. Dla te go za czął do cho dzić
swo ich praw na dro dze są do wej od wo łu -
jąc się do kon wen cji ha skiej do ty czą cej
upro wa dze nia dzie ci. 

Ona wal czy o Eli zę, ale wie lu rze czy nie
wie. Na przy kład te go, że cór ka ma pod -
wój ne oby wa tel stwo: pol skie i bel gij skie.
Z pis ma któ re otrzy ma ła jas no wy ni ka, że
to dru gie oby wa tel stwo dziew czyn ka do -
sta ła au to ma tycz nie po oj cu. Ale mat ka
twier dzi, że nic o tym fak cie nie wie dzia -
ła i ni cze go nie pod pi sy wa ła.

Pier wsze star cie
Wnio ski któ re skła da się w try bie usta -

wo wym kon wen cji ha skiej roz pa try wa ne
są przez sąd kra ju do ja kie go dziec ko zo -
sta ło upro wa dzo ne. Dla te go do ku men ty
z są du w Bruk se li tra fi ły do są du w Wał -
brzy chu. Po prze pro wa dze niu wszyst kich
w ta kich wy pad kach nie zbęd nych ba dań
pol ski sąd po sta no wił, że ze wzglę dów
emo cjo nal nych dziec ko po win no zo stać
przy mat ce i kie ru jąc się do brem dziec ka
bel gij ski wnio sek od rzu cił. 

Ona wy gra ła. 
On prze grał, ale się nie pod dał. Po sta -

no wił wal czyć o swo je dziec ko.

Dru gie star cie
On wy stą pił do są du w Bruk se li o przy -

zna nie mu opie ki nad Eli zą.
Ona na roz pra wę nie do je cha ła i roz -

pra wa od by ła się bez jej udzia łu.
Ona twier dzi, że trzy ty god nie cza su ja -

kie mia ła na przy go to wa nie wszyst kie go
to sta now czo za ma ło. Tłu ma cze nie do -
ku men tów, zna le zie nie od po wied nie go
ad wo ka ta, no i prze de wszyst kim pie nią -
dze. A wła ści wie ich brak.

On przy go to wał się do tej roz pra wy do -
sko na le. Za rzu cił sąd gra dem ar gu men -
tów prze ma wia ją cych na je go ko rzyść.
Udo wod nił, że ona wie rzy we wróż ki,
astro lo gów i tym po dob ne rze czy i na ta -
kich fa sa dach chce bu do wać ży cie je go
cór ki. Że w trak cie cho ro by cór ki za miast
do le ka rza szła do jas no wi dza. Że nie do -
trzy mu je ter mi nów obo wiąz ko wych szcze -
pień dziec ka.

Ona od po wia da, że za leg ło ści w szcze -
pie niach zo sta ły już nad ro bio ne, a cho -
dze nie do astro lo ga czy jas no wi dza nie
jest czymś na gan nym. Za rzu ca są do wi
w Bruk se li nie spra wie dli wy wy rok i twier -
dzi, że pań stwu bel gij skie mu w związ ku
z ma łym przy ro stem na tu ral nym je go oby -
wa te li cho dzi o to aby jak naj wię cej dzie -
ci zna laz ło się w Bel gii. 

Wy grał oj ciec. Sąd w Bruk se li przy znał
mu ra cję i orzekł, że dziew czyn ka nie po -
win na dłu żej miesz kać w Pol sce. Zo bo -

Pol sko-bel gij ska woj na o Eli zę
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wią zał mat kę do wy da nia Eli zy oj cu
w cią gu oś miu dni. Za każ dy dzień
zwło ki na ło żył na nią ka rę fi nan so wą
w wy so ko ści 100 eu ro. Na ka zał rów -
nież od da nie by łe mu mę żo wi wszyst -
kich do ku men tów dziec ka.

Od wo ła nie
Sad Re jo no wy w Wał brzy chu

uwzględ nił orze cze nie są du z Bruk se -
li. We dług sę dzi ny pro wa dzą cej spra -
wę, nie by ło in ne go wyj ścia bo: „My je -
steś my tyl ko pań stwem, któ re zo sta ło
wez wa ne do wy ko na nia tej de cy zji. Że -
by zmie nić to orze cze nie trze ba dzia -
łać we dług pro ce du ry ape la cyj nej usta -
lo nej w są dzie któ ry wy rok wy dał.
W tym przy pad ku wła ści wy jest sąd
bel gij ski a nie sąd pol ski”. 

Sąd w War sza wie rów nież od rzu cił
od wo ła nie mat ki dziec ka z tych sa mych
po wo dów. Rzecz nik Praw Dziec ka w tej
kon kret nej sy tu a cji nie mógł wie le po -
móc. Wy rok są du w Bruk se li jest pra -
wo moc ny i Eli za mu si wró cić pod opie -
kę oj ca. Je że li mat ka nie od da jej
do bro wol nie, dziec ko zo sta nie za bra -
ne si łą. Zo stał już wy da ny na kaz przy -
mu so we go aresz to wa nia, a stro na bel -
gij ska za czę ła ści gać mat kę Eli zy
eu ro pej skim na ka zem aresz to wa nia. 

Pol ska pro ku ra tu ra przy zna je, że
mat ka Eli zy zo sta ła prze słu cha na, ale
nie za trzy ma no jej. Ist nie ją wąt pli wo -
ści czy wy da nie przez stro nę bel gij ską
na ka zu aresz to wa nia by ło za sad ne.
W Pol sce obo wią zu ją tro chę in ne prze -
pi sy pra wa kar ne go do ty czą ce ta kich
sy tu a cji i je że li opie kun nie jest po zba -
wio ny praw ro dzi ciel skich to nie za -
cho dzi sy tu a cja upro wa dze nia lub bez -
praw ne go prze trzy my wa nia dziec ka.
Jest jesz cze ta ki as pekt spra wy, że do
prze stęp stwa mia ło dojść na te re nie
Pol ski, więc Pol ska mo że od mó wić za -
trzy ma nia i wy da nia mat ki dziec ka
stro nie bel gij skiej. Osta teczną de cy zję
w tej spra wie po dej mie pol ski sąd. 

Tu rec ki ho nor
Mat ka dziec ka twier dzi, że oj ciec nie

wal czy o Eli zę z mi ło ści. Waż ny jest dla
nie go tyl ko tu rec ki ho nor i li czy się zda -
nie je go ro dzi ny. Dziec ko oj ca się boi
i panicz nie re a gu je na wieść o je go wi -
zy cie. Bab cia z któ rą dziew czyn ka prze -
by wa na co dzień nie wie rzy w za pew -
nie nia oj ca, że po przy jeź dzie do
Bruk se li oto czy cór kę na le ży tą opie ką
i za pew ni jej wszyst ko. Twier dzi, że oj -
ciec ma z cór ką nie wiel ki kon takt, nie
po tra fi się z nią ba wić, nie wie ja kie ona
ma po trze by. „Ba wił się nią jak pie -
skiem, na wet za pom niał się z nią po że -
gnać”. Mó wi wręcz, że ma ła nie wy o -
bra ża so bie ży cia bez ma my, a wy jazd
z Pol ski był by dla niej ogrom ną tra u -
mą, bo wiem Bel gia jest dla niej by tem
zu peł nie nie re al nym i bar dzo od leg łym. 

Oj ciec Eli zy uwa ża nato miast, że nie -
wiel ki kon takt z dziec kiem to nie je go
wi na. Twier dzi, że po bez praw nym
upro wa dze niu dziec ka zo stał prak tycz -
nie po zba wio ny moż li wo ści wi dy wa nia
cór ki, a mat ka dziec ka bez pod staw nie
uwa ża, że tyl ko ona ma pra wo do de -
cy do wa nia o lo sie Eli zy. Oj ciec twier -
dzi, iż jest le piej za bez pie czo ny fi nan -
so wo i mo że za pew nić ma łej o wie le
lep szą przy szłość.

Wy jazd do ta ty
Na po cząt ku paź dzier ni ka ubieg łe go

ro ku ku ra tor wraz z oj cem dziew czyn -
ki przy szli do do mu mat ki dziec ka aby
za brać Eli zę. Dziec ko nie zo sta ło jed -
nak wy da ne, po nie waż mat ka po ka za -
ła za świad cze nie le kar skie in for mu ją -
ce, że obec ny stan zdro wia Eli zy nie
poz wa la na wy jazd do Bel gii. We dług
bab ci: „w mo men cie kie dy przy szli ją
ode brać Eli za ob cię ła so bie wło sy, że -
by jej ta ta nie po znał i nie wy wiózł”.

Po raz dru gi ku ra tor wraz z oj cem
dziew czyn ki pró bo wa li ją ode brać pod
ko niec li sto pa da. Skoń czy ło się tak jak
za pier wszym ra zem.

Eli za, ład na i mą dra czte ro let -
nia dziew czyn ka po do mu cho dzi
trzy ma jąc sta le ko goś za rę kę. Ma
noc ne kosz ma ry i boi się, że ją ktoś
ukrad nie. Za czę ła się mo czyć. Nie bar -
dzo ro zu mie co się wła ści wie dzie je, ale
wie, że cho dzi o nią. Jest pod sta łą opie -
ką psy chia try i psy cho lo ga.

Zda niem psy cho lo gów wal ka po mię -
dzy ro dzi ca mi wpły wa wy jąt ko wo nie -
ko rzyst nie na roz wój dziec ka, a to co
ro dzi ce wy pra wia ją z Eli zą po pro stu
nie mie ści się w gło wie. Iza be la No wa -
kow ska – bieg ły psy cho log są do wy
twier dzi, że „Sta wia nie dziec ka w sy -
tu a cji lo jal no ści wo bec jed ne go czy dru -
gie go ro dzi ca za wsze jest złe, gdyż 
za bu rza po czu cie bez pie czeń stwa
i przy na leż no ści. Miej sce po by tu nie
ma zna cze nia dla dziec ka, gdy ma
ono za pew nio ne po czu cie bez pie -
czeń stwa. W tym przy pad ku zmia -
na miej sca za miesz ka nia bę dzie
wią za ła się ze stre sem se pa ra cyj -
nym”.

Mat ka oba wia się o przy -
szłość swo je go dziec ka. Boi
się, że gdy Eli za wy je dzie do
Bel gii nie bę dą mog ły być ra -
zem. Ist nie ją we dług niej re -
al ne szan se, że ma ła zo sta -
nie wy wie zio na do Tur cji.

Oj ciec za pew nia, że ta kich
pla nów wo bec cór ki nie ma.
Twier dzi, że nie za mie rza izo -
lo wać dziec ka od mat ki.
„Pro po no wa łem wie lo krot -
nie mo jej by łej żo nie że by
przy je cha ła do Bel gii. Je -
stem w sta nie za pew nić jej

osob ne miesz ka nie i utrzy ma nie aby
cór ka mia ła obo je ro dzi ców.

Mat ka dziew czyn ki w ta kie za pew -
nie nia nie wie rzy. Prze de wszyst kim
nie chce się wy pro wa dzać z Pol ski. Boi
się pod stę pu ze stro ny by łe go mę ża jak
rów nież te go, że po przy jeź dzie do Bel -
gii mo że tra fić do wię zie nia za nie le -
gal ne prze trzy my wa nie dziec ka. Mó -
wi – „na włas nej skó rze prze ko na łam
się, że ich wy miar spra wie dli wo ści stać
na wszyst ko”. 

Pol sko – bel gij ska woj na o Eli zę trwa
na dal.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa  
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XXI. finał WOŚP w Antwerpii już za nami!
Juużż  ppoo  rraazz  ttrrzzeeccii  PPoolloonniiaa  ((ii  nniiee  ttyyllkkoo))  bbaawwiiłłaa  ssiięę  ppooddcczzaass  ffiinnaałłuu  WWOOŚŚPP  ww AAnnttwweerrppiiii..

PPrrzzyy  ddoobbrreejj  mmuuzzyyccee,,  ssmmaacczznnyymm  jjeeddzzeenniiuu,,  lliiccyyttaaccjjaacchh  ii lliicczznnyycchh  aattrraakkccjjaacchh  
uuddaałłoo  nnaamm  ssiięę  zzeebbrraaćć  aażż::

Wszystkie puszki zostały otwarte komisyjnie według regulaminu WOŚP, a pieniądze przeliczone
przez upoważnioną do tego komisję i następnie przez bank.
Z całego serca DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy przyczynili się organizacyjnie i finansowo do tak
wielkiego sukcesu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Z całego serca dziękujemy:
- sponsorom, bez których nie udałoby się zorganizować takiej imprezy

- artystom, którzy włożyli ogromne serce w swoje występy: Chocise, Anker, Marta Mus, Janusz
Baran, Agnes Milewski, Flapping Ears, Tom&Jerry oraz najmłodszym uczestnikom-dzieciom
i młodzieży z zespołu taneczno-wokalnego z „Children of Europe”

- wolontariuszom – za czas, energię i starania żeby wszystko wyszło jak najlepiej

-  wspaniałej antwerpskiej Polonii, która jak zwykle nie zawiodła, dziękujemy za uśmiechy,
życzliwość i hojność

DZIĘKUJEMY:):):) Sie ma!
Sztab Antwerpia
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Organizator: Główny sponsor: 

Pozostali sponsorzy:

Media polonijne:

Polskie Sklepy:

WWiiśśnniieewwssccyy,,  UUnniikkaatt,,  ZZaammoojjsskkii,,  RRaarryyttaass,,  HHaannggaarr  PPoollsskkii,,  MMaazzoowwsszzee,,  SSwwoojjaakk,,
PPoollsskkiiee  SSmmaakkii,,  KKaacczzuusszzkkaa,,  RReeaall  FFoooodd,,  AAnniieellsskkaa  KKuucchhnniiaa,,  DDoobbrree  bboo  ppoollsskkiiee

FOTO: KatWit FOTO: KatWit FOTO: KatWit
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Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP
w Brukseli 

rozpoczął badanie wśród
polskich przedsiębiorców
budowlanych w Belgii.

Nadrzędnym celem projektu jest określenie
i zaprezentowanie znaczenia dla kraju polskiej
przedsiębiorczości na obczyźnie.

Podane przez Państwa dane posłużą do przygotowania
raportu na temat Polaków w Belgii, przygotowywanego
przez firmę IMSG Łapiński na zlecenie WPHI w Brukseli.

Ankieta dostępna jest on-line 
pod adresem http://ankieta.imsg.pl
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety 
do dnia 28/02/2013.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 
0032 (0)2/880.97.75 
lub emailem pod adres: ankieta@imsg.pl

Zachęcamy do wypełnienia ankieta dla przedsiębiorców
i Polaków pracujących w branży budowlanej Belgii.
Badanie jest anonimowe.

Polsko-Flamandzka Federacja Budowlanych
Z przyjemnością zaprasza polskie firmy oraz polskich

pracowników indywidualnych na spotkanie, 
które odbędzie się 07.03.2013

RUBENSZAAL BERCHEM
Statiestraat 175 
2060 Berchem

n TEMAT SPOTKANIA:
1. Nowe przepisy w polskich firmach delegujących pracowników.
2. Działalność polskich firm w Belgi w świetle nowej dyrektywy.
3. Wymiana informacji i doświadczeń między firmami.

n Współorganizatorzy spotkania:
_PHI, A-Law Advocaten, Esocietes.
_Krzysztof Turowski – AMBASADA RP – Wydział Promocji Handlu

i Inwestycji.
_Joanna Kolber „A-Law Advocaten” – Niezależna belgijska

międzynarodowa kancelaria adwokacka, oferująca
międzynarodowe kompleksowe usługi prawne.

_Wojciech Łapiński „esocietes” – Portal polskich przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 18.00 – 21.00
Wstęp wolny!

Zainteresowanych prosimy o kontakt
marzena@pvbf.be      tel. 0471 875 118
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Ja ni na Le wan dow ska 
z do mu Do wbor – Muś nic ka. 

Ur. 1908 Char ków – zm. 1940 Ka tyń

Pol ska pi lot ka szy bow co wa i spa -
doch ro niar ka. Pier wsza ko bie ta w Eu -
ro pie, któ ra wy ko na ła skok na spa -
doch ro nie z wy so ko ści pię ciu
ki lo me trów.

Za mor do wa na w 1940 ro ku w Ka ty -
niu przez en ka wu dy stów, by ła je dy ną
ko bie tą wśród ofiar zbrod ni ka tyń skiej.

n Uro dzi ła się 22 kwiet nia 1908 ro -
ku w Char ko wie w Ro sji.

n Ro dzi ce: Ge ne rał Jó zef Do wbor
– Muś nic ki i Agniesz ka z Kor suń -
skich. Mat ka zmar ła gdy dziew czyn -
ka mia ła 12 lat.

n By ła dru gim dziec kiem z troj ga ro -
dzeń stwa. Mia ła młod szą sio strę
Agniesz kę i star sze go bra ta Ol gier -
da.

n Do dzie wią te go ro ku ży cia Ja ni na
miesz ka ła wraz z ro dzi ną w Char -
ko wie, Łuc ku i Wo ro ne żu – w miej -
scach gdzie oj ciec peł nił służ bę woj -
sko wą w car skiej ar mii.

n W lip cu 1918 ro ku po de mo bi li za -
cji I Pol skie go Kor pu su w któ rym
słu żył ge ne rał (od zy ska nie przez
Pol skę nie po dleg ło ści) Ja ni na wraz
z ro dzi ną po wró ci ła do Pol ski. Po -
cząt ko wo miesz ka li w San do mie -
rzu, po tem w Sta szo wie w pa ła cy -
ku księ cia Ra dzi wił ła.

n Od po cząt ku stycz nia 1919 ro ku ca -
ła ro dzi na za miesz ka ła w Po zna niu,

gdzie oj ciec ob jął fun kcję Na czel -
ne go Do wód cy Po wsta nia Wiel ko -
pol skie go.

n W lu tym te go sa me go ro ku ge ne -
rał od ku pił od Urzę du Osad ni cze -
go 150 hek ta rów zie mi or nej, za bu -
do wa nia gos po dar cze, ha le, las
i pa łac z par kiem w Ba to ro wie – Lu -
so wie. Prze pro wa dzi li się tam na
sta łe po za koń cze niu przez oj ca
służ by woj sko wej. 

n Ge ne rał bar dzo dbał o wy kształ ce -
nie swo ich dzie ci. Po za miesz ka niu
w Lu so wie nie moż li wy stał się co -
dzien ny do jazd dzie ci do szkół w Po -
zna niu, dla te go wy na jął dla Ja ni ny
i jej star sze go bra ta miesz ka nie
w Po zna niu.

n Od wczes nych lat Ja ni na by ła wy -
jąt ko wo uzdol nio na mu zycz nie.
Pod czas mszy w lu sow skim koś cie -
le gra ła na or ga nach i pięk nie śpie -
wa ła. 

n Po ukoń cze niu na u ki w Gim na zjum
im. Ge ne ra ło wej Za mo y skiej w Po -
zna niu, roz po czę ła stu dia w Kon ser -
wa to rium Mu zycz nym w kla sie for -
te pia nu, uczy ła się jed no cześ nie
śpie wu. Jej ma rze niem by ła ka rie ra
śpie wa czki, ale do wy ko ny wa nia te -
go za wo du mia ła zbyt sła by głos, po -
za tym sprze ci wiał się te mu oj ciec.

n Już w gim na zjum za in te re so wa ła
się z szy bow nic twem. Mi ło ścią do
te go spor tu za ra ził ją oj ciec, a tak -
że star szy brat Ol gierd któ ry był

ofi ce rem puł ku lot ni cze go w Po zna -
niu. Uczest ni czy ła w po ka zach lot -
ni czych na Ław ni cy ko ło Po zna nia.
Póź niej wstą pi ła do Ae ro klu bu Po -
znań skie go i zaj mo wa ła się spor -
tem szy bow co wym i spa doch ro no -
wym. Uzy ska ła ka te go rie A, B i C.

n W 1930 ro ku by ła pier wszą ko bie -
tą w Eu ro pie, któ ra sko czy ła ze spa -
doch ro nem z wy so ko ści 5 ki lo me -
trów. 

n W la tach 1933-34 na kur sach we
Lwo wie i Dęb li nie zdo by ła wy kształ -
ce nie w dzie dzi nie ra dio te le gra fii
i upraw nie nia do ob słu gi no wo czes -
nych apa ra tów Ju za Hu ug sa (szyb -
kopi szą ce urzą dze nia te le gra ficz ne
bę dą ce na wy po sa że niu woj ska).
Dwa la ta póź niej za czę ła la tać na
sa mo lo tach w Ae ro klu bie Po znań -
skim, na stęp nie do sta ła się do Wyż -
szej Szko ły Pi lo ta żu w Ła wi cy
i w 1936 ro ku otrzy ma ła dy plom pi -
lo ta mo to ro we go. 

n W paź dzier ni ku 1937 ro ku zmarł
ge ne rał Do wbor – Muś nic ki, a or -
ga ni za cją po grze bu za ję ły się dwie
cór ki: Ja ni na i Agniesz ka.

n Po śmier ci oj ca Ja ni na wraz ze scho -
ro wa ną bab cią wy na ję ła miesz ka -
nie w Po zna niu. Był to dla niej trud -
ny okres. Ca ły mi dnia mi pra co wa ła
na po czcie, mia ła do dat ko we za ję -
cia w Ae ro klu bie Po znań skim. Do -
ryw czo do ra bia ła na Mię dzy na ro -
do wych Tar gach Po znań skich

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty dotyczące wielkich Polaków

18 Antwerpia po polsku     luty 2013

Janina Lewandowska. Źródło www.wysokieobcasy.pl

Janina Lewandowska w kombinezonie lotnika 
na przełomie lat 20. i 30. Źródło www.wysokieobcasy.pl

10 czerwca 1939 ostatnie zdjecie Janki z mężem.
Źródło www.wysokieobcasy.pl



i śpie wa ła przed se an sa mi w ki nie
„Mu za”. W opie ce nad cho rą bab cią
nie wie le mog ła jej po móc młod sza
sio stra, któ ra w tym cza sie stu dio -
wa ła w Wyż szej Szko le Rol ni czej
w Po zna niu. Po mi mo nie zbyt do -
brej sy tu a cji fi nan so wej Ja ni na
zmu szo na by ła za trud nić po moc do -
mo wą aby bab cia mia ła ca ło do bo -
wą opie kę.

n Rok po śmier ci oj ca spot kał ją ko -
lej ny cios – zgi nął jej brat Ol gierd.
W ro ku 1939 bio rąc udział w po ka -
zach szy bow co wych w Tę go bo rzu
Ja ni na po zna ła swo je go przy szłe go
mę ża, po do fi ce ra re zer wy lot nic twa
i in struk to ra pi lo ta żu Mie czy sła wa
Le wan dow skie go. W czer wcu od był
się ich ślub i Ja ni na przy ję ła na zwi -
sko mę ża.

n Po ślu bie wró ci ła do Po zna nia, by
upo rząd ko wać swo je spra wy i przy -
go to wać się do mi strzostw szy bow -
co wych, któ re mia ły od być się we
wrześ niu w War sza wie.

n Pod ko niec sierp nia 1939 ro ku
otrzy ma ła kar tę mo bi li za cyj ną. Po -
pro si ła gos po dy nię, aby jej sio stra
za ję ła się bab cią, zo sta wi ła wia do -
mość dla mę ża i trze cie go wrześ nia
w mun du rze woj sko wym z ma łą wa -
li ze czką wy szła z do mu aby sta wić
się na miej scu zbiór ki w oko li cach
Lwo wa.

n W pier wszych dniach woj ny do po -
znań skie go miesz ka nia przy je chał
mąż Ja ni ny, ale żo ny w nim nie
za stał. Do wie dział się od gos po -
dy ni, że żo na już wy ru szy ła na
woj nę. Przez kil ka dni po zo stał
w miesz ka niu cze ka jąc na nią lub
na ja kąś od niej wia do mość.
W tym cza sie do miesz ka nia wkro -
czy ło ge sta po, Mie czy sław zo stał
aresz to wa ny i osa dzo ny w przej -
ścio wym obo zie z któ re go trans -
por ta mi wy wo żo no Po la ków do
Ge ne ral nej Gu ber ni. Uda ło mu się
uciec, przed o stał się do Fran cji,
po tem do An glii gdzie pod czas
woj ny słu żył w 307 Eska drze My -
śliw ców. 

n W tym sa mym cza sie Ja ni na wraz
z trze ma ko le ga mi pi lo ta mi z Ae ro -
klu bu Po znań skie go za ła do wa li się
na otwar tą plat for mę po cią gu to -
wa ro we go na Dwor cu Za chod nim
w Po zna niu. Po tem uda ło im się do -
trzeć na wschód, zna le źli się w Lub -
li nie, a na stęp nie w oko li cach Tar -
no po la. Na sta cji Ko py czyń ce, dnia
17 wrześ nia do wie dzie li się, że
ZSRR na pa dło na Pol skę. W tym sa -
mym dniu otrzy ma li roz kaz uda nia
się na po łud nie Pol ski. Nie zdą ży -
li. 22 wrześ nia w miej sco wo ści Hu -
sia ty nia zo sta li oto cze ni przez czoł -
gi ra dziec kie i zmu sze ni do
pod da nia się i zło że nia bro ni. Ofi -

ce rów od dzie lo no od resz ty od dzia -
łu, aby utrud nić moż li wość ko mu -
ni ko wa nia się.

n Po cząt ko wo Ja ni na zo sta ła umiesz -
czo na w obo zie w Ostasz ko wie. Szó -
ste go grud nia wraz z gru pą 80 ofi -
ce rów prze wie zio no ją do obo zu
w Ko ziel sku. W so wiec kich obo zach
każ dy za trzy ma ny miał swo ją te -
czkę, w któ rej za pi sy wa no szcze gó -
ło we in for ma cje do ty czą ce sta nu,
po cho dze nia, po glą dów po li tycz -
nych, ro dzi ny itd. Ja ni na w oba wie
przed re pre sja mi za ta i ła, że jest cór -
ką ge ne ra ła Jó ze fa Do wbo ra Muś -
nic kie go. Po da ła in ny rok uro dze -
nia, a imię oj ca – Ma rian. Ge ne rał
Do wbor-Muś nic ki był wy jąt ko wo
znie na wi dzo ny przez bol sze wi ków
za swo je po glą dy, dla te go je go cór -
ka aby ra to wać swo je ży cie za ta i ła
kim by ła na praw dę.

n W obo zie bra ła czyn ny udział w taj -
nym ży ciu po li tycz nym jeń ców, wy -
pie ka ła mię dzy in ny mi ho stie do
mszy oraz op ła tek na Bo że Na ro -
dze nie.

n Dnia pią te go mar ca Jó zef Sta lin
pod pi sał akt lu do bój stwa, na pod -
sta wie któ re go wy mor do wa no
wszyst kich pol skich ofi ce rów. Za -
czę ły się ma so we eg ze ku cje.

n Pod po rucz nik pi lot Ja ni na Le wan -
dow ska swo ją dro gę śmier ci prze -
by ła 22 kwiet nia 1940 ro ku w swo -
je 32 uro dzi ny. Strza łem w tył gło wy
za mor do wa li ja en ka wu dzi ści. Jej
młod sza sio stra Agniesz ka dwa mie -
sią ce póź niej zo sta ła roz strze la na
przez Niem ców. 

n Gro by pol skich żoł nie rzy od kry li
Niem cy w 1943 ro ku. W trak cie
licz nych eks hu ma cji na tra fio no na
zwło ki ko bie ty w mun du rze pol -
skie go lot nic twa. Niem cy nie po -
tra fiąc wy tłu ma czyć ko bie cych
zwłok w ma so wym gro bie ni gdy
nie ogło si li Le wan dow skiej na li -
ście ofiar.

n Ukry te przez Niem ców cia ło pod po -
rucz nik Ja ni ny Le wan dow skiej za -
gi nę ło. Jej czasz kę wy wiózł pro fe -
sor Ger hard Butz czło nek
mię dzy na ro do wej ko mi sji nad zo ru -
ją cej eks hu ma cje w Ka ty niu. 

n Dwa la ta póź niej czasz ka Ja ni ny Le -
wan dow skiej wraz z sze ścio ma in -
ny mi tra fi ła do rąk pro fe so ra Bo le -
sła wa Po piel skie go, któ ry przez
kil ka dzie siąt lat ukry wał je przed
NKWD i UB. Tuż przed śmier cią
w ro ku 1997 pro fe sor zdra dził ta -
jem ni cę współ pra cow ni kom.

n W ma ju 2005 ro ku czasz ka przy wie -
zio na z Ka ty nia zo sta ła zi den ty fi ko -
wa na me to dą su per wi zji w Za kła -
dzie Me dy cy ny Są do wej Aka de mii
Me dycz nej we Wroc ła wiu. Po twier -
dzo ne zo sta ło, że na le ża ła do Ja ni -

ny Le wan dow skiej. Czwar te go li -
sto pa da czasz kę z ho no ra mi woj -
sko wy mi po cho wa no w spe cjal nej
ur nie w mo gi le ro dzi ny Do wbor-
Muś nic kich na cmen ta rzu w Lu so -
wie. 

Ja ni na Le wan dow ska sta ła się ofia -
rą jed ne go z naj strasz niej szych sy ste -
mów to ta li tar nych – sta li niz mu. Ta in -
te li gen tna, wy kształ co na mło da
ko bie ta mia ła wie le pa sji: mu zy ka, mi -
łość do ko ni, a prze de wszyst kim lot -
nic two i szy bow nic two. By ła jed ną
z naj le piej wy szko lo nych pi lo tek la ta -
ją cych za rów no na szy bow cach jak
i na sa mo lo tach. Z du mą no si ła pol -
ski mun dur i ni gdy nie za pom nia ła,
że jest Po lką. Do koń ca za cho wy wa ła
się jak przy sta ło na cór kę pol skie go
ge ne ra ła.

Rzeź ba przed sta wia ją ca Ja ni nę Le -
wan dow ską jest jed nym z ele men tów
Na ro do we go Po mni ka Ka tyń skie go
w Bal ti mo re au tor stwa An drze ja Pi -
tyń skie go. 

Dzie wią te go li sto pa da 2007 ro ku
w War sza wie w trak cie uro czy sto ści
„Ka tyń Pa mię ta my – Uczcij my Pa mięć
Bo ha te rów” zo stał ogło szo ny po śmier -
tny awans Ja ni ny Le wan dow skiej do
stop nia po rucz ni ka.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Wy sie dle nia Po la ków 
do ZSRR – 10 lu ty 1940 rok

Dzie sią te go lu te go mi ja ko lej na, 73
już rocz ni ca roz po czę cia za kro jo nych
na du żą ska lę wy sie dleń oby wa te li pol -
skich w głąb ZSRR. Ma so wy wy wóz
zor ga ni zo wa ły wła dze so wiec kie od
sie dem na ste go wrześ nia 1939 ro ku
oku pu ją ce Pol skę. Kil ka set ty się cy na -
szych ro da ków, tyl ko dla te go że by li
Po la ka mi, prze szło przez nie wy o bra -
żal ną ge hen nę za koń czo ną czę sto
śmier cią lub trwa łym ka lec twem. Zgi -
nę ły ca łe pol skie ro dzi ny, część bru -
tal nie roz dzie la no i przy mu so wo osie -
dla no w ła grach i gu ła gach. 

Po wyż sza da ta jest jed nym z naj tra -
gicz niej szych mo men tów na szej hi sto -
rii, a my wszy scy ma my mo ral ny obo -
wią zek aby ni gdy o niej nie za pom nieć.

Nie miec ko – so wiec ki 
roz biór Pol ski

W 1939 ro ku Niem cy i Zwią zek Ra -
dziec ki za war ły po ro zu mie nie w myśl
któ re go po na pa ści wrześ nio wej oba
kra je po dzie li ły te ry to rium Pol ski mię -
dzy sie bie. Na stą pił ko lej ny roz biór Pol -
ski tym ra zem so wiec ko – nie miec ki.

Na mo cy pak tu Rib ben trop – Mo ło -
tow So wie ci za ję li i oku po wa li te ry to -
rium na sze go kra ju, na któ rym za -
miesz ki wa ło 13 mi lio nów Po la ków.

Na na szych wschod nich zie miach
w la tach 1939-41 na sta ły „no we po rząd -
ki” za pro wa dza ne po przez strach, ter -
ror, aresz to wa nia, gwał ty i gra bie że. 

Ar mia Czer wo na, rze ko ma wy zwo -
li ciel ka Po la ków spod oku pa cji nie -
miec kiej do ko ny wa ła ma so wych eg -
ze ku cji, aresz to wań, za bójstw
i ra bun ków. Bol sze wi cy uwa ża li Po -
la ków za prze ciw ni ków i wro gów pań -
stwa so wiec kie go. Nie mo gli za pom -
nieć i nie chcie li da ro wać Po la kom
ro ku 1920, kie dy po zwy cię stwie mar -
szał ka Pił sud skie go nie uda ło się So -
wie tom za pro wa dzić na świe cie ko -
mu ni stycz ne go po rząd ku. 

Zwią zek So wiec ki za wszel ka ce nę
sta rał się znisz czyć wszyst ko co pol -
skie, aby nie do pu ścić do ja kich kol -
wiek prze ja wów pol skiej pań stwo wo -
ści. Po li ty ka oku pa cyj na mia ła na ce lu
wy e li mi no wa nie pol skich elit po li tycz -
nych, in te lek tu al nych i gos po dar czych
oraz czyst ki et nicz ne. Jed ną z me tod
by ły wy sie dle nia. Wła dze ko mu ni -
stycz nej Ro sji trak to wa ły zsył ki nie
tyl ko ja ko spo sób wy nisz cze nia prze -

ciw ni ków po li tycz nych, ale rów nież
ja ko for mę czer pa nia zy sków z nie -
wol ni czej pra cy więź niów. Ze słań ców
wy wo żo no do kon cen tra cyj nych obo -
zów pra cy nie wol ni czej zwa nych gu -
ła ga mi lub ła gra mi.

Do po ło wy 1941 ro ku wła dze ZSRR
do ko na ły czte rech wiel kich ope ra cji
wy sie dleń czych z ziem pol skich w głąb
pań stwa ra dziec kie go.

Lu to we wy sie dle nia 
na Wschód 

W no cy z 9 na 10 lu te go 1940 ro ku
roz po czę ły się pier wsze ma so we wy -
sie dle nia oby wa te li pol skich z te re -
nów oku po wa nych przez So wie tów. 

Wy wie zio no ich do so wiec kich ła -
grów i obo zów pra cy. 

Od mo men tu wy da nia de cy zji przez
Sta li na i do wódz two NKWD, ko mu ni -
ści spo rzą dzi li li stę osób i ro dzin któ -
re uzna li za ele ment wro gi pań stwu

ra dziec kie mu i za kwa li fi ko wa li do
pier wszej lu to wej ak cji wy sie dleń. 

Wy wóz ka z lu te go 1940 ro ku ob ję -
ła po nad 220 ty się cy lu dzi: pra cow ni -
ków pań stwo wych, urzęd ni ków, sę -
dziów, pro ku ra to rów, wła ści cie li
ziem skich, osad ni ków woj sko wych
– czę sto z ca ły mi ro dzi na mi. Zo sta li
wy sła ni do Kra ju Kras no jar skie go, ob -
wo du ar chan giel skie go, ir kuc kie go
i swier dłow skie go.

W no cy z 9 na 10 lu te go 1940 ro ku
do pol skich do mów le żą cych na
wschod nich te re nach II Rze czy pos po -
li tej wtar gnę li sta li now cy – fun kcjo -
na riu sze NKWD z na ka zem wy sie dle -
nia wszyst kich miesz kań ców. 

Tak roz po czął się dra mat wie lu pol -
skich ro dzin. 

Póź niej sze wy wóz ki
Ko lej na ak cja zwa na przez So wie -

tów „prze sie dle niem” mia ła miej sce
w kwiet niu 1940 ro ku i ob ję ła pol skie

Kącik historyczny
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eli ty: urzęd ni ków, na u czy cie li, sę -
dziów, ro dzi ny pol skich ofi ce rów i in -
nych. Miej scem ich ze sła nia był Ka -
zach stan.

Trze cia fa la wy sie dleń od by ła się
w czer wcu te go sa me go ro ku i do ty -
czy ła Po la ków któ rzy po klę sce wrześ -
nio wej z 1939 ro ku ucie kli na Kre sy
i tam szu ka li schro nie nia. Znacz na
ilość osób wy wie zio nych w trak cie tej
ak cji by ła po cho dze nia ży dow skie go.
Wy wie zio no ich na wschód od Ura lu.

W ma ju 1941 ro ku ko mu ni ści ostro
za bra li się za „oczysz cza nie” ko lej nych
te re nów Pol ski wschod niej. Wy wie -
zio no w głąb so wiec kiej Ro sji miesz -
kań ców Ma ło pol ski Wschod niej, po -
now nie przed sta wi cie li pol skich elit
oraz ro dzi ny osób wy wie zio nych
wcześ niej. Po tem ko lej no wy wo żo no
oby wa te li państw nad bał tyc kich, Po -
la ków miesz ka ją cych na Wi leń szczyź -
nie, Po la ków z za chod niej Bia ło ru si.

Do tej po ry hi sto ry cy nie są w sta -
nie na wet w przy bli że niu okre ślić licz -
by wy wie zio nych Po la ków. Część ar -
chi wów so wiec kich zo sta ła już Pol sce
udo stęp nio na, ale nie wszyst kie zbio -
ry są nam zna ne. Sza cu je się, że w la -
tach 1940 – 41 w głąb Związ ku Ra -
dziec kie go wy wie zio no na wet mi lion
na szych oby wa te li. 

Re wi zje i wy sie dle nia 
NKWD wpa da ło na ogół w no cy lub

wcześ nie ra no. Lu dziom ko mu ni ko -
wa no, iż za pa dła de cy zja o ich wy sie -
dle niu i roz po czy na ły się czę sto bru -
tal ne re wi zje w trak cie któ rych nor mą
sta ło się za gra bia nie war to ścio wych
przed mio tów. Wpraw dzie in struk cja
do wódz twa NKWD mó wi ła, że prze -
sie dleń cy ma ją pół go dzi ny na spa ko -
wa nie swo ich rze czy, jed nak naj czę -
ściej by ło to tyl ko dzie sięć do
dwu dzie stu mi nut. Ta sa ma in struk -
cja jas no pre cy zo wa ła co i w ja kich
ilo ściach prze sie dleń cy mo gą ze so bą
za brać, ale w rze czy wi sto ści za le ża ło
to od ka pry su do wód cy gru py prze -

pro wa dza ją cej ak cję. Nie kie dy lu dzie
wy zna cze ni do wy wóz ki mo gli za brać
żyw ność, ubra nia, ewen tu al nie ja kieś
dro bia zgi, in nym ra zem nie poz wa la -
no im wziąć pra wie nic. 

Cza sa mi Po la kom uda ło się ukryć
ja kiś cen ny dro biazg i za bie ra jąc go
na tu ła czkę li czy li na spie nię że nie, co
poz wo li ło by im prze trwać cięż kie cza -
sy. Nie zda wa li jed nak so bie spra wy,
że tam gdzie ja dą nie bę dzie to im do
ni cze go po trzeb ne. Lu dzie pod le ga ją -
cy wy sie dle niom w jed nej chwi li po -
zo sta wia li nie rzad ko ca ły do ro bek ży -
cia tra cąc do słow nie wszyst ko:
nie ru cho mo ści, sprzęt rol ni czy, in -
wen tarz czy kosz tow no ści. 

Wszyst kie wy wóz ki prze bie ga ły we -
dług te go sa me go sche ma tu dro bia -
zgo wo okre ślo ne go przez NKWD. Ak -
cją w każ dym po wie cie kie ro wał sztab
zło żo ny z czte rech lub pię ciu fun kcjo -
na riu szy, a bez poś red nio za da nia wy -
ko ny wa ły gru py ope ra cyj ne. Pier -
wsza fa la wy sie dleń ma ją ca miej sce
z no cy na 9 na 10 lu te go 1940 ro ku,
od by wa ła się w wy jąt ko wo nie ko -
rzyst nych wa run kach atmo s fe rycz -
nych. Tej zi my w lu tym tem pe ra tu -
ra spa da ła na wet do 40 stop ni
Cel sju sza po ni żej ze ra. Ten fakt miał
bar dzo du że zna cze nie pod czas trans -
por tu w głąb Ro sji z uwa gi na przy -
pad ki czę stych od mro żeń i za ma rza -
nia lu dzi.

Trans port na wschód
Wy sie dlo nych do wo żo no na sta cje

ko le jo we bądź do pun któw zbió rek,
a stam tąd do wa go nów ko le jo wych.
Po kil ku go dzin nym, cza sa mi na wet
kil kud nio wym ocze ki wa niu, trans port
ru szał w nie zna ne. Wa run ki w wa go -
nach by ły mniej niż pry mi tyw ne. Le -
go wi sko do spa nia, cza sa mi pie cyk
zwa ny ko zą i otwór wy cię ty na ze -
wnątrz z ru rą słu żą cy ja ko ubi ka cja.
W tym wy pad ku żad ne od gór nie usta -
no wio ne nor my do ty czą ce ilo ści osób
w wa go nie nie mia ły ra cji by tu, bo naj -

czę ściej wa go ny by ły po
pro stu prze ła do wa ne.

Je że li cho dzi o żyw ność,
to z re gu ły pier wszy ciep -
ły po si łek wy da wa no prze -
sie dleń com do pie ro po
prze kro cze niu daw nej
gra ni cy pol sko – ra dziec -
kiej. Ale nie by ło to nor -
mą. Cza sa mi lu dzie nie do -
sta wa li żad ne go je dze nia
na wet przez dwa dni.
Brze mien na w skut ki by -
ła zbyt ma ła ilość wo dy.
O ile zda rza ło się, że prze -
sie dleń cy mie li ze so bą ja -

kiś pro wiant, to nie by li za -

o pa trze ni w wo dę. A nie do sta tek wo -
dy ozna czał nie do sta tecz ną hi gie nę.
Roz prze strze nia ły się wszy, świerzb
i in ne cho ro by wy wo ła ne bru dem. 

W wa go nach by ło al bo bar dzo zim -
no, al bo wy jąt ko wo go rą co. Lu dzie
umie ra li w trak cie pod ró ży z gło du,
zim na i wy czer pa nia, a zwło ki wy no -
szo no w trak cie po sto jów i rzu ca no
czę sto w szcze rym po lu. 

Ta ka pod roż trwa ła nie kie dy na wet
mie siąc, a po do tar ciu na miej sce Po -
la ków roz sy ła no do kon cen tra cyj nych
obo zów pra cy. Część z nich już ni gdy
nie wró ci ła do Pol ski.

Pol sko – so wiec kie 
po ro zu mie nie 

14 sierp nia 1941 ro ku, nie ca łe dwa
mie sią ce po wy bu chu woj ny nie miec -
ko – so wiec kiej, zo sta ło pod pi sa ne
po ro zu mie nie Sta lin – Si kor ski (mo -
wa o ge ne ra le Wła dy sła wie Si kor -
skim). To po ro zu mie nie for mu ło wa -
ło wa run ki „am ne stii” dla wszyst kich
Po la ków prze by wa ją cych w wię zie -
niach i ła grach. Okre śla ło rów nież
wa run ki for mo wa nia i or ga ni zo wa -
nia ar mii Pol skiej na te re nie ZSRR.
Ze śmier tel ne go wro ga prze o bra zi -
liś my się na gle w sprzy mie rzeń ca Sta -
li na, któ ry miał mu po moc w wal ce
z hit le row ski mi Niem ca mi. Roz po -
czę ła się wiel ka wę drów ka Po la ków
po te ry to rium ZSRR w po szu ki wa niu
pun któw po wsta ją cej pol skiej ar mii,
dla nie któ rych na szych ro da ków za -
koń czo na śmier cią. 

Ko mu ni ści sto so wa li wo bec Po la -
ków za sa dę zbio ro wej od po wie dzial -
no ści. Po zby wa li się wszyst kich, któ -
rzy cho ciaż w naj mniej szym stop niu
by li prze ciw ni wła dzy so wiec kiej. Dla -
te go wy wo żo no i roz strze li wa no ca łe
pol skie ro dzi ny, eli ty po li tycz ne i in -
te lek tu al ne. Przez dwa la ta od 1939
do 1941 na Sy be rię ze sła no kil ka krot -
nie wię cej na szych ro da ków niż przez
dwie ście lat ro syj skie go pa no wa nia
nad Pol ską przed ro kiem 1917. Po la -
cy za pła ci li bar dzo wy so ką ce nę za
zwy cię stwo nad bol sze wic ką re wo lu -
cją, któ re go do ko na li pod wo dzą mar -
szał ka Pił sud skie go. Ce nę strasz ną
i tra gicz ną.

Dzień 10 lu te go 1940 ro ku jest waż -
ną cho ciaż wy jąt ko wo bo les ną da tą
w na szej hi sto rii. Sym bo lem dra ma tu
i cier pie nia Po la ków. A zbrod nie do -
ko na ne przez ko mu ni stów na pol skim
na ro dzie do tej po ry nie są uzna ne za
lu do bój stwo.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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DOBRE OKNA 
prosto z fabryki 
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756



Zasiłki rodzinne i porodowe
w Belgii

Sesja informacyjna w języku polskim, którą
poprowadzi pracownik funduszu zasiłków rodzinnych

(RKW)

środa 27 lutego 2013, godz. 19.00
ACV Antwerpen,

audytorium „De Stroming”
Nationalestraat 111

2000 Antwerpia

Po sesji będzie możliwość zadawania pytań
oraz otrzymania broszury informacyjnej

w języku polskim.

Ze względów organizacyjnych prosimy
o zgłoszenia do dnia 22 lutego 2013

pod nr tel. 03/222 71 64 (pn i pt 9.30 – 12.30)
lub iwona.cieszynska@acv-csc.be
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Przez osta t nie pół ro ku In sty tut
Ho mo Ho mi ni ana li zo wał, jak
swo ją przy szłość za wo do wą wi -

dzą stu den ci osta t nich lat i ab sol wen -
ci naj po pu lar niej szych obec nie kie -
run ków na wyż szych uczel niach
ta kich jak: ar chi tek tu ra, me dy cy na,
pra wo i in for ma ty ka. Oka zu je się, że
in ży nier nie jest obec nie za wo dem
gwa ran tu ją cym za trud nie nie, a wa -
run ki na ryn ku pra cy wciąż jesz cze
mo gą dyk to wać in for ma ty cy. 

Przez wie le lat ist nia ło prze ko na -
nie, że zdo by cie dy plo mu in ży nie ra
jest gwa ran tem sta łej pra cy i do brych
do cho dów. Dla ab sol wen tów te go ty -
pu kie run ków na wyż szych uczel -
niach, sy tu a cja zmie ni ła się na gor -
sze. Obec nie in ży nier ma ta kie sa me
prob le my ze zna le zie niem pra cy jak
in ni stu den ci koń czą cy „nie do cho do -
we” kie run ki stu diów. 

Naj wię kszą gwa ran cję za trud nie nia
i wy so kiej pła cy da je wciąż in for ma ty -
ka. Te go ty pu spe cja li ści ca ły czas są
po trzeb ni i wie le wska zu je na to, że ta -
ki trend bę dzie się jesz cze dłu go utrzy -
my wał. In for ma ty cy to je dy na gru pa
za wo do wa któ ra mo że dyk to wać wa -
run ki na ryn ku pra cy. Ci mło dzi, od

ra zu po stu diach żą da ją na po czą tek
kwo ty się ga ją cej na wet 10.000 zło tych
mie sięcz nie i czę sto ją otrzy mu ją. 

Po szu ki wa ni są tak że le ka rze, któ -
rzy na ogół mo gą li czyć na sta łe za -
trud nie nie. Jed nak ich mie sięcz ne wy -
na gro dze nie od bie ga znacz nie od
za rob ków in for ma ty ków. Wa ha się
w gra ni cach od trzech do pię ciu ty -
się cy zło tych.

Na sta łe za trud nie nie i wy so kie za -
rob ki nie mo gą już li czyć ab sol wen ci
ar chi tek tu ry, któ rzy do nie daw na by -
li jed ną z grup do brze op ła ca nych na
ryn ku pra cy. Tak że na u czy cie lom nie
wie dzie się naj le piej. Do ty czy to zwłasz -
cza na u cza nia przed szkol ne go, gdzie
spo dzie wa ne są zwol nie nia, a i pen sje
nie są naj wyż sze. Spo ro na u czy cie li
twier dzi, że za do wo li się mie sięcz ną
kwo tą w wy so ko ści 2.000 zło tych, aby
tyl ko mieć sta łe miej sce pra cy. 

Wnio ski? Skoń czy ły się już cza sy,
kie dy ab sol wen ci wyż szych uczel ni żą -
da li wy gó ro wa nych cen za swo ją pra -
cę. Ba da nia wy ko na ne przez Ho mo Ho -
mi ni do wo dzą, że mło dzi lu dzie co raz
czę ściej prze sta ją my śleć o sta łej pra -
cy w jed nym miej scu. W Pol sce co raz

bar dziej po pu lar ny sta je się ame ry kań -
ski mo del ży cia: miesz kam i ży ję tam,
gdzie mam pra cę. Ab sol wen ci co raz
bar dziej prak tycz nie pod cho dzą do
swo ich za rob ków oraz do szans na
awans. Zdro wy roz są dek zwy cię żył.
Znacz na część mło dych wy kształ co -
nych lu dzi wie, że fakt po sia da nia wyż -
sze go wy kształ ce nia nie za wsze ozna -
cza wy ma rzo ną pra cę z nie bo tycz ny mi
za rob ka mi. Zda ją so bie spra wę, że trze -
ba nie kie dy bu do wać za wo do wą ka rie -
rę po czy na jąc od nie du żych pie nię dzy.
Po wo li i stop nio wo.

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  

W szystkie znaki na nie bie i zie -
mi wska zu ją, że w tym ro ku
bez ro bo cie w Pol sce znacz nie

prze wyż szy trzy na ście pro cent. Dla
ab sol wen tów wyż szych uczel ni ozna -
cza to, że bę dą na le że li do spo rej gru -
py osób nie ma ją cych pra cy. 

Pol skie Sto wa rzy sze nie Za rzą dza -
nia Ka dra mi w opar ciu o ba da nia ryn -
ku przy go to wa ło ra port któ ry stwier -
dza, że przy obec nej sto pie bez ro bo cia
po nad trzy dzie ści pro cent mło dych lu -
dzi w Pol sce nie ma szans na zna le -
zie nie pra cy.

Te go ty pu trud no ści wy ni ka ją prze -
de wszyst kim z nie ko rzyst nych uwa -
run ko wań gos po dar czych, ni skie go
wzro stu PKB i na kła dów in we sty cyj -
nych, pa nu ją ce go na świe cie kry zy su
gos po dar cze go, a tak że – co istot ne
– roz bież no ści do ty czą cych kom pe ten -
cji mło dych lu dzi a ocze ki wań ryn ku

pra cy. W związ ku z re duk cją za trud -
nie nia, w wie lu dzie dzi nach gos po dar -
ki fir my wo la przyj mo wać do pra cy
spe cja li stów z do świad cze niem niż
mło dych ab sol wen tów.

Pol ski ry nek pra cy dla mło dych lu -
dzi jest spe cy ficz ny. Prob lem po le ga
prze de wszyst kim na tym, że wcho -
dzą w za wo do we ży cie czę sto sto sun -
ko wo póź no. 

W na szym kra ju wy jąt ko wo du żo lu -
dzi stu diu je co po wo du je, że po ko le -
nie 24 i 25-lat ków na le ży do jed nej
z naj wię kszych ilo ścio wo grup uczą -
cych się w Eu ro pie. Ale jest i dru ga
stro na me da lu. Część z tych ab sol wen -
tów koń czy nie zbyt do bre od stro ny
edu ka cyj nej i ma ło zna ne uczel nie,
a i kie run ki stu diów przez nich wy -
bra ne nie na le żą do po trzeb nych na
ryn ku pra cy.

We dług Pol skie go Sto wa rzy sze nia
Za rzą dza nia Ka dra mi, po pra wa sy tu -
a cji mło dych lu dzi na ryn ku pra cy mo -
że na stą pić do pie ro w 2016 ro ku.

Po wyż sza in sty tu cja za le ca pol skim
ab sol wen tom za poz na nie się z ini cja -
ty wa mi i wy tycz ny mi opra co wa ny mi
przez Ko mi sję Eu ro pej ską, któ re mo -
gą po móc w od po wied nim umiej sco -
wie niu się na ryn ku pra cy.

KKaarroolliinnaa  TToommcczzaakk        

Prognozy dla absolwentów 
w 2013 roku

13%
planowane bezrobocie 
w wśród absolwentów

wyższych uczelni
2013 roku

Oczekiwania polskiego
absolwenta 
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Frédéric Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin was een Pools

componist en virtuoos pianist uit de romantiek.
Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste
componist die Polen ooit heeft voortgebracht en
geldt als een van de grootste toondichters uit de
muziekgeschiedenis.

Chopin werd geboren in het dorp Żelazowa Wola
in het Hertogdom Warschau, als zoon van een
Poolse moeder en een Franse vader. In zijn vroege
levensjaren stond hij bekend als wonderkind op
de piano. In november 1830, twintig jaar oud,
vertrok hij naar het buitenland

In Parijs leefde Chopin een gerieflijk leven als
componist en pianoleraar. Hij gaf weinig concerten.
In Frankrijk gebruikte hij de Franse versies van
zijn naam en nam uiteindelijk het Frans
staatsburgerschap aan om te voorkomen dat hij
afhankelijk zou zijn van documenten van het
Russisch Keizerrijk. Na een aantal mislukte
romantische avonturen met Poolse vrouwen, had
hij tussen 1837 en 1847 een stormachtige relatie
met de Franse schrijfster George Sand (Aurore
Dudevant). Chopins toch al slechte gezondheid
verslechterde uiteindelijk en in 1849 stierf hij in
Parijs 39 jaar oud aan tuberculose.

Zijn oeuvre bestaat bijna geheel uit composities
voor piano solo. Hoewel vele daarvan technisch
zeer veeleisend zijn, karakteriseert zijn stijl zich

door het benadrukken van subtiele nuance en
expressieve diepte. Chopin bouwde diverse
muzikale vormen verder uit zoals de ballade en
het scherzo en was verantwoordelijk voor diverse
innovaties in vormen zoals de pianosonate, wals,
nocturne, etude, impromptu en prelude. 

Bron: wikipedia
Bewerker: J.K.
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Derde Republiek
Polen

Rzeczpospolita Polska, beter bekend als de
Derde Republiek Polen, duidt op een continuďteit,
de voortzetting van de onafhankelijke Poolse staat
die bestond vóór de delingen in de 18de eeuw, (de
Republiek) en de interbellum periode (de Tweede
Republiek, 1918-1939). De Volksrepubliek Polen
(1945-1989) wordt in dit verband beschouwd als
een staat onder de heerschappij van de Sovjet-
Unie en dus zonder politieke onafhankelijkheid.
Daarom wordt deze periode uit de nummering
weggelaten.

Het tijdvak van de 16de tot de 18de eeuw  wordt
het gemenebest genoemd want de koning van
Polen was ook Groot-Hertog van Litouwen. Polen
was toen een monarchie 

Oprichting: 1 december 1989
Op die datum heeft het Poolse parlement

ingestemd met de naam Republiek Polen en het
oude staats-embleem ,in de vorm van een
gekroonde adelaar, goedgekeurd.

Symbolen
n Vlag: rechthoekig doek met een 8:5 verhouding,
bestaande uit twee horizontale, parallelle banen
van gelijke breedte,waarvan de bovenste wit en
de onderste rood is.

n Rijkswapen: een witte adelaar met een kroon
op een rode achtergrond, met de kop gewend naar
heraldisch rechts, met geopende vleugels, de
kroon, de snavel en de klauwen van goud. 

Het embleem met de witte adelaar is ooit
ontstaan toen de, legendarische, stichter van
Polen Lech het nest van een witte adelaar zag.
Toen hij bij het licht van de ondergaande zon naar
de vogel, keek viel er een rode zonnestraal op de
vleugels, zodat die met goud getipt leken. De rest
van de adelaar was zuiver wit. Dat stemde hem
vrolijk en dus besloot hij zich daar te vestigen en
plaatste een adelaar op zijn schild. Een minder
romantische versie gaat ervan uit dat Polen het
embleem (net als veel andere Europese landen)
van het Romeinse Rijk heeft overgenomen.

Bron: Polenvoornederlanders
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Silezië

Silezië is een historische regio in Polen die zich
uitstrekt aan weerszijden van de midden- en
bovenloop van de Oder. Ze is te verdelen in  Opper-
Silezië, dat rijk is aan delfstoffen en waarin een
van de grootste industriegebieden van Europa ligt
en het Neder-Silezië met de hoofdstad Wrocław
(Breslau). Wrocław is een stad in het zuidwesten
van Polen, gelegen aan de rivier de Oder. Wrocław
is de belangrijkste historische stad van Silezië
en was de hoofdstad van de Pruisische provincie
Neder-Silezië.Wrocław telt 632.996 inwoners 
(31 december 2010), waarmee het de vierde
meest bevolkte stad van Polen is. Tot 1945
behoorde de stad tot Duitsland. Wrocław was
gastheer van Europees kampioenschap voetbal
2012 in Polen en Oekraďne. Tevens is de stad
de Culturele hoofdstad van Europa in 2016 en
locatie van de Wereldspelen 2017.

Het gebied van Silezie wisselde in de loop der
eeuwen verschillende malen van staatkundig gezag.
Het behoorde vanaf 900 afwisselend tot Bohemen
(Tsjechië) en Polen, maar kwam onder toenemende
invloed van het Heilige Roomse Rijk waarvan de
toen merendeels Duitstalige landstreek in 1236
deel ging uitmaken, onder gezag van het koninkrijk
Bohemen. Het Boheemse koningschap ging over
op het Habsburgse Huis waardoor Silezië, Bohemen
en Oostenrijk in 1526 onder dezelfde vorsten
kwamen, die tegelijk ook de keizer van het Duitse
(Heilige Roomse) Rijk waren. In 1742 veroverde
Pruisen het gebied grotendeels - een klein deel
bleef Oostenrijks. Sindsdien een Pruisische
provincie, werd Silezië na de Duitse staatkundige
eenwording in 1870 een Duitse provincie. Sinds
1945 behoort de regio na 700 jaar  grotendeels
tot het huidige Polen. Kleine delen zijn eigendom
van Duitsland en Tsjechië gebleven.

Bron: wikipedia
Bewerker: J.K.

Toeristische Regio’s 

Bron: informacje.nowyadres.pl
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Polen is een stad met een rijke traditie en
cultuur, die haar folklore koestert. Polen zijn trots
op hun geschiedenis en tradities. Deze keer gaan
we uw meer vertellen twee nationale dansen: de
Mazurka en de Oberek.

MAZUR (Mazurka)
Dit is de tweede hofdans van volkse oorsprong.

Hij is ontstaan in Mazovië (centraal Polen). De
belangrijkste kenmerken zijn: het snelle tempo,
de springaccenten, de maatsoort 3/4, veel
wisselende ritmen, het slepen, de bochten en
pirouettes, daarom is het een van de moeilijkste
Poolse dansen. Tijdens haar hoogtijdagen werd
ze gretig gedanst door de adel en door de jonge
officieren van het Poolse leger. De grootste rol
werd gespeeld tijdens de partitie, toen deze dans
– naast de polonaise – een symbool werd van
patriottisme. De mazurka werd in heel Europa in
de 18de en 19de eeuw verspreid door de officieren
van de Poolse legioenen die in het leger van
Napoleon Bonaparte vochten.

n Poolse dracht Mazur – meer impulsief
n Ulaan Mazur – dit is een salon versie, een

show van mannelijke vaardigheden en
temperament, maar met de élégance, gratie
en charme van de vrouwen.

OBEREK
De snelste van de vijf nationale dansen, ook

wel „obertas” genoemd. De Poolse naam verwijst
naar de rotatie. In de oberek maken de dansers
snelle draaiingen op één plek op de dansvloer.
Kenmerken zijn: de snelheid, de maatsoort 3/8
en de accenten, vergelijkbaar met de Mazur. Aan
het einde van de 19de eeuw verloor de oberek
haar volkse karakter en werd een dans van de
hogere sociale klassen.

Bron:PolenvoorNederlanders



„Poloniada”czyli
międzyszkolne
potyczki
i zmagania
z językiem
polskim 

To je den z naj bar dziej pre sti -
żo wych kon kur sów szkol nych.
Olim pia da Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol -
skie go (Po lo nia da) skie ro wa na
jest do uczniów szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych i po nad -
gim na zjal nych. Ten trzy stop nio -
wy kon kurs obej mu je dwie
dzie dzi ny wie dzy po lo ni stycz -
nej: wie dzę o ję zy ku i wie dzę
o twór czo ści li te rac kiej. W te go -
rocz nej XLIII edy cji Po lo nia dy
wzię li udział ucznio wie na szej
szko ły. 12 stycz nia gru pa mło -
dzie ży przy stą pi ła do pier wsze -
go, „szkol ne go” eta pu. Ucznio -
wie roz wią zy wa li te sty z wie dzy
o ję zy ku i li te ra tu rze oraz pi sa -
li wy pra co wa nia. Pier wszy etap

od był się w trzech gru pach wie -
ko wych. Ucznio we szko ły pod -
sta wo wo wej na pod sta wie frag -
men tu „Aka de mii Pa na Klek sa”
Ja na Brzech wy przy go to wa li
pra ce o „Ma gicz nych miej scach”,
a ich star si ko le dzy, gim na zja -
li ści i li ce a li ści, zmie rzy li się
z twór czo ścią Umber to Eco i Ju -
lia na Tu wi ma. Wy ma ga nia sta -
wia ne uczest ni kom te go kon -
kur su są bar dzo wy so kie
i jed no cześ nie roz leg łe. Ucznio -
wie szkół po lo nij nych ry wa li zu -
jąc z ró wieś ni ka mi ze szkół
w Pol sce sta ją przed do dat ko -
wym wy zwa niem – udział
w Olim pia dzie wy ma ga od nich
wię ksze go wy sił ku i wkła du pra -
cy, po nie waż w pro gra mie szkol -
nym ma ją mniej za jęć z na u ki
ję zy ka pol skie go. Zda niem prof.
Te re sy Kost kie wi czo wej, wy bit -
nej pol skiej li te ra tu roz naw czy -
ni, pro fe so ra In sty tu tu Ba dań
Li te rac kich PAN i prze wod ni -
czą cej Ko mi te tu Głów ne go Olim -
pia dy Ję zy ka Pol skie go, udział
mło dych Po la ków miesz ka ją -
cych za gra ni cą w te go ty pu

przed sięw zię ciach to bar dzo 
do bra ini cja ty wa. „Udział
w Olim pia dzie (...) dla osób za -
in te re so wa nych kul tu rą i piś -
mie nic twem jest (...) przy jem no -
ścią i poz wa la nie tyl ko po głę bić
wie dzę, ale też spraw dzić i za -
pre zen to wać włas ny po ten cjał
in te lek tu al ny, po czuć sa tys fak -
cję na wet wte dy, gdy nie osią -
gnie się naj wyż szych miejsc
w za wo dach. (...) Udział w Olim -
pia dzie roz wi ja i oswa ja z sy tu -
a cja mi, wy ma ga ją cy mi sku pie -
nia i opa no wa nia. Jest też szko łą
we wnętrz ne go har tu i am bit ną
pró bą cha rak te ru. Za wsze jest
owoc ny i przy no szą cy po ży tek,
bo za wsze pro wa dzi do po sze -
rze nia wie dzy, wzbo ga ca in te -
lek tu al nie i da je ra dość z wy ko -
ny wa nia sa mo dziel nych za dań.”
– stwier dzi ła w jed nym z wy wia -
dów prof. Kost kie wi czo wa. Do -
dat ko wą mo ty wa cją do udzia łu
w kon kur sie są atrak cyj ne na -
gro dy i szan sa na in deks na po -
lo ni sty kę w Pol sce.

Kon kurs po lo ni stycz ny prze -
pro wa dza ny jest w Pol sce 
od 1970 ro ku, a od dwóch lat
(2011 r.) rów nież w po zo sta łych
kra jach. W po przed niej edy cji
Po lo nia dy wzię ło udział pra wie
1300 mło dych Po la ków miesz -
ka ją cych za gra ni cą. 

Na szym Olim pij kom i Olim -
pij czy kom ży czy my suk ce sów!

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  OOll  sszzeeww  sskkaa

Z ży cia pol skiej szko ły w An twer pii
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By cie ro dzi cem to cięż ka pra ca. Wy -
ma ga od nas wie le cier pli wo ści, wy -
trwa ło ści i kon sek wen cji w dzia ła niu.
Jed nak ro dzic dziec ka nad po bu dli we -
go mu si wy ka zać się szcze gól nym zro -
zu mie niem swo jej po cie chy i trzy mać
włas ne emo cje na wo dzy. Dla cze go?
Bo wiem ży we za cho wa nia dziec ka, tak
wy czer pu ją ce dla je go oto cze nia, są
mę czą ce prze de wszyst kim dla nie go
sa me go. Czy mo że my coś zro bić, aby
uła twić na sze mu nad po bu dli we mu
ma lu cho wi fun kcjo no wa nie w do mu
i po za nim? Oczy wi ście! Wy star czy, że
od po wied nio zor ga ni zu je my do mo wą
prze strzeń - zwłasz cza po kój dziec ka,
do kład nie roz pla nu je my je go dzień,
bę dzie my wy da wać mu jas ne po le ce -
nia, chwa lić na wet je go naj mniej sze
suk ce sy, a prze de wszyst kim oka zy -
wać mu na szą mi łość, wspar cie oraz
ak cep ta cję.

Upo rząd kuj my oto cze nie
dziec ka

Dziec ko z ADHD nie mo że żyć w cha -
o sie. Pa mię taj my, że i tak fun kcjo nu -
je ono w świe cie sta łe go  nie po ko ju
we wnętrz ne go! Ja ko trosk li wi ro dzi -
ce po win niś my za dbać o to, aby prze -
strzeń wo kół nie go, przy naj mniej ta
naj bliż sza, by ła upo rząd ko wa na. Dzię -
ki te mu za pew ni my na szej po cie sze
po czu cie sta ło ści oraz bez pie czeń stwa
i poz wo li my jej or ga niz mo wi się zre -
ge ne ro wać.

Jak stwo rzyć oto cze nie wła ści we dla
dziec ka nad po bu dli we go? Prze de
wszyst kim urządź my mu spo koj ne
i wy god ne miej sce do pra cy oraz od -
po czyn ku. Za dbaj my, by na biur ku,
przy któ rym się uczy, a tak że wo kół

nie go, pa no wał ide al ny po rzą dek. Do -
dat ko wo uni kajmy sta wia nia w za się -
gu wzro ku na szej po cie chy przed mio -
tów nie przy dat nych mu do pra cy.

Je że li cho dzi o ca ły po kój – nie mo -
że w nim le żeć na wierz chu zbyt wie -
le za ba wek. Do pil nuj my też, by każ -
da z nich mia ła swo je miej sce. Ty mi
za bie ga mi ogra ni czy my ilość bodź ców
roz pra sza ją cych na szą po cie chę w cza -
sie na u ki czy za ba wy.

Od po wied nio urzą dzo ny po kój to
nie wszyst ko. Za dbać po win niś my tak -
że, by ca ły nasz dom sprzy jał wy ci sze -
niu się dziec ka czy sku pia niu je go
uwa gi na czyn no ści, któ rą aku rat wy -
ko nu je. Nie pusz czaj my za tem głoś -
nej mu zy ki, gdy je ono ob iad, nie za -
pra szaj my czę sto wie lu go ści na raz,
ogra ni czaj my czas spę dza ny przed
kom pu te rem czy te le wi zo rem i nie
poz wa laj my mu na słu cha nie ra dia
w cza sie od ra bia nia lek cji.

Usy ste ma ty zuj my tryb ży cia
dziec ka

W na szym do mu na sta łe po win ny
za go ścić: po rzą dek i ru ty na. Ustal my
za tem na sze mu dziec ku sta ły rytm
dnia. Dzię ki te mu bę dzie ono wie dzia -
ło do kład nie, o któ rej po win no się obu -
dzić lub iść spać, kie dy jest po ra wy -
ko ny wa nia do mo wych i szkol nych
obo wiąz ków, a kie dy mo że od dać się
ulu bio nym roz ryw kom.

War to rów nież pla no wać przy szłe
wy da rze nia i in for mo wać o nich swo -
ją po cie chę. Dla cze go jest to istot ne?
Dzie ci nad po bu dli we wy trą ca z rów -
no wa gi wszyst ko to, co spo ty ka je na -
gle i cze go się nie spo dzie wa ją.

Za chę caj my za miast 
za ka zy wać

Za cho wa nia dziec ka nad -
po bu dli we go, tak mę czą ce
dla ro dzi ców, naj wię cej
prob le mów spra wia ją mu
sa me mu. Przez nie rza dziej
niż ró wieś ni cy sły szy po -
chwa ły, a czę ściej niż oni
jest kar co ne, mi mo usil -
nych sta rań go rzej się uczy
i trud niej mu na wią zać
przy jaź nie. Waż ne jest, byś -
my ja ko ro dzi ce, nie po głę -
bia li je go i tak ni skiej sa -
mo o ce ny, a oka zy wa li mu
na szą ak cep ta cję. Dla te go
też nie bądź my na zbyt ry -
go ry stycz ni. Naj le piej zre -
zy gnuj my z nie u stan ne go

za bra nia nia cze goś. Za miast mó wić,
cze go po cie cha ma nie ro bić, za chęć -
my ją, by za ję ła się in ną czyn no ścią
– mi lej przez nas wi dzia ną.

War to też za sta no wić się nad kup -
nem dziec ku zwie rza ka. Na u czy to na -
szą po cie chę od po wie dzial no ści, wraż -
li wo ści oraz zdy scy pli no wa nia.
Do dat ko wo, ba da nia wska zu ją, że
w obec no ści zwie rząt dzie ci nad po bu -
dli we dłu żej ba wią się w jed nym miej -
scu, ła twiej sku pia ją swo ją uwa gę na
wy ko ny wa nej czyn no ści i koń czą roz -
po czę te dzia ła nia.

Opra cuj my za sa dy 
obo wią zu ją ce w do mu

Waż ne jest stwo rze nie sy ste mu za -
sad obo wią zu ją cych w na szym do mu.
Dziec ko z ADHD mu si bo wiem wie -
dzieć do kład nie, co mu wol no, a cze -
go nie wol no ro bić. Na ucz my się od -
róż niać dzia ła nia bę dą ce efek tem
cho ro by od zwy kłe go złe go za cho wa -
nia. Po wiedz my jas no – by cie nad po -
bu dli wym nie ozna cza, że wszyst ko

dziec ku wol no (np. uży wać wul gar -
nych słów). Określ my więc do kład nie,
ja kie kon sek wen cje cze ka ją na szą po -
cie chę za świa do me złe za cho wa nie.

Nie za po mi naj my też o na gro dach,
wśród któ rych szcze gól ne miej sce zaj -

Mo je dziec ko ma ADHD! 
Jak mu po móc?
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mu je po chwa ła ro dzi ców. Za chę cą one
na sze nad po bu dli we dziec ko do wy -
sił ku i sta rań. Z na szą po mo cą, mo ty -
wo wa ne na szym do brym sło wem
dziec ko wy ko na da ną czyn ność i od -
czu je sa tys fak cję z jej ukoń cze nia. A to
dla nie go bar dzo waż ne... Chwal my
za tem na szą po cie chę, gdy tyl ko coś
do brze zro bi – na wet, gdy da na czyn -
ność po zor nie jest nie zna czą ca.

Mów my kon kret nie, 
o co cho dzi

Pa mię taj my też, że do dziec ka
z ADHD na le ży mó wić jas no i pro sto,
kon kret nie wy da jąc po le ce nia. Co to
ozna cza? Uni kajmy ogól ni ków ty pu:
Zo sta wi łeś ba ła gan w po ko ju! W ich
miej sce po staw my na krót kie, pro ste
ko mu ni ka ty in for mu ją ce do kład nie,
o co nam cho dzi (np. Po ściel łóż ko.
Sprząt nij za baw ki.). Za da nia te nie po -
win ny być zbyt am bit ne, a ich cel mu -
si zo stać jas no za ry so wa ny.

War to też za zna czyć na po cząt ku
wa gę te go, co mó wi my. Moż na to zro -
bić po przez uży cie stwier dzeń ty pu:
to jest waż ne, mu sisz mnie wy słu chać.
Na ko niec war to upew nić się, czy
dziec ko zro zu mia ło, cze go od nie go
wy ma ga my. W tym ce lu po proś my,
aby po wtó rzy ło, o co go pro si my.

Po móż my się wy ci szyć 
i roz ła do wać emo cje

Pa mię taj my, że po zy tyw ny spo sób
roz ła do wa nia emo cji, za rów no tych
po zy tyw nych, jak i tych ne ga tyw nych,
jest bar dzo istot ny w przy pad ku dzie -
ci z ADHD. Za chę caj my więc na szą po -
cie chę, aby wy ko ny wa ła róż ne pra ce
pla stycz ne, któ re po mo gą jej uzew -
nętrz nić uczu cia.

Po sta raj my się zna leźć kil ka za baw,
któ re po wo li, ale sku tecz nie mo gą po -
móc wy ci szyć dziec ko. Baw my się w
nie z nim lub zmo ty wuj my do ta kich
prak tyk je go ro dzeń stwo.

Pra cuj my rów nież nad włas ny mi
emo cja mi. Uzbrój my się cier pli wość,
zaś, gdy za re a gu je my agre sją na zbyt
ży we za cho wa nie dziec ka, prze proś -
my je po pro stu! Pa mię taj my - na sze
wspar cie, mi łość i ak cep ta cja po mo -
gą dziec ku uwie rzyć w sie bie.

Li te ra tu ra:
1. Bar kley Rus sell A., tł. z ang. He le na Grze go łow ska-

Klar kow ska: Dzie ci nad po bu dli we i roz tar gnio ne. w:
Świat Na u ki, 1998, nr 11, s. 50-55.

2. Ko ła kow ski A., T. Wo lań czyk, A. Pi su la, ADHD – zes pół
nad po bu dli wo ści psy cho ru cho wej, GWP

3. Ma kow ska Jo lan ta: Dzie ci trud ne do ko cha nia. In sty -
tut Wy daw ni czy CRZZ.

4. Nar tow ska Han na: Wy cho wa nie dziec ka nad po bu dli we -
go. Na sza Księ gar nia.

5. Wo lań czyk T., Ko ła kow ski A., Skot nic ka M.: Nad po bu -
dli wość psy cho ru cho wa u dzie ci. Wy daw nic two Bi Fo -
lium

AAnn  nnaa  JJaa  rroo  sszzee  wwiicczz
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Od 19 stycz nia te go ro ku pra wa ja zdy w kra jach Unii Eu -
ro pej skiej zo sta ły ujed no li co ne i bę dą wy da wa ne w for mie
pla sti ko wej kar ty kre dy to wej.

Stan dar do wy for mat no we go pra wa ja zdy ma wię cej za -
bez pie czeń i o wie le trud niej bę dzie go pod ro bić co uspraw -
ni i uła twi pra ce po li cji. Po za tym fo to gra fie i za bez pie cze -
nia do ku men tów bę dą bar dziej ak tu al ne.

Z tą zmia ną zwią za ne są in ne. Pra wo ja zdy ka te go rii A i B
trze ba bę dzie od na wiać co 10-15 lat, a de cy zja o ter mi nie
na le żeć bę dzie do kon kret ne go kra ju człon kow skie go. Kie -
row cy cię ża ró wek i au to bu sów bę dą mie li obo wią zek od na -
wiać pra wo ja zdy co pięć lat.

No we eu ro pej skie pra wo ja zdy bę dzie rów nież chro nić szcze -
gól nie za gro żo nych uczest ni ków ru chu dro go we go. Wpro wa dzo -
ny zo sta nie bo wiem tak zwa ny stop nio wy do stęp do uzy ska nia

pra wa ja zdy na mo to cy kle i in ne dwu ko ło we po ja zdy sil ni ko we.
Oprócz zmia ny pro gu wie ko we go – mo to cy kle 24 la ta, mo to ro -
we ry 16 lat – przy szli kie row cy bę dą naj pierw mu sie li zdo być do -
świad cze nie w kie ro wa niu mo to cy klem o sła bym sil ni ku za nim
prze sią dą się na ma szy nę o wię kszej mo cy. Mo to ro we rzy ści bę -
dą mie li osob ną ka te go rię pra wa ja zdy – AM.

Jest to część szer sze go pa kie tu dzia łań, któ re ma ja zwię -
kszyć swo bo dę prze miesz cza nia się lu dzi jak rów nież po -
pra wić bez pie czeń stwo na uni j nych dro gach. Istot ne jest
rów nież to, że no we praw ne re gu la cje wpro wa dza ją moż li -
wość wy mia ny da nych po sia da czy do ku men tów w UE i ogra -
ni cza ją w znacz nym stop niu nad u ży cia wy ni ka ją ce z sy tu a -
cji utra ty pra wa ja zdy w jed nym pań stwie i wy ra bia niu no we go
do ku men tu w dru gim.

W nie któ rych kra jach UE już od daw na wy da wa ne są zgod -
ne z no wy mi stan dar da mi pla sti ko we pra wa ja zdy. Za -
war te są w nich pod sta wo we in for ma cje: na zwi sko
i imię po sia da cza do ku men tu, kraj któ ry do ku ment wy -
dal i okres je go waż no ści zaś na od wro cie są jed no li -
te w ca łej UE sym bo le ka te go rii po ja zdów, któ re mo że
pro wa dzić po sia dacz do ku men tu.

Obec nie po nad set ką roż nych mo de li praw ja zdy po -
słu gu je się oko ło 300 mi lio nów kie row ców w kra jach
Unii Eu ro pej skiej.

Od te go ro ku we wszyst kich kra jach UE wy da wa ne
bę dą no we do ku men ty, zaś sta re pra wa ja zdy za cho -
wu ją waż ność do 2033 ro ku.

Uni j ni urzęd ni cy uwa ża ją, że dzię ki te mu dro gi w Eu -
ro pie sta ną się bez piecz niej sze.

OOpprr..  KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

Co każ dy kie row ca wie dzieć po wi nien



Daw no daw no te mu, za siód -
mą gó rą, za siód mą rze ką,
w zie lo nej do li nie by ło so bie

kró le stwo. Pod da ni ko cha li swo je go
kró la, bo rzą dził mą drze i spra wie dli -
wie. Kró lo wa zna na by ła ze swo jej do -
bro ci i ła ska wo ści. 

Ale księż ni czka Kla ra... Kie dy by ła
mo wa o Kla rze król sta wał się za my -
ślo ny a na wet smut ny. Dla cze go król
by wał smut ny? Nie dłu go o tym się do -
wie my. 

Za czy nał się ko lej ny dzień. W ogro -
dzie obu dzi ły się już wszyst kie pta ki,
któ re ra dos nym śpie wem ob wiesz cza -
ły pięk ną po go dę. Po go dzi nie słoń ce
po ka za ło się w ok nie kom na ty, w któ -
rej księż ni czka Kla ra jesz cze smacz -
nie spa ła. Ale słoń ce nie chcia ło aby
spa ła do po łud nia, więc po ła sko ta ło
księż ni czkę w nos de li kat nym zło tym
pro mie niem. A psik! kich nę ła księż ni -
czka i le ni wie od ga nia ła się od pro -
mie nia jak od na tręt nej mu chy. Idź so -
bie stąd. Jesz cze nie chce mi się
wsta wać! 

Dwie ma łe mysz ki – Ki ki i Pi ki, któ -
re miesz ka ły pod pod ło gą, obu dzi ły się
i za czę ły roz ma wiać: cie ka we, w ja kim
hu mo rze bę dzie dzi siaj na sza księż ni -
czka, odez wa ła się Ki ki. Co dzien nie
za da jesz mi to sa mo py ta nie, od po wie -
dzia ła Pi ki. Tak, tak, prze cież obie wie -
my, w ja kim hu mo rze bę dzie dzi siaj
księż ni czka. 

Tym cza sem Kla ra już się obu dzi ła
i by ła bar dzo nie za do wo lo na z te go, że
słoń ce obu dzi ło ją tak wcześ nie. Chce
mi się jeść! – krzyk nę ła. Na tych miast

otwo rzy ły się drzwi i ku charz przy -
niósł sma ko wi te śnia da nie oraz ku bek
go rą cej cze ko la dy na de ser. Po tem
przy szła słu żą ca aby ją ubrać. Po dłu -
gim cza sie Kla ra by ła wresz cie ubra -
na. Cze go so bie dzi siaj ży czysz? spy -
ta ła słu żą ca. – Wszyst ko mnie nu dzi,
od po wie dzia ła księż ni czka. Nie chcę
już tych wszyst kich za ba wek. Chcę
mieć praw dzi we go pie ska, że by się nim
ba wić. Mo że na wet poz wo lę mu ba wić
się ze mną w cho wa ne go. Ale bę dzie
mu siał dłu go mnie szu kać, bo pa łac
jest wiel ki. 

Jesz cze te go sa me go dnia ogrod nik
przy niósł w ko szy ku ma łe go bia łe go
pie ska, któ ry miał tyl ko jed ną sza rą
łat kę na bo ku. Dla cze go on jest brud -
ny? – On nie jest brud ny, to tyl ko ma -
ła łat ka. Ta ki się uro dził. No do brze
– po wie dzia ła Kla ra. Ład niej szy był by
bez tej łat ki, ale niech bę dzie. Na wet
nie po dzię ko wa ła ogrod ni ko wi, tyl ko
po wie dzia ła: mo żesz so bie iść. On po -
gła skał psa na po że gna nie i po szedł.
Księż ni czka krzyk nę ła do pie ska: Hop!
Prze skocz przez tę skrzy nię! Ale pie -
sek był za ma ły i na wet nie zro zu miał
po le ce nia. Ach, ty ni cze go nie po tra -
fisz. Służ ba! – krzyk nę ła głoś no. Słu -
żą ca we szła i pod bieg ła do pie ska: je -
steś pięk ny! A ta łat ka jesz cze do da je
ci uro ku! Jak ma na imię? Prze cież to
zwy kła za baw ka – po wie dzia ła Kla ra.
Po co za baw ce imię? Al bo wy myśl ja -
kie chcesz. Słu żą ca po chwi li za pro po -
no wa ła imię Pu szek, głasz cząc pie ska
po gło wie. Po do ba ci się księż ni czko?
Niech bę dzie – od po wie dzia ła księż ni -

czka. Ja ka to róż ni ca, ta kie czy in ne
imię... pie sek jak by zro zu miał, że ma
swo je włas ne imię i po li zał słu żą cą po
dło ni i za mer dał jej ogon kiem. Mo że
je steś głod ny? Pie sek zno wu ra doś nie
za mer dał ogon kiem. Mo gę przy nieść
tro chę mle ka? Je śli mu sisz, to idź – Kla -
ra na to. Słu żą ca wy szła. 

Dwie ma łe mysz ki – Ki ki i Pi ki,
z ukry cia przy słu chi wa ły się wszyst -
kie mu. Bied ny Pu szek – po wie dzia ła
Pi ki. Tak, tak – do da ła Ki ki. Nie bę -
dzie mu do brze u na szej księż ni czki.
Chy ba w ca łym kró le stwie nie ma tak
nie do brej dziew czyn ki. A my mu si my
to wszyst ko zno sić. 

Tym cza sem księż ni czka mó wi ła do
pie ska: nud ny je steś i ni cze go nie po -
tra fisz. Mo że cho ciaż za szcze kaj. Ale
Pu szek pod ku lił ogon i usiadł w ką cie
kom na ty. Wró ci ła słu żą ca z mi se czką
mle ka. Pie sek pod biegł do niej ra doś -
nie i za czął sma ko wi cie chli pać ciep łe
mle ko. Kie dy skoń czył, pod szedł do
drzwi i skrob nął w nie łap ką. Chy ba
trze ba iść z nim na spa cer, po wie dzia -
ła słu żą ca. Czy ze chcesz z nim wyjść?
Też mi to wa rzy stwo! – od po wie dzia ła
Kla ra. Sa ma so bie z nim spa ce ruj! I za -
bierz ten brzyd ki ko szyk. Ja idę do ba -
wial ni. 

Ko lej ne dni by ły do sie bie po dob ne.
Słu żą ca dba ła o Pusz ka, kar mi ła go,
wy cho dzi ła z nim na spa cer, gła ska ła
go i przy tu la ła. A kie dy mia ła czas, na -
wet ba wi ła się z nim w ogro dzie. 

Pu szek miał w ką cie kom na ty swo -
je le go wi sko ca łe po zła ca ne i wy ło żo -
ne ak sa mi tem. Jed wab ne po dusz ki by -
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ły ko lo ro we i pięk nie haf to wa ne. Ale
pie sek nie czuł się tam szczę śli wy. Był
ra dos ny tyl ko wte dy, kie dy przy cho -
dzi ła słu żą ca. Cza sa mi, kie dy ni ko go
nie by ło, Ki ki i Pi ki wy cho dzi ły spod
pod ło gi przez dziur kę po sę ku i ba wi -
ły się z Pusz kiem w ber ka. Pie sek bie -
gał za ni mi we so ło, ale ni gdy nie uda -
ło mu się do go nić ani jed nej, ani
dru giej mysz ki. Kie dy był już zmę czo -
ny za ba wą, wra cał na swo je miej sce,
kładł głów kę na brze gu koj ca i wpa -
try wał się w drzwi. Pi ki i Ki ki wy glą -
da ły wte dy cie ka wie i by ło im Pusz ka
żal. Nasz Pu szek chy ba za kimś tęsk -
ni – po wie dzia ła Ki ki. Ale chy ba nie za
księż ni czką. Tak, tak – do da ła Pi ki.
Masz ra cję. Nasz Pu szek tęsk ni za słu -
żą cą...

Mi nę ły dwa mie sią ce. W pa ła cu nic
się nie zmie ni ło, księż ni czka Kla ra nie -
ste ty też się nie zmie ni ła. Da lej by ła
sa mo lub na i nie do bra dla wszyst kich.
Pew ne go dnia wy glą da ła przez ok no.
Pa trzy ła na słu żą cą i Pusz ka któ ry
we so ło bie gał za ma łą pił ką. Słu -
żą ca rzu ca ła, a pie sek przy no sił
pi łe czkę i kładł jej pod no gi. Pu -
szek tro chę urósł i był bar dzo
zwin ny. Kla ra się za my śli ła.
Pa trzy ła z za zdro ścią na we -
so łą za ba wę i zro bi ło się
jej smut no. Po chwi li wy -
szła do ogro du i za wo ła -
ła: Pu szek, chodź do
mnie! Ale pie sek po pa -
trzył tyl ko na nią i po -
biegł do słu żą cej. Księż -
ni czka od wró ci ła się
i po szła do swo jej kom -
na ty. 

Po jej po li czkach pły -
nę ły łzy. Je stem nie -
szczę śli wa – po wie dzia -
ła i z pła czem po ło ży ła
się na swo im po zła ca -
nym ło żu. Ki ki i Pi ki wy -
szły spod pod ło gi i z ukry -
cia pa trzy ły na Kla rę. Ki ki
odez wa ła się po ci chut ku: Te go jesz -
cze nie by ło. Księż ni czka pła cze. Tak,
tak – pła cze po raz pier wszy od daw -
na, do da ła Pi ki. Ale prze cież nie jest
już ta ka ma ła. Coś mu sia ło się stać.
Tym cza sem Kla ra mó wi ła: Prze cież to
mój pie sek. Dla cze go do mnie nie przy -
szedł kie dy go za wo ła łam? – py ta ła sa -
ma sie bie pła cząc w jed wab ną po dusz -
kę. Księż ni czka nie za u wa ży ła, że król
stoi w otwar tych drzwiach, któ rych za
so bą nie zam knę ła. Oczy wi ście wszyst -
ko sły szał, ale nie wszedł do kom na ty
lecz po ci chu zam knął drzwi. Pa mię -
tał, że Kla ra ju tro ma uro dzi ny i skoń -
czy sie dem lat. W je go kró le stwie, do
każ de go dziec ka któ re koń czy sie dem
lat, we śnie przy cho dzi ła do bra wróż -
ka aby zło żyć ży cze nia i udzie lić mą -
drej ra dy. 

Nad szedł wie czór i Kla ra za snę ła.
Tak jak król prze wi dział, mia ła dziw -
ny sen. Przy szła do niej do bra wróż -
ka i z uśmie chem ży czy ła jej wszyst -
kie go naj lep sze go, ale po tem
po smut nia ła. Dla cze go je steś smut na?
Spy ta ła w swo im śnie księż ni czka.
Mar twię się o cie bie. Je śli bę dziesz tak
po stę po wać jak do tej po ry, nie bę -
dziesz mia ła przy ja ciół i bę dziesz za -
wsze sa ma. Nie mo żesz mieć ża lu do
Pusz ka, że do cie bie nie przy szedł. Je -
śli sa ma zro zu miesz dla cze go nie przy -
szedł, jesz cze mo żesz to na pra wić. Pu -
szek ci wy ba czy. To do bry i mą dry
pie sek. Gdy by jed nak by ło ci trud no
to zro zu mieć, po słu chaj dwóch ma łych
my szek. One mię dzy so bą roz ma wia -
ją za wsze, ale ty mo żesz je usły szeć
tyl ko raz. W swo je siód me uro dzi ny. 

Kla ra obu dzi ła się i po raz pier wszy
nie by ła zła na słoń ce. Po pa trzy ła na
Pusz ka któ ry jesz cze spał. Gdzie ja
znaj dę dwie ma łe mysz ki? Ki ki i Pi ki
już nie spa ły i sta ły ukry te za wiel ką
sza fą. Roz ma wia ły po ci chu, ale Kla ra
je usły sza ła, tak jak po wie dzia ła wróż -
ka we śnie. Nie ru sza ła się aby ich nie
spło szyć. Właś nie mó wi ła Ki ki. Jak
księż ni czka mo że chcieć aby Pu szek
do niej przy szedł? Ani ra zu nie da ła
mu jeść, ani ra zu go nie po gła ska ła,
na wet nie wy szła z nim na spa cer. Tak,
tak, masz ra cję – od po wie dzia ła Pi ki:
lu dzi też nie trak tu je do brze. Są jej po -
słusz ni bo jest księż ni czką, ale nikt jej
nie lu bi. Nikt nie zwró cił jej uwa gi,
na wet sam król. A mo że król chce aby
ona sa ma to zro zu mia ła? 

Księż ni czka słu cha ła dwóch ma łych
my szek, za pa trzy ła się w ok no i dłu -
go roz my śla ła. Po tem szyb ko i po ci -
chu sa ma się ubra ła i po szła na dół.
Na wet nie wie dzia ła gdzie jest kuch -
nia, ale w koń cu ją zna laz ła. Ku charz
aż się prze stra szył. Czy coś się sta ło?
Nie – od po wie dzia ła Kla ra. Przy szłam
po mle ko dla Pusz ka. Ku charz bez sło -
wa dał jej mle ko, ale kie dy wy szła, był
w bar dzo do brym hu mo rze. Szyb ko
po szedł do kró la i po wie dział mu o tym
co się wy da rzy ło. Król uśmiech nął się
i po wie dział tyl ko jed no sło wo: na resz -
cie. 

Kla ra we szła do swo jej kom na ty i po -
sta wi ła przed Pusz kiem mi skę z mle -
kiem. Pie sek do pie ro po chwi li za czął
jeść. Kie dy skoń czył, pod szedł nie -
śmia ło do Kla ry i za mer dał ogo nem.

To chy ba by ło je go po dzię -
ko wa nie. We szła słu żą ca

i aż onie mia ła ze zdzi -
wie nia wi dząc, że Pu -
szek jest już naj e dzo -
ny a księż ni czka
ubra na. Od dzi siaj bę -
dę się ubie rać sa ma
– po wie dzia ła Kla ra.
I do da ła po ci chu:
prze pra szam za
wszyst ko. 

Siód me uro dzi ny
Kla ry by ły wy jąt ko we.
Ca łe kró le stwo do wie -
dzia ło się o tym, że
księż ni czka z dnia na
dzień sta ła się do bra
i mi ła dla wszyst kich.
Dłu go nie by ło wia -
do mo, kto cie szył się
naj bar dziej. Ale póź -
niej ro ze szła się
wieść, że naj bar dziej
cie szył się ma ły pie -

sek o imie niu Pu szek. 
Cie szy ły się też dwie

ma łe mysz ki Ki ki i Pi ki, któ -
re roz ma wia ły so bie tak: do brze,

że księż ni czka Kla ra zro zu mia ła
wresz cie swój błąd, po wie dzia ła Ki ki.
A Pi ki na to: tak, tak. Nie moż na trak -
to wać ży we go pie ska jak zwy kłej
drew nia nej za baw ki, któ rą moż na się
znu dzić. Czy to pie sek, czy to ko tek,
czy na wet cho mik, trze ba o nie dbać
i być dla nich mi łym, bo to są ży we
zwie rzę ta. One prze cież mo gą się cie -
szyć al bo smu cić tak jak lu dzie. Po -
tem zwie rzę ta są za wszyst ko wdzięcz -
ne i ko cha ją swo ich do brych i mi łych
wła ści cie li. Tak, tak, do da ła Ki ki: mi -
łym i grzecz nym trze ba być dla wszyst -
kich, wte dy in ni też bę dą mi li dla nas.
Pi ki od po wie dzia ła: Tak, tak – co do
te go, księż ni czka Kla ra na pew no nie
ma już żad nych wąt pli wo ści. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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Dwie ście lat te mu uka za ło się pier -
wsze wy da nie „Baś ni dla dzie ci i dla
do mu” au tor stwa bra ci Grimm. Czy -
tel ni cy, a zwłasz cza kry ty cy przy ję li
je nad wy raz chłod no, prze strze ga jąc
wręcz przed ich czy ta niem. Na zy wa li
je „przed szko lem okru cień stwa”. 
Czy mie li ra cję?

W związ ku z edy cją (rów nież w Pol -
sce) ory gi nal ne go, pier wsze go wy da -
nia tych ba jek, na no wo roz go rza ła
dys ku sja na te mat tre ści w nich za -
war tych i spo so bu ich opi sa nia. Czy
te „nie wyg ła dzo ne” baj ki rze czy wi ście
po win ny bu dzić tak wiel kie kon tro -
wer sje? Spró buj my od po wie dzieć na
to py ta nie.

Baś nio wi bra cia 
Bra cia Ja cobs (1786-1859) i Wil helm

(1785-1863) Grimm są dla Niem ców
nie tyl ko in sty tu cją, ale i skar bem na -
ro do wym. To zna ni nie miec cy pi sa rze
i ucze ni ję zy koz naw cy, człon ko wie
Aka de mii Na uk w Ber li nie, któ rzy du -
żą część swo ich dzieł pu bli ko wa li
wspól nie. Ich naj wy bit niej szym dzie -
łem na u ko wym był Słow nik Nie miec -
ki (De ut ches Wor ter buch), któ re go
wy da wa nie roz po czę li w ro ku1852,
a je go osta t ni tom uka zał się w ro ku
1961. 

Przez wie le lat, na pod sta wie dłu -
go let nich ba dań opo wie ści lu do wych,
po dań i mi tów, opra co wa li zbiór baś -
ni któ re sta ły się kla sy ką zna ną na ca -
łym świe cie i na ca łym świe cie czy ta -
ną (prze tłu ma czo ne na 160 ję zy ków).
Bra cia Grimm wpro wa dzi li do ję zy ka
ba jek ta kie po wszech nie uży wa ne
zwro ty jak: „daw no, daw no te mu”, „za
gó ra mi, za la sa mi”, czy „ży li dłu go
i szczę śli wie”. Za ży cia Grim mów uka -
za ło się sie dem edy cji ich ksią żek. Ory -
gi nał zna ny ja ko „Kas sel Han de xem -
pla re” czy li Rę ko pis Kas sel ski wpi sa ny
jest na li stę świa to we go dzie dzic twa
na ro do we go UNE SCO i moż na go
oglą dać w Mu ze um Bra ci Grimm
w Kas sel. 

W Pol sce pier wsze wy da nie baś ni bra -
ci Grimm za ty tu ło wa ne „Baś nie dla
dzie ci i mło dzie ży” uka za ło się w 1885
ro ku. Znacz na część wy dań z lat 50-
tych ubieg łe go stu le cia zo sta ła ob ję ta
cen zu rą i wszyst kie bib lio te ki w kra ju
mu sia ły je wy co fać. 

Baś nio we baś nie 
Po mysł po wsta nia baś ni zro dził się

w 1806 ro ku po klę sce Prus pod Je -
ną.

Nie miec ki pa trio ta i za ra zem poe ta
Cle mens von Bren ta no – wy daw ca lu -
do wych pieś ni, po pro sił o zbie ra nie

i po szu ki wa nie od po wied nich ma te -
ria łów he skie go bib lio te ka rza Ja co ba
Grim ma. W1810 ro ku do stał od nie -
go i je go bra ta Wil hel ma 48 tek stów,
ale zre zy gno wał z ich opra co wa nia
i pu bli ka cji. Zro bi li to bra cia Grimm,
aby uchro nić pew ne mi ty, po da nia i le -
gen dy przed za pom nie niem. Uka za ły
się one po tem w zbio rze „Des Kna ben
Wun der horn”, a kil ka za war tych tam
tek stów by ło au tor stwa bra ci Grimm.

Pier wszy wy bór baś ni za ty tu ło wa -
ny „ Kin der und Ha us mar chen” („Baś -
nie dla dzie ci i do mu”) uka zał się 16
grud nia 1812 ro ku i od ra zu wzbu dził
ogrom ny nie smak i jesz cze wię kszą
kry ty kę i nie chęć pod adre sem au to -
rów. 

Oprócz ogrom ne go okru cień stwa
za war te go w tre ści (o czym za chwi -
lę), za rzu ca no au to rom nie za wsze au -
ten tycz ną lu do wość w nich za war tą.
Wie le z tych baś ni bra cia spi sa li po
pro stu ze sta rych ksiąg. To nie oni
prze mie rza li ty sią ce ki lo me trów cho -
dząc od wsi do wsi i słu cha jąc lu do -
wych opo wie ści. Wę drów ką po wsiach,
mia stach i mia ste czkach, od wie dza -
niem sta rych ba ja rek i spi sy wa niem
ich opo wie ści zaj mo wa ły się czę sto
wy na ję te oso by. I tak na praw dę nie
wia do mo, ile z tych opo wie ści jest
praw dzi wych, a ile po wsta ło w gło -
wach spi su ją cych je osób. 

Słu cha no tak że opo wie ści fur ma -
nów, chło pów czy służ by i z pew no -
ścią wie le mo ty wów rze czy wi ście ma
lu do we ko rze nie. Ale trze ba by ło nad -
ać tym opo wie ściom li te rac ką ogła dę,

od po wied nią ak cję i oto czkę, a to nie
za wsze mia ło wie le wspól ne go z lu do -
wo ścią. 

Kry ty cy za rzu ca li tak że au to rom
baś ni, że książ ka przez nich na pi sa -
na by ła bar dzo nie spój na sty li stycz -
nie, a czy ta nie utrud nia ły na u ko we
przy pi ski obu bra ci. Dru gi tom baś ni
któ ry uka zał się trzy la ta póź niej, sprze -
da wał się jesz cze go rzej. Suk ce su nie
by ło. 

Baś nio we okru cień stwo 
Ory gi nal ne, dwu to mo we wy da nie

„Baś ni dla dzie ci i do mu” uka za ło się
nie daw no na pol skim ryn ku wy daw -
ni czym. Do kład nie ta kie sa mo (w tłu -
ma cze niu) jak li te rac ki pier wow zór
z 1812 ro ku. Każ dy do ro sły, któ ry się -
gnie po te książ ki bę dzie nie zmier nie
po ru szo ny i znies ma czo ny ilo ścią za -
war te go w nich okru cień stwa. Krew,
strach i prze moc. Gro za i ter ror.

Oj ciec uci na ją cy cór ce rę kę, spa ce -
ry w no cy po cmen ta rzu, tań cze nie po
roz ża rzo nych wę glach, roz ci na nie
brzu cha i wy cią ga nie wnętrz no ści – to
tyl ko kil ka przy kła dów. Ro bert Dar -
nton w wy da nej nie daw no książ ce
„Wiel ka ma sa kra ko tów” przed sta wił
wy ni ki wie lu lat ba dań an tro po lo gów
kul tu ry i hi sto ry ków, któ rzy po chy li -
li się nad baj ka mi bra ci Grimm. Ze -
sta wie nia i wnio ski czy ta się ze spo -
rym zdzi wie niem. Otóż wie le ba jek
w swo jej pier wot nej wer sji mia ło zu -
peł nie in ny cha rak ter i te mat. Na przy -
kład „Śpią ca Kró lew na” to nie łza wa
opo wieść o kró lew nie i kró le wi czu
zna na nam wszyst kim, tyl ko hi sto ria
gwał tu na kró lew nie i wy jąt ko wo tok -
sycz nych jej re la cji z te ścio wą. Szo ku -
ją ce praw da? Idź my da lej. W ory gi nal -
nej wer sji Grim mów baj ka
o „Czer wo nym kap tur ku” to nic in ne -
go jak krwa wy hor ror z ka ni ba liz mem
w tle. I przy kład osta t ni. Kop ciu szek,
któ ry ucie ka od włas ne go oj ca pra -
gną ce go na kło nić ją do ka zi rod czych
sto sun ków. Po tym opi sie trud no się
dzi wić, że pier wsze wy da nie ba jek bra -
ci Grimm nie by ło do brze przy ję te.

Baś nio wa dia gno za
Część psy cho a na li ty ków twier dzi,

że baś nie bra ci Grimm w wy da niu ory -
gi nal nym nie po win ny być do stęp ne
dla dzie ci. Pa da py ta nie: ile i ja kich
okru cieństw jest w sta nie znieść dziec -
ko i jak to wpły nie na je go psy chi kę.
Spe cja li ści uwa ża ją, że każ dy wiek ma
swo je pra wa, a dzie ci jak tyl ko jest to
moż li we na le ży chro nić przed wszyst -
kim, co wią że się z okru cień stwem.
Baj ki po win ny być „wy gła dzo ne”

Bajkowy świat braci Grimm

200
lat te mu 

uka za ło się pier wsze wy da nie
„Baś ni dla dzie ci i dla do mu” 

au tor stwa bra ci Grimm
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w tre ści i for mie i mieć szczę śli we za -
koń cze nie wzmac nia ją ce op ty mizm,
któ re go dziec ko bar dzo w ży ciu po -
trze bu je. Nie po le ca ją dzie ciom tych
ba jek, bo wpraw dzie każ da opo wieść,
na wet baś nio wa, po win na za wie rać
tro chę stra chu czy prze mo cy aby
oswo ić dzie ci ze świa tem w któ rym
przy jdzie im żyć, ale baś nie nie miec -
kich pi sa rzy moż na za li czyć do ga tun -
ku hor ro rów i po win ni je czy tać star -
si mi łoś ni cy hor ro rów właś nie.

Ist nie je jed nak spo ra gru pa psy cho -
a na li ty ków i ba da czy li te ra tu ry któ -
rzy twier dzą wręcz, że bru tal ność
przed sta wia na w tych baj kach nie jest
żad ną de pra wa cją, tyl ko po ka za niem
re al ne go, praw dzi we go ży cia. I dzie -
ci właś nie ta kie ży cie po win ny po zna -
wać od naj młod szych lat, aby go to we
by ły na to co mo że spot kać je w przy -
szło ści. Ich zda niem okrut ne baś nie,
któ rych wie lu ro dzi ców nie chce czy -
tać swo im dzie ciom, ma ją ogrom ną
prze wa gę nad baj ka mi „wy gła dzo ny -
mi” po nie waż wy cho wu ją dzie ci któ -
re bę dą po tra fi ły w przy szło ści le piej
przy sto so wać się do czę sto bru tal nych
re a liów ży cia. Uwa ża ją, że te go ty pu
opo wie ści ma ją w edu ka cji dziec ka do
ode gra nia bar dzo waż ną ro lę. Da ją bo -
wiem ro dzi com moż li wość po roz ma -

wia nia z dziec kiem na waż ne i istot -
ne te ma ty, speł nia jąc przy tym fun -
kcję wy cho waw czą. 

Dwie róż ne opi nie, dwa róż ne zda -
nia. Aby obie stro ny by ły za do wo lo -
ne, trzeba mieć na pół ce dwie ist nie -
ją ce wer sje ba jek bra ci Grimm:
ory gi nal ną i tę „wy gła dzo ną”. Jed nak
moż na za dać py ta nie: czy aby na pew -
no opo wie ści spi sa ne przez ich zbie -
ra czy po nad 200 lat te mu (choć au -
ten tycz ne) by ły prze zna czo ne dla
dzie ci, czy mo że dla ów czes nych do -
ro słych wiel bi cie li hor ro ru? 

Baś nio we „wy gła dza nie” 
Obaj bra cia (cho ciaż każ dy na swój

spo sób) bar dzo moc no prze ży li kryty -
kę i nie przy chyl ne na sta wie nie czy -
tel ni ków. Star szy – Ja cobs przy jął do
wia do mo ści ko mer cyj ne fia sko wspól -
ne go przed sięw zię cia, ale je go sta no -
wi sko by ło jas ne. Okru cień stwo, okru -
cień stwem, ale trze ba dbać o to aby
w tre ści by ło jak naj wię cej „ustne go
prze ka zu kul tu ro we go w for mie 
na u ko we go za pi su”. Nato miast 
Wil helm do szedł do wnio sku, że do
młod szych czy tel ni ków ta kie tre ści
nie do trą i nie bę dą przez nich za ak -
cep to wa ne, dla te go co raz wię cej tek -
stów re da go wał ła god niej, z wię kszym

wy czu ciem co do pro wa dzi ło do po -
wsta nia je go włas ne go, ro man tycz no
– baj ko we go sty lu.

Zbyt dra stycz ne, czę sto amo ral ne
i as po łecz ne sce ny i po sta cie prze ra -
biał, ła go dził ich ry sy i ce chy cha rak -
te rów do sto so wu jąc wszyst ko do ów -
cześ nie pa nu ją ce go ka no nu war to ści.
W ko lej nych wy da niach złe okrut ne
mat ki oka zy wa ły się ma co cha mi, na -
gie księż ni czki mia ły na so bie wy twor -
ne stro je, a wie le dra stycz nych fak -
tów i opi sów po pro stu znik nę ło. 

To był przy sło wio wy strzał w dzie -
siąt kę. No we wy da nie zbio ru dwu stu
wy gła dzo nych i po pra wio nych baś ni,
któ re uka za ło się dru kiem w 1819 ro -
ku, jak i wszyst kie na stęp ne oka za ły
się wiel kim wy daw ni czym suk ce sem. 

Baś nie bra ci Grimm zna my wszy -
scy. Dzie je „Czer wo ne go Kap tur ka”,
„Ja sia i Mał go si”, czy „Kró lew ny Śnież -
ki” do cze ka ły się wie lu wy dań i ekra -
ni za cji. Obok baś ni An der se na są
naj po pu lar niej szy mi na świe cie i naj -
po czyt niej szy mi hi sto ria mi z hap py
en dem. 

Je że li chce my po zo stać w ta kim kli -
ma cie, nie szu kaj my pier wszych wy -
dań baś ni bra ci Grimm aby nie zna -
leźć się na gle w świe cie peł nym
okru cień stwa, ter ro ru i stra chu. Ale
je że li już po nie się gnie my, to nie ko -
niecz nie czy taj my je do snu kil ku let -
nim dzie ciom. Mo że war to ku pić to
wy jąt ko we wy da nie i po cze kać aż na -
sze dzie ci do tej książ ki do ros ną. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
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Wa len tyn ki za ro giem a ty na -
dal nie masz po my słu na pre -
zent? Nie martw się, nie je steś

sam. Na le żysz za pew ne do tej gru py
któ ra ka te go rycz nie sprze ci wia się ob -
cho dze niu te go „ko mer cyj ne go” świę -
ta, al bo też do gru py za bie ga nych pań
do mu, za ku wa ją cych do se sji stu den -
tów, za pra co wa nych ży wi cie li ro dzi -
ny tu dzież zwy kłych le ni. Je śli jed nak
nie je steś to tal nym wa len tyn ko wym
„hej te rem” i chciał byś spre zen to wać
twej dru giej po łów ce coś od ser ca,
mam dla cie bie ide al ne roz wią za nie. 

Jak po wia da ją sta rzy wło scy wy ja -
da cze orze cho wo-cze ko la do we go przy -
sma ku do sma ro wa nia (lub wy ja da nia
pa lu chem ze sło i ka) Ye ti róż ni się od
oso by któ ra nie lu bi Nu tel li tym, że po -
dob no ktoś kie dyś spot kał Ye ti. Tak,
moi dro dzy, nie ma co się z tym kryć,
wszy scy po ta jem nie ko cha my Nu tel lę.
Nie któ rzy trzy ma ją je den ma ły sło i -
czek na dnie sza fy na czar ną go dzi nę,
in ni ku pu ją ją w ta kich ilo ściach, że
Fer re ro po wi nien po sta rać się dla nich
o kar tę sta łe go klien ta. Le gen da gło -
si, że Nu tel la to na wet pią ta gru pa krwi.
Ory gi nal na Nu tel la po cho dzi z Włoch
i jest pro du ko wa na od po nad pięć dzie -
się ciu lat. Mi mo te go co gło si zna na
wszyst kim pol ska re kla ma, w któ rej
wi dzi my bu szu ją ce w zbo żu dzie ci pod -
ą ża ją ce za za pa chem Nu tel li jak zom -
bie któ re wy wę szy ły świe żą krew, Nu -
tel la to nie tyl ko „orze chy la sko we
i mle ko”. To tak że (prze de wszyst kim)
olej pal mo wy, cu kier i ka kao, któ re
spra wia ją że w na tu ral ny spo sób mo -

że my wy ho do wać cał kiem spo re „opo -
ny zi mo we” któ re trud no wy mie nić na
let nie bez zna czą ce go wy sił ku fi zycz -
ne go (mo że o to cho dzi w tym bu szo -
wa niu w zbo żu...). Ja nato miast bu szo -
wa łam w sie ci i zna laz łam cał kiem
nie zły prze pis na do mo wą Nu tel lę, któ -
ry po sta no wi łam wy pró bo wać. Efekt
prze szedł mo je naj śmiel sze ocze ki wa -
nia. Mo ja kuch nia co praw da wy glą da
jak by prze szedł przez nią hu ra gan, ale
to co po zo sta wił bę dzie od po wie dzial -
ne za mo ją nie chyb ną nad wa gę. Do -
mo wa Nu tel la oka za ła się jesz cze lep -
sza niż ory gi nał, jest bar dziej
orze cho wa, na tu ral na i ma ide al ną kon -
sy sten cję któ ra spraw dza się ide al nie
w kom po zy cji z chle bem, gof ra mi, na -
leś ni ka mi... Po dej rze wam, że na wet ze
śle dziem by ła by wy śmie ni ta. Na przy -
go to wa nie te go nie biań skie go przy -
sma ku za re zer wuj so bie oko ło pół go -
dzi ny. Nie znie chę caj się je śli coś nie
pój dzie po two jej my śli, z ta ki mi skład -
ni ka mi nie mo że się nie udać!

SSkkłłaadd  nnii  kkii::
l 200g orze chów la sko wych
l 1 pusz ka sło dzo ne go skon den so wa -

ne go mle ka (305g) l 200-250g
gorz kiej cze ko la dy (70-85% ka kao)

l100 ml go rą ce go mle ka
PPrrzzyy  ggoo  ttoo  wwaa  nniiee::

Wrzuć orze chy na su chą pa tel nię
i praż je na śred nim ogniu przez 5-10
mi nut (aż za czną być ole i ste). Naj le piej
ku pić orze chy któ re bę dą już po zba wio -
ne brą zo wej po wło ki. Ja aku rat mia łam
w do mu te „brą zo we”, więc pra ży łam

je aż wierz chnia war stwa z nich „ze j-
dzie” a na stęp nie je ob ra łam i po jed -
nym prze kła da łam do mik se ra. Jest
to jed nak nad wy raz mo zol na pra ca,
więc ra dzę po sta rać się o „go łe” orze -
chy. Gdy wy sty gną, prze łóż je do mik -
se ra i zmik suj aż bę dą mia ły kon sy -
sten cję kre mu. Na stęp nie do ma łe go
gar nka włóż po ła ma ną cze ko la dę i roz -
puść ją bar dzo po wo li na ma łym ogniu,
cią gle mie sza jąc (moż na też użyć ką -
pie li wod nej). Do roz pusz czo nej cze ko -
la dy do daj skon den so wa ne mle ko
z pusz ki i do brze wy mie szaj. Do daj tak
po wsta łą ma sę do kre mu orze cho we go
i zmik suj ca łość, do le wa jąc stop nio wo
go rą ce mle ko aż kon sy sten cja bę dzie
od po wied nia. Prze lej tak po wsta łą do -
mo wą Nu tel lę do sło i ka, za kręć po rząd -
nie, że by za pach nie zwa bił są sia dów
i trzy maj z da la od in nych do mow ni -
ków (je śli chcesz, że by prze trwa ła do
Wa len ty nek). Mog ła bym snuć te o rie na
te mat da ty waż no ści ta kie go wy ro bu,
ale nie oszu kuj my się, żad na Nu tel la
nie do ży ła jesz cze dnia w któ rym się
prze ter mi no wa ła... Te raz zo sta je nam
tyl ko ozdo bić sło ik ser dusz ka mi (ja ko
iro nicz ny me ta bo licz no-wa len tyn ko wy
żar cik), tu dzież tłu sty mi che ru bi na mi
(że by zo bra zo wać kon sek wen cje nad -
u ży wa nia te go nek ta ru bo gów). Jest to
ide al ny pre zent nie tyl ko na Wa len tyn -
ki i nie tyl ko dla dru giej po łów ki, mo -
gą go z po wo dze niem przy go to wać dzie -
ci, a na wet naj wię ksze ku li nar ne
bez ta len cia płci „brzyd kiej”. 

Źró dło: www.the ec cen tric co ok.blog spot.be
MMaaggddaalleennaa  GGaattoo  NNeeggrroo
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Po czą tek ro ku to za zwy czaj czas ob fi tu ją cy
w ce le bra cje, im pre zy, przy ję cia... po tocz nie
tak zwa ne me lan że. Me lanż (z fran cu skie go

mélan ge – mie szan ka) mo że od no sić się do róż no -
rod no ści obec nych na nim osób, cha rak te ru oka -
zji, czy też ro dza jów spo ży tych pod czas za ba wy
trun ków. Jak wia do mo, co za du żo to nie zdro wo
i jak do no szą naj no wsze me dia zwią za ne z te ma -
tem (w tym por tal nasz-me lanz.pl – im pre zo wy od -
po wied nik na szej-kla sy), na dłuż szą me tę „mie sza -
nie trun ków” ni ko mu nie wy szło na zdro wie.
Z resz tą wię kszość z nas ma za pew ne je den ulu -
bio ny ro dzaj pro cen to we go na po ju. Ten ar ty kuł
adre so wa ny jest szcze gól nie do mi łoś ni ków wi na
i szam pa na. Wia do mo – gdzie wi no tam i ko rek
(no chy ba że de cy du je my się na wer sję kar to no -
wą tu dzież pla sti ko wą), a gdzie ko rek tam nie skoń -
czo ne moż li wo ści re ek splo a ta cji. Po ni żej przed sta -
wiam wam ze sta wie nie dzie się ciu naj bar dziej
kre a tyw nych, przy dat nych, este tycz nych i za ska -
ku ją cych spo so bów na wy ko rzy sta nie tych wszyst -
kich kor ków, któ re na zbie ra ły się pod czas szam -
pań skich kar na wa ło wych wie czo rów. Je śli do tej
po ry wy rzu ca li ście bu tel ko we za ty ka cze, to mam
na dzie ję, że lek tu ra po niż szej li sty kor ko wych prze -
bo jów bę dzie dla was in spi ra cją do zor ga ni zo wa -
nia na przy kład de gu sta cji win, co nie roz łącz nie
wią że się z du żą ilo ścią kor ków, któ re mo gą nam
słu żyć ja ko:

TOP 10 SPO SO BÓW 
NA WY KO RZY STA NIE KOR KÓW

Tab li ca kor ko wa – to chy ba naj bar dziej oczy -
wi sty spo sób re a ni ma cji zu ży te go kor ka. Wy star -
czy ra ma do wol nych roz mia rów, tro chę kle ju i du -
żo kor ków. Na „tyl niej” ścia nie ra my ukła da my
kor ki, naj le piej na zmia nę: dwa po zio mo, dwa pio -
no wo. Moż na też ukła dać je bar dziej fan ta zyj nie,
mie szać roz mia ry i ro dza je, ma lo wać na róż ne
ko lo ry wszyst ko jest do zwo lo ne. Do te go pi nez -
ki i pro fe sjo nal na tab li ca kor ko wa go to wa!

Pod staw ka pod go rą ce na czy nia – nie by -
wa łe jest to, że nie któ rzy ku pu ją spe cjal ne kor -
ko we pod staw ki pod gar nki, kie dy moż na je zro -
bić z po zo sta ło ści po im pre zie... Sa mi wy bie ra my
kształt, skle ja my lub przy cze pia my do sie bie kor -
ki za po mo cą ka wał ków dru tu. Mo że my wy brać
wer sję po zio mą lub pio no wą, a na wet ude ko ro -
wać ją we dle uzna nia.

Ozdo ba – ko rek ide al nie spraw dza się ja ko
wy peł nie nie wa zo nów (mię dzy kor ki mo że my na
przy kład wsta wić du żą świe cę), al bo ja ko ozdo -
ba ścien na (pięk ną de ko ra cją wa len tyn ko wą mo -
że być ob raz w kształ cie ser ca wy ko na ny z kor -
ków i po ma lo wa ny na ko lo ry mi ło ści.

Stem pel – wy star czy wy ciąć z jed nej stro ny
stem pla po żą da ny kształt, by stwo rzyć ar ty stycz -
ne ate lier dla dzie ci (lub en tu zja stycz nych do ro -
słych). Ko rek mo że być też uży ty sam w so bie ja -
ko na rzę dzie ma lar skie (tech ni ka à la Mo net,
ro lo wa nie itd.).

Nie za po mi naj ka – je śli chcesz uwiecz nić
chwi le spę dzo ne przy kie lisz ku wi na we wspa nia -
łym to wa rzy stwie, wy star czy za pi sać na kor ku
imio na to wa rzy szą cych ci osób, miej sce i oka zję.
Po la tach bę dzie ła twiej przy pom nieć so bie o sta -
rych cza sach i zna jo mych.

Sto lik – je śli pić to do dna, je śli re ek splo a to -
wać to do koń ca! Kor ki ide al nie na da ją się na po -
kry cie bla tu sto łu (na któ rym no ta be ne moż na po -
sta wić de ko ra cyj nie pu ste ozdo bio ne bu tel ki po
wi nie). Moż na użyc ich też do „gla zu ro wa nia” frag -
men tów ścia ny w kuch ni. Efekt jest osza ła mia ją -
cy.

Pod kład ki pod wi zy tów ki – na każ dym do -
brze zor ga ni zo wa nym przy ję ciu na sto łach le żą
kar te czki z imio na mi i na zwi ska mi, aby go ście
wie dzie li któ re miej sce mo gą za jąć. Na ci na jąc ko -
rek w po ło wie i wkła da jąc w na cię cie wi zy tów kę
spra wia my, że ta pro za icz na or ga ni za cyj na kwe -
stia na bie ra uro ku i este ty ki.

Znacz nik ziół – wie lu z nas ho du je zio ła
i kwia ty. Dzię ki kor kom, dziec ko czy par tner wy -
sła ny do ogro du po mię tę ni gdy już nie wró ci
z ko len drą. Wy star czy na pi sać na zwę da nej ro -
śli ny na kor ku, przy mo co wać go do drew nia ne -
go pa ty czka (na przy kład na sza szły ki) i wbić tak
po wsta ły znacz nik w miej scu w któ rym da ne ziel -
sko po win no ros nąć. Prob lem z gło wy!

Opa ko wa nie – od wie dza jąc zna jo mych czy
ro dzi nę, z bra ku la ku czę sto zda rza nam się przy -
nieść ze so bą po pro stu wi no. O wie le bar dziej
kre a tyw nie i per so nal nie bę dzie wy glą da ła ta ka
bu tel ka opa sa na wstę gą kor ków i ob wią za na ko -
kar dą. 

Och ra nia cze na ob ca sy – każ da bia łog ło wa
zna ból cho dze nia po tra wie w bu tach na szpil -
kach. Je śli na im pre zie w ple ne rze nie chcesz wy -
glą dać jak Bam bi, któ ra właś nie po sta wi ła swe
pier wsze kro ki na świe cie, prze tnij ko rek po zio -
mo na dwie czę ści i de li kat nie wbij każ dą z nich
w szpic swo ich szpi lek. Ten pro sty trik spra wi,
że two je ob ca sy nie bę dą prze ko py wa ły ca łe go
traw ni ka i na pew no bę dziesz mia ła naj bar dziej
ory gi nal ny do da tek do su kien ki.

Źró dło: www.pin te rest.com 

Tym op ty mi stycz nym ak cen tem ofi cjal nie koń -
czę dru gi od ci nek z se rii Coś z Ni cze go, Czy li Spo -
sób Na Kry zys. Ży czę wam słod kich Wa len ty nek
i mnó stwa do mo wych re wo lu cyj nych pro jek tów,
czy to z kor ków, pu szek, bu te lek, czy z pu stych
opa ko wań po czter na sto lu to wych cze ko lad kach.
W na stęp nym nu me rze po zna cie pod sta wo we za -
sa dy te le por ta cji (by naj mniej nie te, o któ rych pi -
sze J.K. Ro wling), a tak że świe że wio sen ne an ty -
kry zy so we po ra dy.

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  GGaa  ttoo  NNee  ggrroo
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Odkil ku lat dzia ła in ter ne to wa
Aka de mia Kha na. Moż na ją
na zwać szko łą, kur sem, ko -

re pe ty cja mi – jak kto wo li. Dla wie lu
ty się cy uczniów jest miej scem, w któ -
rym bez stre su i po śpie chu mo gą zro -
zu mieć za wi ło ści ma te ma ty ki jak rów -
nież in nych przed mio tów ści słych
i przy rod ni czych. Jest ewe ne men tem
na ska lę świa to wą, bu rzą cym skost -
nia łe ste re o ty py sy ste mów szkol nych
w wie lu kra jach. 

Pan Sal man Khan
Kim jest ten nie wąt pli wy ge niusz,

któ ry w spo sób przy pad ko wy i po cząt -
ko wo nie za mie rzo ny, re wo lu cjo ni zu -
je świa to wy sy stem edu ka cji?

Sal man Khan – Ame ry ka nin z in dyj -
ski mi i ban gla de ski mi ko rze nia mi uro -
dził się 11 paź dzier ni ka 1976 ro ku
w No wym Or le a nie i tam uczęsz czał
do szko ły pod sta wo wej osią ga jąc do -
sko na łe wy ni ki w na u ce.

Ukoń czył pre sti żo wą uczel nię Mas -
sa chu setts In sti tu te of Tech no lo gy na
wy dzia le in for ma ty ki, in ży nie rii (uzy -
skał tak że li cen cjat z ma te ma ty ki), na -
stęp nie stu dia biz ne so we na Har var -
dzie. Je go co dzien nym na rzę dziem
pra cy by ła ma te ma ty ka. Pra co wał ja -
ko ana li tyk w fun du szu in we sty cyj -
nym, od ro ku 2009 po świę cił się tyl -
ko i wy łącz nie Aka de mii. Bill Ga tes
po wie dział kie dyś: „Gdy Khan od szedł
z pra cy w fun du szach do Khan Aca -
de my, to od te go cza su je go 160 IQ
za czę ło być wy ko rzy sty wa ne do udo -

stęp nia nia lu dziom ma te ria łów edu -
ka cyj nych o róż nym stop niu trud no -
ści”. 

Ma te ma tycz ne prob le my 
ku zyn ki

Ca łe przed sięw zię cie, jak to czę sto
w ży ciu by wa, roz po czę ło się przez
przy pa dek.
Dzie więć lat te mu do Kha na – wów -
czas pra cow ni ka fun du szu hed gin go -
we go w Ka li for nii – za dzwo ni ła ku -
zyn ka skar żąc się na kło po ty
z ma te ma ty ką i po pro si ła o po moc.
Oczy wi ście Sal man na tych miast zgo -
dził się wy tłu ma czyć jej za wi ło ści te -
go przed mio tu, jed nak prob lem tkwił
w tym, że ona miesz ka ła w No wym
Or le a nie. Dzie li ła ich więc od leg łość
se tek ki lo me trów. A jak zgrać w jed -
nym cza sie ter mi ny na u kow ca i na -
sto lat ki? Wpraw dzie jest in ter net i te -
le fon, ale nie za wsze uda wa ło się tej
dwój ce po ro zu mieć te go sa me go dnia
o tej sa mej go dzi nie. 

Sal man wpadł więc na po mysł, aby
wy ko rzy stać no wo czes ne tech no lo gie
i na gry wać przy go to wa ne dla Nad ii
lek cje, a po prze ro bie niu przez dziew -
czy nę ma te ria łu po pro stu ja od py tać.
Wszyst ko zo sta ło uzgod nio ne i roz po -
czę ła się wspól na pra ca. Szko puł jed -
nak był w tym, że ku zyn ka chęt nie ko -
rzy sta ła z na gry wa nych lek cji, lecz za
nic w świe cie nie chcia ła być od py ty -
wa na. 

Mło dy ko re pe ty tor po za sta no wie -
niu i prze a na li zo wa niu ca łej spra wy

do szedł do wnio sku, że od py ty wa nie
ko ja rzy ło się Nad ii ze szkol ną pre sją.
Wo la ła sa ma, we włas nym tem pie za -
zna jo mić się z przy go to wa nym ma te -
ria łem i sku pić się na tym co spra wia -
ło jej prob lem. Wszel kie for my na ci sku
czy ja kich kol wiek dzia łań przy po mi -
na ją cych szko łę koń czy ły się nie po -
wo dze niem. Wkrót ce z je go po mo cy
w na u ce za czę li ko rzy stać bliż si i dal -
si ku zy ni. Sy tu a cja po wtó rzy ła się.
Mło dzi lu dzie uczy li się z je go wy kła -
dów, ale nie chcie li być prze py ty wa -
ni. Na jed nym ze spot kań Khan po -
wie dział: „Ku zy ni po wie dzie li mi, że
wo lą mnie na Yo u Tu be niż twa rzą
w twarz, że wo lą wir tu al ną wer sję ku -
zy na od nie go sa me go. Pa trząc na to
z ich per spek ty wy – ma to sens. Na
Yo u Tu be moż na za trzy mać i prze wi -
nąć ku zy na bez po czu cia wi ny, że mar -
nu je mu się czas. Je śli ma ją po trze bę
przy pom nie nia so bie cze goś, co po -
win ni by li się na u czyć kil ka ty god ni
te mu, a mo że na wet i lat, nie mu szą
czuć się za kło po ta ni py ta jąc o to ku -
zy na”.

Sal man, jak przy sta ło na ści sły ana -
li tycz ny umysł, prze a na li zo wał za ist -
nia łą sy tu a cję i wy cią gnął od po wied -
nie wnio ski. Sku pił się na
przy go to wy wa niu na grań oraz ćwi -
czeń spraw dza ją cych po stę py w na u -
ce. W 2005 ro ku za i na u gu ro wał swo -
je usłu gi na Yo u Tu be i w spo sób
szyb ki, wy god ny oraz bez stre so wy
dzie lił się przy go to wy wa ny mi lek cja -
mi ze swo ją ku zyn ką, na stęp nie jej ko -
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le żan ka mi i ko le ga mi, ko le żan ka mi
ko le ża nek i ko le ga mi ko le gów. W cią -
gu kil ku mie się cy gro no uczniów uro -
sło do ty się cy dzie ci – a tak że mło dzie -
ży – ma ją cych prob le my z ma te ma ty ką
i szu ka ją cych po mo cy. 

Aż nad szedł dzień, kie dy Khan Aca -
de my od kry li na u czy cie le. Po mysł za -
in te re so wał urzęd ni ków oświa to wych
i w nie któ rych okrę gach wpro wa dzo -
no pro gra my pi lo ta żo we. Ucznio wie
w szko łach nie ma ją pod ręcz ni ków,
tyl ko ko rzy sta ją z za so bów Aka de mii
i opro gra mo wa nia przez nią do star -
cza ne go. 

Aka de mia Pa na Kha na
In ter ne to we lek cje za czę ły być co -

raz bar dziej po pu lar ne. Khan za czął
po świę cać im co raz wię cej cza su, przy -
go to wu jąc bar dziej sy ste ma tycz ne 
kur sy nie tyl ko z ma te ma ty ki, ale rów -
nież in nych na uk ści słych i przy rod -
ni czych.

Lek cje są krót kie, na ogół trwa ją
dzie sięć do pięt na stu mi nut. Na u czy -
ciel nie jest wi docz ny, a głos w tle do -
kład nie wy jaś nia co się dzie je na ekra -
nie mo ni to ra czy li „tab li cy”. Za wsze
w ten sam pro sty i zwięz ły spo sób, aby
nic nie roz pra sza ło uwa gi ucznia. Wi -
dać tyl ko czar ne tło, na któ rym Khan
kre śli ko lo ro wy mi ry si ka mi na przy -
kład ma te ma tycz ne wzo ry. Uczeń spo -
koj nie i we włas nym tem pie przy swa -
ja so bie to cze go nie zro zu miał
w szko le, cze go nie zdą żył zro zu mieć,
lub cze go nie na u czył go na u czy ciel.
Nie prze ra ża go in ter ne to wy na u czy -
ciel, bo ten ni gdy się nie de ner wu je,
tłu ma czy wszyst ko spo koj nie i bez
znie cier pli wie nia. Nie za pi su je tab li -
cy ki lo me tra mi nie zro zu mia łych wy -
ra zów, nie stoi ty łem do ucznia. Ju -
die Phelps – ma te ma ty czka
z uni wersytetu w San Fran ci sco uwa -
ża, że „na u ka w Khan Aca de my jest
jak od da nie się pod opie kę prze wod -
ni ka, któ ry weź mie nas za rę kę, prze -
pro wa dzi przez mie liz ny nie wie dzy
i przy oka zji spo koj nie ob jaś ni to, co
nie zro zu mia le”. 

In ter ne to wy uczeń też się nie de -
ner wu je. Nikt nie za glą da mu przez
ra mię, nikt go nie stro fu je, nie po pę -
dza. Ma po wo dy do du my kie dy sa mo -
dziel nie, cza sa mi na wet po wie lu nie -
u da nych pró bach, po ra dzi so bie
z da nym prob le mem i prze brnie przez
ko lej ne za da nia. In ter ne to wy na u czy -
ciel na bie żą co mo ni to ru je po stę py
w na u ce ucznia i pod po wia da, co na -
le ża ło by jesz cze nad ro bić i w czym się
pod cią gnąć. 

Kie dy za czę ło przy by wać ma te ria -
łu, Khan zmu szo ny był usy ste ma ty -
zo wać i uspraw nić ca łą struk tu rę.
W krót kim cza sie Aka de mia zy ska ła
uzna nie i ak cep ta cję śro do wisk tech -

no lo gicz nych, któ re od daw na z ros -
ną cym nie po ko jem ob ser wo wa ły ni ski
po ziom ma te ma ty ki i na uk przy rod ni -
czych w ame ry kań skich szko łach.

Osią gnię cia Aka de mii
Aka de mia Kha na ma na swo im kon -

cie spo ro osią gnięć. Prze de wszyst -
kim stwo rze nie ba zy dar mo wych fil -
mów edu ka cyj nych o róż no rod nej
te ma ty ce oraz fil mów z ćwi cze nia mi
poz wa la ją cy mi uczniom na bie żą co
mie rzyć swo je po stę py.

Dzia ła nia Kha na do ce nio ne zo sta ły
przez Mic ro soft Tech Award – otrzy -
mał na gro dę w dzie dzi nie Edu ka cja.
W 2010 ro ku na Fe sti wa lu Idei w As -
pen Bill Ga tes po wie dział: „Ko rzy stam
z Khan Aca de my ra zem z mo i mi dzieć -
mi. Je że li ktoś chce się uczyć, ko niecz -
nie mu si za jrzeć na stro nę Aka de mii.
Ten mło dy czło wiek cał ko wi cie zmie -
nił po dej ście do prze ka zy wa nia wie -
dzy oraz ucze nia się przez sieć”.

Aka de mia Kha na, od po cząt ku ist -
nie nia, przez wie le śro do wisk pod
wzglę dem me ry to rycz nym oce nia na
by ła bar dzo wy so ko. To oczy wi ście
mia ło odzwier cie dle nie w fi nan sach.
W bar dzo krót kim cza sie od ina u gu -
ra cji Aka de mii, na kon to tej or ga ni -
za cji non-pro fit udo stęp nia ją cej kur -
sy za dar mo, za czę ły na pły wać
pie nią dze. Po cząt ko wo nie wiel kie dat -
ki po kil ka, kil ka dzie siąt do la rów, aż
na stą pił prze łom w po sta ci do fi nan -
so wa nia w wy so ko ści 10 ty się cy do -
la rów od żo ny jed ne go z in we sto rów
w Krze mo wej Do li nie. Na stęp na wpła -
ta wy no si ła już 100 ty się cy do la rów,
aż wresz cie na ho ry zon cie po ja wił się
Bil Ga tes – twór ca Mic ro sof tu, obec -
nie wspól nie z żo ną kie ru ją cy naj wię -
kszą na świe cie fun da cją o cha rak te -
rze fi lan tro pij nym.

W nie dłu gim cza sie do łą czy li do te -
go in ni fi nan so wi gi gan ci jak na przy -
kład Go o gle, za si la jąc kon to Aka de -
mii su mą 2 mi lio nów do la rów.

Sal man Khan wzbo ga cił in ter net
o set ki dar mo wych wy kła dów z ta kich
dzie dzin jak: al ge bra, astro no mia, bio -
lo gia, che mia, eko no mia, fi nan se, fi -
zy ka, hi sto ria. Do ty się cy edu ka cyj -
nych na grań bez płat ny do stęp po sia da
po nad stu mi lio no wa in ter ne to wa spo -
łecz ność. Do chwi li obec nej po wsta ło
oko ło 3.200 fil mów wi deo tłu ma czą -
cych tre ści edu ka cyj ne z wie lu przed -
mio tów, zaś w sie ci od by ło się po nad
30 mi lio nów lek cji, z któ rych sko rzy -
sta li ucznio wie i na u czy cie le z ca łe go
świa ta. W cią gu jed ne go mie sią ca stro -
nę Aka de mii od wie dza oko ło 2 mi lio -
nów osób.

Pod sta wo wy kurs przy go to wy wa ny
jest w ję zy ku an giel skim, ist nie ją tak -
że lo kal ne ser wi sy w róż nych ję zy -
kach. 

Ser wis www.kha na ca de my.pl ofe -
ru je wy kła dy w pol skiej wer sji ję zy -
ko wej.

Na po moc skost nia łej szko le
Sal man Khan po sta wił so bie za cel

zmia nę szko ły, a wła ści wie spo so bu
jej na u cza nia. Uwa ża, że ist nie ją cy
obec nie sy stem szkol ny na sta wio ny
jest na ma so we kształ ce nie w któ rym
nie ma miej sca na kre a tyw ność, wy -
o braź nię i roz wój oso bo wo ści. Edu ka -
cyj ne tre ści za war te na stro nach je go
Aka de mii ma ją od cią żyć szko łę, któ -
ra za miast kla sów ko ma nii i te sto ma -
nii po win na za jąć się roz wi ja niem
zdol no ści uczniów i or ga ni zo wa niem
dla nich bar dziej twór czych za jęć. Je -
go te o ria jest na stę pu ją ca: „Pod sta -
wo wa wie dza mu si być opra co wa na
w spo sób bar dzo zro zu mia ły dla
uczniów i do stęp na w in ter ne cie, oczy -
wi ście za dar mo. Na u czy cie le z ich wy -
kształ ce niem po win ni być wy ko rzy -
sta ni do do da wa nia tej wie dzy
od po wied niej war to ści, a nie do bez -
myśl ne go po wta rza nia te go sa me go
ma te ria łu na nud nych lek cjach”. 

Khan na ru szył skost nia ły do tąd sy -
stem edu ka cji i wpro wa dził re wo lu -
cyj ne zmia ny. Zna lazł i wska zał in -
nym dro gę do no wo czes ne go sy ste mu
na u cza nia, któ ry z co raz wię kszym
im pe tem opa no wu je ca ły świat.

O swo jej wi zji mó wi tak: „Mo ja Aka -
de mia ma być al ter na ty wa dla re al nej
szko ły, w któ rej ucznio wie bę dą spę -
dza li 20 pro cent swo je go dnia na oglą -
da niu fil mów wi deo i ro bie niu ćwi -
czeń, a resz tę cza su na ma lo wa niu,
upra wia niu spor tu, kom po no wa niu
mu zy ki i czym kol wiek in nym. Ja ko
pra cę do mo wą ucznio wie otrzy mu ją
do obej rze nia wy kła dy na wi deo i po -
wią za ne z ni mi ćwi cze nia on li ne”.
Khan wzy wa do „za stą pie nia tra dy cyj -
ne go mo de lu na u cza nia oglą da niem
przez uczniów wy kła dów w do mu i od -
ra bia niu prac do mo wych z po mo cą
wir tu al ne go na u czy cie la”.

Oka zu je się, że każ dy mo że się uczyć
we włas nym tem pie ko rzy sta jąc z po -
ten cja łu tech ni ki i za so bów edu ka cyj -
nych in ter ne tu, a na u czy ciel zy sku je
coś bez cen ne go; czas na na u cza nie.
Dzię ki Khan Aca de my szko ła mo że
stać się cie ka wsza, bar dziej an ga żu -
ją ca uczniów i roz wi ja ją ca ich oso bo -
wość. Ta ka o ja kiej wszy scy ma rzy -
my. A pan Sal man Khan w wie ku 37
lat za li cza ny jest do set ki naj bar dziej
wpły wo wych osób na świe cie. 

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa
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Bel gij skie ga ze ty za da ją py ta nia: Co
zro bić z wy na gra dza niem bel gij skich
na zi stów przez rząd Nie miec? Jak to
moż li we, ze do tej po ry Bel go wie któ -
rzy w cza sie II woj ny świa to wej współ -
pra co wa li z fa szy sta mi otrzy mu ją za to
świad cze nia pie nięż ne? Nie ste ty za rów -
no rząd jak i po li ty cy nie od po wia da ją
na te py ta nia.

Hi sto ria uj rza ła świat ło dzien ne gdy
Al vin De Co nick, syn uczest ni ka bel gij -
skie go ru chu opo ru wy wie zio ne go po -
tem do Nie miec roz po czął swo je pry -
wat ne śledz two. Sta ło się to
w mo men cie, kie dy nie miec ki rząd pró -
bo wał opo dat ko wać wy pła ca ne ren ty
by łym przy mu so wym bel gij skim ro bot -
ni kom.

Otrzy ma li oni wez wa nie do za pła ty
sie dem na stu pro cent na li czo ne go po -
dat ku (od 2005 ro ku), ale w wy ni ku
bar dzo gwał tow nych pro te stów w Bruk -
se li, Nie miec kie Mi ni ster stwo Fi nan -
sów zwol ni ło te ren ty z po dat ku. Zwłasz -
cza, że nie któ re z nich opie wa ją na
kwo tę 50 do 100 eu ro mie sięcz nie.

Idąc za cio sem pan De Co nick od krył,
że w Bel gii znacz na część ko la bo ran -

tów współ pra cu ją cych z na zi stow ski -
mi Niem ca mi otrzy mu je mie sięcz ne wy -
na gro dze nie w wy so ko ści od 425 na -
wet do 1.275 eu ro mie sięcz nie.

Oka za ło się rów nież, że wszyst kie in -
for ma cje do ty czą ce Bel gów po bie ra ją -
cych nie miec kie eme ry tu ry i ren ty są
ści śle taj ne, co unie moż li wia spraw dze -
nie kto z nich słu żył na fron cie, kto był
w ge sta po, kto za trud nio ny zo stał ja -
ko straż nik w obo zie kon cen tra cyj nym.
Z pew no ścią by li wśród nich bel gij scy
żoł nie rze któ rzy ra mię w ra mię z Wer -
mach tem pod bi ja li Eu ro pe.

Jest to tym bar dziej bul wer su ją ce, że
w tak nie du żym kra ju jak Bel gia ilość
osób współ pra cu ją cych z Niem ca mi
w cza sie II woj ny świa to wej jest nie ma -
ła. Po woj nie ska za no na śmierć oko ło
240 ko la bo ran tów, a po nad 50 ty się cy
osób aresz to wa no pod za rzu tem ści słej
współ pra cy z hit le row ca mi. Swo je po -
stę po wa nie tłu ma czy li naj czę ściej tym,
że ko la bo ra cja z Niem ca mi by ła we dług
nich je dy nym spo so bem na oca le nie
jed no ści kró le stwa. Przy oka zji, Wa lo -
no wie ca ły czas przy po mi na ją Fla man -
dom, że to właś nie w tej czę ści Bel gii

dzia ła ły ko la bo ran ckie ugru po wa nia
do ma ga ją ce się włą cze nia Flan drii do
Trze ciej Rze szy. Przy po mi na ją rów nież,
że to właś nie we Flan drii współ pra ca
z na zi stow ski mi Niem ca mi by ła sil niej -
sza i obej mo wa ła o wie le wię kszy za -
sięg niż w Wa lo nii. Wła dze Sto wa rzy -
sze nia Bel gij skich Ży dów przy po mi na ją,
że „bel gij scy ko la bo ran ci czę sto wy jąt -
ko wo gor li wie po ma ga li w wy ła py wa -
niu męż czyzn, ko biet i dzie ci ska za nych
na wy woź do obo zów kon cen tra cyj -
nych”. Przy pom nij my, że do pie ro nie -
daw no w imie niu ca łe go na ro du prze -
pro sił za to Ży dów bel gij ski pre mier.

Do pó ki Bel gia nie upo ra się z tą kwe -
stia te mat bę dzie po wra cał. Z pew no -
ścią bul wer su ją ce jest to, że uczest ni -
cy ru chu opo ru ma ja nie kie dy na wet
dzie się cio krot nie mniej sze ren ty niż
bel gij scy ko la bo ran ci. Im dłu żej spra -
wa bę dzie „za mia ta na pod dy wan” tym
bar dziej bę dą pa da ły głoś ne py ta nia,
a opi nia pu blicz na do ma gać się bę dzie
jej wy jaś nie nia. Mo że po pro stu trze ba
do pew nych dzia łań się przy znać, spoj -
rzeć praw dzie w oczy i nor mal nie po
ludz ku prze pro sić.         HHaann  nnaa  KKoorrcczz

Nie miec kie eme ry tu ry 
dla bel gij skich ko la bo ran tów
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Świę to Za ko cha nych – St. Va -
len ti ne's Day w osta t nich la tach
zro bi ło osza ła mia ją cą ka rie rę
i ogar nę ło nie mal ca ły świat.

Już od śred nio wie cza wie rzo -
no, że właś nie te go dnia naj le -
piej jest łą czyć się w pa ry i pi -
sać li sty mi łos ne. Oka zu je się
jed nak, że ro do wód te go świę ta
po cho dzi już z cza sów sta ro żyt -
nych z kul tu ry rzym sko – po -
gań skiej. 

Świę ty Wa len ty
Do kład nie nie wia do mo skąd

wziął się ten po pu lar ny na ca -
łym świe cie zwy czaj. Świę ty Wa -
len ty jest rów nież pa tro nem cho -
rych na po da grę i pa da czkę, co
nie zu peł nie jest zgod ne z cha -
rak te rem świę ta za ko cha nych. 

W tra dy cji chrze ści jań skiej
mo że my od na leźć in for ma cje
o przy naj mniej trzech świę tych
o tym imie niu. Jed na z hi sto -
rii a wła ści wie le gend, opo -
wia da o du chow nym imie -
niu Wa len ty, któ ry
prze ciw sta wił się roz ka zo -
wi wy da ne mu przez ów -
czes ne go im pe ra to ra Rzy -
mu za ka zu ją ce go
udzie la nia ślu bów mło -
dym męż czyz nom.
Sens te go za ka zu był
ta ki, że mło dzi nie -
żo na ci męż czyź ni by -
li naj lep szy mi żoł -
nie rza mi, a ta kich
właś nie Rzym po -
trze bo wał. Za zła -
ma nie na ka zu
i nie su bor dy na cję
du chow ny zo stał
ska za ny na śmierć. 

In na hi sto ria opo -
wia da o mło dym czło -
wie ku któ ry za pła cił ży -
ciem za po moc
chrze ści ja nom. Ocze ku jąc w wię -
zie niu na eg ze ku cję wy sy łał do
swo jej uko cha nej li sty pod pi sa -
ne „Twój ko cha ją cy Wa len ty”. 

Ko lej na le gen da do ty czy Wa -
len te go, któ ry uzdro wił ze śle -
po ty cór kę jed ne go z do stoj ni -
ków ce sar skich co spra wi ło, że
do stoj nik wraz z ca łą ro dzi ną
na wró cił się na chrze ści jań stwo
za co ce sarz Kla u diusz ka zał
wszyst kich za bić.

Po wyż sze przy kła dy to naj -
bar dziej zna ne hi sto rie opo wia -
da ją ce o świę tym Wa len tym. My

skup my się na lo sach Wa len te -
go – pa tro na za ko cha nych oraz
umbryj skie go mia sta Ter ni le -
żą ce go oko ło 100 ki lo me trów
od Rzy mu. Przy szedł tam na
świat w 175 ro ku. Na pew no był
oby wa te lem rzym skim o sta ro -
żyt nym imie niu po cho dzą cym
od przy miot ni ka va lens, czy li
„sil ny, zdro wy”. We dług le gen -
dy, to on ja ko pier wszy po bło -

go sła wił mi łość po mię -
dzy mło dą chrze ści jan ką

a po gań skim le gio ni stą. Mi -
mo za ka zu ce sa rza (mał żeń -

stwo zwal nia ło ze służ by)
udzie lał po ta jem nie ślu bów
chrze ści ja nom z po ga na mi. Miał
opi nię świą tob li we go bi sku pa
i wie le par chcia ło właś nie z je -
go rąk otrzy mać bło go sła wień -
stwo, co wró ży ło dłu gie i szczę -
śli we ży cie.

Jak wie my z hi sto rii, na sta ły
cza sy prze śla do wa nia chrze ści -
jan przez pań stwo rzym skie co
dla wie lu wy znaw ców tej re li gii
ozna cza ło tor tu ry i śmierć. Ta -
ki los nie omi nął i Wa len te go,
któ ry zo stał uwię zio ny. Aby uni -
k nąć bun tu je go wy znaw ców,
Rzy mia nie wy wie źli Wa len te go
za mia sto, gdzie za bi li go i po -

cho wa li na cmen ta rzu nie da le -
ko Rzy mu. Po pew nym cza sie
trzej wier ni ucznio wie bi sku pa
od na le źli grób swe go mi strza
i cia ło prze wie źli do Ter ni. Zło -
ży li mu hołd wzno sząc ku je go
czci ba zy li kę, w któ rej w srebr -
nej ur nie pod oł ta rzem prze cho -
wy wa ne są re lik wie Wa len te go.
Jest tam rów nież mar mu ro wa
skrzy nia z pro cha mi je go

uczniów. 
Trze ba w tym miej scu
do dać, że w spi sie

Mar ty rium Ro ma -
no rum pod da tą
czter na ste go lu te -
go wy mie nio no
jesz cze dwóch mę -
czen ni ków o tym

sa mym imie niu
o któ rych nic bliż -

sze go nie wia do mo.
Je den był bi sku pem

ścię tym za wia rę, a dru -
gi zgi nął z rąk po gań -

skich w Af ry ce.

Wa len tyn ki
Świę ty Wa len ty z Ter ni zgi -

nął 14 lu te go 273 ro ku. W tym
dniu ob cho dzo no w Rzy mie
świę to uro dza ju i przy rze czeń
mał żeń skich. W 900 ro ku ten
sta ry oby czaj za mie nio no na
świę to mi ło ści i obiet nic, któ re -
go pa tro nem stał się Wa len ty na
pa miąt kę cu dów ja kie do ko ny -
wa ły się przy je go gro bie i peł -
ne go mi ło ści ży cia ja kie wiódł.
Od te go cza su co ro ku czter na ste -
go lu te go w Ba zy li ce Świę te go
Pa tro na Za ko cha nych ob cho dzo -
ne są uro czy sto ści. 

Przy gro bie Wa len te go gro -
ma dzą się pa ry za ko cha nych
i na rze czo nych przy by wa ją cych
nie tyl ko z te re nu Włoch, ale
rów nież z za gra ni cy, aby wy mie -
nić obiet ni ce mi ło ści. Po dob no
cu da przy je go gro bie zda rza ją
się do dnia dzi siej sze go. 

W Pol sce świę ty Wa len ty zna -
ny był prze de wszyst kim ja ko
ob roń ca przed dżu mą, epi lep sją,
po da grą, cho ro ba mi ner wo wy -
mi i umy sło wy mi. Obec nie jest
pa tro nem pszcze la rzy, pod róż -
ni ków oraz mia sta Bie ruń Sta -
ry gdzie znaj du je się koś ciół pod
je go wez wa niem. Re lik wie świę -
te go Wa len te go znaj du ją się
rów nież na Jas nej Go rze, koś -
cie le św. Flo ria na w Kra ko wie,

Walentynki
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po znań skiej fa rze, koś cie le po ber nar -
dyń skim w Lub li nie, w fa rze w Cheł -
mnie oraz koś cie le w Ru dach Wiel kich. 

Pol ska do gro na wiel bi cie li wa len -
tyn ko we go świę ta do łą czy ła w mia rę
póź no. Lu ty, to u nas okres czę sto sro -
giej zi my i ro man tycz ne my śli ma ło
ko mu przy cho dzą do gło wy. Po za tym
my też mie liś my swo je świę to za ko -
cha nych, o któ rym nie ste ty za pom -
nia no. By ła to Noc Ku pa ły ob cho dzo -
na z 21 na 22 czer wca. W II
Rze czy pos po li tej na Kre sach Wschod -
nich do dat ko wym dniem dla za ko cha -
nych by ły Ka ziu ki, czy li Dzień Świę -
te go Ka zi mie rza przy pa da ją cy
czwar te go mar ca. W tym dniu wy zna -
wa ło się wy bran ce lub wy bran ko wi
ser ca swo je uczu cia, ofia ro wu jąc rów -
nież spe cjal nie wy pie czo ny pier nik
z ro man tycz nym wier szy kiem. 

Lu per ka lia i in ne świę ta
Ist nie ją róż ne in ne przy pusz cze nia

od noś nie ge ne zy Wa len ty nek. Nie któ -
re mó wią o tym, że Dzień Za ko cha -
nych po kry wa się z po cząt kiem świę -
ta wios ny ob cho dzo ne go
w sta ro żyt nym Rzy mie. By ły to tak
zwa ne Lu per ka lia. 

Na dzień 14 lu te go przy pa da ła wi -
gi lia Lu per ka liow – świąt ku czci Fa -
u na, bo ga płod no ści, opie ku na trzód

i zbio rów. W tym dniu mło dzi męż -
czyź ni lo so wa li pan ny, któ re zo sta wa -
ły ich par tner ka mi na czas uro czy sto -
ści. Lo so wa nie po le ga ło na tym, że
dziew czy ny wrzu ca ły do skrzyn ki lub
sło i ka kar te czki ze swo i mi imio na mi,
a chłop cy je lo so wa li. Praw do po dob -
nie oprócz imion pan ny pi sa ły na kar -
tkach tak że krót kie wia do mo ści.

Bry tyj czy cy z ko lei uwa ża ją, że Świę -
to Za ko cha nych ma swo je ko rze nie na
Wy spach, po nie waż roz sła wił je na ca -
ły świat sir Wal ter Scott. W Wiel kiej
Bry ta nii we dług le gend i opo wie ści,
pta ki łą czą się w pa ry właś nie czter -
na ste go lu te go. 

Nie moż na za pom nieć o Ju no nie
– rzym skiej bo gi ni ko biet oraz mał -
żeństw zwa nej Mat ką Ro dzi ny. W sta -
ro żyt nym Rzy mie już 800 lat przed
Chry stu sem w dniu 14 lu te go ob cho -
dzo no uro czy sto ści jej po świę co ne.

Wa len tyn ki 
a koś ciół ka to lic ki

Pa pież Ge la ziusz I w 496 ro ku usta -
no wił czter na sty dzień lu te go świę -
tem Wa len te go mę czen ni ka za wia rę.
Ty siąc lat póź niej, w 1496 ro ku pa -
pież Alek san der VI zde cy do wał, że Wa -
len ty bę dzie pa tro nem za ko cha nych.
Koś ciół ka to lic ki świa do mie pod po -
rząd ko wał ten dzień świę te mu któ ry

do sko na le się do te go na da wał. Był
chrze ści ja ni nem i zgi nął w ob ro nie
swo jej wia ry.

W 1969 ro ku Pa pież Pa weł VI zniósł
po wszech ne świę to Wa len te go uzna -
jąc go za po stać le gen dar ną (tak jak
św. Je rze go wal czą ce go ze smo kiem).
Ale kult zwy cię żył. Ob cho dy dnia św.
Wa len te go wy mknę ły się spod kon -
tro li koś cio ła i na bra ły świa to we go
roz ma chu i cha rak te ru. 

Dziś Wa len tyn ki zna każ dy, na wet
dzie ci z przed szko la już się z tym
dniem iden ty fi ku ją. Ten lu to wy, zi -
mo wy dzień jest pre tek stem dla za ko -
cha nych aby wy sy łać do swo ich sym -
pa tii kar tki z ser dusz kiem, da wać
upo min ki i za pew niać o swo im uczu -
ciu. Jest to do bra oka zja dla nie śmia -
łych, któ rzy pod pi su jąc się na świą -
tecz nej kar tce ano ni mo wo mo gą
prze słać ją oso bie któ rej nie ma ją od -
wa gi wy znać mi ło ści. Zwo len ni ków
jak i prze ciw ni ków te go świę ta jest
spo ro. 

Ci, któ rym nie po do ba się ten za -
chod ni zwy czaj, na wo łu ją do po wro -
tu ob cho dów świę ta Ku pa ły czy Ka -
ziu ków. Miej my na dzie ję, że oprócz
Wa len ty nek bę dzie my nie dłu go ob -
cho dzić tak że sta re pol skie tra dy cje
dla za ko cha nych. 

EEwwaa  JJaa  nniikk
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Po li glo ci gó rą 
Szwedz cy na u kow cy z uni wersytetu

w Lund do wie dli, że na u ka ję zy ków ob -
cych wpły wa na roz wój sza rych ko mó -
rek do te go stop nia, iż wi docz ne są
zmia ny w mó zgu. Udo wod ni li, że im in -
ten syw niej lu dzie uczą się ję zy ka ob ce -
go, tym ich mó zgi sta ją się bar dziej
spraw ne. 

Na u kow cy sku pi li się na gru pie mło -
dych lu dzi bio rą cych udział w kur sach
Aka de mii Tłu ma czy Szwedz kich Sił
Zbroj nych, któ rych na u ka obej mu je
bar dzo in ten syw ny kurs ję zy ka ob ce -
go. Za po mo cą re zo nan su ma gne tycz -
ne go prze ba da li mó zgi tych osób na po -
cząt ku kur su, po tem po trzech
mie sią cach in ten syw nej na u ki i po rów -
na li je z mó zga mi stu den tów z po bli -
skie go uni wersytetu. Wy ni ki by ły za -
ska ku ją ce. Oka za ło się, że mó zgi
stu den tów przez ca ły czas by ły do kład -
nie ta kie sa me, nato miast u kur san tów
ję zy ków ob cych na stą pi ły znacz ne zmia -
ny w za kre sie spraw no ści kil ku re jo -
nów ich mó zgów. Mie dzy in ny mi ob -
sza ru od po wia da ją ce go za ucze nie się
i orien ta cję prze strzen ną oraz re jo nu
od po wia da ją ce go za po słu gi wa nie się
mo wą. Wnio sek na su wa się sam. 

Ucze nie się ję zy ków ob cych jest do -
sko na łą me to dą na utrzy my wa nie mó -
zgu w do sko na lej for mie.

Re kor do we Vol vo
Pe wien Ame ry ka nin ze sta nu No wy

Jork jest po sia da czem czer wo ne go au -
ta mar ki Vol vo P1800S z ro ku 1966,
któ re na licz ni ku ma po nad 4,7 mi lio -
na prze je cha nych mil. Wła ści ciel jeź dzi
tym sa mo cho dem nie zmien nie od 46
lat, pier wszy mi lion mil prze je chał wcią -
gu 21 lat, zaś ko lej ny w prze cią gu 15
lat. Agen cja AP wy li czy ła, że ten dy -
stans jest rów ny pra wie 120 okrą że -
niom ku li ziem skiej. Nie sa mo wi te au -
to od 10 lat jest wpi sa ne do Księ gi
Re kor dów Gu in nes sa. W tym ro ku
Ame ry ka nin ma za miar po bić swój
włas ny re kord i „okrą żyć zie mię” po raz
trze ci, czy li prze kro czyć dy stans 3 mi -
lio nów mil.

Co za sil nik! A ja ka bla cha!

Wy jąt ko wy stu dent
Syl vio Fer re ra – 96 let ni miesz ka niec

Tu lu zy we Fran cji jest wy jąt ko wym re -
kor dzi stą. Ukoń czył stu dia wyż sze po
74 la tach od ich przer wa nia i zdo był ty -
tuł in ży nie ra. Na u kę na wyż szej uczel -
ni roz po czął w wie ku dzie więt na stu lat
w re no mo wa nej wyż szej szko le in ży -
nier skiej EN SE E IHT w Tu lu zie. Nie
uda ło mu się jed nak z wie lu po wo dów
w ter mi nie ukoń czyć na u ki.

Po wy bu chu II woj ny świa to wej zna -

lazł się w Li ba nie, po tem pod ró żo wał
po świe cie. W ro ku 1967 za miesz kał
w Sta nach Zjed no czo nych i do pie ro
w 2011 ro ku już ja ko eme ryt wró cił do
Tu lu zy i zdo był upra gnio ny dy plom.
Jak sam przy znał, ukoń cze nie pre sti -
żo wej wyż szej uczel ni w je go wie ku jest
nie la da wy czy nem zwłasz cza, że z ra -
cji wie ku nie wy ko rzy sta dy plo mu do
ce lów za wo do wych. Po wie si go so bie
na pa miąt kę w swo im ga bi ne cie.

A jed nak na na u kę ni gdy nie jest za
póź no.

Wo do od por na kla wia tu ra
Zna na na świe cie fir ma „Lo gi tech”

za pre zen to wa ła kla wia tu rę Lo gi tech
Was hab le Ke y bo ard K310, któ ra jest
wy jąt ko wo od por na nie tyl ko na wszel -
kie go ro dza ju ude rze nia i wstrzą sy, ale
rów nież ma tę za le tę, że jest wo do od -
por na. 

W tyl nej czę ści urzą dze nia za mon to -
wa no spe cjal ne otwo ry uła twia ją ce
ewen tu al ne osu sze nie. Ozna cze nia kla -
wi szy na dru ko wa no la se ro wo i po kry -
to spe cjal ną po wło ką, któ ra bę dzie je
chro nić przed wo dą i pro mie nia mi UV.
Kla wia tu ra mo że współ pra co wać za -
rów no z Win dows XP, Win dows Vi sta
jak i Win dows 7. Urzą dze nie wy po sa -
żo ne jest rów nież w dwa na ście kla wi -
szy skró to wych, umoż li wia ją cych na -
tych mia sto wy do stęp mię dzy in ny mi
do in ter ne tu, po czty elek tro nicz nej
i gier. 

To do bra wia do mość dla sma ko szy
ka wy...

Dar mo we dział ki
Wła dze le żą cej na pół no cy Szwe cji

gmi ny Nor ma ling, w ce lu po zy ska nia
no wych miesz kań ców, przy zna ły stu
oso bom dar mo we dział ki. Je dy nym wa -
run kiem otrzy ma nia ta kiej dział ki jest
wy bu do wa nie na niej do mu. Dział ki
z pier wszej pu li tra fi ły mię dzy in ny mi
do sze ściu Szwe dów, dwu na stu Po la -
ków i trzech An gli ków. W ra mach te -
go wy jąt ko we go pro jek tu, każ dy chęt -
ny mógł so bie wy brać od po wied nią
dział kę po uprzed nim obej rze niu jej na
stro nie in ter ne to wej gmi ny. Na stęp nie
za in te re so wa ne oso by mu sia ły po dać
spo sób sfi nan so wa nia bu do wy swo je -
go przy szłe go do mu i spra wa zo sta ła
za ła twio na. Za do wo lo ne są bez wąt pie -
nia obie stro ny.

Cóż, ła twiej sprze dać dom niż dział -
kę.

Do wię zie nia za fo lio we tor by
O szko dli wo ści dla na tu ry wszel kie -

go ro dza ju fo lio wych opa ko wań wia do -
mo od daw na. Wie le kra jów ma jąc na
wzglę dzie ochro nę śro do wi ska za ka za -

ło swo im miesz kań com uży wa nia te go
ty pu opa ko wań. Wła dze Del hi – sto li cy
In dii, po szły jesz cze da lej i ogło si ły cał -
ko wi ty za kaz uży wa nia to reb fo lio wych.
Za je go zła ma nie gro zi ka ra na wet do
pię ciu lat wie zie nia i do 100 ty się cy ru -
pii grzyw ny (oko ło sze ściu ty się cy zło -
tych). Po ję cie to reb fo lio wych obej mu -
je nie tyl ko po pu lar ne tor by na za ku py
ale rów nież wszel kie go ro dza ju opa ko -
wa nia wy ko na ne z po lie ty le nu. Wła dze
mia sta po da ły do wia do mo ści, że każ -
de go dnia miesz kań cy Del hi zu ży wa ją
oko ło 10 mi lio nów to reb fo lio wych, nie
mó wiąc już o in nych fo lio wych opa ko -
wa niach. 

To do brze dla śro do wi ska, lecz nie
wszyst ko da się za pa ko wać w pa pier...

Man dat za ka nap ki
Je że li służ by po rząd ko we Rzy mu

przy ła pią ko go kol wiek na je dze niu ka -
nap ki czy in ne go pro wian tu w hi sto -
rycz nym cen trum mia sta, do sta nie on
man dat w wy so ko ści 500 eu ro, prze -
strze ga ją wła dze sto li cy Włoch. Za bro -
nio ne jest przy sia dy wa nie i je dze nie na
stop niach za byt ków, a na wet po si la nie
się na ław ce w par ku. Bur mistrz Wiecz -
ne go Mia sta – Gian ni Ale man no wy dal
spe cjal ne roz po rzą dze nie, w któ rym za -
ka za ne jest to wszyst ko co moż na ogól -
nie na zwać „bi wa ko wa niem”. Pod tym
po ję ciem kry je się spo ży wa nie pro wian -
tu, pi cie na po jów w po bli żu za byt ków,
jak rów nież spa nie na ław ce. 

Ro zu miem, że po wyż sze roz po rzą dze -
nie ma uchro nić za byt ki przed za śmie -
ca niem, ale co po wie dzieć głod ne mu
dziec ku?

Naj wię ksze lą do wi sko świa ta
Naj wię kszy port lot ni czy na świe cie

„Lon don Bri tan nia Air port” zbu do wa -
ny zo sta nie w sto li cy Wiel kiej Bry ta nii
i bę dzie lot ni skiem pły wa ją cym po Ta -
mi zie. Po wsta nie z po łą cze nia czte rech
ogrom nych plat form przy cze pio nych
do dna rze ki i po łą czo nych pod wod ny -
mi ko ry ta rza mi z ter mi na la mi ko le jo -
wy mi. Czte ry pa sy star to we bę dą mia -
ły dłu gość po pięć ki lo me trów każ dy.
Pro jekt jest rze czy wi ście no wa tor ski,
a je go po ło że nie na wo dzie ma spra wić,
że o wie le zmniej szy się za nie czysz cze -
nie po wie trza i ha łas star tu ją cych sa -
mo lo tów. Lot ni sko na Ta mi zie ma ob -
słu gi wać oko ło 150 mi lio nów
pa sa że rów rocz nie i w znacz nym stop -
niu od cią żyć prze lud nio ne lot ni sko He -
ath row.

Rze ka nie ko niecz nie mu si słu żyć do
żeg lu gi.

Na pod sta wie in for ma cji pra so -
wych 

opra co wa ła KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk
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W gos po dar ce po grą żo nej w kry zy -
sie za leg ło ści w płat no ściach to chleb
po wszed ni przed się bior cy. Jed no cześ -
nie, w cza sach kry zy su sprze daw cy
lub usłu go daw cy spraw dza ją do kład -
niej za leg łe fak tu ry, po szu ku jąc za -
strzy ku pie nięż ne go. Roz wa ża ją oni
wte dy moż li wość win dy ka cji swo ich
za leg łych na leż no ści. 

Co zro bić w ta kich sy tu a -
cjach i na co zwró cić uwa gę?

W pier wszej ko lej no ści na leży do -
ko nać ana li zy sto sun ku praw ne go,
któ ry le ży u pod staw nie zap ła co nych
na leż no ści. Poz wo li to okre ślić czy
płat no ści na leż ne są ty tu łem umo wy
o pra cę, sprze da ży pro duk tów czy np.
sprze da ży usług... W dal szej czę ści ni -
niej szy ar ty ku łu sku pia się na tych
osta t nich przy pad kach. 

Ko lej nym istot nym kro kiem jest
okre śle nie pra wa, któ re bę dzie mia ło
za sto so wa nie do da nej umo wy, a za -
tem tak że do win dy ka cji. W sy tu a -
cjach, w któ rych za an ga żo wa ny jest
pod miot bel gij ski, np. spół ka
BVBA/SPRL z jed nej stro ny oraz pol -
ski przed się bior ca pro wa dzą cy dzia -
łal ność gos po dar czą z sie dzi bą w Pol -
sce z dru giej stro ny, mo że
w za leż no ści od kon kret nych as pek -
tów da nej sy tu a cji, zna leźć za sto so -
wa nie pra wo bel gij skie lub pol skie. 

Po usta le niu pra wa wła ści we go na -
le ży spraw dzić da lej, czy rosz cze nia wy -
ni ka ją ce z fak tur nie uleg ły jesz cze
przed aw nie niu. Ter min przed aw nie nia

za le ży od wie lu czyn ni ków, ta kich jak
pra wo wła ści we, ro dzaj sto sun ku praw -
ne go łą czą ce go stro ny, cha rak ter stro -
ny (kon su ment, przed się bior ca?)... Je -
śli rosz cze nia uleg ły przed aw nie niu,
nie bę dzie moż na do cho dzić ich na dro -
dze praw nej. Rosz cze nia ta kie sta no -
wią wy łącz nie tzw. zo bo wią za nie na tu -
ral ne, tj. nie ma prze szkód, by dłuż nik
je oczy wi ście w wy ni ku swo jej do brej
wo li speł nił, jed nak że nie moż na go do
ta kie go speł nie nia zmu sić. 

Ko lej nym istot nym kro kiem, jak
i też czę sto przez pra wo wy ma ga nym,
tak jak przy kła do wo co do za sa dy
w Bel gii, jest wy sto so wa nie od po wied -
nie go wez wa nia do za pła ty. Ko niecz -
ne jest, by wez wa nie ta kie speł nia ło
wy mo gi na ło żo ne przez pra wo wła ści -
we. Na le ży je spo rzą dzić po nad to z od -
po wied nią sta ran no ścią i uwa gą tak,
aby nie ogra ni czyć przy pad kiem swo -
ich praw. Istot ne jest tak że pra wi dło -
we na li cze nie na leż nych od se tek za
zwło kę w wy so ko ści usta lo nej umow -
nie lub w jej bra ku – usta wo wo. Tu -
taj ma oczy wi ście zna cze nie m.in. ter -
min wy ma gal no ści fak tu ry. 

Je śli mi mo wez wa nia kon tra hent
w dal szym cią gu nie pła ci, ko niecz ne
bę dzie wszczę cie po stę po wa nia są do -
we go. Na le ży oczy wi ście za sta no wić
się, w któ rym moż li wym kra ju to zro -
bić. De cy zja ta ka za leż na jest nie tyl -
ko od efek tyw no ści pro ce so wej oraz
kosz tów, lecz tak że od miej sca oraz
moż li wo ści eg ze ku cji przy mu so wej,
jak rów nież szcze gó ło wych re guł dot.
kom pe ten cji są dów... 

W przy pad ku, gdy sie dzi by stron
znaj du ją się w róż nych pań stwach
człon kow skich Unii Eu ro pej skiej,
moż li we jest po nad to w nie któ rych
sy tu a cjach uzy ska nie są do we go na -
ka zu za pła ty w uprosz czo ny spo sób
(wię cej in for ma cji na te mat te go po -
stę po wa nia moż na zna leźć np. w książ -
ce D. DE BE U LE, Het Eu ro pe se be ta -
lingsbe vel geëva lu e erd. In vor de ren
over de gren zen he en, Uit ge ve rij UGA,
vo or ja ar 2013). Na kaz ten da je moż -
li wość uzy ska nia eg ze ku cji przy mu -
so wej w in nym kra ju UE. W kon kret -
nej sy tu a cji war to za tem roz wa żyć
wszczę cie po stę po wa nia w ce lu uzy -
ska nia eu ro pej skie go na ka zu za pła -
ty. W in nych sy tu a cjach bar dziej efek -
tyw ne mo że oka zać się wszczę cie
zwy kłe go po stę po wa nia przed są dem
pań stwo wym lub ar bi tra żo wym, je śli
umo wa prze wi dy wa ła sto sow ną kla -
u zu lę. 

Jo an na Kol ber
Ad wo kat

Kan ce la ria A-Law Ad vo ca ten An twer pen
oraz do rad ca 

w Cen trum Po mo cy Praw nej i Życiowej w An twer pii
Kon takt:

in fo@a-law.eu
www.a-law.eu

03 232 68 88
Vla am se Ka ai 76
2000 An twer pen

Co zrobić jeśli
kontrahent 
nie płaci?
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Treść i wy ko ny wa nie pra wa włas -
no ści na grun cie prze pi sów pra -
wa pol skie go. 

I. Po ję cie pra wa włas no ści 
Włas ność wy ra ża naj szer szy za kres

tre ścio wy pod mio tu do dóbr mu przy -
pi sa nych, po nad to przy zna je wła ści -
cie lo wi wy łącz ność władz twa nad okre -
ślo nym przed mio tem. Do dać na le ży,
że włas ność jest pra wem bez ter mi no -
wym i za sad ni czo trwa tak dłu go, jak
dłu go ist nie je rzecz bę dą ca przed mio -
tem włas no ści. 

Pra wo włas no ści tra dy cyj nie cha rak -
te ry zu je się po przez wska za nie po zy -
tyw nej i ne ga tyw nej stro ny te go pra -
wa pod mio to we go. Od stro ny
upraw nio ne go wła ści cie la – włas ność
to zes pół pod sta wo wych upraw nień,
da ją cych moż li wość spra wo wa nia
względ nie peł nej wła dzy nad rze czą
(przed mio tem włas no ści) –jest to po -
zy tyw na stro na włas no ści, któ rą wy -
ra zić moż na za po mo cą tzw. tria dy
upraw nień wła ści ciel skich; pra wo do
uży wa nia, po bie ra nia po żyt ków i zu -
ży cia rze czy, pra wo roz po rzą dza nia
rze czą. Ne ga tyw na stro na te go pra wa
(od stro ny wszyst kich, oprócz wła ści -
cie la pod mio tów) po le ga na wy łącz no -
ści ko rzy sta nia i roz po rzą dza nia rze -
czą; nikt oprócz wła ści cie la, nie ma
wła dzy nad przed mio tem włas no ści. 

Po wy żej opi sa na struk tu ra tre ści
włas no ści do strze gal na jest w art. 140
KC, w myśl któ re go „W gra ni cach okre -
ślo nych przez usta wy i za sa dy współ -
ży cia spo łecz ne go wła ści ciel mo że,
z wy łą cze niem in nych osób, ko rzy stać
z rze czy zgod nie ze spo łecz no –gos po -
dar czym prze zna cze niem swe go pra -
wa, w szcze gól no ści mo że po bie rać po -
żyt ki i in ne do cho dy z rze czy. W tych
sa mych gra ni cach mo że roz po rzą dzać
rze czą …”

II. Wy ko ny wa nie pra wa włas -
no ści na grun cie prze pi sów
Ko dek su Cy wil ne go. 

Tak, więc wy ko ny wa nie pra wa włas -
no ści ozna cza: ob ję cie kon kret nej rze -
czy w po sia da nie, wła da nie rze czą
(spra wo wa nie po sia da nia sa mo ist ne -
go), po bie ra nie po żyt ków, uży wa nie
rze czy, do ma ga nie się nie na ru sza nia
pra wa przez in ne oso by oraz do cho -
dze nie wy da nia rze czy, roz po rzą dza -
nie rze czą przez prze nie sie nie włas no -
ści lub ob cią ża nie jej pra wem

względ nym lub rze czo wym ogra ni cza -
nym. 

Włas ność obej mu je ca łą rzecz;
w myśl art. 47 § 1 KC, … włas ność roz -
cią ga się na czę ści skła do we rze czy,
w tym na bu dyn ki i in ne urzą dze nia
trwa le z grun tem zwią za ne, jak rów -
nież drze wa i in ne ro śli ny od chwi li za -
sa dze nia lub za sia nia (art. 48 KC).Jak
sta no wi art. 191 KC, włas ność nie ru -
cho mo ści roz cią ga się na rzecz ru cho -
mą, któ ra zo sta ła po łą czo na z nie ru -
cho mo ścią w ta ki spo sób, że sta ła się
jej czę ścią skła do wą. 

Za strzec na le ży, iż bę dą ca przed mio -
tem włas no ści rzecz jest,, two rem ‘’
trój wy mia ro wym. Kon sta ta cja ta jest
oczy wi sta w od nie sie niu do rze czy ru -
cho mych, zaś je śli cho dzi o nie ru cho -
mo ści,to zgod nie z art. 143 KC,,..W
gra ni cach okre ślo nych przez spo łecz -
no-gos po dar cze prze zna cze nie grun tu
włas ność grun tu roz cią ga się na prze -
strzeń nad i pod je go po wierz chnią.
Prze pis ten nie uchy bia prze pi som re -
gu lu ją cym pra wa do wód’’. 

Na tu ral nie bio rąc pod uwa gę sto pień
war to ści przed mio tu po sia da ne go, co
do za sa dy, po sia da nie nie ru cho mo ści
po cią ga za so bą o wie le wię cej niż po -
sia da nie rze czy ru cho mej oprócz praw
rów nież obo wiąz ków wy ni ka ją cych
cho ciaż by z są siedz twa in nych nie ru -
cho mo ści. 

Są siedz two nie ru cho mo ści (grun tów,
bu dyn ków, lo ka li) ro dzi sze reg wza -
jem nych za leż no ści, w tym skut ku je
od dzia ły wa niem wła ści cie la jed nej nie -
ru cho mo ści na wła ści cie la nie ru cho -
mo ści in nej, są sied niej. Przy czym na -
le ży pa mię tać,że są siedz two to nie tyl ko
nie ru cho mo ści bez poś red nio ze so bą
gra ni czą ce, ale tak że nie ru cho mo ści
po zo sta ją ce ze so bą w pew nej od leg ło -
ści; przy kła do wo ha łas mo że za kłó cić
ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści bez poś -
red nio są sia du ją cą z nie ru cho mo ścią
bę dą cą je go,, źró dłem ‘’, ale tak że ko -
rzyst nie z nie ru cho mo ści po ło żo nej
w dal szej od leg ło ści. Mia nem pra wa
są siedz kie go okre śla się zbior czo prze -
pi sy art. 144-154 KC, re gu lu ją ce sto -
sun ki wy ni ka ją ce właś nie z są siedz twa
nie ru cho mo ści oraz wza jem nych od -
dzia ły wań bio rą cych się z wy ko ny wa -
nia włas no ści są sia du ją cych ze so bą
nie ru cho mo ści. Prze pi sy pra wa są -
siedz kie go za li cza ją się do usta wo wych
wy znacz ni ków gra nic wy ko ny wa nia
włas no ści nie ru cho mo ści. 

III. Przy kła dy prze kro cze nia
pra wa włas no ści 

Do naj częst szych prob le mów, ja kie
wy ni ka ją z ko rzy sta nia nie ru cho mo -
ści moż na za li czyć: im mi sje, prze kro -
cze nie gra ni cy grun tów przy wno sze -
niu bu do wli a tak że ro bo ty ziem ne na
są sied niej nie ru cho mo ści.

• ZZaa  kkłłóó  ccee  nniiee  kkoo  rrzzyy  ssttaa  nniiaa  zz nniiee  rruu  cchhoo  --
mmoo  śśccii  ––  iimm  mmii  ssjjee  

Wska za ne ogra ni cze nie, pod yk to wa -
ne sto sun kiem są siedz twa nie ru cho -
mo ści, mu si mieć miej sce w sy tu a cji,
gdy ko rzy sta ją cy ze swej nie ru cho mo -
ści wła ści ciel, w szer szym lub węż szym
za kre sie od dzia ły wa na grunt są sied -
ni. Ta kie od dzia ły wa nie, okre śla ne mia -
nem im mi sji, ure gu lo wa ne zo sta ło
m.in. w art. 144KC. Prze pi sy pra wa są -
siedz kie go usta na wia ją za kaz im mi sji
szko dzą cych są sia dom (art. 144 i art.
147 KC) 

Za cząć na le ży od pod sta wo we go po -
dzia łu im mi sji na im mi sje bez poś red -
nie i po śred nie. Im mi sje bez poś red nie,
po le ga ją ce na skie ro wa niu pew nych
sub stan cji na grunt są sied ni za po mo -
cą spe cjal nych urzą dzeń (np. na sztucz -
nym skie ro wa niu nad mia ru wo dy opa -
do wej), ja ko zbli żo ne do fi zycz nej
in ge ren cji w cu dzą włas ność, są za ka -
za ne. Z ko lei im mi sje po śred nie tyl ko
po śred nio od dzia łu ją na są sied ni grunt
(np. przez prze ni ka nie py łów, ga zów,
cie czy, ciep ła, za pa chów, pszczół, ha -
ła su itp.) i ja ko ta kie są w za sa dzie do -
pusz czal ne. Na tu ral nie im mi sje po śred -
nie są do pusz czal ne o ty le, o ile nie
prze kra cza ją usta wo wo okre ślo nej gra -
ni cy; we dług bo wiem art. 144KC, wła -
ści ciel nie ru cho mo ści po wi nien przy
wy ko ny wa niu swe go pra wa po wstrzy -
my wać się od dzia łań, któ re by za kłó -
ca ły ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści są -
sied nich po nad prze cięt ną mia rę,
wy ni ka ją cą ze spo łecz no- gos po dar cze -
go prze zna cze nia nie ru cho mo ści i sto -
sun ków miej sco wych. Prze kro cze nie
gra ni cy do pusz czal no ści im mi sji (ich,,
prze cięt nej mia ry’’) sta no wi na ru sze -
nie włas no ści i ro dzi dla wła ści cie la
grun tu są sied nie go rosz cze nie ne ga -
to ryj ne z art. 222 § 2 w zw. z art. 144
KC). 

••  PPrrzzee  kkrroo  cczzee  nniiee  ggrraa  nnii  ccyy  pprrzzyy  wwnnoo  --
sszzee  nniiuu  bbuu  ddoo  wwllii..  

W przy pad ku, gdy przy wno sze niu
bu dyn ku lub in ne go urzą dze nia prze -
kro czo no bez wi ny umyśl nej gra ni ce
są sied nie go grun tu, wła ści ciel te go

Treść i wy ko ny wa nie pra wa
włas no ści 
na grun cie prze pi sów pra wa pol skie go
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Wiosna tuż już 
więc na Zumbę rusz!!!  

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  
nnaa  zzaajjęęcciiaa  ZZuummbbyy  

CCoo  ttoo  jjeesstt  ZZuummbbaa??
Zumba to innowacyjny system fitness

– połączenie tańca 
i aerobicu w rytmie latino i nie tylko. Proste

kroki taneczne, kombinacje ruchów 
i motywująca muzyka 

stwarza atmosferę świetnej zabawy! 
PPooddcczzaass  ggooddzziinnnnyycchh  zzaajjęęćć  mmoożżeemmyy  ssppaalliićć

nnaawweett  770000  kkaalloorriiii!!!!!!  
Tu nie ma czasu na nudę! 

Zumba szybko poprawia kondycję, sylwetkę, 
a także samopoczucie! 

Zumba jest dla każdego, 
niezależnie od wieku i umiejętności!!! 

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

Kontakt: 
00448899  882233  880033  

lub 
iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee

grun tu nie mo że żą dać przy wró ce nia
sta nu po przed nie go, chy ba, że bez nie -
u za sad nio nej zwło ki sprze ci wił się
prze kro cze niu gra ni cy al bo że gro zi
mu nie współ mier nie wiel ka szko da.
Mo że one jed nak żą dać al bo sto sow ne -
go wy na gro dze nia w za mian za usta -
no wie nie od po wied niej słu żeb no ści
grun tow nej, al bo wy ku pie nia za ję tej
czę ści grun tu, jak rów nież tej czę ści,
któ ra na sku tek bu do wy stra ci ła dla
nie go zna cze nie gos po dar cze. (art. 151
KC). Wy bór po mię dzy rosz cze niem o za -
pła tę wy na gro dze nia w za mian za usta -
no wie nie (w dro dze umo wy lub na pod -
sta wie orze cze nia są du) słu żeb no ści
bu dyn ko wej a rosz cze niem wy ku pie -
nia za ję tej pod bu do wę dział ki grun tu
na le ży do wła ści cie la nie ru cho mo ści,

któ rej gra ni ca zo sta ła prze kro czo na.
Z dru giej stro ny, wła ści ciel nie ru cho -
mo ści wyj ścio wej (tej, z któ rej,, po cho -
dzi ‘’ bu do wa) mo że ewen tu al nie po wo -
łać się na art. 231 KC. 

••  RRoo  bboo  ttyy  zziieemm  nnee  nnaa  ssąą  ssiieedd  nniieejj  nniiee  --
rruu  cchhoo  mmoo  śśccii  

Zgod nie z art. 147 KC, wła ści cie lo -
wi nie wol no do ko ny wać ro bót ziem -
nych w ta ki spo sób, że by to gro zi ło nie -
ru cho mo ściom są sied nim utra tą
opar cia. 

Pro wa dze nie na jed nej nie ru cho mo -
ści ro bót ziem nych w ten spo sób, że
gro zi to nie ru cho mo ściom są sied nim
utra tą opar cia (np. przez ob su nię cie
się zie mi lub jej za pad nię cie) – jest za -
bro nio ne; ta kie od dzia ły wa nie na nie -
ru cho mo ści są sied nie sta no wi na ru -

sze nie włas no ści, przed któ rym moż -
na się bro nić w dro dze rosz cze nia ne -
ga to ryj ne go (art. 222 § 2 w zw. z art.
147 KC). 

Po sia da nie nie ru cho mo ści a co za
z tym idzie ko rzy sta nie z niej we dług
uzna nia wią że się oprócz ko rzy ści z te -
go wy ni ka ją cych z sze re giem obo wiąz -
ków, ja kie na le ży speł niać, ja ko wła -
ści ciel, dla te go przed ja ki mi kol wiek
pla no wa ny mi dzia ła nia mi w ob rę bie
nie ru cho mo ści na le ży pa mię tać o pra -
wie są siedz twa. 

DDoo  rroo  ttaa  KKłłoo  ddaa  
– Praw nik 

Do rad ca w Cen trum Po mo cy
Praw nej i Ży cio wej. 

Ar ty kuł ten nie sta no wi po ra dy praw nej i nie jest wy czer pu -
ją cy w oma wia nej ma te rii. 
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W ie le lat te mu przy szedł do
mnie zna jo my. Cześć, jak le -
ci? Ja koś le ci. Usiądź pro szę.

Mo że ka wa? – Nie, dzię ku ję. Za miast
usiąść, otwo rzył nie wiel ki ne se ser.
Wło żył do nie go rę ce i z mi ną pre sti -
di gi ta to ra prze rzu cał je go za war tość.
W koń cu z trium fal ną mi ną – któ ra za
mo ment sta ła się po waż na a po tem
wznio sła – po ło żył prze de mną ma ły
ze szyt tak cięż ko, jak gdy by wa żył co
naj mniej 15 kg. Mo żesz to prze czy -
tać? To mo je... osta t nie wier sze.
Usiadł, a na je go twa rzy zo ba czy łem
ul gę z do miesz ką zre zy gno wa nia. Po -
tem je go mi na sta ła się ta ka, ja ką móg -
łby mieć Sy zyf któ ry za koń czył swo -
ją pra cę, do cze go – jak wie my – ni gdy
nie do szło. Wcześ niej wie dzia łem, że
pi sze coś „do szuf la dy”, ale ni gdy te -
go nie czy ta łem. By łem za sko czo ny
tym, że dał mi swo je wier sze. Nie spy -
ta łem, czy prze de mną ktoś je czy tał.
– Kie dy bę dziesz miał czas? Wzią łem
ze szyt do rę ki, a mój gość wy ko nał ta -
ki gest, ja ki mo że wy ko nać mat ka,
któ rej dziec ko prze wró ci ło się na uli -
cy, a ktoś ob cy chciał by je pod nieść.
W koń cu zre zy gno wa ny opadł na fo -
tel. – Na ra zie chcę tyl ko zo ba czyć ile
ich jest, po wie dzia łem. By ło oko ło
dzie się ciu. Ile ci to zaj mie? Oko ło ty -

god nia. To przy jdę w przy szły pią tek.
Pa su je? Do brze. Co u cie bie? – spy ta -
łem. Wszyst ko w po rząd ku... ale mu -
szę już iść. No to do piąt ku – po wie -
dział tak, jak by cho dzi ło o spra wę
wa gi pań stwo wej. Kie dy wy szedł, za -
czą łem prze glą dać ze szyt, po tem prze -
czy ta łem uważ nie pier wszy wiersz
i od da łem się za du mie, aby poz wo lić
mu „wy brzmieć”. Czy ta łem je co dzien -
nie wie czo rem. W czwar tek nie mia -
łem już wąt pli wo ści, że ko le ga przy -
jdzie do mnie tyl ko po to aby usły szeć,
co są dzę na te mat je go wier szy. Wte -
dy zda łem so bie spra wę z sy tu a cji i po -
czu łem się jak osioł po mię dzy dwie -
ma ster ta mi sia na, któ ry je śli był
do kład nie w po ło wie dro gi po mię dzy
ni mi, cze ka ła go śmierć z gło du. Wy -
bór po wi nien go prze ros nąć. Ale ja,
ja ko skrom ny przed sta wi ciel Ho mo
Sa piens, mu sia łem po sta no wić co po -
wiem ko le dze. Za czą łem ana li zo wać
sy tu a cję. 

A. Je śli ktoś już wier sze 
czy tał. 

Pri mo. – Je śli po wie dział, że są do -
bre.

Ja nie mo gę po wie dzieć, że są do -
bre. Nie je stem au to ry te tem w tym 
za kre sie. Je śli po wiem, że mi się po -
do ba ją, to są dwie moż li wo ści. Za kła -

da jąc, że na praw dę mi się nie po do -
ba ją, skła mię i bę dę w kon flik cie

sam ze so bą. Do te go bę dę miał
wy rzu ty su mie nia, że na ra żam

ko le gę na póź niej sze ewen tu -
al ne wdep ta nie w gle bę, gdy -
byś my obaj się my li li mó -
wiąc, że się po do ba ją. Je śli
jed nak na praw dę mi się
po do ba ją, to je śli po tem
oka że się, że są jed nak
do ni cze go, bę dę wi -
nien do kwa dra tu,
gdyż przy łą czę się do
te go któ ry nie miał
ra cji i ca ła wi na
spad nie na mnie.
Wte dy w ewi den -
tny spo sób „dał -
bym cia ła.” a na -
sza zna jo mość
skoń czy ła by się
z wiel kim hu kiem
i oby tyl ko na tym
się skoń czy ło. Je -
śli po wiem, że mi
się nie po do ba ją,
to wy jdę wo bec
ko le gi na zło śliw -
ca któ ry na po ezji
się nie zna. W ten

spo sób miał bym dwóch an ta go ni stów
i – oby nie – wro gów. 

Se cun do. – Je śli po wie dział,
że są złe. 

Gdy bym po wie dział, że mi się po do -
ba ją, nie za leż nie od mo jej oce ny, też
miał bym prob lem, po nie waż móg łbym
w oczach ko le gi wyjść na fał szyw ca
któ ry w ży we oczy kła mie i pod stęp -
nie chce go wpu ścić w krza ki, po czym
poz wo lić aby zo stał zgnę bio ny i po ni -
żo ny przez in nych czy tel ni ków lub
kry ty kę. Je śli po wiem, że mi się nie
po do ba ją, a po mi mo tych dwóch ocen
wier sze jed nak zo sta ły by póź niej do -
brze przy ję te, zo stał bym znie na wi dzo -
ny tak jak tam ten i na ra ził bym się na
kom plet ny ob ciach i po pe li nę w oczach
ko le gi i – oby nie – w gro nie zna jo -
mych. Mu siał bym też zre zy gno wać
z ka wy w mo jej ulu bio nej ka wiar ni,
aby nie spot kać jej by wal ców i ich po -
gar dli wych spoj rzeń. 

B. Je śli nikt prze de mną
wier szy nie czy tał.

Pri mo bis. – Je śli ko le ga uwa ża, że
są do bre.

Kie dy w ta kiej sy tu a cji po wiem, że
mi się po do ba ją, i póź niej oka za ło by
się, że są jed nak złe, wy szedł bym na
zwy kłe go po chleb cę któ ry skła mał aby
zy skać w oczach ko le gi. Do te go on
sam i – oby nie – in ni, po tem trak to -
wa li by mnie by le jak, gdyż na ni czym
się nie znam, a po ezje trzy mam na pół -
kach tyl ko dla szpa nu. Gdy bym jed -
nak po wie dział, że mi się nie po do ba -
ją, na ra ził bym się ko le dze gdyż
zra nił bym je go du mę do ży we go i na
wy ba cze nie móg łbym li czyć do pie ro
w ob li czu al bo je go, al bo mo jej – oby
nie za rych łej i nie gwał tow nej – śmier -
ci. 

Se kun do bis. – Je śli ko le ga uwa ża,
że je go wier sze są mar ne. 

W ta kiej sy tu a cji, gdy bym po wie -
dział, że mi się po do ba ją, też był bym
na ra żo ny na da nie pla my nie do zmy -
cia. Gdy by po mo jej apro ba cie dał je
do prze czy ta nia ko muś in ne mu, kto
jed nak zgo dził by się z ko le gą, był -
bym po są dzo ny nie ty le o wpusz cze -
nia go w ma li ny, ile o po sa dze nie nie -
szczęś ni ka na sa mym czub ku
naj bar dziej kol cza ste go kak tu sa-gi -
gan ta, w krót kich spo den kach, bez
rę ka wic ro bo czych i bo so. Ale gdy -
bym po wie dział, że wier sze mi się
nie po do ba ją, ode brał bym mu osta -
t nią na dzie ję na ich apro ba tę przez
in nych i ska zał ca ły to mik na zbu -

Słowo o byle czym
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twie nie w naj dal szym ką cie wil got -
nej piw ni cy. A gdy by wier sze przez
przy pa dek wpa dły ko muś w rę ce
i wy szło by na to, że obaj się my li liś -
my, wi na spa dła by na mnie gdyż ko -
le ga móg łby po wie dzieć po tem, że
prze ma wia ła przez nie go skrom ność.
Miał bym wte dy prze chla pa ne, a pa -
mięć o mnie by ła by spla mio na na
dłu go, al bo jesz cze dłu żej. Sy tu a cja
z mi nu ty na mi nu tę się kom pli ko wa -
ła i z prze ra że niem spoj rza łem na ze -
ga rek. Co ro bić! Co ja mu ju tro po -
wiem? 

Po wiem, że wier szy 
nie czy ta łem. 

Ko le ga na pew no spy ta mnie, dla -
cze go. Za czą łem cho dzić ner wo wo po
po ko ju i na „ter tio” oraz dal szą ana li -
zę za bra kło mi sił. Go rą czko wo my -
śla łem: mo że za miast od po wia dać, 
po wo łam się na wspom nia ne go wcześ -
niej osła i spy tam, czy wi dzi ana lo gię
po mię dzy kła po u chem a mną. Je śli
po wie, że nie wi dzi, to mo je roz wa ża -
nia by ły psu na bu dę. A osioł prze cież
prob lem miał, ty le że ze stra wą dla
cia ła. A co do pie ro ja, w za kre sie stra -
wy dla du cha? A je śli po wie, że ana -
lo gię wi dzi?! Zbla dłem na myśl o ta -
kim upo ko rze niu i za czą łem szu kać
mo jej wiel kiej wa liz ki. 

By łem za ła ma ny. Na wet je śli ko le -
ga mi to wy ba czy, to i tak nie bę dę
pew ny, czy kie dyś mi te go nie wy pom -
ni, al bo – oby nie – czy nie po wie o tym
zna jo mym. Prze cież nie wiem, jak on
zin ter pre tu je sło wa: „wy ba czać trze -
ba, ale pa mię tać war to”. Je śli jed nak
te go mi nie wy ba czy?... Za czą łem go -
rą czko wo otwie rać sza fę i prze glą dać
wszyst kie szuf la dy. Po sta no wi łem się
spa ko wać i wy je chać. Ca ły spo co ny
i prze ra żo ny tym co mnie cze ka, roz -
rzu ca łem mo je rze czy na pod ło dze aby
co kol wiek zna leźć. 

Epi log
Dzwo nek do drzwi. Dzi siaj jesz cze

jest czwar tek, więc to pew nie są siad
po szklan kę cu kru. Wejść! Krzyk ną -
łem ner wo wo. W drzwiach stał mój
ko le ga od wier szy. Prze cież mia łeś
przyjść ju tro – wy krztu si łem prze ra -
żo ny. A ty co: wy jeż dżasz? Sta ło się
coś złe go? Bar dzo źle wy glą dasz. Nie...
ja tyl ko... Ko le ga przer wał mi spo koj -
nie: Przy sze dłem po mo je wier sze. Że
co? Że jak? – Je stem ci wi nien prze -
pro si ny – ko le ga na to. Prze my śla łem
sy tu a cję i do sze dłem do wnio sku, że
nie po wi nie nem był ocze ki wać od cie -
bie, abyś wy po wia dał się na te mat mo -
ich wier szy. Prze pra szam cię za to.
Z wra że nia usia dłem cięż ko na fo te -

lu. Zim na struż ka sło ne go po tu wpa -
dła mi do le we go oka, po tem ciep ła
struż ka do pra we go. By łem kom plet -
nie zdru zgo ta ny i do te go jesz cze ośle -
pio ny! No to na ra zie. Usły sza łem kłap -
nię cie drzwi. 

W ta ki oto spo sób, nie win ny ze szyt
po ezji za pro wa dził mnie bar dzo krę -
tą dro gą do żło bu spo ko ju, przy któ -
rym wy bo rów do ko ny wać nie trze ba.
Osioł wy łgał się zmy słem po wo nie -
nia i prze żył, gdyż za wiał wiatr przy -
no sząc aro mat pod su szo ne go w słoń -
cu sia na. Kła po uch po szedł na
na wietrz ną i prob lem miał z gło wy.
Mo że le piej z łba. Ja też prze ży łem,
gdyż za wiał wiatr roz sąd ku w sko ło -
wa nym umy śle poe ty i te raz sy ci łem
się bra kiem ko niecz no ści do ko ny wa -
nia wy bo ru oraz po dej mo wa nia de -
cy zji. Ale chwi le czkę: ile ewen tu al -
no ści miał osioł, a ile ja? Po tym
py ta niu ul ży ło mi i po mi mo to tal ne -
go wy czer pa nia, ża lu nie mia łem ani
do ko le gi, ani do sa me go sie bie ani
też do osła. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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Dodaj
bezpłatnie

swoje ogłoszenie
drobne 

wysyłając maila pod adres
antwerpiapopolsku@gmail.com

lub wysyłając sms z treścią
ogłoszenia na nr
0489 823 803

% Szukam nauczyciela j. niderlandzkiego w Antwerpii. Tel. 0483.148.323

% Mam 38 lat, poznam przyjaciółkę w Antwerpii. Tel. 0492.521.461

% Jestem emerytowaną nauczycielką. Pomogę dzieciom w nauce,
zaopiekuję się dzieckiem, osobą starszą lub podejmę inną pracę.
Jestem osobą uczciwą i obowiązkową. Alina. Tel. 0483.407.465

% Na pra wy: pra lek, zmy wa rek, su sza rek, pie kar ni ków, od ku rza czy, elek -
tro na rzę dzi bu do wla nych, in sta la cji elek trycz nych, do mo fo nów, in sta -
la cji wod no-ka na li za cyj nych. Nie na pra wiam: lo dó wek, za mra ża rek
i sprzę tu bę dą ce go na gwa ran cji. Bruk se la i An twer pia. 
Tel. +32 489 269 506.

% Profesjonalne strzyżenie psów i kotów z dojazdem do klienta. 
Antwerpia i okolice. Tel. 049250 7228

% Złot nik ju bi ler cze lad nik spe cja li za cja sre bro pro duk cja, uni katy lat 49 
szu kam pra cy w An twer pii. Tel.0488/974 394

% WYPRZEDAŻ: Książki - parapsychologia; ezoteryka, nauka rozwoju
duchowego oraz ciekawe dodatki. TV Philips plus DVD recorder, grzejnik
olejak, łóżko do masażu.  Kontak: Katarzyna, tel 03 449 51 62, 
gsm 0473 48 22 43. Miejsce Mortsel-Antwerpia

% Chcesz nauczyć się języka niderlandzkiego według programu
dostosowanego do twoich potrzeb? Chcesz samemu ustalić
intensywność nauki i jej cel? Zdecyduj się na prywatne lekcje! 
Kontakt: Korepetycje.nl.pl@gmail.com, 0494/34 88 91

% Szukam pracy od stycznia szpachlowanie malowanie tynkowanie... 
po prostu ogólnobudowlane. 
Kontakt: tel.+32487434234 

OGŁO SZE NIA DROB NE
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Kie dyś uwa ża łem Wa len tyn ki za
sztucz nie wy kre o wa ną oka zję
do zwię ksza nia ob ro tów w skle -

pach. Mie rzi ła mnie kam pa nia re kla -
mo wa któ ra przy po mi na ła wszyst kim
o tym, że je śli chcą ko muś oka zać sym -
pa tię, to są one ku te mu je dy ną oka -
zją w ro ku. A prze cież to pry wat na
spra wa, czy i kie dy ktoś ma ocho tę na
oka zy wa nie swo ich uczuć. Zresz tą
uwa ża łem, że maj był by dla te go dnia
lep szy od lu te go, je że li już upie rać się
przy Wa len tyn kach. 

By łem przed 40-ką i mia łem za so -
bą nie u da ny zwią zek. Dzie ci nie mie -
liś my i nie by liś my for mal nie mał żeń -
stwem, ale ko niec był burz li wy. Mo ja
„by ła” wy o bra zi ła so bie, że na le ży się
jej za doś ću czy nie nie fi nan so we, gdyż
– jak twier dzi ła – prze ze mnie stra ci -
ła pra cę. W są dzie wy szło na to, że po -
za wa la ła w niej wie le spraw i zwy czaj -
nie ją po rzu ci ła, ale ja nie mia łem
z tym nic wspól ne go. Ni gdy nie by ła
dla mnie szcze gól nie mi ła i do bra, lecz
po ro ku bez pra cy i nie chę ci do jej zna -
le zie nia, za czę ła zni kać na wet na dwa
dni. Roz sta nie sta ło się oczy wi ste. 

Mi nę ło kil ka lat w sa mot no ści. Nie
szu ka łem prze lot nych zna jo mo ści czy
przy gód. Je stem ra czej spo koj ny, lu -
bię sta bi li za cję. Jed nak zra zi łem się
do ko biet i sta łem się nie uf ny.

Pod ko niec stycz nia, za czę ły po ja -
wiać się mniej czy bar dziej tan det ne
czer wo ne ser dusz ka ale by ło mi to
kom plet nie obo jęt ne. Pra co wa łem
w fir mie któ ra za trud nia ła oko ło 200
osób, w tym wie le ko biet. Zaj mo wa -
łem się kon ser wa cją i na pra wą urzą -
dzeń na ha li pro duk cyj nej, ale i w czę -
ści biu ro wej też by wa łem po trzeb ny.
Bli sko scho dów pro wa dzą cych do
biur, mia łem po miesz cze nie któ re by -
ło za ra zem mo im war szta tem, ma ga -
zy nem, biu rem i ka fe te rią. Pra wie co -
dzien nie ktoś dzwo nił, przy cho dził
aby zgło sić prob lem, al bo od ra zu przy -
no sił coś do na pra wie nia. Mia łem peł -
ne rę ce pra cy i wie le nad go dzin. 

Ko lej ne Wa len tyn ki. Dzień jak każ -
dy in ny: zwy kłe obo wiąz ki, od gło sy
ma szyn zza zam knię tych drzwi. Za -
dzwo nił te le fon. Zgło sze nie awa rii na
dru gim koń cu ha li. Po go dzi nie wró -
ci łem. Do pie ro kie dy chcia łem za dzwo -
nić do hur tow ni, za mo ni to rem za u -
wa ży łem ko per tę za a dre so wa ną do
mnie. By ło w niej coś o nie re gu lar -
nych kształ tach i kar tka pa pie ru, co
stwier dzi łem pa trząc pod świat ło.
Otwo rzy łem i… na sto lik wy pa dło

czer wo ne ser dusz ko. Mo je włas ne ser -
ce za ło mo ta ło i zro bi ło mi się dziw -
nie. A mo że to żart? Wy ją łem kar tkę.
By ło na pi sa ne do kład nie tak: „Pro szę
nie od bie rać te go ja ko żart i bła gam
o do cho wa nie ta jem ni cy. Po sta no wi -
łam tą dro gą prze ka zać to ser dusz ko
aby Pan wie dział, że jest ktoś, ko mu
nie jest Pan obo jęt ny. Nie od wa żę się
po pro stu te go po wie dzieć. Mo że Pan
sam mnie od naj dzie?” – Pod pi su nie
by ło.

Te go dnia ro bo ta wy jąt ko wo mi się
nie kle i ła i zre zy gno wa łem z pra cy po
go dzi nach. Kto to mógł być? Od po -
wie dzi nie uzy ska łem ani te go dnia,
ani w ko lej nym mie sią cu. 

Zbli żał się dzień, w któ rym mia ła
być co rocz na im pre za in te gra cyj na
dla ca łej za ło gi a wła ści cie le wy naj -
mo wa li w tym ce lu ca łą re sta u ra cję
aż do póź ne go wie czo ra. Za wsze wte -
dy „by łem cho ry” lub mia łem in ny
pre tekst aby nie iść. Tym ra zem jed -
nak po sta no wi łem pójść. Ale „do cho -
dze nie” kim jest ta jem ni cza nie zna -
jo ma – choć pew nie zna jo ma
– pro wa dzi łem da lej, ale bez skut ku.
Zresz tą nie wie le mog łem zro bić. Któ -
re goś dnia wsze dłem do biu ra i w tej
sa mej chwi li pani Wan dzie spadł ku -
bek z ka wą. Za czer wie ni ła się i za nur -
ko wa ła pod biur ko aby po zbie rać od -
łam ki. Ależ ga pa ze mnie
– po wie dzia ła tyl ko i nie wy cho dzi ła
spod biur ka choć skoń czy ła sprzą ta -
nie. Dy skret nie wy sze dłem. Za kil ka
by ło spot ka nie in te gra cyj ne. Usia -
dłem sa mot nie z bo ku i za czą łem dy -
skret nie przy glą dać się wszyst kim
paniom. Wszyst kie by ły w to wa rzy -
stwie męż czyzn lub z kimś roz ma wia -
ły. Lecz nie by ło tej, któ ra roz bi ła ku -
bek. Wszy scy do brze się ba wi li i nie
za u wa ży łem aby któ raś z pań rzu ci -
ła w mo ją stro nę choć by ukrad ko we
spoj rze nie. In tu i cyj nie czu łem, że da -
my od ser dusz ka tam nie ma. Wy sze -
dłem po an giel sku.

Na stęp ne go dnia mi ną łem Wan dę
w drzwiach. Za czer wie ni ła się i po pra -
wi ła wło sy pa trząc pod no gi. By łem
już pra wie pe wien, że to ona. 

Kie dy wró ci łem do pu ste go miesz -
ka nia za czą łem za sta na wiać się, jak
to ro ze grać aby ni cze go nie ze psuć.
O spy ta niu wprost, nie by ło mo wy. To
mi ła i spo koj na oso ba, roz my śla łem.
Za wsze mi się po do ba ła ale nie my śla -
łem o niej jak o ko bie cie, któ rą chciał -
bym do kąd kol wiek za pro sić. My śla -
łem ca ły wie czór, lecz ża den po mysł
nie był do bry. 

Z po mo cą przy szedł mi przy pa dek.
Wy cho dzi liś my z pra cy wię kszą gru -

pą w któ rej
ona też
by ła. Pod -
ą ża łem za
nią bez żad -
ne go po my -
słu. Na raz ona po tknę ła
się o wy sta ją cą pły tę chod -
ni ko wą. Pró bo wa ła iść, lecz ból był
zbyt sil ny więc sta ła bez rad na. Prze -
pra szam, ale bez po mo cy chy ba pani
so bie nie po ra dzi. Ależ ga pa ze mnie
– usły sza łem po raz dru gi. Nie pani
pier wsza po tknę ła się o tę pły tę. Wez -
wa łem tak sów kę któ ra by ła do słow -
nie po kil ku mi nu tach. Wan da chcia -
ła po dejść do niej sa ma, ale skrzy wi ła
się z bó lu. Ja nie wie le my śląc wzią -
łem ją na rę ce i za nio słem do sa mo -
cho du. Po mog łem jej ulo ko wać się na
tyl nym sie dze niu a sam usia dłem
z przo du. Do kąd? – spy tał kie row ca.
Do szpi ta la, po wie dzia łem. Bar dzo bo -
li? Na mo je py ta nie Wan da od po wie -
dzia ła: bo li ale dam ra dę sa ma. Dzię -
ku ję i prze pra szam za za mie sza nie.
Pew nie pan się śpie szy. Mo że naj pierw
za wie zie my pa na? Nie ma mo wy. Pani
po trze bu je po mo cy, a ja ni gdzie się
nie śpie szę. Zresz tą nie mam do ko -
go. 

W szpi ta lu by ły fo te le na kół kach.
Przy pro wa dzi łem je den z nich. Choć
Wan da cier pia ła, sy tu a cja by ła mi na
rę kę. Te raz już nie od pusz czę – po wie -
dzia łem sam do sie bie. Kie dy wy szła
z gru bo oban da żo wa ną no gą i jed nym
bu tem w pla sti ko wym wor ku, uśmiech -
nę ła się do mnie tak, że resz ta lo du któ -
ry dzie lił mnie od świa ta ko biet, stop -
niał do koń ca. Wez wa łem zno wu
tak sów kę. Tym ra zem pro te stu nie by -
ło. Po mog łem Wan dzie wejść pod sa -
me drzwi jej miesz ka nia. Bar dzo pa nu
dzię ku ję, po wie dzia ła i za pa dła ci sza.
Chy ba je stem pa nu win na ka wę. Za -
pra szam. Pro szę do mnie mó wić po
imie niu, tak jak wszy scy w za kła dzie
– od po wie dzia łem. Ja mam na imię
Wan da. Nie by łem dłu go gdyż na pew -
no by ła zmę czo na, ale wy mog łem na
niej, że da się za pro sić prze ze mnie na
ka wę, jak tyl ko wró ci do pra cy. 

Te raz w każ de Wa len tyn ki da je my
so bie czer wo ne ser dusz ka, któ re
w Bel gii są zu peł nie ta kie sa me, jak
w Pol sce. O tam tym ser dusz ku nie
wspom nia łem ani ra zu. Wan da też nie.
Do dziś nie mam pew no ści: Czy ta mo
ser dusz ko na pew no by ło od niej? 

Maarr  cciinn

Historie życiem pisane
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AAmmbbaassaaddaa  RRPP  ww  KKrróólleessttwwiiee  BBeellggiiii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200, Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl

WWyyddzziiaałł  KKoonnssuullaarrnnyy  AAmmbbaassaaddyy  RRPP  ww  KKrróólleessttwwiiee  BBeellggiiii
Rue des Francs 28, 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405 (po godzinach pracy
urzędu) wyłącznie w sprawach pilnych takich jak nagłe
zgony, wypadki, zagrożenia życia
Fax +32 (0)2 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le ka rze pol sko ję zycz ni w An twer pii i oko li cach:
Le ka rze do mo wi:
l Agniesz ka Bor kie wicz 
Mug gen ber glei 278, 2100 De ur ne. Tel. 03/321.58.39 
l 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 
l 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 
l Msze świę te: śro da godz. 19:00, so bo ta godz. 18:30

nie dzie la godz.9:00 i 13:00
Pier wszy pią tek mie sią ca – msza świę ta o go dzi nie 19:00
Pół go dzi ny przed każ dą mszą – na bo żeń stwo i spo wiedź
Adres: Koś ciół pod wez wa niem św. Te re sy, Ber chem
Gro te ste en weg 650 
Kon takt z dusz pa ste rzem:ks. Ry szard Ku row ski
Ou de ste en weg 66, 2060 An twer pen, tteell::  0033  223333  8877  9933
l BBrraacciiaa  MMnniieejjssii  KKaappuuccyynnii
niedziela godz. 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte Winkelstraat 1 
a Ossenmarkt 14

Ad wo ka ci 
Je że li masz ja kieś praw ne prob le my, szu kasz po mo cy a nie
masz du żych do cho dów i nie stać cię na ad wo ka ta mo żesz
sko rzy stać z dar mo wej po mo cy praw nej. W za leż no ści od
do cho dów mo żesz ją uzy skać za nie wiel ką kwo tę lub zu -
peł nie za dar mo. Po moc obej mu je wszyst kie as pek ty praw -
ne (spra wy ro dzin ne, od szko do wa nia, itp.). 

OOrr  ddee  vvaann  aadd  vvoo  ccaa  tteenn  ttee  AAnn  ttwweerr  ppeenn
Bo li var pla ats 20/15, 2000 An twer pen, tel.03/260 72 50
godz. przy jęć od 14.30 – 16.00
Naj le piej umó wić się wcześ niej na spot ka nie;
W okre sie li piec, sier pień – tyl ko we wtor ki i czwar tki.
Uma wia my się tyl ko te le fo nicz nie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80

Ubezpieczenia
SSaavvee  IInnssuurraannccee  UUbbeezzppiieecczzeenniiaa, 
Plantin&Moretuslei 128-134, 
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:






