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Od Redakcji
Dwa lata temu w maju, ukazał się pierwszy numer „Antwerpii po polsku”. To już dwa lata, albo dopiero dwa,

„które minęły jak jeden dzień – można by powiedzieć parafrazując słowa znanej piosenki Andrzeja Rosiewicza. 
Jakie były początki? Fantastyczne. Grupa pięciu osób, pasjonatów, a nawet szaleńców postanowiła, że w Antwerpii

powstanie polonijna gazeta. To szaleństwo polegało wtedy na porwaniu się z motyką na słońce. Pomysł był kuszący,
ale gazeta to nie przelewki. Musi być napisana, zredagowana, poddana korekcie, złożona, przyodziana w szatę
graficzną, wydrukowana, przywieziona, rozwieziona, no i najważniejsze – powinna być czytana. Mieliśmy świadomość
stopnia trudności, ale zaryzykowaliśmy.

Pierwszy numer miał 16 stron i muszę przyznać, że trwały wtedy wielogodzinne „Polaków rozmowy” nad
ostatecznym kształtem tego pierwszego wydania. O czym pisać, jakimi tematami się zająć, co pokazać i przybliżyć.
Dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć: Warto było! Minęły dwa lata, a entuzjazm nie opadł, zapału do
pracy też coraz więcej. Dalej działamy prawie w niezmienionym składzie. Wprawdzie nie wszyscy z nas mają czas
aby co miesiąc pisać artykuły, ale generalnie jesteśmy razem i utrzymujemy ze sobą kontakt.

Jaką gazetą jesteśmy? Ocena należy do Państwa. Od początku staliśmy na stanowisku, że naszym Czytelnikom
należą się merytoryczne artykuły zawierające jak najwięcej przydatnych treści. Nie stronimy od lżejszych tematów
ale staramy się unikać takich, które poza sensacją niewiele wnoszą. Patronujemy wielu polonijnym wydarzeniom
w regionie, zwłaszcza tym, które łączą i integrują.

Czego powinniśmy sobie życzyć z okazji tego małego jubileuszu? Przede wszystkim nie słabnącego zapału
i wytrwałości w służeniu polonijnej społeczności, a także kolejnych jubileuszy.

Chciałabym bardzo podziękować całemu zespołowi redakcyjnemu i wszystkim czytelnikom. A ponieważ wszystkich
przyjaznych dusz wymienić tu nie sposób, dziękuje wszystkim!

AAggaattaa  KKoocciińńsskkaa
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Schip per skwar tier, któ re go ser cem
jest Fal con ple in to bar dzo cie ka -
wa część mia sta usy tu o wa na po -

mię dzy hi sto rycz nym cen trum aEi land.
Miej sce wy jąt ko we pod każ dym wzglę -
dem. Ja ko te ren do ży cia i pra cy wy bra -
li je so bie na przy kład ar chi tek ci z bel -
gij skie go biu ra ar chi tek to nicz ne go
Sculp (IT) uwa ża jąc, że jest to miej sce
nie mal ide al ne z ich wy o bra że nia mi.

Sculp – IT (Hu ik stra at 47)
W wy jąt ko wo nie ty po wej lo ka li za -

cji zde cy do wa li się na ogra ni cze nia
któ re da ły im nie zwy kły im puls do
dal szych po my słów. Po mię dzy dwie -
ma zwy kły mi ka mie ni ca mi w dwu
i pół me tro wej szcze li nie wy bu do wa li
czte ro pię tro wą, cał ko wi cie prze szklo -
ną „plom bę”, opie ra ją cą się na sta lo -
wym szkie le cie przy twier dzo nym do
są sia du ją cych bu dyn ków. 

Na fa sa dę i oświet le nie wnę trza nie -
ba ga tel ny wpływ miał cha rak ter dziel -
ni cy. Pod ło gi ko lej nych kon dy gna cji
zo sta ły wy ko na ne z drew na.

Par ter zaj mo wa ny jest przez biu ro
bę dą ce jed no cześ nie głów ną sie dzi bą
Sculp (IT) w An twer pii. Od dru gie go
po zio mu roz po czy na się stre fa pry -
wat na. Znaj du je się tam kuch nia po -
łą czo na z ja dal nią, a na ko lej nym pię -
trze sy pial nia. Spi ral ne scho dy łą czą
otwo ry w su fi tach gwa ran tu jąc do -
sko na łą aku sty kę po mię dzy pię tra mi. 

W dach zo sta ła wbu do wa na peł no -
wy mia ro wa wan na z ja cuz zi co da je
wra że nie wiel kiej, się ga ją cej prze -
strze ni ła zien ki.

Cał ko wi cie prze stron ny bu dy nek

ilu mi no wa ny jest za po mo -
cą ko lo ro wych neo nów
(każ de pię tro w in nym ko -
lo rze) wy wo łu jąc wy jąt ko -
we wra że nia este tycz ne.

Vil la T (Ver ver srui
17/19)

Je den z naj bar dziej cie -
ka wych i in try gu ją cych
B&B w An twer pii nie tyl -
ko z po wo du wy jąt ko wej
lo ka li za cji. Głów nym atu -
tem jest chy ba eks cy tu ją -
cy wi dok z ok na. Ale o tym
za chwi lę. Vil la T po ło żo na
jest w cen trum dziel ni cy,
a do kład niej przy jej głów -
nej uli cy peł nej ko biet eks -
po nu ją cych swo je wdzię ki.
Pra cu ją ce tu panie po cho -
dzą ze wszyst kich za kąt -
ków świa ta i re pre zen tu ją
róż ny prze krój spo łecz ny oraz wiek.
Vil la mie ści się na da chu jed ne go z naj -
bar dziej po pu lar nych eu ro pej skich do -
mów scha dzek za pro jek to wa ne go
przez słyn ne go bel gij skie go ar chi tek -
ta Ar ne Qu in ze.

Dla te go wi dok z ok na jest tak fa scy -
nu ją cy. W tym przy byt ku wszyst kie po -
ko je (do kład nie 51) pod łą czo ne są do
sy ste mu alar mo we go, na miej scu znaj -
du je się rów nież po ste ru nek po li cji. Bo -
wiem w Vil li T bez pie czeń stwo jest prio -

ry te tem. Win dą do stać się moż na do
cze goś przy po mi na ją ce go kos micz ny
sta tek któ ry wy lą do wał na da chu. Jak
mó wią miesz kań cy dziel ni cy, Vil la T ni -
gdy nie za sy pia bo wiem po wie trze na -
sy co ne ero tyz mem na to nie poz wa la.

Ca fe Bar ti lia i Se a men Shop
Przy Fal con ple in 43 jest mod ny osta -

t nio bar. To miej sce jak ma gnes przy -
cią ga mło dą i zdol ną klien te lę re pre zen -
tu ją cą wszyst kie na ro do wo ści świa ta.
Spo ty ka się tu an twer pska cy ga ne ria,
naj róż niej si ar ty ści, któ rzy ema nu ją po -
zy tyw ną ener gią pod krę ca ną przez am -
bit ną jak na te go ty pu lo kal mu zy kę.

Przy Fal con ple in pod nu me rem 2 znaj -
du je się jesz cze jed no cie ka we miej sce.
To Se a men Shop – Sklep Ma ry na rza.
Miej sce wy jąt ko wo kli ma tycz ne i nie -
pow ta rzal ne, za ło żo ne w 1895 ro ku przez
by łe go ma ry na rza na zwiskiem Everset,
któ ry po zej ściu na ląd po sta no wił otwo -
rzyć sklep ofe ru ją cy że glar skiej bra ci
wszyst ko co po trzeb ne do mor skich wy -
praw. Lu dzie z róż nych za kąt ków Eu -
ro py przy jeż dża ją właś nie do Se a men
Shop, któ ry sły nie z le gen dar nej ja ko -
ści nie tyl ko to wa rów, ale i ob słu gi. Tyl -
ko w tym miej scu moż na na być au ten -
tycz ne bre toń skie ma ry nar skie swe try,
odzież, żół te płasz cze prze ciw desz czo -
we, ka lo sze, czy ma ry nar skie czap ki.
Sklep sły nie tak że z ory gi nal nych an -
giel skich kos me ty ków i przy bo rów do
go le nia le gen dar nej fir my Sa int Ja mes
Bre ton.

Fal con tin nen klo o ster 
Daw ny klasz tor sióstr Fal con z An -

twer pii któ re go po zo sta ło ścią jest
obec nie mo nu men tal na bra ma z 1671
ro ku (tak zwa na Bra ma Fal con). Na -
zwa klasz to ru i ca łe go pla cu wy wo dzi
się od na zwi ska Fal co de Lam pa gne,
któ ry w XIV wie ku był za rząd cą ksią -
żę cej men ni cy. W ro ku 1350 za ło żył
koś ciół dla „mło dych có rek i wdów”.
Sio stry Fal con ży ły w do mu bo żym
zgod nie z re gu ła mi świę te go An to nie -
go. Kil ka lat póź niej za ło ży ciel koś -
cio ła i za ko nu zmarł po zo sta wia jąc
sio stry z ogrom ny mi dłu ga mi, przez
co mu sia ły opu ścić swo je do mo stwo.
W nie dłu gim cza sie jed na z sióstr Fal -
con otrzy ma ła ogrom ny spa dek co

Poznajemy i odkrywamy Antwerpię
Zapraszamy do wspólnych spacerów po Antwerpii
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poz wo li ło za kon ni com nie tyl ko od -
ku pić klasz tor, ale i na być no we te re -
ny na któ rych zbu do wa no dom go -
ścin ny i kil ka do mów miesz kal nych.
W ro ku 1793 znacz na część klasz to -
ru spło nę ła, a to co po zo sta ło zo sta ło
zbu rzo ne przez żoł nie rzy Na po le o na
w 1810 ro ku. Od 2007 ro ku na te ren
daw ne go klasz to ru wkro czy li ar che -
o lo dzy. Zna le źli fun da men ty klasz to -
ru, resz tki mu rów oraz przed mio ty
i rze czy po cho dzą ce z XIV wie ku. 

Obec nie Schip per skwar tier sta je się
co raz bar dziej atrak cyj ne. Wła dze mia -
sta pod ję ły de cy zję o za in we sto wa niu
w te te re ny du żych środ ków fi nan so -
wyc, aby re jon stal się atrak cyj ny dla
miesz kań ców, in we sto rów i tu ry stów. 

Z Schip per skwar tier już nie da le ko
do ko lej nej ar chi tek to nicz nej pe reł ki
mia sta, czy li koś cio ła św. Pa wła.

Koś ciół św. Pa wła 
(Sint Pa u lu skerk) 

Jest to jed na z naj bar dziej do stoj -
nych i naj wspa nial szych świą tyń w An -
twer pii. Wznie sio na zo sta ła dla do mi -
ni ka nów w ro ku 1276 ro ku, a po
ka sa cji za ko nu za mie nio no ją na koś -
ciół pa ra fial ny. Bar dzo po waż nych
znisz czeń do ko nał po żar któ ry miał
miej sce w kwiet niu 1968 ro ku. Znisz -
cze niu uleg ło wie le dzieł sny cer skich.

W koś cie le znaj do wa ły się kie dyś dwa
bez cen ne ob ra zy Ru ben sa: „Wi zja św.
Do mi ni ka” i „Na wró ce nie św. Pa wła”.
Pod ko niec XVIII wie ku zo sta ły one za -
bra ne przez woj ska fran cu skie i ni gdy
do An twer pii nie po wró ci ły. 

Do mi ni ka nie bar dzo kon sek wen tnie
za dba li o wy strój swo je go koś cio ła.
Na pół noc nej ścia nie bocz nej na wy za -
wie si li pięt na ście ob ra zów przed sta -
wia ją cych ta jem ni cę ró żań co wą.
W świą ty ni znaj du ją się dzie ła naj wię -

kszych an twer pskich mi strzów: Cor -
ne liu sa de Vos, van Dyc ka czy Pa u la
Ru ben sa. Chór sym bo li zu je Koś ciół
Trium fu ją cy a na wa i trans ep ty Koś -
ciół Wal czą cy.

Po dziw bu dzą rzeź by i mar mu ro wy
oł tarz. War ta obej rze nia jest XVI-to
wiecz na drew nia na rzeź ba Mat ki Bo -
skiej Ró żań co wej. Ta wy jąt ko wa fi -
gur ka zo sta ła wy ko na na na mo dłę
hisz pań ską, bo wiem to Hisz pa nie
wpro wa dzi li do fla man dzkich świą tyń
ubra ne fi gu ry. 

Koś ciół ma póź no ba ro ko we wy po -
sa że nie. Oł tarz ota cza ją czte ry wiel -
kie po są gi a w tle wid nie je po stać roz -
grze sza ją ce go Chry stu sa. 

Na ze wnątrz po mię dzy wej ściem akoś -
cio łem znaj du je się Cal va rie berg – sztucz -
na gro ta ozdo bio na po są ga mi Chry stu -
sa, anio łów, pro ro ków i świę tych. 

Przed sta wia na jest ja ko „wstrzą sa ją -
cy przy kład re li gij ne go fa na tyz mu prze -
kra cza ją cy gra ni ce do bre go sma ku”. 

Ba ro ko wa bra ma pro wa dzi na koś -
ciel ny dzie dzi niec na któ rym znaj du je
się XVIII – to wiecz ne ba ro ko we dzie ło
„Kal wa ria”. Skła da się na nie po nad 60
na tu ral nej wiel ko ści po sta ci usta wio -
nych wzdłuż dro gi na co ko łach i zgru -
po wa nych w for mie pi ra mi dy pod krzy -
żem. Jest to pra ca zbio ro wa wie lu
an twer pskich rzeź bia rzy. 

Nie spo sób omó wić wszyst kich wspa -
nia ło ści ar chi tek to nicz nych i dzieł sztu -
ki znaj du ją cych się w tym koś cie le. Za -
chę cam aby udać się na spa cer na
Pa u lus strat, wejść do koś cio ła św. Pa -
wła i na włas ne oczy zo ba czyć zgro ma -
dzo ne tam za byt ki. Na praw dę war to. 

Roc kox hu is Mu se um 
Z koś cio ła świę te go Pa wła wy rusz -

my na po łud nie. Prze ci na jąc Zwar tzu -
ster sstra at i Min der broe der sui do cho -

dzi my do Roc kox hu is Mu se um, któ re
mie ści się przy Ke i zer stra at 10 w od -
no wio nej XVII – to wiecz nej ka mie ni -
cy bę dą cej kie dyś włas no ścią bur mi -
strza mia sta Ni co la a sa Roc ko xa
Młod sze go – przy ja cie la Ru ben sa i me -
ce na sa sztu ki. Po śmier ci wła ści cie la
w 1640 ro ku po wsta ło w tym miej scu
mu ze um wy peł nio ne sty lo wy mi au ten -
tycz ny mi meb la mi i dzie ła mi sztu ki.
Znaj du ją się w nim ob ra zy naj zna ko -
mit szych fla man dzkich ma la rzy: Ou -
en ti na Mat sy sa, Jo a chi ma Pa te nie ra
no i oczy wi ście Pa u la Ru ben sa. Na płót -
nie „Ma don na ado ru ją ca śpią ce Dzie -
ciąt ko”, pier wow zo rem Ma ryi by ła pier -
wsza żo na ma la rza, nato miast Chry stus
ma ry sy twa rzy sy na ar ty sty. War te
obej rze nia są dwa wspa nia łe por tre ty
au tor stwa van Dyc ka za ty tu ło wa ne
„Dwa stu dia gło wy męż czyz ny”, jak
rów nież „Targ ryb ny w An twer pii” au -
tor stwa Fran sa Sny der sa któ ry zna ny
był rów nież z te go, że od cza su do cza -
su do ma lo wy wał owo ce i wa rzy wa na
płót nach Ru ben sa. Nie moż na też nie
za u wa żyć wy jąt ko we go ob ra zu Pie te -
ra Bru e gla Młod sze go o za ska ku ją cym
ty tu le „Ni der lan dzkie przy sło wia”. Jest
to cie ka wa mie sza ni na ob ra zów na tle
fla man dzkiej wio ski. A wię kszość przy -
słów uka za na na tym płót nie jest nam
do sko na le zna na. Na przy kład w le -
wym dol nym ro gu męż czyz na ude rza
gło wą w ścia nę, co ozna cza „gło wą mu -
ru nie prze bi jesz”. W pra wym dol nym
ro gu jest nato miast scen ka przed sta -
wia ją ca bie da ka, któ ry nie mo że się -
gnąć po bo che nek chle ba, czy li „trud -
no zwią zać ko niec z koń cem”.
Cen tral ne miej sce na ob ra zie zaj mu je
star szy czło wiek w kap tu rze ro ga cza
i je go mło da żo na. Prze sła nia te go właś -
nie ry sun ku chy ba ni ko mu nie trze ba
tłu ma czyć. Na tym koń czy my dzi siej -
szy spa cer. Za mie siąc za pra szam do
od wie dze nia ko lej nych, cie ka wych
i ma ło zna nych miejsc w An twer pii.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Policja skonfiskowała
fałszywe euro

W miej sco wo ści Bin che w za chod niej
Bel gii, po li cjan ci za rek wi ro wa li ty sią -
ce pod ro bio nych ban kno tów o war to -
ści prze kra cza ją cej pół mi lio na eu ro.
Aresz to wa no dwóch fał sze rzy z któ rych
je den pró bo wał ra to wać się ucie czką
ska cząc przez ok no bu dyn ku w któ rym
dru ko wa no fał szy we ban kno ty. Na swo -
je nie szczę ście, pod czas nie u da ne go
sko ku zła mał no gę, więc po li cja nie mia -
ła żad nych prob le mów aby za kuć go
w kaj dan ki. Pod czas prze szu ka nia lo -
ka lu zaj mo wa ne go przez prze stęp ców,
fun kcjo na riu sze zna le źli za a wan so wa -
ny tech no lo gicz nie sprzęt do pod ra bia -
nia pie nię dzy a tak że ban kno ty o no -
mi na łach 20, 50, 100, 200 i 500 eu ro.
Rzecz nik po li cji po wie dział, że „ilość
pa pie ru zna le zio ne go w kry jów ce fał -
sze rzy wy star czy ła by na wy pro du ko -
wa nie ban kno tów o war to ści sied miu
mi lio nów eu ro”. Pier wsze sy gna ły do -
ty czą ce krą żą cych w obie gu fał szy wych
pie nię dzy do tar ły do po li cji w cza sie
słyn ne go kar na wa łu w Bin che. 

AAggeenn  ccjjaa  BBeell  ggaa

Bel go wie wal czą z Al – Ka i dą 
W kwiet niu bur mi strzo wie trzech bel -

gij skich miej sco wo ści: An twer pii, Ma -
li nes i Vil vor de spot ka li się z bel gij ski -
mi i ho len der ski mi spe cja li sta mi od
spraw bez pie czeń stwa aby omó wić kwe -
stię wy ja zdów fla man dzkich mu zuł ma -
nów na woj nę do Sy rii. We dług dzien -
ni ka „Ga zet van An twer pen”, co raz
wię cej mło dych w wię kszo ści bez ro bot -
nych męż czyzn (nie tyl ko po cho dze nia
arab skie go) z An twer pii, Bruk se li i in -
nych bel gij skich miast, do łą czy ło do 
is lam skiej mi li cji w Sy rii. Wła dze za -
sta na wia ją się jak ich przed tym po -
wstrzy mać. 

Fla man dzki ty god nik „Knack” po dał
(opie ra jąc się na in for ma cjach uzy ska -
nych od spo łecz no ści mu zuł mań skiej
w Bel gii), że w Sy rii mo że obec nie przy -
by wać na wet kil ku set Bel gów wy wo -
dzą cych się ze spo łecz no ści arab skiej
oraz ro do wi tych Bel gów, któ rzy prze -
szli na is lam. Ga ze ta do da je jed no cześ -
nie, że część z nich zo sta ła zwer bo wa -
na do wal ki po przez eks tre mi stycz ne
or ga ni za cje mu zuł mań skie, ale spo ra
gru pa uda ła się tam z włas nej ini cja ty -

wy. Naj młod si z tych „bo jow ni ków
w imię świę tej spra wy” ma ją za led wie
15-16 lat. Bur mistrz Vil vo or de Hans
Bon te za pro po no wał od bie ra nie do ku -
men tów toż sa mo ści tej czę ści mło dzie -
ży, któ ra chce wy je chać aby wal czyć
w Sy rii. Dzien ni ka rzo wi ga ze ty „De
Stan da ard” po wie dział: „Uwa żam, że lo -
kal ne wła dze po win ny mieć moż li wość
ode bra nia do wo dów bo jow ni kom dżi -
ha du, któ rzy wy ra ża ją pra gnie nie pod -
ró żo wa nia do stre fy wo jen nej lub zdra -
dza ją wy raź ne sy gna ły świad czą ce
o ra dy ka li za cji po glą dów”. Bur mistrz
chce aby ta kie właś nie środ ki zo sta ły
na ra zie wpro wa dzo ne na rok. Wska -
zu je rów nież, że po dob ne roz wią za nia
bra ne są tak że pod uwa gę w Ho lan dii.
We dług dzien ni ka „De Mor gen” spoś -
ród państw eu ro pej skich to właś nie Bel -
gia sta je się „wio dą cym do staw cą mło -
dych lu dzi, któ rzy uda ją się do Sy rii aby
wal czyć wspól nie z żoł nie rza mi dżi ha -
du”.                

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””

Ob ła wa na is la mi stów 
Jed nost ki spe cjal ne bel gij skiej po -

li cji fe de ral nej (po nad 200 po li cjan -
tów) prze pro wa dzi ły w po ło wie kwiet -
nia za kro jo ną na sze ro ką ska lę ak cję
w śro do wi sku ra dy kal nych is la mi -
stów. Atak na stą pił jed no cześ nie
wczes nym ran kiem w An twer pii,
Bruk se li, Vil vor de i kil ku mniej szych
miej sco wo ściach. W su mie po li cja
prze szu ka ła 48 lo ka li osób po dej rza -
nych o dzia łal ność ter ro ry stycz ną,
w sto sun ku do któ rych ist nia ły uza -
sad nio ne przy pusz cze nia, że są za mie -
sza ne w re kru ta cję za gra nicz nych bo -
jow ni ków do woj ny w Sy rii. Po li cja
po dej rze wa ich rów nież o pro wa dze -
nie wal ki ra mię w ra mię z bo jow ni ka -
mi Al-Ka i dy. Na ra zie za trzy ma no
sześć osób (wg po li cji są to wo ju ją cy
mu zuł ma nie) wśród któ rych zna lazł
się Fu a da Bel ka ce ma – by ły rzecz nik
ra dy kal ne go ugru po wa nia is lam skie -
go Sha ria4Bel gium, któ ry od daw na
wzy wał do prze kształ ce nia Bel gii
w pań stwo is lam skie. Jed nym z za -
trzy ma nych oka zał się rów nież we te -
ran woj ny w Sy rii któ ry po wró cił do
Bel gii na re kon wa le scen cję. Po li cja
prze ję ła kom pu te ry, te le fo ny ko mór -
ko we i po nad 30 ty się cy eu ro. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””..  

Bel gij ska ga ze ta prze pra sza
za pol ski ob óz 

Po raz ko lej ny fla man dzko ję zycz ny
dzien nik „Het Nie uwsblad” za mie ścił
na swo ich ła mach nie praw dzi we in for -
ma cje do ty czą ce fun kcjo no wa nia w cza -
sie II woj ny świa to wej rze ko me go pol -
skie go obo zu za gła dy. Dzię ki
na tych mia sto wej re ak cji Am ba sa dy Pol -
skiej w Bruk se li, ga ze ta za mie ści ła spro -
sto wa nie. Pol ska pla ców ka dy plo ma -
tycz na otrzy ma ła rów nież list
z prze pro si na mi, ale nie mi łe wra że nie
po zo sta ło. Re dak tor na czel ny przy znał,
że uży to „stwier dze nia, któ re nie jest
praw dzi we. Ausc hwitz był nie miec kim
obo zem za gła dy na te re nie Pol ski, a nie
pol skim obo zem za gła dy”. To już ko lej -
na w tym ro ku in ter wen cja na szej am -
ba sa dy w związ ku z tek stem za miesz -
czo nym w „Het Nie uwsblad”. Po dob na
sy tu a cja mia ła miej sce na po cząt ku te -
go ro ku, kie dy w tek ście z 26 stycz nia
po ja wi ło się okre śle nie „pol ski ob óz za -
gła dy”. Rów nież w tym przy pad ku mu -
sia ła in ter we nio wać pol ska pla ców ka
dy plo ma tycz na z Bruk se li.            PPAAPP

Szkol ne SMS-y do ro dzi ców 
Nie któ re szko ły w Gent wpro wa dzi -

ły elek tro nicz ny sy stem re je stra cji
uczniów. Po le ga on na bie żą cym in for -
mo wa niu ro dzi ców o nie o bec no ści ich
dzie ci na za ję ciach szkol nych. Je że li
w da nym dniu ich po cie cha nie po ja wi
się na lek cjach, sy stem to za re je stru je
a ro dzi ce zo sta ną po wia do mie ni o tym
fak cie właś nie SMS-em. Wpro wa dza jąc
elek tro nicz ną re je stra cję nie o bec no ści
dy rek to rzy szkół mie li na wzglę dzie
fakt, że oko ło 10% uczniów no to rycz -
nie nie cho dzi do szko ły i ma po kil ka -
na ście nie u spra wie dli wio nych nie o bec -
no ści w cią gu ro ku szkol ne go. Wła dze
oświa to we we Flan drii już za po wie dzia -
ły, że je że li po wyż szy eks pe ry ment się
po wie dzie, sy stem zo sta nie wpro wa -
dzo ny do wię kszej ilo ści szkół w róż -
nych miej sco wo ściach. AAggeenn  ccjjaa  BBeell  ggaa

Pra cow ni cy w Bel gii szpie go -
wa ni przez pra co daw ców 

Agen cja pra so wa IAR do no si, że nie -
któ re bel gij skie fir my nad er czę sto ko -
rzy sta ją z usług biur de tek ty wi stycz -
nych aby mo ni to ro wać a wła ści wie
szpie go wać swo ich pra cow ni ków. Co -
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raz czę ściej rów nież zda rza ją się sy tu -
a cje, że pry wat ni de tek ty wi sa mi zgła -
sza ją się do firm ofe ru jąc swo je usłu gi
z cze go one skwa pli wie ko rzy sta ją. De -
tek ty wi ob ser wu ją pra cow ni ków, wy -
chwy tu ją ich błę dy, a po tem do no szą
wła ści cie lo wi fir my któ ry ma do sko na -
ły po wód do zwol nie nia pra cow ni ka.
Na te me dial ne do nie sie nia obu rzy li się
związ kow cy. Chrze ści jań ski Zwią zek
Za wo do wy uwa ża ta kie pro ce du ry za
obu rza ją ce a jej rzecz nik stwier dził, że
wia do mo przy naj mniej o kil ku na stu fir -
mach któ re z po wyż szych ofert sko rzy -
sta ły. Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz -
nych przy zna ło, że ta kie prak ty ki są
nie e tycz ne i bu dzą ce kon tro wer sje, ale
pra wo nie zo sta ło zła ma ne.                   

IIAARR

Chrze ści jań skie świę ta 
znikną z bel gij skie go 
ka len da rza 

Z ofi cjal nych ka len da rzy ma ją znik -
nąć ta kie świę ta jak: Bo że Na ro dze -
nie, Wiel ka noc, Wszyst kich Świę tych
i te okre śle nia ma ją być za ka za ne
w bel gij skich szko łach po nie waż… ko -
ja rzą się z chrze ści jań stwem. Od tąd
dla czę ści uczniów szkol ne przer wy
w na u ce bę dą fe ria mi je sien ny mi, wa -
ka cja mi zi mo wy mi, fe ria mi dla roz -

ryw ki (za miast do tych cza so we go wol -
ne go w okre sie kar na wa łu) oraz fe -
ria mi wio sen ny mi. Za kaz ten do ty czy
na ra zie fran cu sko ję zycz ne go ob sza -
ru Bel gii. Sto so wa nie tych no wych
nazw by ło już za le ca ne od daw na, jed -
nak te raz sta ło się nor mą. Ra dio Wa -
ty kan po da ło, że „w Bruk se li zre zy -
gno wa no w osta t nie Bo że Na ro dze nie
z miej skiej cho in ki, aby nie ra nić wraż -
li wo ści mu zuł ma nów”. Za miast tra dy -
cyj ne go drzew ka bo żo na ro dze nio we -
go sta nę ła 24-me tro wa świet lna
kon struk cja zbu do wa na z ekra nów te -
le wi zyj nych, któ ra wy wo ła ła fa le emo -
cji, ale jed no cześ nie wzbu rzy ła spo rą
część miesz kań ców bel gij skiej sto li -
cy. 

AAggeenn  ccjjaa  BBeell  ggaa

Pa la cze na cen zu ro wa nym 
Do Bel gij skie go Sto wa rzy sze nia Lo -

ka to rów (AES) wpły wa ją skar gi od osób
któ re czu ją się dy skry mi no wa ne przy
wy naj mo wa niu miesz kań. Co raz czę -
ściej pod czas za wie ra niu umów wid nie -
je za strze że nie, że w da nym apar ta men -
cie czy do mu nie wol no pa lić ty to niu.
Do ty czy to szcze gól nie lo ka li no wych
i wy re mon to wa nych. Zda rza się, że wła -
ści cie le dys po nu ją cy miesz ka nia mi do
wy na ję cia nie do pusz cza ją moż li wo ści

za miesz ka nia w nich osób pa lą cych.
AES twier dzi, że po wyż sza kla u zu la
ogra ni cza pry wat ność na jem ców a wła -
ści cie le nie po win ni w umo wach za wie -
rać te go ty pu za strze żeń. 

PPAAPP

Nie po dleg ła Bruk se la 
Naj no wsze ba da nia opi nii pu blicz nej

po ka zu ją, że je że li doj dzie do roz pa du
Bel gii to Bruk se la chce być sa mo dziel -
na i nie po dleg ła. Tak uwa ża 68 pro cent
jej miesz kań ców. Tyl ko 6% my śli oprzy -
łą cze niu się do fla man dzko ję zycz nej
Flan drii, nato miast 26% chcia ło by do -
łą czyć do fran cu sko ję zycz nej Wa lo nii.
Ba da nie zo sta ło wy ko na ne w związ ku
z co raz wię kszy mi róż ni ca mi dzie lą cy -
mi Flan drię i Wa lo nię, nie po ro zu mie -
nia mi po mię dzy po li ty ka mi róż nych op -
cji po li tycz nych, kry zy sa mi w rzą dzie
oraz groź bą roz pa du kra ju. Jed nak po -
mi mo wszyst kich czar nych sce na riu -
szy Bel go wie wie rzą w przy szłość kra -
ju. Wie lu z nich twier dzi wręcz, że to
po li ty cy nie mo gą się mie dzy so bą po -
ro zu mieć a zwy kli oby wa te le nie ma ją
z tym prob le mu. 

„„LLaa  LLii  bbrree  BBeell  ggii  qquuee””

Opracowała
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa
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początek ruchu
z pierwszeństwem 
dla rowerzystów

koniec ruchu 
z pierwszeństwem 
dla rowerzystów
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„„PPoollaakk  RRookkuu  ww BBeellggiiii””

Serdecznie zapraszamy do głosowania w kategorii
Nagroda Internautów. 

Treść regulaminu oraz wszystkie informacje znajdują
się na stronie konkursu
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Nowa ustawa o obywatelstwie
belgijskim weszła już w życie.

Wszy scy wie my, że Bel gia jest
kra jem sły ną cym z wie lu rze -
czy. Jest kró le stwem cy ko rii

i pra li nek, pro du cen tem świet ne go pi -
wa nie tyl ko na ryn ki eu ro pej skie, ale
i świa to we. Jest kra jem ma łej po wierz -
chni i wiel kich pa ra dok sów. Lecz nie
o bel gij skich pa ra dok sach chcia łam
Pań stwu do nieść, a o no wej usta wie,
któ ra we szła w ży cie w stycz niu te go
ro ku i ja kie nie sie ona ze so bą kon -
sek wen cje dla nas Po la ków prze by wa -
ją cych w Bel gii. 

Sy stem so cjal ny Bel gii na le ży do jed -
ne go z naj bar dziej atrak cyj nych ze
wszyst kich kra jów Eu ro py. To właś -
nie ten sy stem stał się ma gne sem dla
ty się cy imi gran tów. Ten fakt w po łą -
cze niu z bar dzo ła god nym do tąd pra -
wem o oby wa tel stwie bel gij skim 
spo wo do wał, iż Bel gia sta ła się po pu -
lar nym ka na łem wja zdo wym do Eu -
ro py z moż li wo ścią szyb kie go otrzy -
ma nia oby wa tel stwa. To oby wa tel stwo
da wa ło moż li wość dal szej mi gra cji do
kra jów, do któ rych po sia dacz pasz -
por tu bel gij skie go mo że wje chać bez
wi zy. We dług sta re go pra wa tak zwa -
ne go „snel Belg wor den” – przy zna ją -
ce go w krót kim cza sie oby wa tel stwo,
na le ża ło cze kać tyl ko trzy la ta aby stać
się Bel giem. Oso by któ re miesz ka ły
po za gra ni ca mi Bel gii i ni gdy się
w kra ju nie po ja wi ły, mog ły rów nież
otrzy my wać oby wa tel stwo bel gij skie.
Usta wo daw stwo tzw. szyb kiej pro ce -
du ry sta wa nia się Bel giem wpro wa -
dzo ne zo sta ło przez rząd Ver hof stad
I w ro ku 2000. Wy star czy ło jed no de -
ce nium (10 lat), aby Bel gia sta ła się
ła twym ko ry ta rzem wja zdo wym do
Eu ro py. I tak w la tach 2000 – 2011,
568.574 osób przy by łych do Bel gii
otrzy ma ło oby wa tel stwo i sta ło się tak
zwa ny mi „No wy mi Bel ga mi”. Sta re
usta wo daw stwo nie tyl ko by ło wy jąt -
ko wo ła god ne, ale rów nież nie sa mo -
wi cie roz bu do wa ne i skom pli ko wa ne.
Obej mo wa ło dwa na ście ka te go rii, któ -
re de fi nio wa ły przy zna nie oby wa tel -
stwa. Pra wo to na le ży jed nak do prze -
szło ści. 

W paź dzier ni ku ubieg łe go ro ku wię -
kszo ścią gło sów w Bel gij skim Par la -
men cie Fe de ral nym prze gło so wa no
no wą usta wę o oby wa tel stwie, któ ra
ofi cjal nie we szła w ży cie w stycz niu
te go ro ku. Ja kie zmia ny wno si no we
usta wo daw stwo? Ra dy kal ne. No wa
usta wa o oby wa tel stwie nie tyl ko bar -

dzo uprasz cza sta rą usta wę, re du ku -
jąc 12 ka te go rii do 4, ale w przej rzy -
sty spo sób okre śla wa run ki któ re na -
le ży speł nić, aby stać się po sia da czem
bel gij skie go pasz por tu. Otrzy ma nie
oby wa tel stwa prze sta je być pre zen -
tem od bel gij skie go rzą du, ma ją ce go
dzia łać ja ko za chę ta do in te gra cji. Od -
tąd bel gij skie oby wa tel stwo moż na
otrzy mać tyl ko pod wa run kiem udo -
wod nie nia in te gra cji eko no micz nej
i spo łecz nej. 
Obec nie, aby wy stą pić z wnio skiem
o bel gij skie oby wa tel stwo na le ży
speł nić na stę pu ją ce wa run ki: 
n Trze ba być oso bą peł no let nią
n Prze by wać ofi cjal nie w Bel gii mi ni -

mum 5 lat
n Udo ku men to wać, iż ofi cjal nie pod -

czas pię cio let nie go po by tu prze pra -
co wa ło się w Bel gii mi ni mum 312
dni. 

n Wy ka zać się wy ma ga ną zna jo mo -
ścią jed ne go z trzech ofi cjal nych ję -
zy ków Bel gii i od by ciem kur sów in -
te gra cji spo łecz nej.

n Zło żyć pi sem ne oświad cze nie o bez -
wa run ko wej ak cep ta cji wszyst kich
fun da men tal nych prze pi sów te go
kra ju.
Oso by nie speł nia ją ce tych kry te -

riów nie mo gą się sta rać o przy zna -
nie oby wa tel stwa i mu szą cze kać 10
lat.

No wa usta wa o oby wa tel stwie nie
tyl ko jest przej rzy sta w swej for mie,
ale rów nież kosz tu je. Każ dy zło żo ny
wio sek w urzę dzie mia sta kosz tu je od -
tąd 150 eu ro. Do po wyż szych kosz -
tów na le ży do dać tłu ma cze nia wszyst -
kich ak tów uro dze nia, ak tów
mał żeń stwa za przy się żo nych, za le ga -
li zo wa nych i opa trzo nych apo stil lą.
Ope ra cja sta wa nia się Bel giem nie jest
już ta ka ta nia.

Jak każ da usta wa, rów nież ta nie
jest ide al na, za wie ra bo wiem wie le nie -
ści sło ści. Je że li cho dzi o ję zyk, obo -
wią zy wać ma zna jo mość jed ne go z ofi -
cjal nych ję zy ków w Bel gii. Czy
wy star czy zna jo mość tyl ko fran cu -
skie go, je że li da na oso ba miesz ka we
Flan drii? Na le ży udo ku men to wać zna -
jo mość ję zy ka da ne go okrę gu, czy li
w przy pad ku Flan drii – fla man dzkie -
go. Ja ki po ziom jest wy star cza ją cy,
aby prze ko nać Dienst Vre em de lin gen
Za ken (Bel gij ski Urząd Mi gra cyj ny)?
Czy wy star czy po ziom 1.1. czy też 2.4?
A co z anal fa be ta mi, oso ba mi przy jeż -
dża ją cy mi i za miesz ku ją cy mi Bel gię,

któ re nie tyl ko nie zna ją ję zy ka fla -
man dzkie go, ale tak że nie po tra fią pi -
sać i czy tać w ję zy ku oj czy stym. Co
z oso ba mi w po de szłym wie ku, któ re
we dług pra wa od 65 ro ku zwol nio ne
są z obo wiąz ku uczęsz cza nia na kur -
sy ję zy ka oraz in te gra cji spo łecz nej?
Czy bę dą one rów nież zwol nio ne z te -
go kry te rium pod czas skła da nia wnio -
sku o oby wa tel stwo, czy bę dą mu sia -
ły zdać eg za min w Bruk se li? Na te
i in ne py ta nia no wa usta wa pó ki co
nie da je pre cy zyj nych od po wie dzi.

I wresz cie jak się ma no wa usta wa,
je że li cho dzi o nas Po la ków. Czy jest
ona przy wi le jem, czy ra czej zbęd nym
ba la stem. Jak po da je ga ze ta „Het Nie -
uwsblad” pod ko niec 2012 ro ku Urzę -
dy Mia sta w An twer pii zo sta ły za la ne
wnio ska mi o przy zna nie oby wa tel stwa
bel gij skie go. Sta ty sty ki po da ją, że 50
% wię cej cu dzo ziem ców zło ży ło wnio -
ski o oby wa tel stwo. Przo do wa li w tej
gru pie Tur cy i Ma ro kań czy cy. Po la -
cy, jak wy ni ka z cyfr (oko ło stu wnio -
sków wpły nę ło w ubieg łym ro ku w An -
twer pii do Urzę du Mia sta), nie są
szcze gól nie za in te re so wa ni by ciem
Bel giem na pa pie rze. W ro ku 2008
Bel gia pod pi sa ła obu stron ne po ro zu -
mie nie z wie lo ma kra ja mi w tym rów -
nież z Pol ską, na mo cy któ re go ze zwa -
la się oby wa te lom Rze czy pos po li tej
za cho wa nie pod wój ne go oby wa tel -
stwa. Po la cy, od ro ku 2004 ofi cjal nie
oby wa te le Unii Eu ro pej skiej, mo gą za -
cho wać swo je pol skie oby wa tel stwo
i przy jąć pod wój ne w ta kich kra jach,
jak: Wiel ka Bry ta nia, Ir lan dia, Fran -
cja, Gre cja, Por tu ga lia, Wło chy, Ho -
lan dia i na wet Szwaj ca ria. Je dy nym
kra jem, któ ry ab so lut nie nie przy zna -
je swo je go oby wa tel stwa, za wy jąt -
kiem swo ich et nicz nych oby wa te li, są
Niem cy.

Tak więc po sia da nie bel gij skie go
oby wa tel stwa nie ko niecz nie jest dla
Po la ków uła twie niem, a w nie któ rych
praw nych kwe stiach mel dun ko wych
na wet utrud nie niem. 

MMaayyaa  SSttęę  ppiieeńń

„Dura lex sed lex” 
– Twarde prawo lecz prawo



Kon sty tu cja 3 Ma ja po wsta ła kie -
dy Pol ska cza sy swo jej świet -
no ści mia ła już za so bą. Wspom -

nie niem by ły zwy cię stwa Ja na
So bie skie go i po tę ga pol skie go pań -
stwa. Pol skę uwa ża no za je den z naj -
bar dziej za co fa nych kra jów ów czes -
nej Eu ro py. By ła pań stwem sła bym,
uza leż nio nym od Ro sji, Prus i Au strii,
któ re de cy do wa ły o na szej po li ty ce
we wnętrz nej. Z Pol ską ko ja rzy li się
prze kup ni po sło wie, li be rum ve to,
szlach ta któ ra nad er wszyst ko przed -
kła da ła pry wa tę, rzą dy ma gna te rii,
brak włas nej ar mii i nie za bez pie czo -
ne gra ni ce. Ta ki właś nie był nasz kraj
w koń cu XVIII wie ku. 

3 ma ja 1791 ro ku Sejm Czte ro let ni
(zwa ny rów nież Wiel kim) po przez
akla ma cję przy jął rzą do wą usta wę,
któ ra prze szła do hi sto rii ja ko Kon -
sty tu cja 3 Ma ja. W tam tym okre sie by -
ła to pier wsza w Eu ro pie i dru ga na
świe cie usta wa re gu lu ją cą pra wa
i obo wiąz ki oby wa te li oraz or ga ni za -
cję wła dzy pań stwo wej. Do ku ment ten
stal się sym bo lem tra dy cji nie po dleg -
ło ścio wych pań stwa pol skie go. Po sta -
no wie nia Kon sty tu cji 3 Ma ja usta na -
wia ły trój po dział wła dzy. Wła dzę
usta wo daw czą miał spra wo wać dwu -
iz bo wy par la ment skła da ją cy się z sej -
mu i se na tu, nato miast wła dzę wy ko -
naw czą po wie rzo no kró lo wi wraz
z Ra dą (tzw. Stra żą Praw), zło żo ną
z pry ma sa i pię ciu mi ni strów któ rzy
od po wia da li przed sej mem za pod pi -
sa ne przez sie bie ak ty. Prze wod ni czą -
cym Ra dy był król któ ry miał pra wo
no mi no wać bi sku pów, se na to rów, mi -
ni strów, urzęd ni ków i ofi ce rów,
a w ra zie woj ny spra wo wał na czel ne
do wódz two nad woj skiem. Kon sty tu -
cja znio sła wol ną elek cję oraz za sa dę
li be rum ve to. Zmniej szy ła wpły wy po -
li tycz ne ma gna te rii po przez wy klu -
cze nie ze szla chec kich sej mi ków
szlach ty nie po sia da ją cej zie mi, czy li
bę dą cej naj bar dziej po dat ną na wpły -
wy i prze kup stwo. Ta zmia na prze nio -
sła się na pra wo wy bor cze, po nie waż
cen zus uro dze nia szla chec kie go za -
stą pio no cen zu sem po sia da nia. Miesz -
cza nie uzy ska li pra wo na by wa nia dóbr
ziem skich i uzy ski wa nia szla chec twa.
Pod dań stwo chło pów zo sta ło utrzy -
ma ne, jed nak po zba wio no szlach tę
pra wa naj wyż szej zwierz chno ści wo -
bec pod da nych – ich bez poś red nim
zwierz chni kiem sta ło się pań stwo.
Kon sty tu cja 3 Ma ja znio sła od ręb ność
po mię dzy Ko ro ną, a Lit wą. Wpro wa -
dzi ła jed no li ty rząd, skarb i woj sko.

Ka to li cyzm stał się ofi cjal ną re li gią,
a pań stwo mia ło pra wo uzna wać tak -
że in ne wy zna nia. Jed no cześ nie usta -
lo no, że po śmier ci kró la Sta ni sła wa
Au gu sta Po nia tow skie go mo nar chia
bę dzie dzie dzicz na. Au to rem Kon sty -
tu cji 3 Ma ja (o czym nie wszy scy wie -
dzą) był król Sta ni sław Au gust Po nia -
tow ski. Wspól nie ze swo i mi
do rad ca mi, w ści słej ta jem ni cy two -
rzył ge nial ne za pi sy usta wy. Wszyst -
kie roz wią za nia praw ne są au tor stwa
kró la i je go do rad ców, nato miast osta -
teczne sfor mu ło wa nia tek stu za wdzię -
cza my Hu go Koł łą ta jo wi. 

W po ło wie 1792 ro ku Kon fe de ra cja
Tar go wic ka oraz woj ska ro syj skie któ -
re wkro czy ły do Rze czy pos po li tej, sku -
tecz nie za blo ko wa ły pró by prze pro -
wa dze nia re form za pi sa nych
w Kon sty tu cji 3 Ma ja. Roz po czę ła się
woj na okre śla na ja ko „woj na w ob ro -
nie Kon sty tu cji 3 Ma ja”. Po la cy 
mo gli ob cho dzić rocz ni ce te go wy da -
rze nia do pie ro po od zy ska niu nie po -
dleg ło ści, czy li po 123 la tach.

Rocz ni ca kon sty tu cji 3 Ma ja zo sta -
ła uzna na za świę to na ro do we uchwa -
łą Sej mu Usta wo daw cze go w 1919 ro -
ku. Pod czas trwa nia II woj ny
świa to wej, świę to Kon sty tu cji po now -
nie zo sta ło za ka za ne. W cza sach Pol -
ski ko mu ni stycz nej ob cho dy 3 Ma ja
za stą pi ło pier wszo ma jo we świę to pra -

cy, czy li 1 Ma ja. Po upad ku ko mu niz -
mu przy wró co no ob cho dy 3 Ma ja do -
pie ro w ro ku 1990. W tym dniu ob -
cho dzi my rów nież Świę to Mat ki Bo żej
Kró lo wej Pol ski. Świę to to zo sta ło
usta no wio ne na pa miąt kę ob ra nia
przez kró la Ja na Ka zi mie rza Mat ki
Bo skiej Czę sto chow skiej Kró lo wą Pol -
ski. Mia ło to miej sce w 1656 ro ku,
w cza sie Po to pu Szwedz kie go po cu -
dow nej ob ro nie Jas nej Gó ry. 

No wo czes ne usta le nia Kon sty tu cji
3 Ma ja by ły jak na tam te cza sy wy jąt -
ko wo no wa tor skie i od waż ne, a usta -
wa by ła osta t nią pró bą ra to wa nia Pol -
ski przed utra tą nie po dleg ło ści
i naj waż niej szym dzie łem pol skie go
oświe ce nia. Ge nial ność Kon sty tu cji 3
Ma ja po le ga prze de wszyst kim na roz -
wią za niach kon sty tu cyj nych w któ -
rych przy wró co no za sa dy po li tycz ne
Pol ski z cza sów Ka zi mie rza Wiel kie -
go, do sto so wu jąc je ści śle do wy mo -
gów współ czes nych, czy li cza sów
Oświe ce nia. W pol skiej hi sto rii jest to
bez wąt pie nia je den z naj bar dziej zna -
czą cych ak tów praw nych i nasz wspól -
ny po wód do du my. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  

Kącik historyczny
Konstytucja 3 maja
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2ma ja ob cho dzi my
Dzień Fla gi Rze czy -
pos po li tej Pol skiej.

Dla cze go właś nie te go
dnia? Ge ne za świę ta wy -
wo dzi się z cza sów II woj -
ny świa to wej. Właś nie 
2 ma ja żoł nie rze 1 Dy wi -
zji im. Ta de u sza Koś ciusz -
ki zdo by wa ją cy Ber lin za -
tknę li bia ło-czer wo ną
fla gę na Sie ges sa u le (Ko -
lum nie Zwy cię stwa).
W cza sach Pol ski ko mu ni -
stycz nej, w ma ju obo wią -
zy wa ło tyl ko jed no
– pier wszo ma jo we świę to
ro bot ni cze. Ów czes ne wła -
dze nie uzna wa ły dru giej waż nej ma -
jo wej da ty czy li Kon sty tu cji 3 Ma ja,
dla te go ści śle prze strze ga no na ka zu
zdej mo wa nia flag po świę cie pier wszo -
ma jo wym, aby nic nie przy po mi na ło
oby wa te lom o 3 Ma ja. Ale Po la cy za -
wsze pa mię ta li.

Pol skie bar wy na ro do we wy wo dzą
się z na szej hi sto rii, a do kład nie z ko -
lo rów her bów Kró le stwa Pol skie go
i Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go.
W pol skiej fla dze biel po cho dzi od bie -
li bia łe go or ła bę dą ce go go dłem Pol -
ski i bie li Po go ni – ry ce rza ga lo pu ją -
ce go na ko niu, czy li go dła Lit wy. Oba
te go dła umiesz czo ne są na czer wo -
nych tłach. Na pol skiej fla dze biel zna -
laz ła się u gó ry, bo wiem w na szej he -
ral dy ce waż niej szy jest ko lor go dła
niż tła. Pol skie bar wy kształ to wa ły się
na prze strze ni wie ków i ja ko nie licz -
ne na świe cie ma ją po cho dze nie he -
ral dycz ne. Pol ska bia ło – czer wo na fla -
ga po raz pier wszy (nie o fi cjal nie)
zo sta ła uzna na za bar wy na ro do we
w pier wszą rocz ni cę uchwa le nia Kon -
sty tu cji 3 ma ja. Ma ni fe stu ją cy w ten
dzień by li prze pa sa ni bia ło – czer wo -
ny mi szar fa mi. Ofi cjal nie, ko lo ry bia -
ły i czer wo ny po raz pier wszy zo sta -
ły uzna ne ja ko bar wy na ro do we
Uchwa łą Sej mu Kró le stwa Pol skie go
z 1831 ro ku, w któ rej czy ta my: „Iz ba
Se na tor ska i Iz ba Po sel ska, po wy słu -
cha niu wnio sków ko mi sji sej mo wych,
zwa ży wszy po trze bę na da nia jed no -
staj nej odzna ki, pod któ rą win ni się
łą czyć Po la cy, po sta no wi ły i sta no wią:
Ar ty kuł 1. Ko kar dę na ro do wą sta no -
wić bę dą ko lo ry her bu Kró le stwa Pol -
skie go i Wiel kie go Księ stwa Li tew -
skie go, to jest ko lor bia ły
z czer wo nym. Ar ty kuł 2. Wszy scy Po -
la cy, a mia no wi cie Woj sko Pol skie te
ko lo ry no sić ma ją w miej scu, gdzie ta -
ko we ozna ki do tąd no szo ny mi by ły.

We dług usta wy o go dle, bar wach
i hym nie Rze czy pos po li tej Pol skiej

z 31.01.1980 ro ku, bar wa mi RP są ko -
lo ry bia ły i czer wo ny, uło żo ne
w dwóch po zio mych, rów no leg łych
pa sach tej sa mej sze ro ko ści, z któ rych

gór ny jest ko lo ru bia łe go, a dol ny ko -
lo ru czer wo ne go. Ko lo ry te we dług
sym bo li ki uży wa nej w he ral dy ce ma -
ją na stę pu ją ce zna cze nie: 

n Ko lo ru bia łe go uży wa się w he ral -
dy ce ja ko re pre zen ta cję sre bra.
Ozna cza on tak że wo dę, a w za -
kre sie war to ści du cho wych czy -
stość i nie po ka la nie, 

n Ko lor czer wo ny jest sym bo lem
ognia, a z cnót ozna cza od wa gę
i wa lecz ność.

Pier wot nie pol ską bar wą na ro do wą
był kar ma zyn, sta no wią cy sym bol do -
sto jeń stwa i bo gac twa, a za ra zem uwa -
ża ny za naj szla chet niej szy z ko lo rów.

Z uwa gi na ce nę bar wni ka
(ma ło kto mógł so bie poz -
wo lić na je go za kup), był
on wy ko rzy sty wa ny je dy -
nie przez naj bo gat szą
szlach tę i do stoj ni ków pań -
stwo wych. W 1927 ro ku de -
cy zją Pre zy den ta Rze czy -
pos po li tej kar ma zy no wy
od cień czer wie ni zmie nio -
no na cy no ber. Na pier -
wszych fla gach i sztan da -
rach re pre zen tu ją cych
Kró le stwo Pol skie wid niał
bia ły orzeł w ko ro nie na
czer wo nym tle.

Od 1955 ro ku w Pol sce
dwa ro dza je fla gi na zy wa -

ne są „fla gą pań stwo wą”’. Oprócz fla -
gi bia ło – czer wo nej ist nie je jesz cze
fla ga z go dłem Pol ski na bia łym pro -
sto ką cie na zy wa na „fla gą pań stwo wą
z go dłem” (od 1 sierp nia 1919 r.). Po -
cząt ko wo prze zna czo na by ła dla pol -
skich przed sta wi cielstw dy plo ma tycz -
nych oraz stat ków han dlo wych.
W la tach 1928 – 38 by ła tyl ko ban de -
rą han dlo wą. Wy ni ka ło to z fak tu, że
fla ga bia ło – czer wo na by ła i jest do
dziś jed ną z flag Mię dzy na ro do we go
Ko du Sy gna ło we go uży wa ne go do sy -
gna li za cji na mo rzu (fla ga bia ło – czer -
wo na to fla ga „H” ozna cza ją ca ja ko
sy gnał jed no li te ro wy: „Mam pi lo ta na
stat ku”), za tem aby od róż nić od niej
pol ską ban de rę, do da no go dło. 

Mo dy fi ka cja fla gi pań stwo wej z go -
dłem jest ban de rą wo jen ną. W Rze -
czy pos po li tej przed roz bio ro wej pol -
ska ban de ra wo jen na przed sta wia ła
Or ła Bia łe go na czer wo nym tle, nato -
miast stat ki han dlo we no si ły czer wo -
ną ban de rę z wi ze run kiem ra mie nia
trzy ma ją ce go pa łasz.

Dzień Fla gi Rze czy pos po li tej zo stał
pier wot nie uchwa lo ny przez Se nat RP
ja ko „Dzień Or ła Bia łe go”
(12.02.2004). Kil ka dni póź niej Sejm
RP spe cjal ną usta wą zmie nił je go na -
zwę na Dzień Fla gi RP (20 lu te go 2004
ro ku). 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  

Dzień Flagi – święto biało-czerwonej
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2ma ja, za rów no w kra ju jak i we
wszyst kich śro do wi skach po lo -
nij nych na świe cie ob cho dzi my

Dzień Po lo nii i Po la ków za  Gra ni cą,
usta no wio ny przez Se nat Rze czy pos -
po li tej Pol skiej uchwa łą w 2001 ro ku.
Wy ra ża uzna nie dla Po lo nii i Po la ków
za do ro bek i wkład w od zy ska nie przez
Pol skę su we ren no ści, jest tak że wy -
ra zem jed no ści wszyst kich Po la ków
bez wzglę du na miej sce za miesz ka nia.
Wkład Po lo nii w od zy ska nie nie po -
dleg ło ści jest bez dy sku syj ny, nie ule -
ga rów nież wąt pli wo ści wier ność
i przy wią za nie do pol sko ści oraz po -
moc kra jo wi w naj trud niej szych mo -
men tach. Dzień Po lo nii i Po la ków za
 Gra ni cą, to uzna nie i po twier dze nie
jed no ści wszyst kich Po la ków na ca -
łym świe cie, a tak że umac nia nie po -
czu cia pol skiej wspól no ty na ro do wej.
Przy po mi na ro da kom ży ją cym na ob -
czyź nie o ich ko rze niach i po ma ga
w za cho wa niu świa do mo ści na ro do -
wej. 

Sza cu je się, że po za gra ni ca mi kra -
ju miesz ka oko ło 21 mi lio nów Po la -

ków i osób pol -
skie go po cho dze -
nia (czy li oko ło
35%). Pol ska
dias po ra jest pią -
ta co do wiel ko ści
na świe cie, a więc
jed ną z naj wię -
kszych w sto sun -
ku do licz by oby -
wa te li ży ją cych
w kra ju. Naj licz -
niej sze sku pi sko
Po lo nii znaj du je
się w Sta nach
Zjed no czo nych
(ok. 10 mln), du -
że oś rod ki po lo -
nij ne są w Ka na -
dzie i Bra zy lii.
Rów nie du żo

osób po cho dze nia pol skie go ży je za
na szą wschod nią gra ni cą. Na Ukra i -
nie jest to oko ło mi lio na osób, na Lit -
wie po nad 300 ty się cy, a w Fe de ra cji
Ro syj skiej oko ło 350 ty się cy. Od 1 ma -
ja 2004 ro ku, czy li od mo men tu przy -
stą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej,
du ża rze sza ro da ków wy e mi gro wa ła
do kra jów Wspól no ty. Sza cu je się, że
do chwi li obec nej,
do Wiel kiej Bry ta -
nii, Ir lan dii, Nie -
miec, Bel gii czy
Ho lan dii wy je cha -
ło na wet do 2 mi -
lio nów Po la ków.
Na wszyst kich
kon ty nen tach po -
wsta ją no we sku -
pi ska emi gra cyj -
ne – we dług
sza cun ków na
świe cie dzia ła
oko ło 10 ty się cy
po lo nij nych or ga -
ni za cji. Na oś rod -
kach emi gra cyj -

nych spo czy wa jak że trud ny obo wią -
zek nie tyl ko bu do wa nia, ale prze de
wszyst kim kształ to wa nia wi ze run ku
Pol ski po za jej gra ni ca mi. Jest to bar -
dzo trud ny, dłu gi i cza soch łon ny pro -
ces. To my mu si my prze ła my wać nie -
spra wie dli we ste re o ty py ty czą ce
Po la ków, jak że czę sto od bie ga ją ce od
rze czy wi sto ści. W prze szło ści na si
przod ko wie wal czy li nie tyl ko o nie -
po dleg łość Pol ski, ale tak że o wol ność
in nych na ro dów na wie lu wo jen nych
fron tach. Te raz na ob czyź nie swo ją
wie dzą, do świad cze niem, za rad no ścią
i pra co wi to ścią bu du je my przy szłość
in nych kra jów, włas ną i wspól ną. 

Cze go po win niś my so bie ży czyć
w tym dniu? Chy ba prze de wszyst kim
te go, by ro da cy w kra ju o nas pa mię -
ta li. Że by nam w tej dru giej, no wej Oj -
czyź nie by ło do brze, że byś my nie czu -
li się za gu bie ni, bo prze cież dla
każ de go z nas de cy zja o emi gra cji by -
ła wiel kim wy zwa niem. I że byś my po -
tra fi li się od na leźć w tej no wej rze czy -
wi sto ści oraz ni gdy nie za po mi na li
o na szych pol skich ko rze niach.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Dzień Polonii i Polaków za Granicą
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Ma ło kto wie, że obok Ma rii Cu -
rie-Skło dow skiej i Mi ko ła ja
Ko per ni ka to właś nie Jan

Czoch ral ski jest naj bar dziej zna nym
pol skim uczo nym na świe cie. Bez je -
go do ko nań wszyst kie cu da obec nej
tech ni ki: te le wi zo ry, kom pu te ry, czy
smar tfo ny po pro stu by nie po wsta ły. 

Krót ki rys bio gra ficz ny
Je go ży cie ob fi to wa ło w licz ne wzlo -

ty i upad ki i moż na by na tej pod sta -
wie na krę cić do sko na ły sen sa cyj ny
film. Był sa mo u kiem bez ma tu ry i ge -
nial nym wy na laz cą któ ry na swo jej
pra cy zbił po kaź ny ma ją tek.

Uro dził się 23 paź dzier ni ka 1885
ro ku w Kcy ni w Wiel ko pol sce na te -
re nach ów czes ne go za bo ru ja ko ós -
my syn ubo gie go sto la rza. Oj ciec był
ce nio nym w oko li cy rze mieśl ni kiem
kon ty nu u ją cym wie lo po ko le nio wą ro -
dzin ną tra dy cję. Dla każ de go z sy -
nów wy brał ja kieś za ję cie na przy -
szłość. Jan miał zo stać na u czy cie lem
dla te go zo stał wy sła ny do se mi na -
rium na u czy ciel skie go w Kcy ni. We -
dług ro dzin nych opo wie ści zdał ma -
tu rę, ale po darł świa dec two
doj rza ło ści krzy cząc, że „ni gdy nie
wy da no bar dziej krzyw dzą cych
ocen”.

In na wer sja mó wi, że oj ciec wy rzu -
cił go z do mu, gdyż nie po do ba ły mu
się che micz ne eks pe ry men ty sy na.
Fak tem jest, że ma tu ry nie miał a je -

go pa sją
by ła che -
mia.
W do mu
ro dzin -
nym eks -
pe ry men -

to wał z róż ny mi che mi ka lia mi
do stęp ny mi w dro ge riach i ap te kach
i czę sto wy wo ły wa ło to nie po żą da ne
skut ki. W ro dzin nej miej sco wo ści nie
wi dział dla sie bie przy szło ści dla te go
zde cy do wał się na wy jazd za po wia da -
jąc, że „wró ci do Kcy ni kie dy bę dzie
sław ny i bo ga ty”. 

Pier wszą przy stań w swo im do ro -
słym ży ciu zna lazł w Kro to szy nie
gdzie pra co wał ja ko po moc nik w ap -
te ce. Tam za zgo dą i apro ba tą wła ści -
cie la bez prze szkód od da wał się swo -
im pa sjom. 

W ro ku 1904 za miesz kał w Ber li nie
i roz po czął pra cę w ap te kach. Dwa la -
ta póź niej przy jął sta no wi sko ana li ty -
ka w prze my sło wym la bo ra to rium fir -
my Kun he im&Co, a w ro ku 1907
za czął pra co wać w la bo ra to rium AEG
(Al lge me i ne Elek tri ci tat Ge sellschaft). 

Gdy je go ka rie ra za czę ła na bie rać
roz pę du oka za ło się, że z po wo du bra -
ku wy kształ ce nia nie mo że wy żej
awan so wać. Zda je więc eks ter ni stycz -
nie eg za mi ny do Wyż szej Szko ły Tech -
nicz nej w Ber li nie, w któ rej w 1910
ro ku uzy sku je ty tuł in ży nie ra che mi -
ka ze spe cjal no ścią me ta lur gicz ną.

W tym sa mym ro ku bie rze ślub z pia -
nist ką Mar gu e ri tą Has se – Nie mką z ho -
len der ski mi ko rze nia mi wy wo dzą cą się
z sza no wa nej i bo ga tej ber liń skiej ro -
dzi ny. Dzię ki ma jąt ko wi żo ny ma za -
pew nio ne za ple cze fi nan so we i bez prze -
szkód od da je się pra cy na u ko wej. Ale

sza cu nek i uzna nie w śro do wi sku na -
u ko wym za wdzię cza swo jej cięż kiej pra -
cy i wy bit nym zdol no ściom. 

W ro ku 1916 zo stał sze fem głów ne -
go la bo ra to rium ba da nia że la za i sta li
w AEG i ten rok moż na uznać ja ko prze -
ło mo wy w je go na u ko wej ka rie rze.

Ge niusz wy na laz czo ści
Na ca łym świe cie zna na jest me to -

da Czoch ral skie go, któ ra wraz z upły -
wem cza su nie stra ci ła nic ze swo jej
ak tu al no ści i na dal w ten sam spo sób
wy twa rza się pra wie ca ły świa to wy
krzem z któ re go ro bio ne są tran zy -
sto ry i ukła dy sca lo ne. 

Swo je go naj wię ksze go od kry cia na -
u ko we go Jan Czoch ral ski do ko nał zu -
peł nie przy pad ko wo. 

Pew ne go dnia 1916 ro ku po wy jąt -
ko wo dłu gim i wy czer pu ją cym dniu
zmę czo ny za siadł w fo te lu aby spo rzą -
dzić nie zbęd ne no tat ki. Wziął do rę ki
pió ro i za miast w ka ła ma rzu po mył -
ko wo za nu rzył je w ty giel ku ze sto -
pio ną cy ną. Kie dy wy cią gał pió ro za -
u wa żył, że „za sta lów ką cią gnie się
cie niut ki jak włos dru cik cy ny”. Za -
czął ana li zo wać przy pad ko we od kry -
cie i stwier dził, że otrzy mał mo no -
krysz tał cy ny. Spo sób pro duk cji
mo no krysz ta łów od kry ty przez Czoch -
ral skie go wy prze dził swo ją epo kę
o kil ka dzie siąt lat. Do pie ro pod ko -
niec II woj ny świa to wej ame ry kań scy
na u kow cy pra cu ją cy nad wy na le zie -
niem tran zy sto ra przy pom nie li so bie
o od kry ciu pol skie go pro fe so ra. 

W 1924 ro ku, pra cu jąc w la bo ra to -
rium we Fran kfur cie nad Me nem,
Czoch ral ski opa ten to wał skład no we -
go sto pu ło ży sko we go (zwa ne go me -
ta lem B) o wy so kich pa ra me trach śli -

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Jan Czoch ral ski – za pom nia ny ge niusz
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zgo wych, któ ry oka zał się bez cen ny
dla ów czes nej gos po dar ki Nie miec.
Pa tent na stop na tych miast za ku pi ła
nie miec ka ko lej, po tem mię dzy in ny -
mi Sta ny Zjed no czo ne, ZSRR i Pol ska.
Pro fe sor był kon sul tan tem naj wię -
kszych świa to wych kon cer nów i bar -
dzo bo ga tym czło wie kiem. 

Pol skie re a lia
Jan Czoch ral ski du żą część swo je -

go ży cia spę dził w Niem czech. Miał
tam ugrun to wa ną po zy cję za wo do wą
i spo łecz ną. Jed nak po od zy ska niu
nie po dleg ło ści przez Pol skę po wró cił
do wol nej oj czyz ny aby jej słu żyć. Na -
mó wił go do te go pre zy dent Igna cy
Mo ścic ki. Wie lu na u kow ców by ło zdzi -
wio nych, nie ro zu mie li dla cze go wy -
brał Pol skę i za czy nał wszyst ko od 
po cząt ku. Miał zna ne na zwi sko, sza -
cu nek lu dzi na u ki, ma ją tek i mnó stwo
za wo do wych pro po zy cji. Od mó wił na -
wet kon cer no wi For da. Zo sta wił do -
sko na le wy po sa żo ne la bo ra to rium
i przy je chał do Pol ski. Nie któ rzy hi -
sto ry cy twier dzą, że Czoch ral ski za -
wsze pod kre ślał, iż czu je się Po la kiem
i z po wo dów czy sto pa trio tycz nych na -
wią zał współ pra cę z pol skim wy wia -
dem woj sko wym. Ale wte dy nikt o tym
fak cie nie wie dział.

Na po cząt ku 1929 ro ku ja ko pro fe -
sor kon trak to wy kie ro wał Ka te drą
Me ta lur gii i Me ta loz naw stwa na wy -
dzia le che mii Po li tech ni ki War szaw -
skiej. W tym sa mym ro ku otrzy mał
ty tuł do kto ra ho no ris ca u sa tej uczel -
ni, a po tem mia no wa nie na pro fe so -
ra. Był to wy raz uzna nia dla je go na -
u ko wych osią gnięć gdyż for mal nie nie
miał ma tu ry, do kto ra tu ani ha bi li ta -
cji. 

Ko lej ną prze szko dą by ło nie miec kie
oby wa tel stwo pro fe so ra któ re bu dzi -
ło wie le kon tro wer sji i któ re go Czoch -
ral ski nie po zbył się od ra zu po przy -
jeź dzie do Pol ski. Nie któ rzy uwa ża li,

że za cho wu jąc je mógł sta le czer pać
do cho dy ze swych nie miec kich wy na -
laz ków. W chwi li otrzy ma nia ty tu łu
pro fe sor skie go pod pi sał sto sow ne
oświad cze nie o zrze cze niu się nie miec -
kie go oby wa tel stwa i przy ję ciu pol -
skie go. W nie miec kiej am ba sa dzie nikt
nie chciał za ła twić tej spra wy i aż do
wy bu chu woj ny pro fe sor po sia dał pod -
wój ne oby wa tel stwo. Czoch ral ski był
ce nio nym w Niem czech kon sul tan -
tem, miał do stęp do wie lu woj sko wych
ta jem nic i w in te re sie ów czes nych nie -
miec kich władz z pew no ścią nie le ża -
ło po zby wa nie się tak „dro go cen ne -
go” oby wa te la. 

Pań stwo Czoch ral scy wie dli w War -
sza wie ży cie na wy so kim po zio mie.
Przy jaź ni li się z pre zy den tem Mo ścic -
kim, pro wa dzi li sa lon li te rac ki. Przez
ich dom prze wi nę li się naj wy bit niej -
si i naj bar dziej zna ni lu dzie kul tu ry
i na u ki. Pro fe sor był czło wie kiem bar -
dzo za moż nym, spon so ro wał sztu kę,
fun do wał sty pen dia bied nym ar ty -
stom, sfi nan so wał wy ko pa li ska w Bi -
sku pi nie i od bu do wę dwor ku Cho pi -
na.

To wszyst ko sta ło się po wo dem wie -
lu przy kro ści i za wi ści ze stro ny ko -
le gów któ rzy nie mo gli prze bo leć, że
Czoch ral ski w od róż nie niu od in nych
na u kow ców miał do dys po zy cji ca ły
in sty tut z in ży nie ra mi, tech ni ka mi
a prze de wszyst kim tak do sko na łe wa -
run ki do pra cy na u ko wej. Za rzu ca li
mu, że nie jest Po la kiem tyl ko Niem -
cem, że nie czu je du cha pol sko ści i dla -
te go nie po wi nien kie ro wać tak waż -
nym stra te gicz nie dla Pol ski
wy dzia łem na po li tech ni ce. Te go ty -
pu po mó wie nia by ły na po rząd ku
dzien nym, co mia ło swój fi nał w są -
dzie. Głów ny ad wer sarz Czoch ral skie -
go pro fe sor Wi told Bro niew ski, jak
i dwóch dzien ni ka rzy ska za ni zo sta li
na ka rę grzyw ny i areszt w za wie sze -
niu. Tym pro ce sem ży ła ca ła Pol ska
zwłasz cza, że w ob ro nie Czoch ral skie -

go sta nął pre zy dent Igna -
cy Mo ścic ki. Kil ka ty god -
ni po ogło sze niu wy ro ku
zmarł pro fe sor Bro niew -
ski. Je go ucznio wie ob cią -
ży li za tę śmierć Czoch ral -
skie go i ni gdy mu te go nie
wy ba czy li.

II woj na świa to wa
Po klę sce wrześ nio wej

Niem cy zam knę li wyż sze
uczel nie w War sza wie
i wie lu na u kow ców po zo -
sta ło bez środ ków do ży -
cia. Na proś bę współ pra -
cow ni ków prof.
Czoch ral ski roz po czął sta -
ra nia aby na te re nie in sty -
tu tu stwo rzyć pry wat ną

fir mę na co oku pan ci wy ra zi li zgo dę.
Po wstał Za kład Ba dań Ma te ria łów
i kil ka na ście firm wy ko nu ją cych zle -
ce nia dla nie miec kich i pol skich za -
kła dów. W cza sie woj ny ta ka ini cja ty -
wa nie by ła mi le wi dzia na przez
Po la ków. Część śro do wi ska na u ko we -
go roz po czę ła na gon kę na Czoch ral -
skie go. Nie wie dzie li jed nak, że spo -
ra gru pa pol skich na u kow ców w ten
spo sób zo sta ła uchro nio na przed nę -
dzą i re pre sja mi ze stro ny Hit le row -
ców. Ucze ni mie li au ten tycz ne do ku -
men ty i po mi mo swo jej dzia łal no ści
w struk tu rach pod ziem ne go pań stwa
pol skie go by li bez piecz ni. Za rzu ty wo -
bec Czoch ral skie go do ty czy ły rów nież
wy ko ny wa nia zle ceń dla Wer mach tu.
Wte dy rów nież nikt nie wie dział, że
pro fe sor współ pra co wał z pol skim
pod zie miem. Pro wa dził bar dzo nie -
bez piecz ną grę. Z jed nej stro ny pod
po zo rem wy ko ny wa nia zle ceń dla Wer -
mach tu wy cią gał dla in sty tu tu pie nią -
dze od Niem ców, z dru giej zaś za o pa -
try wał w broń pol skie pod zie mie. 

Dom pań stwa Czoch ral skich od wie -
dza li w cza sie woj ny wy so cy ran gą ofi -
ce ro wie nie miec cy. Po wie lu la tach
oka za ło się, że dzię ki pro fe so ro wi wie -
lu na szych ro da ków uni k nę ło Pa wia -
ka i obo zów kon cen tra cyj nych. Pod -
czas pry wat nych spot kań i roz mów
z Niem ca mi pro fe so ro wi uda ło się ura -
to wać wie lu lu dzi. 

Nie słusz nie oskar żo ny 
Po za koń cze niu dru giej woj ny świa -

to wej Czoch ral ski był wie lo krot nie
oskar ża ny o współ pra cę z Niem ca mi.
W 1945 ro ku zo stał aresz to wa ny z po -
wo du wo jen nej współ pra cy z oku pan -
tem, dzia ła nia na szko dę Po la ków
i pań stwa pol skie go. Po trzech mie -
sią cach śledz twa i ze zna niach lu dzi
któ rych ura to wał zo stał unie win nio -
ny, a o tym fak cie po wia do mio no wła -
dze Po li tech ni ki War szaw skiej. I tu -
taj wró ci ły daw ne upio ry. Ucznio wie
pro fe so ra Bro niew skie go nie przy ję -
li te go fak tu do wia do mo ści i pod ko -
niec I945 ro ku se nat uczel ni zde cy do -
wał że Czoch ral ski nie jest uwa ża ny
przez gro no na u kow ców za pro fe so -
ra PW i je go dal sza pra ca jest tam nie -
moż li wa.

Obec nie część hi sto ry ków jest zda -
nia, że po wyż sza uchwa ła se na tu skre -
śla ją ca Czoch ral skie go z gro na na u -
kow ców po li tech ni ki i pod wa ża ją ca
wszyst kie do tych cza so we osią gnię cia
by ła w re zul ta cie pró bą je go ura to wa -
nia. Gdy by bo wiem ów czes ne ko mu -
ni stycz ne wła dze do wie dzia ły się
o współ pra cy na u kow ca z pod ziem ną
Ar mią Kra jo wą był by skoń czo ny. 

Pro fe sor po wró cił do ro dzin nej Kcy -
ni i otwo rzył tam fir mo wa ne przez zię -
cia za kła dy che micz ne BION wy twa -
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rza ją ce my dło, ar ty ku ły dro ge ryj no
– kos me tycz ne i za o pa trze nie dla ap -
tek. 

Dłu go nie mógł udo wod nić swo jej
nie win no ści. Szy ka no wa ny i bez pod -
staw nie oskar ża ny zmarł na za wał ser -
ca po re wi zji któ rą prze pro wa dzi li
u nie go w do mu fun kcjo na riu sze Służ -
by Bez pie czeń stwa. Sta ło się to 22
kwiet nia 1953 ro ku.

W tym sa mym cza sie ame ry kań scy
ucze ni od kry li je go pra ce na te mat ho -
do wli krysz ta łów i na zwa li ją „me to -
dą Czoch ral skie go”.

Ba da nia hi sto ry ków udo wod ni ły, że
Czoch ral ski współ pra co wał z pol skim
wy wia dem woj sko wym i Ar mią Kra -
jo wą. Po mógł wie lu lu dziom i wie lu
ura to wał. Przez wie le lat pró bo wa no
szka lo wać je go imię, ale od pew ne go
mo men tu o praw dzi wych do ko na -

niach pro fe so ra ro bi ło się co raz głoś -
niej. Uzna wa no je go za słu gi rów nież
na po lu na u ki. Od by wa ły się kon fe -
ren cje po świę co ne pro fe so ro wi a wie -
lu uczo nych po dej mo wa ło pró by je go
re ha bi li ta cji. Tyl ko Po li tech ni ka War -
szaw ska nie zmie nia ła swe go sta no -
wi ska.

Z bie giem cza su umar li wszy scy opo -
nen ci pro fe so ra i w 2011 ro ku Se nat
uczel ni przy jął usta wę o przy wró ce -
niu mu do bre go imie nia i upa mięt nie -
niu wszyst kich je go do ko nań. 

Jan Czoch ral ski był ce nio nym na u -
kow cem któ ry osią gnął suk ces nie tyl -
ko na po lu na u ki, ale rów nież fi nan -
so wy. Po sia dał nie zwy kłą umie jęt ność
odej ścia nie kie dy od wiel kich na u ko -
wych wy na laz ków i za ję cie się bar -
dziej przy ziem ny mi i wy jąt ko wo op -
ła cal ny mi wy na laz ka mi. To on
wy na lazł płyn do trwa lej on du la cji
i skon stru o wał pro to typ obec ne go mi -
kro sko pu ska nin go we go 

Bez od kryć Ja na Czoch ral skie go nie
by ło by tak wiel kie go roz wo ju dzi siej -
szej elek tro ni ki. Nie po wsta ły by żad -
ne urzą dze nia za wie ra ją ce ukła dy
z krze mu: te le wi zo ry, kom pu te ry, te -
le fo ny, ro bo ty, ku chen ki mi kro fa lo -
we czy ze gar ki kwar co we. Je go wy -
na la zek jest dzi siaj wy ko rzy sty wa ny
przy pro duk cji pół prze wod ni ków
przez naj wię ksze świa to we kon cer ny
pro du ku ją ce elek tro ni kę: Mo to ro la,
IBM, Sam sung czy NEC.

Na świe cie uzna wa ny jest za jed ne -
go z naj wię kszych uczo nych.

W Pol sce je go na zwi ska nie wy mie -
nia ją pod ręcz ni ki, nie ma ulic, pla -
ców czy par ków na zwa nych je go
imie niem. Ale w świa to wej na u ce za -
wsze bę dzie miał miej sce wśród tych
naj wię kszych. 

Usta wą Sej mu RP, rok 2013 jest
ro kiem po świę co nym Ja no wi Czoch -
ral skie mu, jak rów nież Ju lia no wi Tu -
wi mo wi i Wi tol do wi Lu to sław skie -
mu.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Jest to niż sza lub śred nia kla sa sa -
mo cho dów oso bo wych cha rak te ry -
zu ją cych się zwar tą, kom pak to wą bu -
do wą za pew nia ją cą jed no cześ nie
względ ny kom fort ja zdy i w mia rę
du żą prze strzeń ba ga żo wą. Te sa mo -
cho dy prze zna czo ne są do ja zdy po
mie ście oraz w tra sie i są mo de la mi
przej ścio wy mi po mię dzy sa mo cho -
da mi ma ły mi i du ży mi. Jest to naj -
licz niej szy i naj bar dziej po pu lar ny
seg ment ryn ku sa mo cho dów oso bo -
wych.

Wśród kom pak tów pa nu je sil na
kon ku ren cja. Ton po py tu na da ją
głów nie klien ci z Eu ro py, któ rzy ma -
ją co raz wię ksze wy ma ga nia. Kon -
struk to rzy o tym wie dzą, dla te go
w kla sie tych sa mo cho dów dzie je się
du żo do bre go. Au ta są co raz lżej sze,
ich po ziom bez pie czeń stwa wię kszy,
a zu ży cie pa li wa co raz mniej sze. Dwie
wiel kie fir my sa mo cho do we Pe u ge ot
i Ma zda wpro wa dza ją w tym ro ku na
ry nek no wo ści: Pe u ge ot 308 i Ma zda
3. Oba kon cer ny sta ra ją się no we mo -
de le trzy mać w jak naj ści ślej szej ta -
jem ni cy i prze cie ków do pra sy jest na
ra zie nie wie le. Za cznij my od Pe u ge -
o ta.

Pe u ge ot 308 
No wy mo del 308 cha rak te ry zu je się

sty li sty ką na wią zu ją cą do stu dyj ne go
su per sa mo cho du Onyx. Spra wia wra -
że nie wię ksze go au ta niż je go po przed -
nik, co nie ozna cza wzro stu je go 
ma sy. Jest au tem po mię dzy hat chbac -

kiem a se da nem i nie bę dzie miał już
wy raź nie wy sta ją ce go ty łu. Ma wię -
kszy roz staw osi, a dłu gość nad wo zia
4,4mm. Cha rak te ry stycz ny wlot po -
wie trza do sil ni ka zo stał za czer pnię -
ty z za pre zen to wa ne go w 2012 ro ku
mo de lu 208. Od stro ny tech nicz nej
Pe u ge ot 308 bę dzie ba zo wał na no wej
plat for mie EMP2, na któ rej zbu do wa -
ny zo stał mię dzy in ny mi Ci troen C4
Pi cas so. Dla wy jaś nie nia: EMP2 to Ef -
fi cient Mo du lar Plat form 2 dzię ki któ -

rej sil nik bę dzie ni żej osa dzo ny, a ca -
ła ma ska i ca ły przód znaj dą się „bli -
żej zie mi”. Pe u ge ot 308 bę dzie kom -
pak tem z trzy cy lin dro wym sil ni kiem
THP. Tur bo do ła do wa na jed nost ka
ben zy no wa 1.2 THP wy stę po wać bę -
dzie w kil ku wa rian tach mo cy, a jej
gór na gra ni ca to praw do po dob nie
135 KM. Pod ma ską 308 znaj dą się
zmo der ni zo wa ne wer sje sil ni ków 1.6
HDi oraz 2.0 HDi. Po ja wić się ma rów -
nież wer sja hy bry do wa z sy ste mem
wy ko rzy stu ją cym sil nik ben zy no wy.
Praw do po dob nie nie bę dzie wy ko rzy -
sta ny dro gi sil nik Dies la. Oprócz pię -
ciodrz wio we go hat chbac ka kon cern
pla nu je rów nież stwo rze nie kom bi,
od mia ny trzydrz wio wej i Co u pe-Ca -
brio. Każ da z trzech wer sji nad wo zio -
wych wy po sa żo na bę dzie w przed nie
świat ła prze ciwmgło we w tech no lo gii
LED. Pre mie ra no we go mo de lu Pe u -
ge ot 308 jest pla no wa na na wrze sień
pod czas Sa lo nu Sa mo cho do we go we
Fran kfur cie. Nie zmie ni się na zwa te -
go mo de lu, po nie waż wszyst kie na -
stęp ne Pe u ge o ty z ofer ty stan dar do -
wej bę dą mia ły na koń cu „8”. 

Ma zda 3 
W tym ro ku Ma zda za pre zen tu je no -

wy mo del Ma zda 3, na nie któ rych ryn -
kach zna ny pod na zwą Axel. Wy ciek
zdjęć no we go mo de lu mo że przy spie -
szyć wpro wa dze nie go na ry nek. Pier -
wsze zdję cia po twier dza ją, że no wa

AUTO CLUB
Au to seg ment C, czy li kom pak ty
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„trój ka” roz wi ja styl de si gner ski Ko -
do zna ny z mo de li CX-5 i naj no wszej
ge ne ra cji Ma zdy 6. Ko do to fi lo zo fia
sty li sty ki Ma zdy tłu ma czo na ja ko „du -
sza ru chu”, czer pią ca in spi ra cje z pięk -
na i dy na mi ki przy ro dy. Na pier wszy
rzut oka „trój ka” jest pro por cjo nal nie
zmniej szo ną „szóst ką” z ob cię tym ba -
gaż ni kiem. No wy mo del ma być lżej -
szy i bar dziej wy daj ny niż obec ny. Pod
ma ską spo dzie wać się moż na mię dzy
in ny mi jed nost ki 1,6 l oraz sil ni ka wy -
so ko pręż ne go 2,2 l SKY AC TIV o mo -
cy 148 KM i mniej szej emi sji CO2. Sa -
mo chód bę dzie do stęp ny na ryn ku
ja ko 5-drzwio wy hat chback i 4-drzwio -
wy se dan. Je go pre mie ra tak że za po -
wia da na jest na wrześ nio wy sa lon sa -
mo cho do wy we Fran kfur cie. 

Kom pak to wy SUV 
– prze bój wśród kom pak tów? 

SUV – sa mo chód spor to wo-użyt ko -
wy (z an giel skie go: Sport Uti li ty Ve -
hic le), ro dzaj sa mo cho du któ ry łą czy
ce chy luk su so we go sa mo cho du oso -
bo we go i te re no we go. SUV od sa mo -
cho du te re no we go róż ni się tym, że
mo że ra dzić so bie w te re nie i jed no -
cześ nie za pew nia wy so ki kom fort pod -
ró żo wa nia, w prze ci wień stwie do ty -
po wych aut te re no wych. 

Chev ro let Trax 
W tym ro ku na sa mo cho do wym

ryn ku za de biu to wa ło wy jąt ko wo cie -
ka we au to, któ re ma wszel kie za dat -
ki aby stać się prze bo jem wśród kom -
pak to wych SUV-ów. Mo wa
o Chev ro le cie Trax któ ry oce nia ny

jest ja ko sa mo chód dy na micz ny,
kom for to wy i bez piecz ny. Za sto so -
wa no w nim spo ro no wo czes nych roz -
wią zań, a wnę trze zo sta ło bo ga to wy -
po sa żo ne. We dług wszel kich
pro gnoz, ja zda tym sa mo cho dem za -
rów no po utwar dzo nych dro gach, jak
i w te re nie bę dzie au ten tycz ną przy -
jem no ścią. Chev ro let Trax to mo del
o spo koj nej i uni wersalnej sty li sty -
ce, któ ry jest ty po wym przed sta wi -
cie lem kla sy kom pak to wych SUV-ów.
Po mi mo ty po wej syl wet ki dla SUV-
a, wy raź nie moż na za u wa żyć naj no -
wszą osło nę chłod ni cy bę dą cą zna -
kiem fir mo wym tej mar ki, któ ra
zna na jest z ta kich mo de li jak Cru ze
i Ma li bu. Sa mo cho do wi eks per ci uwa -
ża ją, że jest to au to bar dzo fun kcjo -
nal ne i wy po sa żo ne w du żą ilość
schow ków, któ re kon struk to rzy
umie ści li za rów no pod pod ło gą ba -
gaż ni ka jak rów nież pod fo te la mi
i w środ ko wej kon so li. Au to po sia da
358 l po jem no ści, ale po roz ło że niu
tyl nej ka na py po wię ksza się. Mak sy -
mal na prze strzeń ła dun ko wa Chev -
ro le ta Trax, to 1370 l. Sa mo chód zo -
stał wy po sa żo ny w skła da ny na
pła sko fo tel pa sa że ra z przo du, co da -
je du że moż li wo ści do dat ko we go za -
gos po da ro wa nia wnę trza. Osta -
tecznie au to ma osiem róż nych
moż li wo ści usta wie nia sie dzeń. Ma -
ły SUV Chev ro le ta opar ty zo stał na
pły cie pod ło go wej GM Gam ma II i do -
stęp ny bę dzie w wer sji z na pę dem na
przed nią oś lub na wszyst kie ko ła.
W ga mie jed no stek na pę do wych bę -
dzie tur bo do ła do wa ny sil nik ben zy -

no wy 1.4 l, wol nos są cy sil nik ben zy -
no wy 1.6 l oraz tur bo do ła do wa ny sil -
nik wy so ko pręż ny o po jem no ści 1.7
l. Ben zy niak 1,4 współ pra cu je z 6-cio
bie go wą prze kład nią ma nu al ną, ma
140 KM mo cy i 200 Nm mak sy mal -
ne go mo men tu ob ro to we go. Sy stem
na pę du na wszyst kie ko ła jest do stęp -
ny w wer sjach z tur bo do ła do wa nym
sil ni kiem ben zy no wym 1.4 l lub wy -
so ko pręż nym 1.7l. Die sel 1.7 l ge ne -
ru je 130 KM i 300 Nm mak sy mal ne -
go mo men tu ob ro to we go. Wszyst kie
op cje z au to ma tycz ną skrzy nią bie -
gów bę dą wy po sa żo ne w tech no lo gię
Start&Stop. Sze ścio bie go wa prze -
kład nia au to ma tycz na do stęp na bę -
dzie w po łą cze niu z tur bo do ła do wa -
nym sil ni kiem ben zy no wym 1.4 l lub
wy so ko pręż nym 1.7 l. W droż szych
wer sjach sa mo chód ko rzy stać bę dzie
z tech no lo gii Chev ro let My Link, poz -
wa la ją cej wy świet lać za war tość smar -
tfo na na 7-ca lo wym wy świet la czu do -
ty ko wym. Fun kcja ta umoż li wi
do stęp do na wi ga cji po przez apli ka -
cje Brin gGo oraz z in ter ne to we go ra -
dia Tu neln. Użyt kow ni cy iP ho ne 4S
oraz z sy ste mem iOS6 bę dą mo gli za
po śred nic twem ra dia Tu neln My Link
ko rzy stać z fun kcji Si ri i zle cać jej
wy ko ny wa nie róż nych za dań. W stan -
dar do wym wy po sa że niu po ten cjal ny
na byw ca znaj dzie mie dzy in ny mi: sy -
ste my ESC, TCS, BAS, 6 po du szek
po wietrz nych, sy stem au dio z 6 głoś -
ni ka mi oraz łą cza mi Blu e to oth, USB,
Aux-in. Każ da z wer sji wy po sa żo na
jest w gniazd ko za si la nia 230V. 

PPOODD  SSTTAA  WWOO  WWEE  DDAA  NNEE::  
Chev ro let Trax 

In ne na zwy: Hol den Trax, 
Chev ro let Track 

Pro du cent: Chev ro let (GM)
Okres pro duk cji: Od 2012 ro ku 
Seg ment: Cros so ver 
Ty py nad wo zia: 5-drzwio wy SUV 
Sil ni ki: 
Ben zy no we: R4 1.4 tur bo, 

R4 1.6
Wy so ko pręż ne: R4 1.7 TD 
Skrzy nia bie gów: 5-bie go wa ma nu al na, 

6-bie go wa ma nu al na, 
6-bie go wa au to ma tycz na 

Ro dzaj na pę du: przed ni/AWD 
Dłu gość: 4248 mm 
Sze ro kość: 1766 mm 
Wy so kość: 1674 mm 
Roz staw osi: 2555 mm

Opra co wał: 
PPaa  wweełł  JJee  żżeeww  sskkii  
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Gwiazd ka prze wod ni ka ku -
li nar ne go Mi che li na jest
tym dla ku cha rza czym

Oskar dla ak to ra. W Pol sce nie
by ło do tej po ry ani jed nej re -
sta u ra cji z gwiazd ką (w Pa ry żu
jest ich po nad 80). Te go za szczy -
tu do stą pi ła nie daw no war szaw -
ska re sta u ra cja Ate lier Ama ro
i jej szef, Woj ciech Mo dest Ama -
ro. 

Po cząt ki 
Jak sam mó wi, na ten mo ment

cze kał 20 lat. Z kuch nią i go to -
wa niem zwią za ny jest od daw -
na. Ma jąc 21 lat, w przer wie stu -
diów wy je chał do Lon dy nu. I ku
roz pa czy ro dzi ców, któ rzy wi -
dzie li w nim przy szłe go ab sol -
wen ta po li to lo gii, po sta no wił,
że nie wra ca. Tra fił do pra cy
w kuch ni, ale naj pierw ubar wił
nie co swo je CV za miesz cza jąc
w nim in for ma cję, że ma do -
świad cze nie w ga stro no mii.
W cza sie roz mo wy kwa li fi ka cyj -
nej prze ko nał zna ne go sze fa
kuch ni, że wpraw dzie nie ma
wiel kiej prak ty ki, ale „zro bi
wszyst ko, że by szef był z nie go
za do wo lo ny”. Ko cha kuch nię
i jak przy znał w któ rymś z wy -
wia dów, „uwiel biał jak mu da -
wa li do po kro je nia ce bu lę al bo
30 kg par me za nu do star cia”.
W Wiel kiej Bry ta nii pra co wał
dzie więć lat. Wszyst ko co za ra -
biał wy da wał na in we sto wa nie
w sie bie. Go to wa nia uczył się

u naj lep szych świa to wych mi -
strzów. Po po wro cie do Pol ski
miał już re no mę do sko na łe go
ku cha rza, w ze szłym ro ku wziął
udział w pol skiej edy cji pre sti -
żo we go spot ka nia naj lep szych
sze fów kuch ni na świe cie z cy -
klu „Co ok It Raw” (w wol nym
tłu ma cze niu „Go to wa nie u źró -
dła”). Po otrzy ma niu gwiazd ki
Mi che li na, Ama ro po wie dział, że
„przy zna wa nie gwia zdek po le -
ga na utrzy ma niu stan dar du re -
sta u ra cji. Nie ma tu miej sca na
po praw ki, gor sze dni, nie u wa -
gę, al bo po da nie pro duk tu niż -
szej ja ko ści”. Dla mnie do sta nie
tej gwiazd ki by ło spra wą na ro -
do wą i uda ło się”. 

Ate lier Ama ro 
Je sie nią 2011 ro ku Ama ro

otwo rzył w War sza wie swo ją re -
sta u ra cję, a w ubieg łym ro ku
Ate lier Ama ro otrzy ma ła sym -
bol Wscho dzą cej Gwiazd ki. In -
spek to rzy Mi che lin by li pod du -
żym wra że niem wy ko rzy sta nia
w re sta u ra cji lo kal nych, pol -
skich pro duk tów. Ujął ich in no -
wa cyj ny styl go to wa nia i wy jąt -
ko wo ory gi nal ne go po łą cze nia
sma ków. W re sta u ra cji Ama ro
moż na skosz to wać naj dziw niej -
szych po traw, na przy kład pia -
ny z czar ne go bzu, ta ta ra z sar -
ny czy lo dów z czer wo nej
ka pu sty. Naj lep szy pol ski ku -
charz się ga po skład ni ki któ re
nie by ły do tąd wy ko rzy sty wa -

ne. W je go re sta u ra cji Na tu ra
spo ty ka się z Na u ką. Ate lier od -
kry wa na no wo pol ską kuch nię
za po mo cą ka len da rza na tu ry
i re ak ty wu je na ta le rzu czte ry
po ry ro ku. Rok po dzie lo ny jest
na 52 ty god nie ze zmie nia ją cym
się se zo no wo me nu, a Ama ro
wy ko rzy stu je no wo czes ny
sprzęt i ba da nia mo le ku lar ne do
„świa do me go go to wa nia”. Je go
kuch nia mo le ku lar na uzy sku je
czy ste sma ki czę sto nie spo ty ka -
ny mi me to da mi i za po mo cą za -
ska ku ją cych ze sta wień. Wła ści -
ciel ser wu je wy ra fi no wa ne
po tra wy nie mal wy łącz nie
w opar ciu o lo kal nych pro du -
cen tów ofe ru ją cych pro duk ty
naj wyż szej ja ko ści. Co dzien nie
pe ne tru je roz sia ne po ca łym Ma -
zo wszu tar gi ryb ne, gos po dar -
stwa rol ne, ale spo ra część za -
o pa trze nia po cho dzi z je go
włas ne go gos po dar stwa po ło -
żo ne go kil ka dzie siąt ki lo me -
trów od War sza wy. Są tam dwie
ogrze wa ne przez ca ły rok
szklar nie, sa dy, ho do wla świń,
prze pió rek, per li czek i ka czek.
Każ de go dnia ra no Woj ciech
Ama ro zbie ra w po bli skim le sie
ig ły sos ny, świer ku, zio ła i prze -
róż ne kwia ty. Te na tu ral ne pro -
duk ty da ją gwa ran cję wy szu ka -
ne go sma ku i do sko na łej ja ko ści
po traw. Mi ni mal ny ze staw
trzech dań na oso bę kosz tu je
w Ate lier Ama ro oko ło 200 zło -
tych.

Dro go cen na gwiazd ka
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Jedna
gwiazdka
określa bardzo
dobrą
restaurację
w swojej
kategorii, 
dwie oznaczają
rewelacyjną
kuchnię wartą
odwiedzenia,
a trzy
– wyjątkową
kuchnię,
w której trzeba
się znaleźć.

Źródło: http://mmintafood.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-15-12-02-19.jpgWojciech Modest Amaro, twórca i szef kuchni Atelier Amaro. 
Źródło: www.naszawarszawa.com/2012/02/atelier-amaro.html 



Wła ści ciel re sta u ra cji wi zy ty in spek -
to rów Mi che li na spo dzie wał się w każ -
dej chwi li. Sie dem dni po otwar ciu zja -
wił się w re sta u ra cji prze cięt nie
wy glą da ją cy klient, za mó wił obo wią -
zu ją cy te go dnia po si łek, za pła cił i do -
pie ro wte dy przy znał się kim jest.
Prze pro sił wła ści cie la, że po ja wił się
tak wcześ nie – za led wie kil ka dni po
otwar ciu lo ka lu. Na co Mo dest Ama -
ro od po wie dział: „Ależ nic nie szko dzi
– cze ka łem na to 20 lat”. In spek tor
Mi che li na za mó wił i zjadł pięć dań: ta -
tar z je le nia, zu pę bo ro wi ko wą z cie -
lę cą gra si cą i owo ca mi aro nii wzmoc -
nio ną eks trak tem z leś ne go mchu.
Oprócz te go san da cza z wę dzo ną kosz -
te lą i chut ney z po rze czek i ko pru mor -
skie go, po lęd wi cę z ło sia na pa lo nym
sia nie z ko rą dę bu, a na de ser ciast -
ko z wę dzo nej grusz ki z lo da mi ja łow -
co wy mi i sos no wy mi. 

Dro go cen na gwiazd ka 
Gwiazd ka Mi che lin to ma rze nie

wszyst kich re sta u ra to rów na ca łym
świe cie. Jest ogrom nym wy róż nie -
niem, dla te go za sa dy jej przy zna wa -
nia są bar dzo re stryk cyj ne. De cy zję
o jej przy zna niu po dej mu je aż trzech
in spek to rów Mi che lin, któ rzy naj -
pierw re ko men du ją, a po tem opi niu -
ją da ną re sta u ra cję. Wi zy ty ni czym
nie wy róż nia ją cych się in spek -
to rów za wsze są ano ni mo we. Po
skoń czo nym po sił ku i ure gu lo -
wa niu ra chun ku in spek tor mo -
że się ujaw nić, ale wca le nie mu -
si. 

Gwiazd ki Mi che lin in spek to -
rzy przy zna ją ko le gial nie, nato -
miast de cy zję o umiesz cze niu da -
nej re sta u ra cji w prze wod ni ku
mo że pod jąć tyl ko je den z nich.
Jed na gwiazd ka okre śla bar dzo
do brą re sta u ra cję w swo jej ka -
te go rii, dwie ozna cza ją re we la -
cyj ną kuch nię war tą od wie dze -
nia, a trzy – wy jąt ko wą kuch nię,
w któ rej trze ba się zna leźć.
Gwiazd ki są przy zna wa ne we -
dług pię ciu na stę pu ją cych kry -
te riów: ja ko ści ofe ro wa nych dań,
sma ku, spo so bu ich po da nia,
sty lu kuch ni, sto sun ku ja ko ści
do ce ny oraz sta ło ści po zio mu
kuch ni lo ka lu. Gwiazd ki oce nia -
ją tyl ko i wy łącz nie to, co znaj -
du je się na ta le rzu klien ta.
W prze wod ni ku „Ma in Ci ties of
Eu ro pe” re sta u ra cjom przy zna -
wa ne są na stę pu ją ce wy róż nie -
nia: 
n Sztuć ce (Łyż ka & Wi de lec), za

wy strój wnę trza lo ka lu, ja kość
ob słu gi (ilość kel ne rów), atmo -
s fe rę lo ka lu (in spek to rzy mo -
gą przy znać od jed ne go do pię -
ciu sztuć ców). 

n Bib Go ur mand (uśmiech nię ty lu -
dzik), za sto su nek ja ko ści do ce ny.

n Gwiazd ki Mi che lin, za wa lo ry sma -
ko we po traw (od jed nej do trzech
gwia zdek).
Lo ka le wy bie ra ne są obiek tyw nie,

tyl ko i wy łącz nie dla do bra klien tów.
Za war te w nich da ne są na bie żą co
ak tu a li zo wa ne. Te go rocz na edy cja
„Ma in Ci ties of Eu ro pe” opi su je po -
nad 2154 re sta u ra cji re pre zen tu ją -
cych róż no rod ne sty le, ska le i za kres
ce no wy.

Fir ma Mi che lin, czy li opo ny,
kuch nia i tu ry sty ka 

Z pew no ścią wszyst kim czy tel ni kom
fir ma Mi che lin ko ja rzy się z pro duk -
cją opon. Ma ło kto jed nak wie, że 
wy da je tak że słyn ne ma py oraz prze -
wod ni ki ku li nar ne (czer wo ne) i tu ry -
stycz ne (zie lo ne). Czer wo ny Ku li nar -
ny Prze wod nik Mi che li na ist nie je na
ryn ku od po nad 100 lat i jest uzna wa -
ny za naj waż niej szy ku li nar ny prze -
wod nik na świe cie. Na zy wa ny by wa
„Bib lią Sma ko szy” i opie ra się na roz -
bu do wa nym sy ste mie sym bo li opi su -
ją cych każ dy lo kal. Pier wsza gwiazd -
ka zo sta ła przy zna na re sta u ra cji
w 1926 ro ku, a już czte ry la ta póź niej
zo stał wpro wa dzo ny sy stem trzyg -
wiazd ko wy. Od te go cza sy sta ły się

sym bo lem i zna kiem roz poz naw czym
Prze wod ni ków Mi che li na, któ re ofe -
ru ją naj lep szy wy bór re sta u ra cji i ho -
te li w każ dej ka te go rii i na każ dą kie -
szeń. Jest to moż li we dzię ki
sto so wa niu na ca łym świe cie tych sa -
mych kry te riów i me tod oce ny. Re sta -
u ra cja w Eu ro pie wy róż nio na trze ma
gwiazd ka mi jest na ta kim sa mym po -
zio mie, jak re sta u ra cja z ta ką sa mą
ilo ścią gwia zdek na przy kład w USA.
Przy re sta u ra cjach ozna czo nych
gwiazd ką umiesz cza się wy kaz ich spe -
cjal no ści ku li nar nych. 

Zie lo ne Prze wod ni ki Mi che li na po -
wsta ją z my ślą o pod róż nych i nie do -
ty czą re sta u ra cji i ho te li w da nym re -
gio nie. Trzy gwiazd ki ozna cza ją
miej sce któ re bez dy sku syj nie trze ba
od wie dzić. Dwie pod po wia da ją miej -
sca war te zo ba cze nia, nato miast jed -
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na – in te re su ją ce. W przy pad ku Zie -
lo ne go Prze wod ni ka re cen zen ci bio -
rą pod uwa gę dzie więć kry te riów czy -
li: pier wsze wra że nie da ne go miej sca,
re no mę i po pu lar ność, licz bę za byt -
ków, na gro dy i wy róż nie nia, war tość
hi sto rycz ną i ar ty stycz ną da ne go miej -
sca, pięk no i wa lo ry este tycz ne, au -
ten tyzm i spój ność, wy go dę dla pod -
róż nych oraz ogól ne wra że nia
z pod ro ży. Pier wszy Zie lo ny Prze wod -
nik „Zam ki nad Lo a rą” zo stał opub li -
ko wa ny w 1937 ro ku i od te go cza su
wy daw nic two Mi che lin po sze rzy ło
ofer tę aż do 309 po zy cji w 9 wer sjach
ję zy ko wych. W 1900 ro ku na fran cu -
skich dro gach po ja wi ły się pier wsze
au to mo bi le. An dre Mi che lin za ło żył
we Fran cji sieć biur in for ma cji tu ry -
stycz nej, któ re wska zy wa ły pod róż -
nym gdzie moż na prze no co wać i do -
brze zjeść, a kie row com wska zy wa ły
naj do god niej sze tra sy. Sześć lat póź -
niej te wszyst kie da ne zo sta ły ze bra -
ne w jed nym prze wod ni ku. Wszyst kie
in for ma cje za war te w prze wod ni kach
są spraw dza ne i ak tu a li zo wa ne. Ich
au to rzy jeż dżą po ca łym świe cie po -
szu ku jąc do sko na łych re sta u ra cji i tu -
ry stycz nych cie ka wo stek. 

Co ro ku oko ło stu in spek to rów Mi -
che li na od wie dza ano ni mo wo re sta u -
ra cje i ho te le, a wszy scy po słu gu ją się

tym sa mym sy ste mem oce ny i prze -
strze ga ją ko dek su etycz ne go. Dla te -
go przy zna wa ne przez nich gwiazd ki
są sym bo lem wy jąt ko wo wy so kiej ja -
ko ści i wia ry god no ści. Wszy scy re sta -
u ra to rzy na ca łym świe cie ma rzą
o trzech gwiazd kach Mi che li na, nie -
ste ty w tym ro ku przy zna no je tyl ko
26 re sta u ra cjom. Gwia zdek nie otrzy -
mu je się na za wsze. Co ro ku we ry fi -
ko wa ne są spo so by ich przy zna wa nia
i czę sto zda rza się, że re sta u ra cja nie
tyl ko nie otrzy mu je do dat ko wej
gwiazd ki, ale tra ci tę któ rą po sia da. 

Woj ciech Mo dest Ama ro jest obec -
nie naj bar dziej
uzna nym i naj po -
pu lar niej szym re -
sta u ra to rem
w Pol sce. Po dej -
mu je ciąg łe wy -
zwa nia i wy zna -
cza so bie ko lej ne
ce le. Je go kuch -
nia jest kuch nią
no wo czes ną i kre -
a tyw ną – kuch nią
XXI wie ku. Je go
naj bliż sze pla ny,
to otwar cie ku li -
nar ne go la bo ra to -
rium i de li ka te -
sów. Zna jąc

de ter mi na cję i dą że nie do ce lu sze fa
Ate lier Ama ro z pew no ścią zre a li zu je
on swo je ko lej ne ma rze nia. 

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa  

Wszyst kim spra gnio nym ku li nar -
nych roz ko szy, po da ję na zwy an twer -
pskich lo ka li uty tu ło wa nych gwiazd -
ka mi Mi che lin: 

n Dwie gwiazd ki Mi che lin: t’Zil te. 
n Jed na gwiazd ka Mi che lin: Bij

Lam & Yin, Do me, Het Ge ba ar,
Kom mi foo, t’For nu is. 

SSmmaacczz  nnee  ggoo!!  
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t'Zilte - MAS. Żródło: http://www.zone03.be/wca_digi/resto_detail/53/195021/t-Zilte.html



Mię so 
Mię so jest prze de wszyst kim źró dłem

biał ka i tłusz czy. Do star cza tak że wie -
le że la za, cyn ku oraz ta kich wi ta min
jak A, D, B1, B3, B6 i B12. Z ana to -
micz ne go pun ktu wi dze nia czło wiek
jest mię so żer cą. Spójrz w lu strze na
dwa kły w swo jej gór nej szczę ce – one
są te go wskaź ni kiem. Ba da nia na u ko -
we do wio dły, że bez mię sa tak że da się
żyć w do brym zdro wiu, trze ba tyl ko ro -
bić to z gło wą. Wy bór na le ży więc do
Cie bie. W kuch ni pol skiej nie ma prob -
le mu z nie do bo rem pro duk tów mięs -
nych. Je steś my na ro dem przy wią za -
nym do tra dy cji więc je śli mo ja ma ma
sma ży ła scha bo we, to i ja sma żę scha -
bo we. Wie le z tych za ko rze nio nych
zwy cza jów utrzy mu je my przy ży ciu nie
bez po wo du. Kuch nia pol ska jest po
pro stu pysz na. Nie bę dzie dla czy tel -
ni ka nie spo dzian ką, że wtrą cę w tym
mo men cie ma łe „ale”... 

Tłuszcz
Czło wiek po trze bu je do ży cia trzech

pod sta wo wych skład ni ków od żyw -
czych. Są to wę glo wo da ny, biał ka
i tłusz cze. Wi ta mi ny i mi ne ra ły są rów -
nież nie za stą pio ne, ale o tym w in nym
ar ty ku le. Ja kie sko ja rze nia przy no si
sło wo „tłusz cze”? Mo że „ma sło, sma -
lec i nad wa ga...?” Je śli tak, to pro szę
czy tać da lej, bo jest to bar dziej skom -
pli ko wa na kwe stia. 

Ist nie ją do bre i złe tłusz cze. Nie ste -
ty w mię sie znaj du ją się prze de wszyst -
kim te złe. Sły szę czę sto, że wszyst ko
co smacz ne jest nie zdro we, a wszyst -

ko co zdro we jest nie smacz ne. Gdy
przy jrzy my się bli żej „ma gii” tłusz czu,
zro zu mie my skąd to prze ko na nie. Spe -
cja li ści z prze my słu ży wie nio we go za -
u wa ży li że z ja kie goś po wo du czą ste -
czki tłusz czu w kon tak cie z ję zy kiem
i pod nie bie niem wy wo łu ją przy jem ne
uczu cie. Nic na to nie po ra dzi my – tłu -
ste mię so i ma śla ne cia ste czka ma ją
„to coś”. I te go cze goś szu ka my też
w na szych da niach. Zre zy gno wać
z tłu stej kieł ba sy i panie ro wa nych
scha bo wych? Nie jest to coś co zro bi -
li byś my z wiel kim en tu zjaz mem. Ale
wy o braź so bie, że wca le nie mu sisz re -
zy gno wać z tłusz czu i wciąż cie szyć
się do brym zdro wiem... Jak? Za stąp
nie zdro wy tłuszcz zdro wym tłusz czem
nie na sy co nym.

Naj lep szym co mo że my w tej sy tu a -
cji zro bić jest ku po wa nie chu de go mię -
sa i sma że nie go wzdro wych tłusz czach.

W skle pie
MMiięę  ssoo  wwoo  łłoo  wwee..  Prak tycz nie każ da

je go część za li cza się do gru py chu -
dych mies.

DDrróóbb.. Pierś z kur cza ka i in dy ka jest
mi le wi dzia na w kuch ni. Tak sa mo
udka z kur cza ka. Wiedz jed nak, że
tzw. „soep kip” (kur czak do zu py) za -
wie ra wię cej niż 10% tłusz czu, co kla -
sy fi ku je go do mięs pół tłu stych. 

CCiiee  llęę  ccii  nnaa..  Uży waj wszyst kich jej czę -
ści w kuch ni.

WWiiee  pprrzzoo  wwii  nnaa..  
Ku puj: var ken sha a sje, mi gno net -

te, var ken sko te let, var ken sge bra ad.
Ver ken sge bra ad to du ży po nad pół ki -
lo wy ka wa łek prze zna czo ny do przy -
rzą dza nia pie cze ni.

Ogra nicz: var ken scar bo na de (schab),
spek i ma ger spek (bo czek), rib bet jes
(że ber ka)

JJaa  ggnniięę  ccii  nnaa  lluubb  bbaa  rraa  nnii  nnaa  
Ku puj: lam sbo ut lap je, lam sfi let,

lam sko te let
Ogra nicz: lamsscho u der, lam skar -

bo na de, lam sbo ut

Zbyt tłu ste
Za pa mię taj po niż szą li stę. Te pro -

duk ty za wie ra ją wie le tłusz czy na sy -
co nych (nie zdro wych) i cho le ste ro lu: 
n kieł ba sa i pa rów ki
n że ber ka 
n mię so mie lo ne ku po wa ne w skle pie

(do da wa ny jest do nie go m.in.
tłuszcz i sól)

n pra wie wszyst kie pod ro by. m.in.
ner ki i wą trób ka

W zdro wych pro por cjach
Trze ba nie tyl ko wie dzieć co naj le -

piej jeść, ale tak że w ja kich ilo ściach.
W zdro wej zrów no wa żo nej die cie 110000
ggrraamm  mmiięę  ssaa  ddzziieenn  nniiee  w zu peł no ści wy -
star czy. Ile to jest w prak ty ce? Np.
jed na pierś z kur cza ka wa ży śred nio
160g. Nie po trze bu jesz więc wię cej
niż oko ło po ło wy z te go, że by do star -
czyć or ga niz mo wi bar dzo wie le że la -
za, cyn ku i wi ta mi ny B12.

A co z tym do brym tłusz czem do
sma że nia? 11  łłyyżż  kkaa  ssttoo  łłoo  wwaa  oollee  jjuu  rroo  --
śślliinn  nnee  ggoo  nnaa  oossoo  bbęę  ddzziieenn  nniiee sta no wi
op ti mum. My ślisz te raz, że w jed nej
łyż ce ole ju ni gdy nie usma żysz ste ka
wo ło we go? Użyj wiec mniej szej pa tel -
ni. Im mniej sza po wierz chnia, tym
mniej tłusz czu po trze bu jesz.

JJooaannnnaa  CCzzeerrnniiaakk

Wizyta w supermarkecie
Prze wod nik po bel gij skich pro duk tach żyw no ścio wych
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Złe tłuszcze

Są to tak zwane tłuszcze nasycone.
Nie chcesz mieć problemu z cholesterolem?
Ogranicz wiec spożycie tłuszczy nasyconych,

ponieważ Twój organizm przetwarza je 
od razu w cholesterol. Gdy nagromadzi się

go wystarczająco dużo w układzie
krwionośnym, dochodzi do

niespodziewanego zatoru (zatkania się żył)
i ataku serca.

W mięsie?
Tak. Mięso zawiera przede wszystkim

tłuszcze nasycone.

Jak rozpoznać?
Twardnieją w temperaturze pokojowej. 

Np. grudki tłuszczu pływające w zimnym
rosole albo te prawie przezroczyste kawałki

w upieczonych żeberkach.

Słowniczek

Mager/halfvet/vet
– chudy/półtłusty/tłusty
Rund – wołowina
Varken (s) (vlees) – wieprzowina
Kip/Kalkoen – kurczak/indyk
Gevogelte – drób
Kalf – cielęcina
Lams – jagnięcina/ baranina
Paard – konina

Po wtór ka z błon ni ka

Pa mię tasz jesz cze cze go do ty czył 
po przed ni ar ty kuł? Po sta raj się 

za pa mię ty wać naj waż niej sze in for ma cje
i wcie laj je w ży cie!

Kto jest naj lep szym przy ja cie lem 
błon ni ka? 

OD PO WIEDŹ: wo da. 

Ile wo dy na le ży pić dzien nie?
OD PO WIEDŹ: mi ni mum 1,5l dzien nie 

(= 3 ma łe bu te le czki lub ok. 7 szkla nek). 

Na co po ma ga błon nik?
OD PO WIEDŹ: Błon nik po ma ga 

m.in. na za par cia



Wresz cie nad e szła! Dlłu go wy -
cze ki wa na, uka za ła się nam
przez utyt ła ne szy by pach nąc

nie spo dzian ka mi spod top nie ją ce go
śnie gu, nio sąc lek na zi mo wą de pre -
sję i gwa ran tu jąc tłok w lo dziar niach
i ka wiar niach na Groen Pla ats. Mó -
wią na nią Len te, Prin temps, Spring,
Pri ma ve ra, Frühling, Awiw... Ma lo -
wał ją Bot ti cel li, śpie wał o niej Gre -
chu ta, pi sał o niej Mic kie wicz. Jest
bo ha ter ką sta ro pol skich przy słów,
zwią za nych głów nie z or ni to lo gią (po -
noć jed na ja skół ka jej nie czy ni, ale
po wrót bo cia nów to znak, że się zbli -
ża). Spra wia, że lu dzie wcie la ją w ży -
cie te o rię względ no ści (w paź dzier ni -
ku, przy 15°C wszy scy otu la ją się
płasz cza mi, za to w kwiet niu, przy tej
sa mej tem pe ra tu rze pa ra du ją w bluz -
kach z krót kim rę ka wem). Na tu ra bu -
dzą ca się do ży cia za po wia da pier wsze
ko ma ry, pier wsze mo to ro we leś ne
drif ty, pier wsze za kra pia ne im pre zy
w ple ne rze, pier wsze kom plek sy zwią -
za ne ze zbli ża ją cym się se zo nem bi ki -
ni (któ ry unie moż li wia cho wa nie fał -
dek pod wiel ki mi swe tra mi)
i ko niecz no ścią zmia ny zi mo wych
opon na let nie, pier wsze grun tow ne
po rząd ki od Bo że go Na ro dze nia i pier -
wszy stres przed zbli ża ją cy mi się nie -
u bła ga nie eg za mi na mi. To właś nie
esen cja Wios ny! 

Ekologiczne naczynia 
Kil ka dni te mu, pró bu jąc kul ty wo -

wać zi mo wy brak ży cia sie dzia łam
przed kom pu te rem i oglą da łam zdję -
cia ko tów prze mie rza ją cych wszech -
świat na ke y bo ar dzie, kie dy na gle,
przez uchy lo ne ok no wpa ro wał pod -
much wio sen nej bry zy, któ ry (ni czym
w kre sków kach) cią gnął za so bą woń
pie czo ne go na gril lu kur cza ka. Za -
zdrość wo bec są sia dów, któ rzy ma ją
ka wa łek „ogród ka” w któ rym mo gą
bez kar nie prak ty ko wać dro bio we so -
la rium za in spi ro wa ła mnie do przy -
go to wa nia cze goś, co spra wi, że za -
pom nę o nie zli czo nych „za le tach”
miesz ka nia na czwar tym pię trze bez
bal ko nu. Tym ra zem po sta wi łam na
eko lo gicz ne czar ki do de se rów. Wię -
kszość z nas do sta je drga wek na
dźwięk sło wa „eko lo gicz ne” – ko ja rzy
się nam to czę sto z pro duk ta mi bez
za pa chu (eko lo gicz ny płyn do my cia
na czyń), czy sma ku (eko lo gicz na co -
la), a prze de wszyst kim ze sło ną ce -
ną, któ rą mu si my za nie pła cić. War -
to jed nak pa mię tać, że tyl ko dzię ki
ta kim pro duk tom wie my do kład nie
czym do kła da my do pie ca ma szy ny
zwa nej cia łem. W do dat ku, dzię ki tym

eko lo gicz nym pu char kom prze ko na -
cie się, że na tu ro-przy jaz ne pro duk ty
wca le nie mu szą być gor sze od tych
„zwy kłych”, a w tym przy pad ku są na -
wet o wie le lep sze! Do rze czy... Aby
wy ko nać te JA DAL NE ta le rzy ki, po -
trzeb na nam bę dzie cze ko la da i kil ka
ma łych ba lo nów. Je śli aku rat od ży -
wasz po wczo raj szej im pre zie i osta t -
nią rze czą na ja ką masz ocho tę jest
dmu cha nie ba lo nów, al bo nie wiesz
do kład nie ile po wie trza do nich wpom -
po wać, po proś o to la to rośl (swo ją lub
cu dzą – by prze ko nać dzia twę do po -
mo cy, obie caj, że po skoń czo nym za -
da niu ba lo ny bę dzie moż na per fid nie
prze dziu ra wić). Wiel kość ba lo nów,
któ re uda im się nad mu chać po win -
na być wy star cza ją ca (chy ba że wy -
cho wu jesz mło dych sak so fo ni stów,
wte dy za sto puj ich, kie dy ba lon prze -
roś nie ich gło wy). Pa mię taj, że dziu -
ra wie nie mu si być kon tro lo wa ne i na -
stą pi do pie ro w na stęp nej fa zie! Kie dy
ba lo ny bę dą go to we, przejdź do roz -
to pie nia cze ko la dy. Moż na wło żyć ją
do me ta lo wej mi ski, umiesz czo nej nad
gar nkiem z go rą cą wo dą (ba in-ma rie),
lub po pro stu roz to pić ją w ron del ku
na ma łym ogniu. Na stęp nie przy go -
tuj du żą tac kę (mo żesz przy kryć ją 
pa pie rem do pie cze nia by nic nie przy -
wie ra ło) i roz pocz nij pro ces kre a tyw -
ny: łyż ką na bierz tro chę płyn nej cze -
ko la dy i wy lej ją na pa pier, umocz
jed ną trze cią ba lo na w cze ko la dzie
i umieść go na uprzed nio przy go to -
wa nej cze ko la do wej pla mie. Ba lon po -
wi nien le żeć nie ru cho mo (je śli oka że
się to nie moż li we, za przę gnij do pra -
cy swych ma łych po moc ni ków, po proś
ich o po trzy ma nie ba lo nów i za graj
z ni mi w „kto pier wszy się po ru szy,
ten sprzą ta po je dze niu”). Kie dy cze -
ko la da za sty gnie (po ok. 5-10 mi nu -
tach), od wo łaj grę i roz pocz nij ko lej -
ną, na przy kład „prze bij ba lo ny bez
uży wa nia rąk”. Po ukoń czo nej grze,
po in for muj zwy cięz cę, że w na gro dę
mo że po sprzą tać resz tki ba lo nów (za -
leż nie od wie ku: al bo cię uści ska ze
szczę ścia, al bo rzu ci nie na wist ne spoj -
rze nie i się ob ra zi). Te raz wy star czy
tyl ko na ła do wać do cze ko la do wych
pu char ków ca ły asor ty ment po bli skiej
lo dziar ni/cu kier ni (i przy oka zji za mó -
wić wi zy tę u den ty sty/die te ty ka) i cie -
szyć się wios ną! Te cze ko la do we pysz -
no ści moż na prze cho wy wać w lo dów ce
i za brać ze so bą na przy kład na pik -
nik lub MA JÓW KĘ. Mam na dzie ję, że
prze ko na łam cię do eko lo gicz nych pu -
char ków. Je śli po wyż sze ra cje do cie -
bie nie prze ma wia ją, po myśl o tym, że
po skoń czo nym de se rze nie mu sisz

myć ab so lut nie żad nych na czyń (na -
tu ral nie, po tym ar gu men cie nie ma
sen su kon ty nu o wać spo ru). 

Smacz ne go!
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Wiosenne rewolucje



I Ty możesz zostać
kreatorem mody

Maj to nie tyl ko czas, w któ rym na -
tu ra bu dzi się do ży cia. To też czas,
kie dy pa nom co raz trud niej uda wać,
że to „coś” pod ko szul ką to sze ścio -
pak (no chy ba że pi wa), a paniom wy -
pa da od pa lić ko siar kę i po zbyć się
owło sie nia z dol nych koń czyn, co by
nie stra szyć bied nych, ni cze go nie po -
dej rze wa ją cych przed sta wi cie li płci
brzyd kiej. Po po myśl nym ukoń cze niu
te go za da nia, aż się chce za ło żyć mi -
ni al bo szor ty i po le żeć w ma jo wym
słoń cu, na bie ra jąc ko lo ru. Co  praw da
za mo dą trud no nad ą żyć, ale jesz cze
się nie spot ka łam ze sty lem pt. krót -
ka spdód ni czka + zi mo we bu cio ry.
Dla te go też war to o my śleć o za mia -
nie ogu mie nia na bar dziej adek wat -
ne do po ry ro ku. W tym se zo nie kró -
lu ją bu ty DIY, czy li wy ko na ne
w do mo wym za ci szu, ory gi nal ne, nie -
pow ta rzal ne, bu dzą ce za zdrość u sza -
fia rek, ide al ne na wios nę i la to (da da
dam...) san da ły! Pew nie po wiesz za -
raz „prze cież nie je stem szew cem, skąd
mam wie dzieć jak się ro bi bu ty?!”. Nic
prost sze go! Po pier wsze mu sisz za o -
pa trzyć się w ba zę, czy li po spo li te ja -
pon ki za 5 euro al bo i mniej. Do stęp -

ne w sie ciów kach lub gdzieś na dnie
two jej włas nej sza fy. Po dru gie, przy -
go tuj ka wa łek ma te ria łu o ko lo rze
i wzo rze two ich wy ma rzo nych san da -
łów (mo żesz oczy wi ście ku pić no wy
ma te riał, ale wy cię cie pa ska ze sta rej
su kien ki oka że się tań sze i bar dziej
eko lo gicz ne, re cy kling to pod sta wa!).
Za leż nie od gu stu, na jed ne go bu ta
po trzeb ny ci bę dzie pa sek o sze ro ko -
ści ok. 5cm i dłu go ści od 40cm do
80cm. Złóż ta ki rów no ucię ty pa sek
wzdłuż i w po przek, a na stęp nie prze -
wlecz go przez gór ną część ja po nek
(jak po ka za ne na zdję ciu). Owiń gę -
sto bocz ne czę ści pa skiem ma te ria łu
tak, aby ba za by ła cał ko wi cie za kry -
ta. Two je no we san da ły są go to we do
uży cia! Wy star czy tyl ko owi nąć po zo -
sta łe czę ści pa ska wo kół kost ki i za -
wią zać z ty łu (lub z przo du) na ko kar -
dkę. Ta kie san da ły są go to we
w do słow nie 5 mi nut, mo żesz więc na -
być kil ka róż nych tka nin w do wol -
nych ko lo rach, by two je bu ty za wsze
pa so wa ły do resz ty odzie nia. Ta sa ma
sztu czka przy da się je śli chcesz sper -
so na li zo wać bu ty na ko tur nach, czy
ob ca sach, klap ki na pla żę, na gril la,
czy na MA JÓW KĘ! Włas no ręcz nie wy -
ko na ne san da ły to tak że ide al ny pre -
zent na Dzień Mat ki... Do dzie ła!

Broń mug`owego rażenia*
Nie ste ty wraz z wios ną i ciep ły mi

wie czo ra mi wra ca ją do nas bez dusz -
ni pre da to rzy żąd ni krwi. Trze pot ich
skrzy deł sta wia nas na rów ne no gi,
a wro gie bzy cze nie spra wia, że pul su -
ją ca na skro ni ży ła jest bli ska eks plo -
zji. Nie wia do mo skąd się bio rą, gdzie
się za gnież dża ją i jak je wy pło szyć...
Po dob no nie lu bią dy mu pa pie ro so -
we go, ale uwiel bia ją ba na ny. Jed no
jest pew ne: ewo lu cja mu sia ła być na
spo rym ra u szu kie dy poz wo li ła prze -
trwać ko ma rom. W po przed nim nu -
me rze moż na by ło zna leźć wska zów -
kę jak za bez pie czyć miej sce ko ma rzej
zbrod ni (dla za po mi nal skich: ugry zie -
nie trze ba za kle ić taś mą kle ją cą lub
po sma ro wać bez bar wnym la kie rem
do paz nok ci), jed nak lep szym roz wią -
za niem jest za po bie ga nie! Jak się
uchro nić przed tą wio sen no-let nią klą -
twą? Jak za bez pie czyć dom i uchro -
nić do mow ni ków od ko ma rzej pla gi,
za cho wu jąc jed no cześ nie mi ni mum
zdro we go roz sąd ku i gu stu? Roz wią -
za nie jest pro ste: trze ba unie moż li wić
im przed o sta nie się po mię dzy na sze
czte ry ścia ny. In ny mi sło wy – czas za -
in sta lo wać mo ski tie rę. Oczy wi ście ba -
nal nym, kup nym, sza rym i smut nym
mo ski tie rom mó wi my sta now cze NIE.
Jak już pew nie zdą ży łeś się prze ko -
nać, je stem wiel ką fan ką do mo wych
re wo lu cji i nie pow ta rzal nych pro jek -
tów. Dla te go też za chę cam cię do wy -

pró bo wa nia mo ski tie ry do mo wej ro -
bo ty, któ ra bę dzie nie tyl ko rów nia
sku tecz na jak ta prze my sło wa, ale
i bar dziej este tycz na i do sto so wa na
do two je go gu stu. Pod sta wo wym su -
row cem, któ ry moż na wy ko rzy stać do
te go pro jek tu jest ko ron ko wy ma te -
riał – na przy kład z fi ran ki. Po do kład -
nym zmie rze niu ra my wy ci na my pro -
sto kąt o wy mia rach nie ru cho mej
czę ści ok na. Na stęp nie przy kle ja my
do kra wę dzi ma te ria łu ka wał ki dwu -
stron nej taś my kle ją cej (lub in ne go
kle ju – za leż nie z cze go zbu do wa ne są
two je ok na) i mo cu je my mo ski tie rę
z ze wnętrz nej stro ny ok na. Te raz mo -
żesz spo koj nie spać z otwar tym ok -
nem, pod czas gdy ko ma ry roz bi ja ją
swo je ma leń kie mor dki o two ją no wą,
spryt ną mo ski tie rę. Dla lep sze go efek -
tu wi zu al ne go mo żesz po trak to wać
ma te riał spray em lub zwy kłą far bą
(po sta raj się zro bić to PRZED za mon -
to wa niem mo ski tie ry). Tym spo so bem
prze chy trzy łeś ko ma ry, pszczo ły, mu -
chy, osy i wszyst kie in ne szkod ni ki
ła se na za war tość two ich żył. Te raz
mo żesz spo koj nie de lek to wać się de -
se rem z cze ko la do wych pu char ków,
po dzi wia jąc włas no ręcz nie wy ko na ne
san da ły i nie mar twiąc się owa dzim
bzy cze niem za otwar tym ok nem. 

Wios na, ach to ty!

Źró dło: http://www.365slojd.se
http://www.red dit.com 
http://www.jo ybx.com 

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  GGaa  ttoo  NNee  ggrroo

* [1] mug (nl) – komar
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„An twer pia po pol sku” 
vo or on ze 

ne der lan dsta li ge vrien den

Deze dag wordt, sinds 1890, in Po len ge or ga ni se erd
do or de com mu ni stisc he en de so cia li stisc he or ga ni sa ties
en hij kre eg de vorm van de mon stra ties van de ar be i der -
sklas se. Tij dens de an ne xa tie wer den ze on der drukt do or
de tsa ri stisc he over he id en tij dens de Twe -
e de Re pub liek do or de Po ol se po li tie. In
de tijd van de Volksre pub liek Po len (1945-
1989) was de vie ring van 1 mei een he el
gro ot se sta at sge le gen he id die ge pa ard
ging met een uit ge bre i de so cia li stisc he
pro pa gan da. Ver te gen wo or di gers van ver -
schil len de ge ve sti gde in stel lin gen en or -
ga ni sa ties wa ren er bij be trok ken. Ook stu -
den ten na men de el aan mar sen die de 

so cia li stisc he ver wor ven he den to on den
met de po li tie ke le u zen die on der ste u ning
wa ren van het toen ge bru i ke lij ke po ltie ke
be le id. On danks de ve le ve ran de rin gen in
de po li tiek na 1989, ble ef de 1 mei een
of fi ciële fe est dag, ma ar dan besc he i de ner
van in vul ling. Nu wor den zo wel de op toch -
ten als de plech tig he den ge or ga ni se erd
do or lin kse par ti jen en vak bon den, nu met
de na druk op de ver de di ging van de rech -
ten van wer kne mers en so cia le vra ag stuk -
ken. Ook is de 1 mei een ker ke lijk fe est,
dus wor den op deze dag spe cia le mis sen
vo or „Jo sef de Ar be i der” ge ho u den.

Bron: po len vo or ne der lan ders

1 Mei – Dag van de Arbeid
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De Po ol se Dag van de Vlag werd vo or het eerst ge ho u -
den op 2 mei 2004. De dag werd in ge steld om het Po ol -
se volk ken nis bij te bren gen over de gesc hie de nis en het
be lang van de na tio na le sym bo len. De da tum is om prak -
tisc he re de nen ge ko zen: aan ge zien 2 mei tus sen twee lan -
ger be sta an de vla gda gen in ligt, kan de vlag op drie ach -
te re en vol gen de da gen uit ge han gen blij ven. De Dag van de
Vlag is in te gen stel ling tot de dag er vo or en de dag er na
ge en va kan tie dag, hoe wel ve el men sen een vri je dag ne -
men.

De Po ol se vlag he eft ge en spe ci fie ke sym bo liek an ders
dan dat ze het Po ol se volk en land sym bo li se ert. De re den
hier vo or is dat de vlag is ge ba se erd op de mid de le e uw se
Po ol se wa pens en ba nie ren (zie on der Gesc hie de nis) en
dus de hi sto risc he Po ol se kle u ren ver te gen wo or digt.
De kle u ren en an de re spe ci fi ca ties van de vlag zijn besc -

hre ven in twee wet tek sten: de Po ol se Gron dwet van 1997
en de Wet op het Wa pen, de Kle u ren en het Volkslied van
de Re pub liek Po len en de Sta at sze gel wet (kor te na am:
„Wa pen wet”) van 1980 met bij be ho ren de amen de men ten.
De wet ge ving rond de na tio na le sym bo len is niet slu i -

tend. De Wa pen wet is een aan tal ke er ge a men de erd en
ver wijst uit voe rig na ar ve ror de nin gen die am per ge bru ikt
wor den. Bo ven dien be vat de wet fo u ten, na la tig he den en
te gen strij dig he den die de wet ver war rend ma ken en ru im -
te ge ven vo or ver schil len de in ter pre ta ties.
Ho of dstuk I, Ar ti kel 28, pa ra gra af 2 van de Gron dwet

stelt dat:
De kle u ren van de Re pub liek Po len zijn wit en ro od. 
De gron dwet spre ekt niet over een na tio na le vlag. Ver -

de re spe ci fi ca ties over de vlag zijn wel te vin den in de wa -
pen wet:
De kle u ren van de Re pub liek Po len zijn wit en ro od in

twee ho ri zon ta le, pa ral lel le stre pen van ge lij ke bre ed te,
wa ar van de bo ven ste wit is en de on der ste ro od. 
In dez el fde wet sta at dat in dien de vlag ver ti ca al wordt

ge han gen, de wit te stre ep links moet han gen (van vo ren
ge zien).
De ro de kle ur is in de gesc hie de nis en ke le ma len ve -

ran derd, zo als in de ta bel hier na ast te zien is. Vo or het la -
atst ge be ur de dat in1980, toen het Po ol se par le ment de
kle ur vol gens het CIE LAB-sy ste em spe ci fi ce er de. De wit -
te kle ur is niet echt wit, ma ar een be et je grij zig.: 

Vlag van Polen

Handels- en dienstvlag te water 

Oorlogsvlag ter zee 

2 Mei – Dag Van de Poolse Vlag
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Pri ma ir ge bru ikt de over he id als dienstvlag de ver sie
met het wa pen, die ook do or bur gers (en de over he id) te
wa ter ge bru ikt moet wor den (als han delsvlag). De oor -
logsvlag ter zee is de ver sie met het wa pen, ma ar dan met
een zwa luw sta art en een ho og te-bre ed te ver ho u ding van
1:2.
Ee u wen lang be stond de Po ol se vlag uit een ro od veld

met da a rop een wit te ade la ar. Ten tij de van het Po ols-Li to -
uw se Ge me ne best (1569-1795) was de vlag van deze per -
so ne le unie een ro de vlag met het ge com bi ne er de wa pen
van Po len en Li to u wen, hoe wel er in fe i te ge en spra ke was
van een sta atsvlag in de mo der ne be te ke nis. De me e ste
mi li ta i re een he den ge bru ik ten vlag gen van hun stre ek of
hun oprich ters, me e stal do eken met een wa pen erop. Som -
mi ge een he den ge bru ik ten ech ter vlag gen met ro de en wit -
te stre pen, ma ar de vorm hier van was ste eds ver schil lend.
In de ne gen tien de ee uw kwam hier ve ran de ring in. Tij -

dens de Po ol se de lin gen wil den Po ol se pa triot ten een mak -
ke lijk her ken ba re vlag, zo wel ter iden ti fi ca tie van de ei gen
troe pen als vo or het ge bru ik als na tio na al sym bo ol. Op 7
no vem ber 1831, tij dens de mis luk te No vem be rop stand,
bes lo ot de Sejm dat de na tio na le kle u ren van Po len de kle -
u ren van het Po ols-Li to uw se wa pen schild zo u den moe ten
wor den, dat wil ze ggen wit bo ven ro od.

Toen Po len ui te in de lijk in 1918 pas we er onaf han ke lijk
werd, be stond er ge en een sge zin dhe id over wel ke vlag het
land zou moe ten krij gen. Over het wa pen on tstond min der
on du i de lij khe id: dat was al ee u wen in ge bru ik. Op 1 au gu -
stus 1919 ke ur de de Sejm de vlag van Po len in zijn hu i -
di ge wit-ro de vorm of fi cie el goed. Da ar bij werd bes lo ten
dat de han delsvlag (en de vlag die ge bru ikt wordt vo or di -
plo ma tie ke mis sies in het bu i ten land, met uit zon de ring van
de pe rio de tus sen 1928 en 1938) het na tio na le wa pen in
het mid den van de bo ven ste band moet heb ben, om dat
ha ve na u to ri te i ten en sle ep bo ten va ak ook een wit-ro de
vlag ge bru i ken.
Sindsdien is de vlag vrij wel al tijd het zel fde geb le ven. Een

kle i ne ve ran de ring vond pla ats in 1927, toen de ade la ar
in het wa pen iets ve ran derd werd. Het wa pen werd na de
com mu ni stisc he mach tso ver na me we er ve ran derd: de kro -
on werd weg ge ha ald en in de vle u gels van de ade la ar wer -
den ster ren ver werkt. In 1990 werd de kro on we er op de
vlag ge pla atst en wer den de ster ren ver wij derd. Na ast de
wij zi gin gen aan het wa pen, is sinds 1921 (toen de kle u -
ren ges pe ci fi ce erd wer den) de ro de kle ur van de on der ste
band ook twe e ma al ve ran derd (zie de ta bel in de eer ste
pa ra gra af).

J.K.
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Gevierd om de verjaardag van de vaststelling „grondwet
van 3 mei” (van het Pools-Litouwse Gemenebest, opgericht
in 1791) te herdenken. Het was de eerste moderne
grondwet van Europa en de tweede in de wereld, na de
Amerikaanse. Het was een belangrijk resultaat van de
denkers tijdens de Poolse Verlichting en ontworpen tot
hervorming en gezond making van het politieke systeem,
maar kwam te laat om de ineenstorting van de Poolse
staat te voorkomen. Na de drie Poolse delingen (1791,
1793 en 1795) hield de staat Polen zelfs formeel op te
bestaan!
Toen Polen haar onafhankelijkheid herkreeg, (1919) werd

3 mei de feestdag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
deze feesten door de Duitsers verboden en in de
Volksrepubliek Polen in 1951 zelfs officieel afgeschaft en
verboden, omdat de feesten een platform boden voor anti-
communistische en anti-regerings protesten en
demonstraties.

Sinds 6 april 1990 wordt de 3 mei dag opnieuw gevierd
als een officiële en is het wettelijk een vrije dag in Polen.
Er worden dan officiële herdenkingen gehouden bij het Graf
van de Onbekende Soldaat op het Pilsudskiplein in
Warschau. Vertegenwoordigers van de regeringstop, militaire
autoriteiten vertegenwoordigers van het corps diplomatique, 

veteranen, geestelijkheid, scouts en vele duizenden
inwoners van de stad Warschau brengen een hommage
aan de nagedachtenis van de eminente Polen. Het gaat
dan om een ceremoniële aflossing van de wacht, het leggen
van kransen, gevolgd door een militaire parade. Maar de
3 mei is vooral een zeer vrolijke dag. In heel het land worden
er voorjaarse evenementen, concerten en familiepicknicks
gehouden. 

Bron: polenvoornederlanders

3 Mei – Nationale 3 Mei Feestdag
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ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ (SPK) PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Szanowni Państwo,
Od dnia 1 marca 2013 r. rozpoczęliśmy rekrutacje uczniów do naszej szkoły na rok

szkolny 2013/2014, zgło sze nia ucznia moż na do ko nać wwyy  łłąącczz  nniiee po przez wy peł nie nie
przez ro dzi ców for mu la rza zgło sze nio we go na stro nie in ter ne to wej szko ły sszzkkoo  llaa  ppooll  --
sskkaa..bbee. Ucznio wie bę dą przyj mo wa ni we dług ko lej no ści zgło szeń, oossttaa  tteecczznnyy  tteerr  mmiinn
mmoożż  llii  wwoo  śśccii  zzaa  ppii  ssaa  nniiaa  uucczznniiaa  uuppłłyy  wwaa  zz  ddnniieemm  3300  mmaa  jjaa  22001133  rr.. Nie przyj mu je my zgło -
szeń w in nej for mie niż elek tro nicz na, tj. wy żej opi sa na. 

z poważaniem

mgr Monika Pruska
dyrektor szkoły

Tel.  03 2269212, GSM 0 475965159
mail: pruska@skynet.be

Słodkie wspomnienia
z fabryki czekolady

Szkol ne wy cie czki do Hal le w Co te d'or po zo sta wi ły „słod -
kie” wspom nie nia u na szych uczniów. W swo ich re la cjach z wi -
zy ty w fa bry ce cze ko la dy pod kre śla li fraj dę, ja ką spra wia zro -
bie nie włas nej tab li czki te go sma ko ły ku.
„Mo je pier wsze wra że nie by lo nie sa mo -
wi te, bo ja jesz cze ni gdy nie by łam w te -
go ty pu fa bry ce. Za pach cze ko la dy moż -
na by ło po czuć już przy sa mym wej ściu”
– na pi sa ła Alek san dra. „Ty le ton cze ko -
la dy i wszyst ko w za się gu rę ki.
Mmmmm....”. Wy cie czka by ła bar dzo
po u cza ją ca, po nie waż w fa bry ce do wie -
dzie liś my się wie lu cie ka wych rze czy na
te mat pro duk cji cze ko la dy.
Ubra ni w czep ki i far tusz ki,
ob ser wo wa liś my ca ły pro ces
po wsta wa nia cze ko la dy. Od
zia re nek ka kao do go to wej
tab li czki.”- re la cjo no wa ła Ma -
gda le na. „By liś my w po miesz -
cze niach, w któ rych się ją roz -
pusz cza. By ło tam bar dzo
go rą co. Póź niej prze szliś my
tam, gdzie cze ko la dę się pa -
ku je i roz wo zi do skle pów. Ale
naj faj niej szy był mo ment,
w któ rym mo gliś my sa mi zro -
bić cze ko la dę. W cza sie gdy
się mro zi ła, przy go to wa liś my
włas ne opa ko wa nia. Cze ko la -
da włas no ręcz nie przy go to wa -
na by ła prze pysz na!” 



Wy jąt ko wo dro gie 
do bra noc ki 

Ga ze ta „Rzecz pos po li ta” alar mu je,
że te le wi zja pu blicz na spo rą część pro -
gra mów dla naj młod szych wi dzów
trak tu je nie po waż nie, a co gor sza nie -
ucz ci wie. Rzecz do ty czy prze de
wszyst kim „Wie czo ry nek” któ rych
czas emi sji jest od lat stop nio wo skra -
ca ny. Oka zu je się że wie czor ne pro -
gra my dla dzie ci trwa ją obec nie od
sied miu do dzie wię ciu mi nut czy li kró -
cej niż po win ny. Pre zes TVP Ju liusz
Bra un za py ta ny o ta ki stan rze czy od -
po wie dział, że emi sja „Wie czo ryn ki”
w prze li cze niu na jed ne go wi dza jest
znacz nie droż sza niż na przy kład Te -
atr Te le wi zji. Wła dzom te le wi zji pu -
blicz nej zu peł nie nie prze szka dza fakt
wy da wa nia pie nię dzy na nie u da ne pod
wzglę dem edu ka cyj nym i wy cho waw -
czym pro gra my. Szko da, że osz czę -
dza ją właś nie na naj młod szych – do -
da je ga ze ta. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Ka ta stro fal ne te sty 
Jak do no si ty god nik „Wprost”, wy -

ni ki prób nych te stów prze pro wa dzo -
nych wśród te go rocz nych ma tu rzy -
stów wska zu ją, że na wet po ło wa
z nich mo że ten eg za min „ob lać”.
Rów nie pe sy mi stycz ne są prze wi dy -
wa nia do ty czą ce te stów gim na zja li -
stów. Wy daw nic twa Szkol ne i Pe da go -
gicz ne przy go to wa ły i prze pro wa dzi ły
on-li ne prób ne eg za mi ny uczniów
osta t niej kla sie gim na zjum i li ce um.
W dwóch edy cjach w stycz niu i w mar -
cu wzię ło udział po nad 40.000 mło -
dych lu dzi, któ rzy roz wią zy wa li za -
da nia ja kie mo gą ich cze kać pod czas
wio sen nych eg za mi nów. Opub li ko -
wa ne wy ni ki są za trwa ża ją ce. Pra wie
60% ma tu rzy stów nie zda ło te stu
z ma te ma ty ki, a 40% mia ło bar dzo
po waż ne prob le my z za li cze niem ję -
zy ka pol skie go. Ze wszyst kich
uczniów li ce ów tyl ko 18% zdo by ło
wię cej niż 60% pun któw. Je że li cho -
dzi o gim na zja li stów, wy pa dli nie wie -
le le piej. Aby uzy skać wy nik upraw -
nia ją cy do na u ki w re no mo wa nym
li ce um po trze ba po nad 60% pun któw.
Ten wy móg speł ni ło oko ło 40%
uczniów. Naj gor szą pun kta cję mło -
dzi lu dzie uzy ska li z ma te ma ty ki i hi -
sto rii. Na eg za mi nie spraw dza ją cym
umie jęt no ści czy ta nia ze zro zu mie -
niem tek stu moż na by ło zdo być 40
pun któw – śred nia wy nio sła za led wie
18. „Wprost” pod su mo wu jąc wy ni ki

tych ba dań pod kre śla, że wszy scy
ucznio wie roz wią zy wa li te sty w do -
mu przed włas nym kom pu te rem. Je -
że li do po da nych wy żej wy ni ków do -
da my stres zwią za ny z praw dzi wym
eg za mi nem, to wy ni ki mo gą nie ste -
ty być o wie le gor sze. 

„„WWpprroosstt””  

No we sa mo cho dy dla po słów
Ga ze ta „Fakt” po chy la się nad lo -

sem na szych par la men ta rzy stów. Oka -
zu je się, że kan ce la ria Sej mu prze zna -
czy ła 600 ty się cy zło tych na za kup
no wych tak só wek dla po słów. Dzien -
nik wy jaś nia, że ist nie je coś ta kie go
jak Kor po ra cja Sejm Ta xi co ozna cza,
że po sło wie mo gą z sej mo wych sa mo -
cho dów ko rzy stać jak z tak só wek. Za -
ku pio ne zo sta ły czte ry no we sa mo -
cho dy: bus i trzy au ta oso bo we któ re
za si lą i tak już du żą flo tę sej mo wych
po ja zdów (60 sa mo cho dów), któ re ob -
słu gi wa ne są przez 52 kie row ców. Po -
wyż szy za kup ma po pra wić kom fort
pod ró ży po li ty ków któ rzy w trak cie
nie daw nej Ko mi sji Re gu la mi no wej ża -
li li się mie dzy in ny mi na tłok w sej -
mo wych au tach a do kład niej, że sa -
mo cho dem prze zna czo nym dla
czte rech osób mu szą jeź dzić w...
czwór kę. Nie mo gą w mia rę przy zwo -
i tych wa run kach do stać się na lot ni -
sko czy dwo rzec. Do nor mal nej, zwy -
czaj nej tak sów ki nie wsia da ją bo
mu sie li by za pła cić za to z włas nej kie -
sze ni. „Fakt” stwier dza iro nicz nie, że
po dat ni cy jak zwy kle bez sło wa da li
pie nią dze na ko lej ne wy ma ga nia po -
słów na sze go Sej mu. 

„„FFaakktt””

Pol ska od stra sza po dat ka mi
i dro ga mi 

Na stro nie for sa.pl czy ta my, że w glo -
bal nym ran kin gu kon ku ren cyj no ści
bio rąc pod uwa gę stan dróg i po dat -

ki, na tle in nych kra jów Pol ska wy pa -
da fa tal nie. Or ga ni za cja Word Eco no -
mic Form zba da ła kon ku ren cyj ność
142 kra jów świa ta pod wzglę dem zróż -
ni co wa nych wskaź ni ków po gru po wa -
nych w kil ku ka te go riach uka zu ją cych
stan roz wo ju spo łecz no – gos po dar -
cze go od opie ki zdro wot nej po stan in -
fra struk tu ry. Bio rąc pod uwa gę uła -
twie nia dla roz wo ju biz ne su, Pol ska
zna laz ła się na sza rym koń cu ze sta -
wie nia. Oka zu je się, że aby za ło żyć
w na szym kra ju fir mę po trze ba do te -
go co naj mniej 32 dni. Ta ki wy nik da -
je nam 103 miej sce na świe cie. Na
przy kład w Wiel kiej Bry ta nii moż na
to zro bić w cią gu 30 mi nut, a w No -
wej Ze lan dii ca ła pro ce du ra trwa go -
dzi nę. Ko lej ną prze szko dą w uzy ska -
niu przez Pol skę wyż szej po zy cji
w ran kin gu oka zał się nasz wy jąt ko -
wy sy stem po dat ko wy. We dług da nych
WEF skom pli ko wa ne re gu la cje po dat -
ko we w na szym kra ju są głów ną prze -
szko dą w roz wo ju przed się bior czo ści.
Do sta ło się nam rów nież za roz roś nię -
tą biu ro kra cję i ska lę opo dat ko wa nia.
Z re al ną sto pą opo dat ko wa nia rzę du
42% (po dat ki do cho do we, opo dat ko -
wa nie pra cy i in ne) je steś my po ni żej
po ło wy świa to we go ran kin gu pod
wzglę dem ilo ści pie nię dzy od da wa nych
do pań stwo wej ka sy. Nie le piej wy pa -
da stan na szej in fra struk tu ry. Ja kość
pol skich dróg za słu gu je tyl ko na 134
miej sce. Za na mi, na sa mym koń cu,
jest tyl ko 8 państw a wśród nich m.in.
Ti mor Wschod ni, Ukra i na, Mon go lia,
Moł da wia czy Ha i ti. Z oce ny WEF wy -
ni ka iż kra je af ry kań skie ma ją znacz -
nie lep sza in fra struk tu rę dro go wą niż
Pol ska. 

ffoorr  ssaa..ppll  
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Prze gląd pra sy pol skiej



Cu da a bez ro bo cie 
Na tym sa mym por ta lu mo że my do -

wie dzieć się, że we dług no wej usta -
wy przy go to wa nej przez rząd, urząd
pra cy wy kre śli oso bę bez ro bot ną
z ewi den cji od ra zu na okres dzie wię -
ciu mie się cy. To znacz nie po pra wi
sta ty sty ki po śred nia ków ale nie ste -
ty za fał szu je rze czy wi sty ob raz sy tu -
a cji. W mar cu te go ro ku licz ba bez -
ro bot nych w Pol sce wy no si ła 2
mi lio ny 315 ty się cy osób. Na stą pił
jed no cześ nie spa dek bez ro bo cia
z 14,4% do 14,3%, co trud no uznać
za suk ces. Na ko niec 2013 ro ku eks -
per ci pro gno zu ją wzrost bez ro bo cia
do 15 pro cent. Jed nak na pa pie rze
bę dzie to wy glą da ło o wie le po zy tyw -
niej. To sku tek rzą do we go pro jek tu
no we li za cji usta wy o za trud nie niu.
Zmia ny spo wo du ją, że bez ro bot ni
któ rzy od mó wią współ pra cy z urzę -
dem zo sta ną wy kre śle ni z re je stru aż
na 270 dni, a nie jak obec nie na 120
dni. Wy dłu że nie te go okre su spra wi
iż ofi cjal ne sta ty sty ki bę dą o wie le
lep sze. Po przez ta kie roz wią za nie
wie le osób nie bę dzie mog ło li czyć na
po moc pań stwa. A prze cież już te raz
za sił ku dla bez ro bot nych nie otrzy -
mu je pra wie 85% osób za re je stro wa -
nych w po śred nia kach. We dług no -
we go pra wa, na dzie więć mie się cy
z ewi den cji wy pad ną oso by dłu go -
trwa le bez ro bot ne któ ry mi zaj mo wa -
nie się jest dla urzęd ni ków po śred -
nia ków naj bar dziej pra coch łon ne. Ale
sta ty sty ki bę dą lep sze, a urzęd ni cy
i tak za ro bią swo je. 

ffoorr  ssaa..ppll  

Ko niec żar tów 
z abo na men tem RTV

Dłuż ni ków, któ rzy nie pła cą abo -
na men tu ra dio wo-te le wi zyj ne go ści -
ga Po czta Pol ska i urzę dy skar bo we
– in for mu je „Ga ze ta Wy bor cza”. W ca -
łej Pol sce po czta wy sy ła upom nie nia
w któ rych do ma ga się ure gu lo wa nia
za leg ło ści za abo na ment się ga ją cy
pię ciu lat wstecz. Gdy za dłu że nie nie
zo sta nie ure gu lo wa ne, na stę pu je eg -
zek wo wa nie na leż no ści na pod sta -
wie ty tu łu wy ko naw cze go prze ka za -
ne go do urzę du skar bo we go. Ga ze ta
po da je, że ta kich ty tu łów wy ko naw -
czych jest już oko ło 9 ty się cy. Za leg -
łe zo bo wią za nia z ty tu łu nie zap ła co -
ne go abo na men tu RTV przed aw nia ją
się w tym sa mym cza sie co na leż no -
ści po dat ko we, czy li po pię ciu la tach
od koń ca ro ku ka len da rzo we go
w któ rym upły nął ter min płat no ści.
Ozna cza to, że je że li ktoś nie pła cił
abo na men tu od 2008 ro ku, to obec -
nie wraz z od set ka mi ma do ure gu -
lo wa nia kwo tę 1585,25 zł. Za nim
spra wa tra fi do ko mor ni ka Po czta

Pol ska wy sy ła do zo bo wią za nych
osób upom nie nia. Po sied miu dniach
od da ty od bio ru po na gle nia i nie ure -
gu lo wa nia na leż no ści do ak cji wkra -
cza urząd skar bo wy. Po bor ca mo że
za jąć na przy kład środ ki na kon cie
ban ko wym dłuż ni ka, je go wy na gro -
dze nie za pra cę lub eme ry tu rę. Mo -
że się na wet zda rzyć za ję cie nie ru -
cho mo ści. Prob le my z eg ze ku cją
za leg ło ści ma ją prze de wszyst kim
oso by, któ re kie dyś pła ci ły abo na -
ment ale prze sta ły i nie wy re je stro -
wa ły od bior ni ków.

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””  

Chcesz być zdro wy? 
To za płać!

„Fakt” do no si, że szpi ta le wy łu dza -
ją pie nią dze z Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia. Ska la nie pra wi dło wo ści do
ja kich do cho dzi w pla ców kach me -
dycz nych w ca łej Pol sce jest za trwa -
ża ją ca. Ga ze ta po da je je den ze spo so -
bów, dzię ki któ re mu szpi ta le do sta ją
z fun du szu spo ry za strzyk fi nan so wy.
Jest to mia no wi cie tak zwa na „me to -
da na tru pa”. W skró cie cho dzi o to,
że NFZ fi nan su je bar dzo kosz tow ne
le cze nie star sze go pa cjen ta, któ re go
nie ma w szpi ta lu, bo już nie ży je. 

Po zo sta jąc w te -
ma cie me dycz -
nym, „Ga ze ta Pol -
ska Co dzien nie”
in for mu je, że co -
raz czę ste są przy -
pad ki, iż w tym sa -
mym szpi ta lu, na
ten sam za bieg
trze ba cze kać po -
nad pół ro ku al bo
tyl ko ty dzień.
Wszyst ko za le ży
od te go, czy jest to
wi zy ta re fun do -
wa na czy pry wat -
na. Je że li ta osta -
t nia, to nic nie stoi
na prze szko dzie
aby pa cjent od ra -
zu był przy ję ty do
szpi ta la i od po -
wied nio le czo ny.
Wszyst ko jest
kwe stią ce ny. 

„„FFaakktt””
„„GGaa  zzee  ttaa  PPooll  sskkaa

CCoo  ddzziieenn  nniiee””  

Kosz tow ne
pro mo cje 

Dzien nik „Pol -
ska The Ti mes”
in for mu je, że
w wie lu du żych
sie ciach skle pów

za nie któ re to wa ry klien ci mu szą pła -
cić wię cej zwłasz cza wte dy, gdy są
one (przy naj mniej te o re tycz nie)
w pro mo cji. Rów nież tak zwa ne „gra -
ti sy”, czy li ar ty ku ły do da wa ne bez -
płat nie, wca le bez płat ne nie są. In -
spek to rzy han dlo wi oce ni li łącz nie
265 pro duk tów nie żyw no ścio wych,
w tym 183 z ga ze tek pro mo cyj nych.
W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań
za kwe stio no wa no po nad 30% z nich.
Oka za ło się iż w wie lu przy pad kach
ce na pro mo cyj na by ła wyż sza od nor -
mal nie obo wią zu ją cych. Rów nież
w przy pad ku to wa rów gra ti so wych
za u wa żo no wie le uchy bień. Na przy -
kład przy za ku pie pro duk tów sprze -
da wa nych w ze sta wie, z któ rych dru -
gi miał być dar mo wy oka zy wa ło się,
że trze ba za nie go za pła cić wię cej niż
wy no si je go nor mal na ce na. Kie row -
ni cy pla có wek naj czę ściej tłu ma czy -
li te nie pra wi dło wo ści ludz ki mi błę -
da mi lub na rzu co ny mi przez dy rek cje
in struk cja mi.

„„PPooll  sskkaa  TThhee  TTii  mmeess””

Opra co wa ła: 
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  FFrraann  kkooww  sskkaa  
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PPOOLLOONNIIJJNNYY
FESTIWAL
PIOSENKI
I TAŃCA 
ANTWERPIA  2013

Pod hasłem 
„Polskie przeboje 

z lat 80-tych”

W dniu 6 października 2013 rokuodbędzie się
druga edycja Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca w Antwerpii.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy chętnych: pasjonatów
piosenki i tańca, solistów oraz zespoły wokalne i taneczne. Celem
festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
polonijnej, promowanie talentów i rozpowszechnianie polskiej
muzyki rozrywkowej w Belgii.

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

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, do 31 sierpnia 2013.

Wszystkie informacje znajdują się na
www.festiwalantwerpia.be



Z życiazespołu
Koncert w Brukseli
W nie dzie le 21 kwiet nia w Bruk se li od by -
ła się ak cja cha ry ta tyw na „Mo to cy kli ści
Dzie ciom”. Po go da do pi sa ła, nie za wio dła
też Po lo nia. Pod czas trwa nia im pre zy po
raz pier wszy mia ła miej sce auk cja na rzecz
Fun da cji „Mam Ma rze nie”, a dziec kiem
któ re go ma rze nia chcia no speł nić, by ła
12.let nia Na tal ka z Pol ski (ze bra no kwo tę
2110 eu ro). Rów nież, jak co ro ku od by ła się
ak cja zbiór ki krwi, a do pun któw krwio -
daw stwa zgło si ło się po nad 130 osób. Zor -
ga ni zo wa no rów nież wie le kon kur sów i za -
baw, po ka zy mo to cy kli oraz prze jaż dżki
dla chęt nych wspa nia ły mi ma szy na mi.
Wy stęp na sze go zes po łu spot kał się
z ogrom nym za in te re so wa niem. Za pre -
zen to wa liś my re per tu ar zło żo ny z pol -
skich tań ców i pio se nek oraz hip-ho pu. 

NNaa  ssttęępp  nnyy  kkoonn  cceerrtt  oodd  bbęę  ddzziiee  ssiięę  ww ttrraakk  cciiee
PPoo  lloo  nniijj  nneejj  MMaa  jjóóww  kkii  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii  1122  mmaa  jjaa..  
SSeerr  ddeecczz  nniiee  zzaa  pprraa  sszzaa  mmyy

KKoonnttaakktt::  tteell..  00448899..882233..880033
mmaaiill::  iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
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DDaa  rriiuusszz  BBee  rree  sskkii (ur. 29 grud nia
1965 ro ku we Wroc ła wiu) – pol ski ak -
tor te a tral ny i te le wi zyj ny. Ab sol went
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Te a tral -
nej w Kra ko wie Wy dzia łu Za miej sco -
we go we Wroc ła wiu/1984-88/. 

De biu to wał na sce nie wroc ław skie -
go Te a tru Ka lam bur. Pier wszą pra cę
w za wo dzie ak to ra pod jął w Je le niej
Gó rze, w Te a trze im. C.K. Nor wi da
/1987-1997/. Ko lej ną roz po czął w To -
ru niu, w Te a trze W. Ho rzy cy /1997-
2011/. 

Od 2012 ro ku wy stę pu je go ścin nie
na wie lu sce nach w Pol sce. Pra cu je
w kil ku roz głoś niach ra dio wych,
współ pra cu je z Fil har mo nią Po mor -
ską w Byd gosz czy, Urzę dem Mar szał -
kow skim i Urzę dem Mia sta To ru nia.
Mo de ra tor gal i ju bi le u szy, kon cer -
tów i pro gra mów poe tyc ko-mu zycz -
nych. Re ży ser i poe ta. La u re at kil ku
na gród pu blicz no ści. La u re at Mię dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu Sztu ki Sło wa
„Ver ba Sac ra’’ 2003 w Po zna niu – Na -
gro da Głów na im. R. Bran dsta et te ra.
Mistrz Mo wy Pol skiej Vox Po pu li
2012, Ka wa ler Brą zo we go Me da lu
Glo ria Ar tis – Za słu żo ny Kul tu rze Pol -
skiej 2012 – na da ne go przez Mi ni stra
Kul tu ry i Sztu ki.

YVET TE P’M: - Pro szę o sło wo wstęp -
ne dla ga ze ty w An twer pii,, An twer -
pia Po Pol sku’’

DARIUSZ BERESKI: Mię dzy ję zy ka mi
otwie ra ją się ob ra zy. W każ dym ję zy -
ku są in ne „oczy w sło wach’’ Po nie -
waż od 25 lat je stem ak to rem, mi łoś -
ni kiem po ezji i jej in ter pre ta to rem,
poe tą, ro zu miem zna cze nie słów i za -

war te go w nich pięk na, ko niecz no ści
sza cun ku do pre zen to wa ne go tek stu
i sło wa. Ję zyk jest na szym naj wię -
kszym da rem, jest na szą toż sa mo ścią
na ro do wą, za cho wa niem tra dy cji i kul -
tu ry. A mie dzy in ny mi ga ze ta w An -
twer pii in te gru je i po pu la ry zu je ję zyk
pol ski, zbli ża Po lo nię, któ ra jest roz -
sia na po ca łym świe cie.

- Po dej mu jesz wy zwa nia ak tor sko
– pi sar skie, czy jest to wy so ka po -
prze czka?

Każ de ta kie wy zwa nie jest dla mnie
wy so ką po prze czką, po nie waż wiem,
że ro bię to nie tyl ko dla sie bie, ale
prze de wszyst kim dla wi dow ni oraz
czy tel ni ków. W ro dzin nym do mu
otrzy ma łem so lid ne pod sta wy, we
wroc ław skim li ce um hu ma ni stycz nym
– pier wsze szli fy, w te a tral nej szko le
– ele men ty war szta tu. W te a trach,
przez ćwierć wie ku zma ga łem się
z tech ni ką emi sji, im po sta cją gło su,
po sze rza niem ska li i wy mo wą. Je stem
zda nia, że błąd w mo wie, to jak wy pie -
ra nie się oj czyz ny. W świe cie po ezji,
zwłasz cza je śli cho dzi o do ro bek wciąż
czu ję się jesz cze „nie mo wlę ciem” i dłu -
ga dro ga prze de mną. Waż ne, że okre -
śli łem kie ru nek i mam na dzie ję, że
wiem, do kąd zmie rzam. Do pie ro dzi -
siaj sta wiam pier wsze kro ki tam, gdzie
po wi nie nem był je sta wiać przed dzie -
się ciu la ty. Ale je stem szczę śli wy, że
nie cze ka łem ko lej nych dwu dzie stu.

- Ja ki jest dla cie bie wzo rzec ję zy -
ko wy w prze ka zie poe tyc kim?

W róż nych okre sach cza su zmie niał
się, co wy da je się dość na tu ral ne. Dość
po wie dzieć, że wró ci łem do swo ich
poe tyc kich fa scy na cji oso bą C.K. Nor -
wi da, Ada ma Mic kie wi cza, czy Ju liu -
sza Sło wac kie go, do ich ję zy ka. Fa -
scy nu je mnie rów nież ję zyk Her ber ta,
Mi ło sza, ale i wie lu in nych współ czes -
nych poe tów.

- Czy ję zyk, mo wa pol ska jest naj -
wyż szym stop niem za an ga żo wa nia
w pro mo wa niu pol skiej kul tu ry
i sztu ki?

Czło wiek uczy się mó wić bar dzo
wcześ nie, mil czeć – bar dzo póź no.
Więc sko ro przez wię kszą część swo -
je go ży cia przy cho dzi mu mó wić – nie -
chaj to ro bi jak naj le piej po tra fi. Niech -
że ma w pa mię ci fakt, że ję zyk jest
noś ni kiem oj czy stej kul tu ry. Wy ra ża
się w nim, bo wiem je go zbio ro wa pa -
mięć, tra dy cja, hi sto ria i kul tu ra. Ję -
zyk jed no czy na ród, ja ko syn te za war -

to ści na ro do wych sta no wi pod sta wę
toż sa mo ści na ro du. Li te ra tu ra mnie
fa scy nu je. Fa scy nu ją mnie lu dzie, dla
któ rych po ezja jest do mem, ko niecz -
no ścią, dro gą z wy bo ru, speł nia niem
skry tych ma rzeń, ucie czką w „lep szy
świat”. Pro mo wa nie pol skiej kul tu ry
i sztu ki, zwłasz cza na ob czyź nie, po -
przez bo gac two ję zy ka pol skie go
i „czy stość” je go wy mo wy to dla mnie
prio ry tet.

- Je steś la u re a tem wie lu na gród
i wy róż nień, w tym osta t nio Mi -
strzem Mo wy Pol skiej Vox Po pu li
2012, a tak że odzna czo ny brą zo wym
me da lem Glo ria Ar tis. Czy we dług
cie bie, ta kie na gro dy mo bi li zu ją, czy
są tyl ko zwień cze niem two jej dzia -
łal no ści na rzecz pro mo cji kul tu ry?

My ślę, że w ży ciu na le ży też za cho -
wać roz są dek i roz wa gę, umiar i po -
wścią gli wość. Ale od cza su do cza su
na le ży so bie poz wo lić na sza leń stwo,
bo wów czas za cho wu je my we wnętrz -
ną rów no wa gę. Wy zna cza nie so bie
no wych ce lów, in te re su ją ce spot ka -
nia z ludź mi, pęd do świa ta pod po -
wia da ją mi in tu i cyj nie, że nie po win -
no się spo czy wać na przy sło wio wych
la u rach. Oczy wi ście na gro dy, czy wy -
róż nie nia za spo ka ja ją próż ność, ale
też mo ty wu ją. Mam przed so bą jesz -
cze wie le no wych wy zwań. Na wet, je -
śli po peł nię spo ro błę dów, wciąż wie -
rzę, że wśród wie lu za gra nych prze ze
mnie ról i na pi sa nych wier szy znaj -
dą się ta kie, któ re bę dą god ne za pa -
mię ta nia.

- Co są dzisz o ję zy ku pol skim w prze -
ka zie i w piś mie?

Ży czył bym so bie, aby po słu gi wa nie
się na co dzień pięk nym ję zy kiem pol -
skim i prze le wa nie mą drych, a więc
pięk nych my śli na pa pier sta ło się tro -
ską nas wszyst kich. I poe tów, i mów -
ców, i czy tel ni ków, i słu cha ją cych.
Naj bliż sze jest mi prze sła nie i apel Cy -
pria na Ka mi la Nor wi da „O! Żar sło wa
i tre ści roz są dek i nie chaj su mie nia
ber ło, w mu zy kal ny łą czą się po rzą -
dek, sło wem każ dym jak per łą”. I jesz -
cze jed no – po ezja i jej ję zyk jest szcze -
gól nym da rem, któ ry nas do ty ka,
wszyst kich nas pi szą cych, re cy tu ją -
cych lgną cych do te go „mi kro kos mo -
su ma kro spraw”.

- Bę dąc ak to rem, ja kie ro le lu bisz,
czy za gra łeś już tą wy ma rzo ną? Jak
pra cu jesz nad ro lą, co ci w tym po -
ma ga? 

Wła da sło wem jak sa mu raj mie czem… 
roz mo wa z Mi strzem Mo wy Pol skiej Da riu szem Be re skim
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W te a trach za gra łem kil ka dzie siąt
pre mier, w tym spo ro ról w sztu kach
kla sycz nych, ale tak że i we współ czes -
nym re per tu a rze. Zda rza ły się rów -
nież i ro le głów ne. Ale i epi zod mo że
być wiel kim wy zwa niem. Co po ma ga
mi w przy go to wa niu ro li? Ci sza, sku -
pie nie, lek tu ra i spa cer. To chy ba dla
mnie naj waż niej sze.

- Masz du że as pi ra cje za wo do we, czy
wy mie nisz ja kie goś ak to ra, któ re -
go osią gnię cia są dla cie bie ja kimś
wzo rem, przy kła dem, któ ry mo ty -
wu je cie bie do naj wyż szych osią -
gnięć?

Krzysz tof Kol ber ger, Je rzy Stuhr,
Je rzy Tre la, Ja nusz Ga jos, Igor Prze -
grodz ki, Ma rek Kon drat, Je rzy Ze -
lnik, Gu staw Ho lo u bek i jesz cze wie -
lu, wie lu in nych mi strzów sło wa
i emo cji.

- Je steś po sia da czem wy jąt ko we go
gło su, któ rym, zwłasz cza w po ezji,
cza ru jesz je go bar wą, mi strzow sko
ope ru jąc tem brem, wpro wa dza jąc
słu cha czy w ma gię sło wa. Czy to
efekt tre nin gu, a mo że sen ty men tu
do po ezji?

My ślę, że jed no i dru gie. Tembr gło -
su to oczy wi ście,, Mat ka na tu ra’’, choć
ule ga on mo dy fi ka cjom pod wpły wem
czę ste go uży wa nia na sce nie. Nie zbęd -
ny był i jest okres szko le nia gło su, tj.
im po sta cji, ar ty ku la cji, wy mo wy, po -
zna nie tech nik mó wie nia, wie lo let nia
pra ca nad emi sją i świa do mość pra -
wi dło wej ar ty ku la cji. A w mo im za wo -
dzie uczę się te go każ de go dnia. Przez

la ta ćwi czy łem sy ste ma tycz nie. Na
sce nie mo gę po tem wy ra żać emo cje
pro zą bądź wier szem. Za mi ło wa nie do
po ezji uła twia mi po ru sza nie się w tym
ob sza rze. 
- Czy ob co wa nie z li te ra tu rą z ra cji
za wo du ma ja kiś wpływ na two ją po -
ezję?

Ogrom ny. Da je na tchnie nie, czę sto
in spi ru je. Nie któ re z mo ich wier szy
bez poś red nio od no szą się do kon kret -
nych dzieł li te rac kich. 

- Nie daw no wy szedł twój de biu tan -
cki to mik wier szy „Alie na cje”. Jak
czu jesz się w ro li poe ty pre zen tu jąc
go na swo ich wie czo rach au tor -
skich?

To dla mnie po waż na spra wa. Pi -
sząc i da jąc wier sze do pu bli ka cji czu -
ję na bar kach od po wie dzial ność za sło -
wo. Sło wo, któ re dzię ki czy tel ni kom,

wy daw com i dzię ki au tor skim spot -
ka niom za czy na „żyć”. Spot ka nia au -
tor skie, to już tyl ko ra dość z moż li -
wo ści roz mo wy z pu blicz no ścią
i czy tel ni ka mi. Po nie waż za wo do wo
zaj mu ję się in ter pre ta cją róż nych tek -
stów mam świa do mość, że po tra fię
sku pić uwa gę wi dza. To z pew no ścią
uła twia mi pre zen ta cję włas nych wier -
szy. 

- Ja ki od czu wasz re zo nans, po spot -
ka niu na sce nie Te a tru Ka lam bur
(w na szym Wroc ła wiu)?

Pre zen ta cja,, Alie na cji” da ła mi wie -
le ra do ści. Kon takt z pu blicz no ścią za -
wsze mnie uskrzy dla. Spot ka nie przy -
go to wa ła bar dzo pro fe sjo nal nie
psy cho log – Da nu sia Gra bow ska. We
Wroc ła wiu wspól nym mia now ni kiem
dla nas jest Te atr Ka lam bur – bo i Ty
Yvet te i ja ma my za pi sa ną tu swo ją hi -
sto rię.

- Czy chciał byś coś od sie bie do dać?
Ży je my w cza sach głę bo kiej prze -

mia ny współ czes ne go świa ta. Wy da -
je mi się, że ni gdy wcześ niej nie 
by liś my tak bli sko cen trum rze czy wi -
sto ści. I jed no cześ nie ni gdy do tąd idea
hu ma niz mu nie wy da wa ła się tak pu -
sta i bez war to ścio wa jak dziś. W od -
po wie dzi na ro zum czę sto glo ry fi ku -
je się in styn kty, sens – wy pie ra ny jest
przez non sens. Ale współ czes ny świat
i my ślę współ czes na po ezja da je też
ogrom ną szan sę po zo sta nia so bą. Cze -
go so bie i wszyst kim z ca łe go ser ca
ży czę.

RRoozz  mmaa  wwiiaa  łłaa::  YYvveett  ttee  PP’’MM
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Dys lek sja roz wo jo wa to spe cy -
ficz ne trud no ści w czy ta niu 
i pi sa niu. W ca łej oka za ło ści

ujaw nia ją się do pie ro w szko le pod -
sta wo wej (oko ło 9 ro ku ży cia), jed nak
już od nie mo wlęc twa uważ ny ro dzic
mo że za u wa żyć pew ne ob ja wy sy gna -
li zu ją ce moż li wość wy stą pie nia
w przy szło ści dys lek sji. Spój rzmy, ja -
kie sym pto my po win ny nas za nie po -
ko ić na po szcze gól nych eta pach ży cia
na szej po cie chy i skło nić do za sta no -
wie nia się: Czy mo je dziec ko mo że
mieć dys lek sję?

Wiek nie mo wlę cy 
(0-pier wszy rok ży cia)

Roz wój ru chów dziec ka wy da je się
nam opóź nio ny lub uwa ża my, że prze -
bie ga nie ty po wo. Co to ozna cza? Nic
in ne go niż to, że na sze dziec ko nie ra -
czku je lub ro bi to sła bo, nie zbyt spraw -
nie wy cho dzi mu sie dze nie czy sta nie.
Za u wa żać też mo że my wy stę po wa nie
ob ni żo ne go to nu su mięś nio we go lub
utrzy mu ją ce się na dal pier wot ne od -
ru chy wro dzo ne. Pa mię taj my, że po -
win ny one za nik nąć do koń ca pier -
wsze go ro ku ży cia.

Wiek po nie mo wlę cy
(2-3 la ta)

Za u wa ża my, że na sza po -
cie cha póź niej niż in ne
dzie ci za czy na cho dzić czy
bie gać. Do dat ko wo, pod -
czas wy ko ny wa nia tych
czyn no ści, ma ona prob -
lem z utrzy ma niem rów no -
wa gi i au to ma ty za cją ru -
chów. 

Opóź nio ny zda je się tak -
że być roz wój mo wy – pier -
wsze sło wa dziec ko wy po -
wia da póź niej niż
ró wieś ni cy. Nato miast
w cza sie za baw czy wy ko -
ny wa nia czyn no ści sa mo -
ob słu go wych ma luch ce -
chu je się nie po rad no ścią
i nie zręcz no ścią. 

Za u wa żyć też mo że my,
że na sze dziec ko nie zbyt
chęt nie ry su je, a gdy już
to ro bi, ma du że prob le my
pod czas wy ko ny wa nia tej
przy jem nej czyn no ści.
Przy kła do wo w wie ku 2 lat
nie po tra fi na ry so wać li -
nii, a w wie lu 3 lat ko ła.
Trud ność spra wia mu tak -
że na śla do wa nie w cza sie

ry sun ku kie run ku po zio me go czy pio -
no we go. 

Wiek przed szkol ny (3-5 lat)
Gdy nasz ma luch prze by wa wśród

dzie ci, do strze ga my, że na sza po cie -
cha nie zbyt do brze bie ga i nie ra dzi
so bie pod czas za baw ru cho wych.
Opor nie idzie mu tak że na u ka ja zdy
na hu laj no dze czy ro wer ku, a na wet
za pi na nie gu zi ków czy wią za nie sznu -
ro wa deł bu tów. Ma też wy raź ne kło -
po ty, gdy pro si my, aby po ka za ło nam
wła ści wą rę kę (pra wą czy le wą).

Co wię cej, dziec ko jaw nie nie lu bi
ry so wać czy ma lo wać, a gdy już wy -
ko nu je te czyn no ści nie zbyt do brze
mu one wy cho dzą (np. źle trzy ma ołó -
wek czy kred kę, za moc no lub za sła -
bo przy ci ska je do kar tki, two rząc ry -
sun ki uży wa je dy nie pro stych form
– np. nie umie na ry so wać ko ła). 

Do dat ko wo trud no mu jest uło żyć
puz zle, ob ra zek we dług wzo ru czy
ukła dan kę.

Rów nież mo wa na sze go dziec ka po -
zo sta wia wie le do ży cze nia. Ma ono
trud no ści z ar ty ku la cją wie lu gło sek.
Wy po wia da jąc się, uży wa prze waż nie

rów no waż ni ków zdań lub je dy nie zdań
pro stych. Prob le mem jest dla nie go
tak że za pa mię ta nie nazw pór ro ku,
dni ty god nia czy krót kich wier szy ków
lub pio se nek.

6 lat
Wy żej wska za ne sym pto my ule ga ją

na si le niu się. Dziec ko ma już nie tyl -
ko prob le my z bie ga niem, ska ka niem,
ja zdą na ro we rze czy z in ny mi czyn -
no ścia mi wy ma ga ją cy mi utrzy ma nia
rów no wa gi cia ła, ale tak że z wy ko ny -
wa niem zwy kłych czyn no ści dnia co -
dzien ne go wy ma ga ją cych pre cy zji ru -
chu rąk (np. z je dze niem wi del cem,
po słu gi wa niu się no ży czka mi, rzu ca -
niem czy ła pa niem pił ki). Do strzec
mo że my, że w cza sie ma lo wa nia czy
ry so wa nia szla czków dziec ko na dal
nie wła ści wie trzy ma ołó wek lub kred -
kę. Ogól nie opor nie idzie mu od twa -
rza nie wzo rów (np. szla czków czy pro -
stych fi gur ge o me trycz nych)
i kre śle nie kre sek (ro bi to w od wrot -
ną stro nę – li nie pio no we ry su je od
do łu do gó ry, a po zio me od pra wej do
le wej stro ny).

Roz ma wia jąc z dziec kiem, mo że my
do strzec, że nie wła ści wie wy ma wia
ono trud niej sze wy ra zy i źle róż ni cu -
je po dob nie brzmią ce gło ski (s-z, p-b,
k-g). Na dal nie jest też ono w sta nie
za pa mię tać cią gów wy ra zów (ta kich
jak: na zwy dni ty god nia, mie się cy, li -
ter al fa be tu). Za u wa żyć mo że my też,
że dziec ko ma du że prob le my ze wska -
za niem na so bie czę ści cia ła czy z okre -
śle niem po ry ro ku i po ry dnia. Po pro -
szo ne o zna le zie nie szcze gó łów
róż nią cych dwa ry sun ki, nie po tra fi
te go zro bić.

Wiek wczes nosz kol ny 
(7-9 lat)

Spraw ność na sze go dziec ka w za -
kre sie ru chów ca łe go cia ła jest bar -
dzo ni ska. Na sza po cie cha na dal sła -
bo bie ga, ma prob lem z utrzy ma niem
rów no wa gi, ja zdą na ro we rze i wy raź -
nie nie lu bi za baw ru cho wych czy igra -
szek na pla cu za baw. 

Do strzec mo że my po nad to, że na -
sze dziec ko z nie zgrab no ścią i nie chę -
cią wy ko nu je czyn no ści sa mo ob słu -
go we – naj czę ściej pro si nas byś my za
nie wią za li sznu ro wa dła czy za pi na li
gu zi ki. Ob ni żo na spraw ność rąk
i trud no ści z opa no wa niem pra wi dło -
wych na wy ków pod czas ry so wa nia
i pi sa nia (np. nie pra wi dło wy chwyt,

Czy mo je dziec ko mo że mieć
dys lek sję? 
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zły kie ru nek kre śle nia li nii pio no wych
i po zio mych, umie jęt ność pi sa nia w li -
nia tu rze, zbyt moc ne przy ci ska nie
ołów ka/dłu go pi su do kar tki) spra wia,
że na sza po cie cha nie chęt nie wy ko -
nu je te czyn no ści i ro bi to wol no. 

Nie tyl ko po ziom gra ficz ny pis ma
dziec ka po zo sta wia wie le do ży cze nia.
Mi mo po wol no ści tekst za pi sy wa ny
jest mia ło czy tel nie, nie sta ran nie i roi
się od błę dów, na wet gdy był on prze -
pi sy wa ny ze wzor ca. Spo wo do wa ne
jest to tym, że na sza po cie cha ma prob -
le my z roz róż nie niem wy glą du li ter:

n po dob nych do sie bie (np.: l-t-ł, m-
n, u-y, o-a-e, a-ę, e-ę), 

n iden tycz nych, lecz ina czej po ło żo -
nych w prze strze ni (np. p-b-d-g,
m-w, n-u). 

W cza sie na u ki pi sa nia i czy ta nia
dziec ko mo że mieć tak że trud no ści
z za pa mię ta niem kształ tu skom pli ko -
wa nych wiel kich li ter (np: H, F, Ł, G).
Czę sto pi sze też li te ry i cyf ry zwier -
cia dla ne, opusz cza, do da je, prze sta -
wia, pod wa ja li te ry czy sy la by, a tak -
że od wzo ro wu je wy ra zy, za pi su jąc je
od stro ny pra wej do le wej. Do dat ko -
wo, z ra cji na to, że dziec ko za moc -
no trzy ma i przy ci ska ołó wek czy dłu -
go pis w cza sie ma lo wa nia lub pi sa nia,
je go rę ka szyb ko się mę czy, co znie -
chę ca go do tych czyn no ści.

W cza sie roz mów z po cie chą ro dzi -
ce mo gą do strzec, że dziec ko na dal ma
prob lem z wy mo wą trud niej szych wy -
ra zów czy z róż ni co wa niem gło sek (s-
z, p-b, k-g). Mi mo ćwi czeń nie wy cho -
dzi mu za pa mię ty wa nie róż nych nazw,
li ter al fa be tu czy ma te ria łu usze re go -
wa ne go w sek wen cje (np. dni ty god -
nia, po ry ro ku, na zwy mie się cy).

Nie ła twiej sze niż pi sa nie oka zu je
się dla dziec ka tak że czy ta nie. Wy ko -
nu je ono tę czyn ność:

n po wo li (gło sku jąc lub sy la bi zu jąc),
sła bo ro zu mie jąc czy ta ny tekst 

lub
n bar dzo szyb ko, po peł nia jąc wie le

błę dów wy ni ka ją cych z te go, że bar -
dziej do my śla się tre ści z kon tek -
stu niż ją rze czy wi ście od czy tu je. 

Gdy za u wa ży my wy stę po wa nie po -
wyż szych sym pto mów u swo je go
dziec ka, pa mię taj my, że nie de ter mi -
nu ją one jesz cze dia gno zy. Dys lek sję
moż na bo wiem stwier dzić na prze ło -
mie dru giej i trze ciej kla sy szko ły pod -
sta wo wej – oko ło 9 ro ku ży cia. Nie -
mniej jed nak dzie ci z po niż szy mi
ob ja wa mi za li cza się do tzw. gru py ry -
zy ka dys lek sji, po nie waż opi sa ne nie -
pra wi dło wo ści są bar dzo czę sto pier -
wszy mi zwia stu na mi zbli ża ją cych się
trud no ści:

Wiek 10-12 lat 
W póź niej szych kla sach szko ły pod -

sta wo wej mo że my do strzec, że na sze

dziec ko nie lu bi czy tać, a gdy już to
ro bi:

n czy ta nie mal bez błęd nie, jed nak
bar dzo wol no (sy la bi zu jąc czy gło -
sku jąc) i bez zro zu mie nia 

al bo
n czy ta bar dzo szyb ko z wie lo ma błę -

da mi, wy ni ka ją cy mi ze zga dy wa -
nia tre ści na pod sta wie kon tek -
stu. 

Do dat ko wo pi sow nia dziec ka roi się
od błę dów na wet pod czas prze pi sy wa -
nia tek stów ze wzo ru. Po cie cha pi sząc,
my li li te ry po dob ne do sie bie pod
wzglę dem kształ tu (np. l-t-ł, m-n, u-
y, o-a-e, a-ą, e-ę, p-b-d-g) i pod wa ja,
do da je, opusz cza czy prze sta wia li te -
ry lub ca łe sy la by. Ogól nie pis mo
dziec ka wy glą da na nie sta ran ne. Li -
te ry są nie kształ tne, ma ło czy tel ne
i nie pra wi dło wo po łą czo ne ze so bą. 

Z ra cji na wię kszą ilość na u ki i wię -
cej przed mio tów szkol nych jas nym
prob le mem sta je się rów nież za pa mię -
ty wa nie zna cze nia i brzmie nia no wych
słó wek, dat, de fi ni cji czy na zwisk,
okre śla nie liczb (dziec ko od czy tu je je
od pra wej do le wej stro ny), my le nie
zna ków nie rów no ści, tab li czka mno -
że nia i li cze nie wspak.

Za u wa ży wszy po wyż sze prob le my
u swe go dziec ka, po win niś my się za -
sta no wić, czy nie war to skon sul to wać
się ze spe cja li stą w ce lu zdia gno zo wa -
nia prob le mu. Ćwi cze nia ko rek cyj ne
i udo sko na la ją ce pa mięć oraz kon cen -
tra cję po mo gą bo wiem na szej po cie -
sze w lep szym fun kcjo no wa niu
w szkol nej ła wie.

Czas gim na zjum i szko ły 
po nad gim na zjal nej (13 –...)

Tak że u dziec ka star sze go, na sto -
lat ka mo że my za ob ser wo wać ob ja wy
świad czą ce o moż li wo ści dys lek sji.
Uwa gę po win niś my zwró cić na sym -
pto my opi sa ne po wy żej, ale też na no -
we za cho wa nia. 

Prze de wszyst kim, od no tuj my fakt,
że dziec ko mi mo wie lu go dzin po świę -
co nych na na u kę rzad ko od no si suk -
ce sy w szko le. Co to ozna cza? Nic in -
ne go niż sy tu a cję, w któ rej wy ni ki
te stów czy spraw dzia nów, mi mo na u -
ki i sta rań, są niż sze niż moż li wo ści
dziec ka. Uwa żaj my na to!
Ko lej ne nie po wo dze nia
szkol ne, efek ty nie rów no -
mier ne do wy sił ku wy wo -
łać mo gą bo wiem u nie go
fru stra cję, spo wo do wać ob -
ni że nie po czu cia je go war -
to ści czy utra tę wia ry w sie -
bie i znie chę ce nie do na u ki.

Nie zdia gno zo wa ny na -
sto la tek cier pią cy na dys -
lek sję bę dzie prze ja wiał
prob le my w na u ce wie lu
przed mio tów szkol nych.

Czy ta jąc ja ki kol wiek tekst, nie bę dzie
on w sta nie zro zu mieć go i za pa mię -
tać, o czym on był. Ogól nie głoś ne czy -
ta nie spra wiać mu mo że wie le prob -
le mów – nie tyl ko bę dzie szło mu ono
wol no, ale też bę dzie ro bił pod czas nie -
go wie le błę dów.

Nie le piej bę dzie wy cho dzi ło dziec -
ku pi sa nie. Po mi mo zna jo mo ści re guł
gra ma tycz nych czy or to gra ficz nych
na sza po cie cha bę dzie wy ko ny wa ła
wie le błę dów róż ne go ty pu. Do dat ko -
wo jej pis mo od ręcz ne bę dzie brzyd -
kie, nie rów ne i trud ne do od czy ta nia. 

Dziec ko wy ka zy wać też mo że prob -
le my w na u ce ję zy ków ob cych. Mo że
mu być trud no pi sać w nich po praw -
nie, mi mo że je go od po wie dzi ustne
bę dą do bre. Lub od wrot nie. Nie bę -
dzie umiał stwo rzyć skład nej wy po -
wie dzi ustnej. Kło po tem bę dzie tak że
zro zu mie nie oraz za pa mię ta nie no -
wych słó wek czy tek stu pi sa ne go lub
mó wio ne go, a tak że my le nie wy ra zów
wy glą da ją cych po dob nie.

Tak jak w szko le pod sta wo wej tak
i w gim na zjum, za u wa żyć mo że my, że
dziec ko ma prob lem z za pa mię ty wa -
niem na zwisk, dat, opa no wa niem ter -
mi no lo gii uży wa nej pod czas po szcze -
gól nych przed mio tów szkol nych (np.
che mii), na u ką tab li czki mno że nia czy
li cze niem w pa mię ci, itp.

Do dat ko wo mo że my tak że za u wa -
żyć, że na sze dziec ko w ogó le nie lu -
bi upra wiać spor tów, wy ma ga ją cych
bie ga nia i uży cia pił ki (np. ko szy ków -
ka, siat ków ka) lub do bre go po czu cia
rów no wa gi. 

Oczy wi ście nie wszyst kie te ob ja wy
mu szą wy stą pić jed no cześ nie. Je że li
na sze dziec ko zo sta ło zdia gno zo wa ne
wcześ niej i bra ło udział w ćwi cze niach
te ra pe u tycz nych i ko rek cyj nych u pe -
da go ga, dys lek sja wy ra żać się mo że
wy łącz nie trud no ścia mi w opa no wa -
niu po praw nej pi sow ni. Z te go po wo -
du prze pro wa dze nie dia gno zy tuż po
za u wa że niu nie po ko ją cych ob ja wów
jest tak istot ne. 
Bib lio gra fia:
M. Bo gda no wicz, A. Adry ja nek, Uczeń z dys lek sją w szko -
le. Po rad nik nie tyl ko dla po lo ni stów
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QUALITY OF SERVICE 
jest firmą, która  zatrudnia
Panie w sektorze czeków

usługowych
DIENSTENCHQUES

Jesteśmy firmą działającą na terenie Antwerpii od 2010 roku. 
Do naszego grona dołączyło już kilkadziesiąt zadowolonych  Pań, których staramy sie nie zawieść pod wzgledem rzetelnej
obsługi, przyjaznej atmosfery a przede wszystkim respektowania przepisów i praw pracownika.

Naszym pracownikom oferujemy wszystkie świadczenia socjalne, czeki żywnosciowe już od pierwszego dnia pracy, roczny
abonament komunikacji miejskiej, pomoc w sprawach administracyjnych oraz roczne rozliczenia podatku dochodowego.
Szukamy nowych klientow dla Pań, których klienci zrezygnowali, lub które chcą zwiększyć wymiar czasu pracy.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom o informowaniu o prawach
i obowiązkach, jakie posiadają nasze pracownice. 
Wspólnie omawiamy belgijski system podatkowy i możliwosci odpisów od
podatkow dla każdej z Pań, informujemy o prawie do urlopów
okolicznościowych (edukacyjnym, seniora, wychowawczym,...) oraz
pomagamy w wypełnianiu potrzebnych dokumentów z tym związanych.

Doceniamy ciężką pracę naszych pracownic, dlatego nie zapominamy
o premiach i prezentach świątecznych. Aby poznać sie z innej strony
i dobrze bawić w gronie koleżeńskim, organizujemy regularnie imprezy
firmowe dla Pan i naszych najmłodszych pociech.
Wspólnie bawiłyśy się już do póżnych godzin wieczornych w restauracji
„Avanti”, poznawałyśmy tajniki gry w kręgle a następnie ucztowałyśmy

przy suto zastawionym stole a naszych najmłodszych porwałyśmy na Mikłlajkową wyprawę do bajkowego świata
w „Plopsaland”.

Także w tym roku przewidujemy wiele atracji – pierwsza już podczas Polonijnej Majówki 12 maja. Dla naszych pracownic i ich
rodzin przewidujemy piknik z pysznym grillem, zimnymi napojami oraz ciastami własnego wypieku. Przewidziałyśmy także
tombolę z losowaniem wielu atrakcyjnych nagród, a dla naszych najmłodszych różne atrakcje.
Wspieramy również polską kulturę – byliśmy jednym ze sponsorow Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca w Antwerpii.

Wszystkie Panie zainteresowane dołączeniem do naszego grona zapraszamy serdecznie do naszego biura przy Osystraat
9 w Antwerpii, lub do naszego stoiska na Polonijnej Majówce. Na pewno warto – dla zainteresowanych przewidziane jest
losowanie cennych nagród. Zapraszamy!

Quality of  Service, 
Osystraat 9, parter, 
2060 Antwerpen
(okolice Rooseveltplaats)

Tel: 0485 81 69 60 
e-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku od 12.00 do 17.30

Q
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F ir ma LE GO to naj wię kszy pro -
du cent kloc ków na świe cie. Duń -
ska ro dzin na fir ma jest dzi siaj

świa to wym po ten ta tem. A wszyst ko
za czę ło się tak skrom nie…

Przy ka za nia Ole 
Chri stian se na

Cie śla z ma łe go duń skie go mia ste -
czka Bil lund na zwi skiem Ole Kirk Chri -
stian sen, w la tach 30-tych ubieg łe go
wie ku roz po czął pro duk cję za ba wek.
By ły to cza sy wsze cho bec ne go kry zy -
su, upa da ły świa to we gi gan ty i ma łe
ro dzin ne fir my. Duń ski sto larz w przy -
do mo wym war szta cie roz po czął pro -
duk cję za ba wek z drew na. Mia ło to
miej sce w 1932 ro ku. Na zwę LE GO fir -
ma przy ję ła dwa la ta póź niej, a jej skrót
utwo rzo ny zo stał z duń skie go zwro tu
„Leg godt”, co ozna cza „baw się do -

brze”. Ro dzin ny in te res pros pe ro wał
nie źle, przy cho dy by ły re gu lar ne i sta -
bil ne a klien ci bar dzo za do wo le ni. Jed -
nak z bie giem cza su przed się bior ca za -
czął roz my ślać nad zwię ksze niem ska li
dzia łal no ści. Wie dział, że mu si po sta -
wić na no we ma te ria ły. Wy brał pla stik.
W 1958 ro ku syn sto la rza – Godtfred
Kri stian sen opa ten to wał zna ny dziś sy -
stem łą cze nia kloc ków.

Od po cząt ku ist nie nia fir my obo wią -
zy wał w niej spi sa ny przez Chri stian -
se na ko deks ho no ro wy któ re go głów -
ne za sa dy to: 

n Bę dziesz pro du ko wał mą dre i kre -
a tyw ne za baw ki, a nie pi sto le ty,
broń i żoł nie rzy 

n Naj waż niej sza bę dzie dla cie bie ja -
kość, dla te go nie prze nie siesz
swo jej pro duk cji do ta nich Chin

n Sza nuj klien ta swe go jak sie bie
sa me go, baw się ra zem
z nim i speł niaj je go ma -
rze nia. 

Nato miast mot to brzmia -
ło: „Tyl ko naj lep sze jest wy -
star cza ją co do bre”. 

Wzlo ty i upad ki 
W la tach 80-tych kie ro -

wa nie fir mą prze jął wnuk
za ło ży cie la Kjeld Kirk Kri -
stian sen, któ ry był pre ze -
sem do koń ca XX wie ku.
Pi sow nia je go na zwi ska
przez „K” za miast „Ch” by -
ła wy ni kiem błę du w je go
świa dec twie uro dze nia.

Kri stian sen uwa żał, że
„ro dzi ce i dziad ko wie bę dą
ku po wać dzie ciom i wnu -
kom kloc ki ja ki mi sa mi ba -
wi li się w dzie ciń stwie”.
Nie prze wi dział jed nak, że
kloc ki LE GO nie na le ża ły
do ta nich i mo że być prob -
lem z ryn kiem zby tu. Fir -
ma co raz bar dziej od da la -
ła się od dzie ci i sta nę ła
w miej scu ba zu jąc na tra -
dy cji i przy wią za niu klien -
tów. Tym cza sem na ry nek
za baw kar ski wkro czy li ta -
cy po ten ta ci jak Mat tel
i Has bro a wraz z ni mi po -
sta cie z ba jek Dis ne ya i in -
nych te le wi zyj nych pro -
duk cji. Świa tem
za wład nę ły lal ki Bar bie,
Trans for mer sy, sa mo cho -
dy Play sko ol i gry plan szo -
we. Kjeld Kri stian sen uwa -
żał wy ro by kon ku ren cji za
nie zbyt kre a tyw ne, a ich
pro mo cje i re kla my na ryn -

ku za ta ni chwyt mar ke tin go wy. To
właś nie wte dy pa dły je go zna mien ne
sło wa: „Cho dzi o to, że LE GO ma kre -
o wać wy o braź nię dzie ci, a nie od twa -
rzać na rzu co ny sce na riusz. Nie chce -
my, aby na sze za baw ki by ły je dy nie
po że ra cza mi cza su. Gwiezd ne woj ny?
W żad nym wy pad ku! LE GO ma swo -
je za sa dy i bę dzie się ich trzy mać”. Ob -
ra na stra te gia nie przy nio sła nie ste -
ty prze ło że nia na wzrost do cho dów.
Kosz tu ją ce kil ka dzie siąt eu ro ze sta -
wy kloc ków nie wy trzy ma ły ryn ko wej
kon ku ren cji z ta ni mi wy ro ba mi. Jesz -
cze wię kszym za gro że niem oka za ły
się gry kom pu te ro we, (Le go wy pro -
du ko wa ło pier wszą grę kom pu te ro -
wą do pie ro w 1997 ro ku). Za rząd fir -
my zo stał po sta wio ny pod ścia ną
i trze ba by ło sprze dać pa kiet ak cji par -
ków roz ryw ki Le go land. Był to ko niec
pre ze sa Kjel da Kir ka Kri stian se na,
któ ry mu siał po dać się do dy mi sji. LE -
GO pro stą dro gą zmie rza ło do ban -
kruc twa. Duń czy cy tak bar dzo uwie -
rzy li we włas ny po mysł na biz nes, że
stwier dzi li, iż nie ma go co zmie niać.
Wy zna wa li za sa dę, że za baw ki są po
pro stu do za ba wy i nie zwró ci li uwa -
gi na to, jak bar dzo ry nek za ba wek
uległ zmia nie. 

Dryb las z przed szko la 
Wła ści cie le fir my sta nę li przed dy -

le ma tem ko go wy brać na sta no wi sko
pre ze sa. Czy ste ry fir my ma prze jąć
ko lej ny po to mek za ło ży cie la, czy po -
win na za jąć się tym oso ba z ze wnątrz.
Zde cy do wa li się na niezwią za ne go
z ro dzi ną Kri stian se nów „dryb la sa
w oku la rach z po tar ga ny mi wło sa mi”,
któ ry kie dyś pra co wał ja ko opie kun
w przed szko lu. I jak sam stwier dził,
to właś nie pra ca z dzieć mi spra wi ła,
że do sko na le ro zu mie po trze by i ocze -
ki wa nia ryn ku. Kie dy fir ma LE GO sta -
ła na skra ju ban kruc twa, Jor gen Vig
Knud storp (do ktor eko no mii po Har -
var dzie) prze ko nał współ pra cow ni -
ków, że naj waż niej sza i naj lep sza dla

Kraina marzeń
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Źródło:
mattsbrickgallery.tumblr.com/post/2447634407/jerkoff
-called-darwin-ole-kirk-christiansen

Pierwsze drewniane zabawki. 
Źródło: www.ladnebebe.pl/news/141/n/784 

Dzieci Godtrfreda bawiace sie LEGO – po prawej Kjeld – obecny wlaściciel
firmy. Źródło: trinebaadsgaard.dk/wordpress/wp-content/uploads/2011/07



fir my jest mul ti me dial ność, li fe sty le
i two rze nie wspól no ty fa nów. I nad
tym trze ba pra co wać. A prze de wszyst -
kim na le ży wsłu chi wać się w ocze ki -
wa nia klien tów. No wy pre zes roz po -
czął od uspraw nia nia pro duk cji. Nie
prze niósł jej do Chin co w znacz nym
stop niu ob ni ży ło by kosz ty, po nie waż
chciał być wier ny idei za ło ży cie la. 
Za in we sto wał w no we fa bry ki w Mek -
sy ku, Cze chach i na Wę grzech. Po wię -
kszył i roz sze rzył asor ty ment pro du -
ko wa nych kloc ków prze zna cza jąc je
dla róż nych grup wie ko wych. Po ja wi -
ły się gry plan szo we, se rie uży wa ne
do gier pod wór ko wych (np. Le go Nin -
ja), se rie dla dziew czy nek (Le go
Friends), gry kon struk cyj ne, fil my
i in ne no we pro jek ty (dzie ci na stro -
nach in ter ne to wych sa me wy my śla ją
sche ma ty bu do wy). Dzię ki „dryb la so -
wi w oku la rach” (jak go na zy wa ją
Duń czy cy), LE GO to już nie tyl ko kloc -
ki, ale rów nież gry kom pu te ro we, ani -
ma cje, ma skot ki, ga dże ty i par ki roz -
ryw ki. Knud storp za dbał rów nież
o fa nów. Obec nie na świe cie jest po -
nad 300 ty się cy do ro słych fa nów LE -
GO, któ rzy re gu lar nie spo ty ka ją się
na zja zdach hob by stów. Kon cern wy -
ko rzy stu je tak że in ter net aby umoż -
li wić za pro jek to wa nie włas ne go ze -
sta wu kloc ków. Pro du ku je ro bo ty

i ze sta wy Min dstorms, gdzie kloc ki
moż na łą czyć i pro gra mo wać na do -
mo wym kom pu te rze. Dla Duń czy ków,
dla któ rych LE GO jest na ro do wym
skar bem, Jor gen Vig Knud storp jest
zbaw cą i wy ba wi cie lem. Po kil ku la -
tach od ob ję cia przez nie go sta no wi -
ska pre ze sa fir my oka za ło się, że przy -
ję cie go na to sta no wi sko by ło
do sko na łym po su nię ciem. W cią gu
osta t nich trzech lat zysk net to zwię -
kszył się pra wie 4-krot nie, do 560 mi -
lio nów eu ro. 

Waż ne da ty i cie ka we fak ty 
n W ro ku 1947 za pro jek to wa no ory -

gi nal ną kost kę LE GO w kształ cie
w ja kim zna my ją do dziś, po wsta -
ło rów nież 200 wzo rów pla sti ko -
wych ele men tów. 

n W ro ku 1949 w Da nii sprze da no
pier wsze ze sta wy LE GO. 

n Sześć lat póź niej fir ma wpro wa -
dzi ła na ry nek se rię „Le go Sy stem
Play”. W tym sa mym ro ku po raz
pier wszy kloc ki tra fi ły na ry nek
za gra nicz ny. 

n W 1958 ro ku wy pusz czo no na ry -
nek kloc ki dla dzie ci w wie ku
przed szkol nym. 

n W ro ku 1962 po wstał pry wat ny
pas star to wy w Bil lund i pry wat -
ne li nie lot ni cze LE GO, co w zna -
czą cym stop niu uła twi ło eks port,
a do ze sta wów kloc ków po raz
pier wszy do łą czo no dru ko wa ne
i ilu stro wa ne in struk cje. 

n Pier wszy po ciąg LE GO po ja wił się
w sprze da ży w 1966 ro ku. W tym
cza sie fir ma pro du ko wa ła już 57
ze sta wów i 25 po ja zdów, a na ryn -
ku po ja wi ła się se ria DU PLO. Ko -
lej ny rok fir ma zam knę ła re kor -
do wą sprze da żą 18 mi lio nów
kloc ków. 

n W 1968 ro ku po wstał park roz -
ryw ki Le go land w Bil lund w Da -
nii, któ ry w pier wszym ro ku dzia -

łal no ści od wie dzi ło po nad 600 ty -
się cy osób z ca łe go świa ta. 

n Po czą tek lat sie dem dzie sią tych,
to wpro wa dze nie do sprze da ży
ma łych po ja zdów w ni skiej ce nie,
aby za chę cić no wych klien tów do
ku po wa nia ze sta wów Le go. Wpro -
wa dzo no rów nież ko ła zę ba te
o róż nych wiel ko ściach, któ re by -
ły po cząt kiem se rii Eks pert Bu -
dow ni czy i Tech nic. 

n W ro ku 1974 wskle pach po ja wił się
ze staw Ro dzi na LE GO, któ ry był
naj le piej sprze da ją cym się mo de lem
od cza sów roz po czę cia pro duk cji. 

n Pier wsze lu dzi ki LE GO – ru cho -
me mi ni fi gur ki po ja wi ły się
w 1978 ro ku. Wte dy opa ten to wa -
no rów nież uni kalną na ska lę świa -
to wą tech no lo gię łą cze nia kloc -
ków. W pu stym do tąd wnę trzu
kloc ków umiesz czo no spe cjal ne
rur ki, któ re wzmoc ni ły łą cze nia. 

n Rok póź niej roz sze rzo no se rię ze -
sta wów kos micz nych, któ re w bar -
dzo krót kim cza sie sta ły się suk -
ce sem na ca łym świe cie. Moż na
tak że by ło ku pić no we kloc ki FA -
BU LAND. Wkrót ce fir ma LE GO
wpro wa dzi ła dla kloc ków DU PLO
ofi cjal ne lo go z kró li kiem. 

n W ro ku 1984 w sprze da ży zna laz -
ły się pier wsze kom ple ty z se rii
Za mek. Za wie ra ły ry ce rzy, ko nie
i wie le te ma tycz nych ele men tów.

n W kwiet niu 1985 ro ku po wsta ła
Na gro da LE GO. Przy zna wa na jest
co ro ku dzie ciom, któ re osią gnę -
ły wy jąt ko we suk ce sy. Po cząt ko -
wo wy no si ła 750.000 duń skich
ko ron, póź niej zwię kszo na zo sta -
ła do kwo ty mi lio na DDK. 

n W ro ku 1985 wy pusz czo no na ry -
nek pla sti ko we wia der ka z pod sta -
wo wy mi kloc ka mi LE GO i DU PLO. 

n W la tach 1989-91 po wsta ła se ria
Pi ra ci (11 kom ple tów) na po trze -
by któ rej po raz pier wszy zmie -
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nio no na dru ki na twa rzach lu dzi -
ków z uśmiech nię tych na bar dziej
od po wia da ją ce oso bo wo ści po sta -
ci, uży to tak że zu peł nie no wych
ele men tów jak ka dłu by stat ków
czy ża gle. Do ze sta wów z po cią -
ga mi do łą czo no trans for ma to ry
i re gu la to ry szyb ko ści, co po wo -
do wa ło po ru sza nie się po cią gów
w przód i w tył oraz kon tro lo wa -
nie ich szyb ko ści. 

n W ro ku 1994 wy pusz czo no na ry -
nek se rię dla dziew czy nek BEL -
VIL LE, nato miast kil ka mie się cy
póź niej w skle pach zna laz ły się
ze sta wy AQU A ZO NE. 

n Rok 1996 to po wsta nie se rii Dzi -
ki Za chód w któ rej wpro wa dzo no
brą zo we, po fa lo wa ne kloc ki. 

n W Carlsbad w Ka li for nii na stą pi -
ło otwar cie pier wsze go Par ku Le -
go land w USA (1999r.). 

n Ist nie je 4 ty sią ce ory gi nal nych fi -
gu rek i je że li weź mie my pod uwa -
gę moż li wość zmie nia nia ele men -
tów, to moż na z nich stwo rzyć
po nad mi liard róż nych po sta ci.

n Naj droż szą fi gur ką jest po stać ro -
bo ta C3PO z 14-ka ra to we go zło -
ta. Wy ko na no za led wie 10 ty się -
cy ta kich lu dzi ków i każ dy jest
wart oko ło 200 do la rów. 

n Pa sjo na ci LE GO ob li czy li, że gdy -
by uło żyć obok sie bie kloc ki sprze -
da wa ne w cią gu ro ku na ca łym
świe cie, to moż na by ni mi opleść
pię cio krot nie na szą Zie mię. 

n Gru pa ar ty stów zbu do wa ła z kloc -
ków pro jekt za ty tu ło wa ny „Kloc -
ko wy Te sta ment”, czy li słyn ne
bib lij ne wy da rze nia wi dzia ne
z per spek ty wy ma łych, żół tych,
kloc ko wych lu dzi ków. 

n Kloc ki LE GO są też in spi ra cją dla
ar ty stów. W 2002 ro ku ame ry kań -
ski zes pół The Whi te Stri pes te le -
dysk do swo je go ko lej ne go sin gla
„Fell In Lo ve With a Girl” na krę -
cił w wer sji LE GO, któ ry oka zał
się wiel kim suk ce sem. 

n Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym
dzie łem z LE GO jest pra ca Zbi -
gnie wa Li be ry, któ ry z kloc ków
stwo rzył ob óz kon cen tra cyj ny. 

Z kloc ków LE GO moż na zbu do wać
pra wie wszyst ko – wie żę Eif fla, Tadż
Ma hal, czy Big Be na. Są w nich po -
sta cie z Gwiezd nych Wo jen, Har re go
Po tte ra, Nin ja, Wład cy Pier ście ni,
Hob bi ta, Toy Sto ry czy Aven gers.
Obec nie duń ski po ten tat przy mie rza
się do wpro wa dze nia na ry nek se rii
za ba wek z te le wi zyj ne go se ria lu
o Sim pso nach. 

Dziś kon cern LE GO jest naj wię -
kszym pro du cen tem za ba wek na
świe cie. We dług sta ty styk, na każ -
de go miesz kań ca Zie mi przy pa da ją
62 kloc ki i ich licz ba ca ły czas roś -
nie. Kon cern po sia da 70% udzia łu
w świa to wym ryn ku co ozna cza, że
oko ło 400 mi lio nów lu dzi na świe cie
ba wi się je go pro duk ta mi. To oczy -
wi ście prze kła da się na ob ro ty fir -
my, któ re się ga ją mi liar dów do la rów
rocz nie. 

Psy cho lo go wie twier dzą, że dzie ci
któ re bu du ją z kloc ków LE GO ma ją
do sko na łą wy o braź nię prze strzen ną
i roz wi ja ją nie tyl ko zdol no ści ma nu -
al ne ale rów nież wi zu al ne. Nie o gra -
ni czo na i uni wersalna moż li wość łą -
cze nia ele men tów spra wia, że LE GO
moż na do wol nie kom ple to wać two -
rząc naj bar dziej wy myśl ne bu do wle.
Po śród mi lio na in nych za ba wek, to
właś nie kloc ki LE GO są naj bar dziej
roz poz na wal ne, fa scy nu ją ce i nie prze -
mi ja ją ce. I niech ta do bra pas sa trwa
da lej. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa  
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Lato 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



Os pa par ty
Przy by wa ro dzi ców świa do mie za -

ra ża ją cych swo je dzie ci os pą pod czas
im prez os pa par ty. Me cha nizm jest
pro sty. Ma my wpa da ją ze swo i mi po -
cie cha mi w miej sca w któ rych pa nu -
je os pa, aby ich ma leń stwa się po za -
ra ża ły, a one mia ły to z gło wy.
Le ka rze ko men tu ją ta kie przy pad ki
tyl ko jed nym sło wem: idio tyzm. Głoś -
no mó wią, że zdro we dzie ci uczest -
ni cząc w ta kich spot ka niach mo gą
na ba wić się groź nych po wi kłań. Moż -
na na ba wić się za pa le nia mó zgu, któ -
re czę sto koń czy się pa da czką, za bu -
rze nia mi za cho wa nia, czy na wet
upo śle dze niem roz wo ju umy sło we -
go.

A więc dro dzy ro dzi ce, ostroż nie
z os pa par ty. W ży ciu wszyst ko ma
swój czas i swo je miej sce. 

Cu kro ma nia
Na u kow cy alar mu ją, że wpa da my

w ko lej ne uza leż nie nie. Tym ra zem
od cu kru. Sto lat te mu prze cięt ny
miesz ka niec Eu ro py zja dał 5 kg cu -
kru rocz nie. Obec nie – oko ło 42 ki -
lo gra mów. Na wet nie zda je my so bie
spra wy z te go, że cu kier jest wszę -
dzie: w na po jach, wę dli nach, chle bie
a na wet le kach. Zja da my go co raz
wię cej i co raz czę ściej cho ru je my.
Licz ba cu krzy ków na świe cie roś nie
w za stra sza ją cym tem pie, jest ich dzi -
siaj pra wie 340 mi lio nów. Nad mier -
ne spo ży wa nie cu kru łą czy się tak że
z oty ło ścią (zwłasz cza u dzie ci). Le -
ka rze alar mu ją aby za ka zać sprze da -
ży sło dzo nych na po jów dzie ciom.
Znacz na część śro do wi ska le kar skie -
go jest zda nia, że w przy pad ku cu -
kro ma nii po win no się wpro wa dzić
re gu la cje po dob ne do tych na ja kie
zde cy do wa no się w przy pad ku al ko -
ho lu i ni ko ty ny.

A mó wi się, że „cu kier krze pi”.

Ma li te le ma nia cy
Zes pół na u kow ców z Uni versity of

Ota go w No wej Ze lan dii przez kil ka
lat prze pro wa dzał in te re su ją cy eks -
pe ry ment na gru pie oko ło ty sią ca
dzie ci. Mię dzy pią tym a pięt na stym
ro kiem ży cia co dwa la ta py ta no je
ile cza su dzien nie zaj mu je im oglą -
da nie te le wi zji. Wy ni ki ba dań by ły
za ska ku ją ce. Oka za ło się bo wiem, że
dzie ci któ re przez wie le go dzin wpa -
tru ją się w ekran te le wi zo ra w do ro -
słym ży ciu o wie le czę ściej na ra żo ne
są na po pad nię cie w kon flikt z pra -
wem. Ma li te le ma nia cy bę dąc już do -
ro sły mi ludź mi znacz nie czę ściej niż
ich ró wieś ni cy mie li na kon cie wy ro -

ki ska zu ją ce, by wa li bar dziej agre -
syw ni i wy ka zy wa li po sta wy an tys -
po łecz ne.

A mo że by tak kon kurs na naj bar -
dziej kry mi no gen ną baj kę? 

Po lak czy ta książ ki?
Od po wiedź: – nie czy ta. We dług ba -

dań prze pro wa dzo nych przez Bib lio -
te kę Na ro do wą i TNS Pol ska, aż 61
pro cent Po la ków nie prze czy ta ło w ro -
ku 2012 ani jed nej książ ki. Tyl ko 11%
na szych ro da ków w ro ku ubieg łym
prze czy ta ło sie dem lub wię cej ksią -
żek, czy li ty le sa mo co w ro ku 2011.
War to nad mie nić, iż po wyż szy wy nik
czy tel nic twa jest o wie le gor szy niż
dwa la ta te mu. Sta ty styk nie po pra -
wia ją e-bo o ki, po nie waż kon takt
z książ ką elek tro nicz ną mia ło za led -
wie 2% z nas. 

Wy cho dzi na to, że czy ta nie ksią żek
od cho dzi do la mu sa. Im mniej czy ta -
nia, tym wię cej drzew. 

Go to wa nie po an giel sku 
Wła dze oświa to we Wiel kiej Bry ta nii

zna laz ły spo sób na zwię ksze nie ilo ści
zdro we go je dze nia w ja dłos pi sie
uczniów. Już wkrót ce obo wią zy wać
bę dzie za kaz przy no sze nia po sił ków
z do mu i na kaz je dze nia w szkol nych
sto łów kach. Oprócz te go w każ dej
szko le wpro wa dzo ne zo sta ną obo wiąz -
ko we lek cje go to wa nia dla dzie ci
w wie ku od 7 do 14 lat. Sto łów ki szkol -
ne ofe ro wać bę dą tyl ko zdro we i war -
to ścio we po sił ki. Po my sło daw cy ma -
ją na dzie ję, że w ten spo sób już ma łe
dzie ci na bę dą na wy ków zdro we go je -
dze nia.

Na u ka go to wa nia na pew no wy jdzie
na zdro wie. 

Or to gra ficz ny dłu go pis 
Niem cy skon stru o wa li dłu go pis

o na zwie Ler nstift wy kry wa ją cy 
błę dy or to gra ficz ne. Pi szą cy ma ją do
wy bo ru dwie op cje. Pier wsza, to tryb
ka li gra ficz ny wska zu ją cy błę dy w czy -
tel no ści i kształ cie li ter. Nato miast
dru ga dba o ko rek tę or to gra fii i błę -
dów gra ma tycz nych. Za sa da dzia ła nia
jest pro sta. Dłu go pis bu czy, gdy tyl -
ko za re je stru je ja ką kol wiek nie pra wi -
dło wość. Nie ste ty na ra zie do stęp ny
jest tyl ko wer sji ję zy ko wej nie miec -
kiej i an giel skiej. A pro pos wy na laz -
ców. Oka za ło się, że ten or to gra ficz -
ny pi sak wy my śli ło nie miec kie
mał żeń stwo, któ re go syn miał wiel -
kie prob le my z opa no wa niem pod sta -
wo wych za sad gra ma ty ki i or to gra fii. 

Ucznio wie już cze ka ją na dłu go pis
ma te ma tycz ny. 

Dys cy pli na po ko re ań sku
Wła dze Ko rei Po łud nio wej wy jąt ko -

wo dba ją o wy cho wa nie i wy kształ ce -
nie mło de go po ko le nia. W szko łach
dzia ła ją cych na za sa dzie aka de mii woj -
sko wych pa nu je nie sa mo wi ta wprost
dys cy pli na i ry gor. Wpro wa dzo no cał -
ko wi ty za kaz kon tak tów chłop ców
z dziew czy na mi, lek cje trwa ją kil ka -
na ście go dzin dzien nie, a o ko mór -
kach, te le wi zji i in ter ne cie moż na tyl -
ko po ma rzyć. 

Do ta kich pla có wek ucznio wie tra -
fia ją na 9 mie się cy, by po pra wić wy -
ni ki eg za mi nów. W tym cza sie po wta -
rza ją ca ły ma te riał do te stów
z wszyst kich obo wią zu ją cych przed -
mio tów. Każ da mi nu ta po by tu w tej
„wy jąt ko wej” szko le po świę co na jest
tyl ko i wy łącz nie na na u kę. Za ję cia
roz po czy na ją się o go dzi nie 6:30
i trwa ją pra wie do pół no cy. I tak jest
każ de go dnia. Mło dym lu dziom nie
wol no prze ga pić ani jed nej se kun dy
obo wią zu ją cej na u ki, zresz tą ca ły
czas mo ni to ro wa ni są przez czuj ne
ka me ry ob ser wu ją ce ich dniem i no -
cą. Do sko na le dzia ła sy stem tak zwa -
nych „żół tych kar tek”, któ re mło dzież
mo że otrzy mać za naj mniej sze prze -
wi nie nie, co w kon sek wen cji mo że
do pro wa dzić do wy rzu ce nia ze szko -
ły.

Jak wia do mo Ko re ań czy cy, to na -
ród am bit ny. Co ro ku 82% ab sol wen -
tów szkół śred nich roz po czy na stu -
dia. Cie ka we, kie dy od ra bia ją pra cę
do mo wą!

La ta ją cy sa mo chód
Ma rze nia sta ły się rze czy wi sto ścią.

Wresz cie skon stru o wa no la ta ją cy sa -
mo chód. Do ko na li te go na u kow cy
z fir my Ter ra fu gia, któ rzy za pre zen -
to wa li swo je dzie ło na wy sta wie New
York In ter na tio nal Au to Show. To cu -
do tech ni ki no si na zwę Trans i tion
i jest dwu o so bo wym we hi ku łem, któ -
ry uli cą jeź dzi jak au to, a po roz ło że -
niu skrzy deł (za led wie w pół mi nu ty),
mo że oder wać się od zie mi. Na dro -
dze roz wi ja pręd kość 105 ki lo me trów
na go dzi nę, nato miast w po wie trzu
185 km/godz. Au to-sa mo lot tra fi do
sprze da ży jesz cze w tym ro ku, a je go
ce na to 279 ty się cy do la rów. Chęt nych
nie bra ku je. 

Ale że by jeź dzić ta kim sa mo cho dem,
trze ba mieć dro gi... kurs pi lo ta żu i sieć
od po wied nich zna ków dro go wych
tam, gdzie trze ba. 

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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Bry tyj czy cy twier dzą, że jak świat
świa tem z ich prze pi sa mi BHP jesz cze
nikt nie wy grał. Jest to o ty le cie ka we
stwier dze nie, że in sty tu cja fir mu ją ca
te na ka zy i za ka zy czy li HSE dzia ła na
Wy spach Bry tyj skich od wie lu lat i po -
wo ła na zo sta ła aby chro nić i bro nić
oby wa te li. Jed nak znacz na część z fir -
mo wa nych przez nią prze pi sów jest tak
ab sur dal na że aż śmiesz na.

Oto kil ka przy kła dów.

Nie wol no!!!
W Zjed no czo nym Kró le stwie ofi cjal -

nie nie ze zwa la się na:
n rzu ca nie przez dzie ci śnież ka mi,

gdyż ist nie je du że praw do po do -
bień stwo, że mo gą zro bić so bie
krzyw dę,

n pod ró żo wa nie świę te go Mi ko ła ja
sa nia mi, po nie waż w sa niach nie
moż na za piąć pa sów,

n wy kła da nie przed drzwi wej ścio -
we wy cie ra czek, gdyż mo gą one
sta no wić ogrom ne utrud nie nie
w trak cie ewa ku a cji po ża ro wej,

n sprze da wa nia cy tryn eme ry tom,
po nie waż mo że za ist nieć nie bez -
pie czeń stwo, że bę dą się ni mi rzu -
cać ich wnu ki co mo że za koń czyć
się śmier cią lub ka lec twem,

n two rze nie przez dzie ci na lek cjach
lu dzi ków z kasz ta nów, je że li nie
ma ją za ło żo nych oku la rów
ochron nych,

n wie sza niu na jed nej ścia nie kilku
ob ra zów, po nie waż wię cej niż dwa
ob ra zy mo gą stwo rzyć śmier tel -
ne za gro że nie.

n sprze da wa nie dzie ciom kre dek,
je że li opa ko wa nie za wie ra rów -
nież tem pe rów kę, czy li przed miot
nie bez piecz ny.

To tyl ko nie któ re z nie zro zu mia łych
i co naj mniej dziw nych prze pi sów czę -

sto wy wo łu ją cych po li to wa nie i spra -
wia ją cych, że co dzien ne ży cie An gli -
ków jest peł ne ab sur dów z któ rych
naj wy raź niej ktoś nie zda je so bie spra -
wy.

W Wiel kiej Bry ta nii nad ży ciem,
zdro wiem i bez pie czeń stwem oby wa -
te li czu wa rzą do wa agen cja He alth
and Sa fe ty Exe cu ti ve (HSE). In sty tu -
cja po tęż na, wszech wład na i nie zmor -
do wa na, któ rej od po wied ni kiem
w Pol sce jest Pań stwo wa In spek cja
Pra cy. Bry tyj ska agen cja jest obiek -
tem kpin za rów no me diów jak i miesz -
kań ców któ rzy ma ją dość bzdur nych
i czę sto utrud nia ją cych ży cie prze pi -
sów.

BHP w an giel skim wy da niu
Hi sto ria an giel skie go od po wied -

ni ka na szej in spek cji pra cy jest dłu -
ga. In sty tu cja po wsta ła jak to czę -
sto by wa w do brym ce lu i ta ko we
speł nia ła. Prob lem jed nak w tym, że
roz ro sła się do gra nic ab sur du
i prze pi sy przez nią wy da wa ne są co -
raz czę ściej oder wa ne od rze czy wi -
sto ści.

W dru giej po ło wie XIX wie ku po wo -
ła no do ży cia an giel skie BHP któ re -
go ce lem by ła ochro na gór ni ków oraz
dzie ci pra cu ją cych czę sto w nie ludz -
kich wa run kach. In sty tu cja, któ ra po -
wsta ła by chro nić pra wa pra cow ni cze,
za czę ła wni kać we wszyst kie dzie dzi -
ny ży cia po wo du jąc w nich spo ry cha -
os i za mie sza nie. Bez wzglę du na przy -
kład na po go dę, któ ra czę sto
we ry fi ku je róż ne za gro że nia, HSE od
lat o tej sa mej po rze i w ta ki sam spo -
sób ostrze ga Bry tyj czy ków przed tym
co mo że na stą pić.

Jak wia do mo, na Wy spach deszcz
jest na sta łe wpi sa ny w kra jo braz.
I pew nie dla te go me ga fo ny od ra na
do wie czo ra ostrze ga ją o śli skiej na -
wierz chni. Na wet wte dy kie dy te go
desz czu nie ma lub są je go śla do we

ilo ści. Je że li za świe ci słoń ce, też po -
wsta je prob lem po nie waż moż na się
od wod nić. Li ście spa da ją ce na to ry
ko le jo we po wo du ją znacz ne opóź nie -
nia po cią gów (oczy wi ście we dług
HSE), bo aż tak tra gicz nie nie jest.
Me trem nie na le ży jeź dzić w le cie po -
nie waż moż na ze mdleć. Je że li spad -
nie śnieg (na wet trzy cen ty me try), to
na pew no bę dzie klę ska ży wio ło wa.
Ucznio wie nie pój dą do szko ły, a do -
ro śli do pra cy. To wszyst ko dzie je się
w ra mach ochro ny zdro wia i ży cia lu -
dzi w wy so ce roz wi nię tym kra ju w XXI
wie ku.

Prze szko le nia, ostrze że nia
Głoś no by ło o HSE w 2010 ro ku,

kie dy to w Lon dy nie mia ła miej sce
wiel ka wy sta wa w Ha li Tur bin w Ga -
le rii Ta te Mo dern. Je den z ar ty stów
przez dwa la ta w po ro zu mie niu z ku -
ra to ra mi wy sta wy pra co wał nad swo -
im pro jek tem.

Na ty sią cu me trów kwa dra to wych
roz sy pał mi lio ny po rce la no wych zia -
re nek sło necz ni ka. Zwie dza ją cy mie -
li po nich cho dzić, sia dać – czy li brać
czyn ny udział w eks po zy cji. Każ de zia -
ren ko wy ko na ne zo sta ło ręcz nie przez
chiń skie dziec ko. Ar ty ście cho dzi ło
o to, aby od wie dza ją cy prze cho dząc
się po roz sy pa nych zia ren kach mo gli
za sta no wić się, kto i za ja ką ce nę te
zia ren ka wy ko nał, ja ka jest ce na i war -
tość ludz kiej pra cy. Za czę ło się pięk -
nie, a skoń czy ło jak zwy kle gdy wmie -
sza ła się HSE. Wy sta wę na tych miast
zam knię to mo ty wu jąc, że przy czę -
stym po cie ra niu po rce la na mo że wy -
dzie lać pył szko dli wy dla zdro wia. Ko -
men ta rza nie bę dzie, tyl ko drob na
uwa ga. Nie moż na by ło po my śleć
o tym wcześ niej?

Ostrze że nia, a zwłasz cza prze szko -
le nia są moc ną stro ną tej in spek cji
pra cy. Do szło do sy tu a cji, że w Wiel -
kiej Bry ta nii wszy scy za czę li być spe -
cja li sta mi w jed nej wą skiej dzie dzi nie
i nie ma moż li wo ści, aby uczy ni li coś,
co po za tę spe cja li za cję wy kra cza. Nie
moż na się schro nić z dziec kiem przed
desz czem ni gdzie, gdzie mo gą prze -
by wać tyl ko oso by do ro słe. Ko le jarz
nie mo że po móc ko bie cie wsta wić wóz -
ka do po cią gu, po nie waż nie jest do
te go prze szko lo ny i za to nie od po wia -
da. I tak da lej i tym po dob ne. Za ka zu -
je się czę sto rze czy któ re w spo łe czeń -
stwie fun kcjo no wa ły od daw na i mia ły
się do brze.

Przy kład? Ostrze żo no nie daw no
miesz kań ców mia ste czka w któ rym

Kącik absurdu 
Made In England
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od daw na do tra dy cji na le żał bieg
z na leś ni ka mi, że w trak cie bie gu
mo że przy tra fić się im coś złe go. Za -
miast te go za le co no im marsz. Za -
bro nio no stu den tom pod rzu ca nia
cza pek do gó ry, po nie waż „mo że to
gro zić po waż ny mi ura za mi czasz ki,
je że li czap ka spad nie ko muś na gło -
wę”.

Wiel ka od no wa
HSE do szła do ta kich gra nic ab sur -

du, że sta nę ła w miej scu. Bry tyj ski
rząd za po wie dział w tej kwe stii re wo -
lu cję, ale jak na ra zie wie le z tych bez -
sen sow nych i czę sto ab sur dal nych na -
ka zów i za ka zów fun kcjo nu je na dal.
Obec ne prze pi sy dzia ła ją od ro ku
1974, ale ni gdy opi nia pu blicz na nie
oce nia ła ich tak ni sko i tak kry tycz -
nie. Oka za ło się rów nież, że znacz na
ich część da je sze ro kie po le do po pi -
su tym wszyst kim, któ rzy do ma ga ją
się i do sta ją bar dzo wy so kie nie kie dy
od szko do wa nia za nie spo ty ka ne wręcz
wy pad ki w pra cy.

Biu ra spe cja li stów HSE też nie są
wol ne od ab sur dów któ re sa mi wy my -
śla ją i za le ca ją. Nie mo gą oni na przy -
kład sa mo dziel nie prze su wać meb li
w biu rze, bo mo gą ulec wy pad ko wi
w pra cy. Ist nie ją rów nież za ka zy wy -
wie sza nia ozdób świą tecz nych w biu -

rach wy ni ka ją ce oczy wi ście
z tro ski o pra cow ni ków.

HSE bro ni się ar gu men tu jąc,
że wszyst kie prze pi sy któ re
wcie la ją w ży cie ma ją na ce lu
tyl ko i wy łącz nie ochro nę lu -
dzi i ich praw. Twier dzi,
że re a li zu je je dy nie
wy tycz ne bry tyj -
skie go rzą du
a tak że Unii Eu -
ro pej skiej.
Przy zna je
jed no cześ -
nie, że
czę sto ist -
nie je du ża
roz bież ność
do ty czą ca
praw nych za pi sów
i wcie la nia ich w ży -
cie.

Ale jak przy zna ją
sa mi pra cow ni cy, pro po -
zy cje zmian przy ję li z ogrom -
ną ul gą. HSE uru cho mił spe cjal -
ny for mu larz on-li ne, dzię ki któ re mu
każ dy mo że na bie żą co kon tro lo wać
stan bez pie czeń stwa w miej scu pra -
cy.

No we prze pi sy ma ją być bar dziej
roz sąd ne i uła twia ją ce ży cie oby wa te -
lom.

Pra wo jest pra wem, ale czę sto po -
dej ście do pra wa by wa nie zbyt z pra -
wem zgod ne. Bry tyj czy cy nie mo gą
się już do cze kać, kie dy z ich urzęd ni -
cze go kra jo bra zu znik ną ab sur dy
utrud nia ją ce im ży cie.

MMaallwwiinnaa  KKoommyysszz  
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K tó ra z nas po uro dze niu dziec -
ka nie ko rzy sta ła z usług nia -
ni czy opie kun ki? Jest to prob -

lem zna ny wszyst kim ko bie tom
i czę sto po wód do nie przes pa nych no -
cy i wy rzu tów su mie nia. Bo jak tu od -
dać swo je dziec ko w rę ce ob cej ko bie -
ty, gos po dy ni, opie kun ki czy po mo cy
do mo wej? Cza sy w któ rych ży je my
wy mu sza ją na ro dzi cach dba nie o jak
naj wcześ niej szy do stęp po cie chy do
zdo by czy cy wi li za cji. Krót ko mó wiąc
– już od naj młod szych lat po win niś -
my za dbać o pra wi dło wy roz wój, wy -
cho wa nie i edu ka cję na szych dzie ci,
co wią że się z od po wied nio fa cho wą
po mo cą. Oka zu je się, że prob le mem
nie jest zna le zie nie nia ni, tyl ko od po -
wied niej nia ni. Do łask wra ca za wód
gu wer nan tki.

Wy u czo na nia nia
Gu wer nan tki bar dzo róż nią się od

zwy kłej nia ni, tym bar dziej od opie -
kun ki czy po mo cy do mo wej. Prze de
wszyst kim po sia da ją od po wied nie
kwa li fi ka cje, są od por ne na stres, zde -
cy do wa ne i kon sek wen tne. Ich pra ca
kon cen tru je się wy łącz nie wo kół na -
u cza nia i wy cho wy wa nia dzie ci.

Aby gu wer nan tka uczy ła na sze
dziec ko mu si po sia dać od po wied nie
kom pe ten cje, czy li sa ma mu si du żo
umieć. Pre fe ro wa ne jest wyż sze wy -
kształ ce nie pe da go gicz ne, a jesz cze
le piej psy cho lo gicz ne. Wska za ne są
rów nież ta kie kie run ki stu diów jak fi -
lo lo gie i kie run ki ar ty stycz ne. Zna jo -
mość ję zy ków ob cych obo wiąz ko wa.
Po za tym po win na do sko na le znać za -
sa dy do bre go wy cho wa nia czy li tak
zwa ne go sa vo ir – viv re'u.

Po żą da na jest umie jęt ność gry na
ja kimś in stru men cie (pre fe ro wa ne pia -
ni no). oraz ukoń czo ny kurs pier wszej
po mo cy i sa mo o bro ny (tak na wszel -
ki wy pa dek). No i oczy wi ście od po -
wied nie re fe ren cje.

Gu wer nan tka to oso ba o wy so kiej
kul tu rze oso bi stej, nie na gan nych ma -
nie rach oraz za an ga żo wa niu w wy -
cho wa nie i kształ ce nie dziec ka.

Dzień z ży cia su per nia ni
Je że li gu wer nan tka opie ku je się

dziec kiem w wie ku szkol nym, dzień
pra cy roz po czy na w mo men cie ode -
bra nia go ze szko ły. Za wo zi je do do -
mu, po czym obo je zja da ją przy go to -
wa ny wcześ niej po si łek i za czy na ją
wspól nie od ra biać lek cje. Kie dy upo -
ra ją się ze szkol ny mi za da nia mi nad -

cho dzi czas na ki no (wy bór fil mu ab -
so lut nie nie mo że być przy pad ko wy),
te atr, mu ze um i czy ta nie ksią żek. Po
dro dze jest jesz cze na u ka an giel skie -
go, hisz pań skie go, wło skie go czy fran -
cu skie go. W roz kład za jęć wpi sa ny
jest rów nież sport. Osta t nim pun ktem
co dzien ne go pro gra mu jest wspól ne
zje dze nie ko la cji, je że li ro dzi ców nie
ma jesz cze w do mu. I do zo ba cze nia
do na stęp ne go dnia. Su per nia nia nie
ką pie dziec ka, nie kła dzie go spać,
koń czy swo ją pra cę i wra ca do do mu.

Ma obo wią zek dba nia o roz wój psy -
chicz ny i fi zycz ny dziec ka. Swo je przy -
szłe de cy zje kon sul tu je z ro dzi ca mi
dziec ka, a gdy trze ba prze pro wa dza
z ni mi roz mo wy wy cho waw cze.

Na każ de spot ka nie z dziec kiem jest
per fek cyj nie przy go to wa na z kon spek -
tem i do kład ną roz pi ską cza so wą. Nic
nie jest dzie łem przy pad ku.

Je że li dziec ko jest ma łe, ro dzi ce
ocze ku ją że gu wer nan tka bę dzie je
roz wi jać po przez za ba wę, na u czy sa -
mo dziel ne go zja da nia po sił ków, pra -
wi dło we go za cho wy wa nia się przy sto -
le, odzwy czai je od smo czka czy
przy go tu je do eg za mi nów do do bre -
go przed szko la. Jej dzień pra cy trwa
osiem go dzin, po tem dziec kiem zaj -
mu ją się ro dzi ce, ewen tu al nie dziad -
ko wie. Nie jest uza sad nio ne dłuż sze
prze by wa nie dziec ka z na u czy ciel ką
po nie waż po oś miu go dzi nach to ro -
dzi ce po win ni prze jąć nad nim opie -
kę.

Skąd wziąć su per nia nię? 
Na pew no nie z przy pad ko we go

ogło sze nia. Re kru ta cją zaj mu ją się
wy spe cja li zo wa ne agen cje spraw dza -
ją ce swo je po do piecz ne. Każ da z nich
le gi ty mu je się od po wied nim wy kształ -
ce niem i mu si speł niać bar dzo wy so -
kie wy ma ga nia. Są to na ogół mło de,
wy kształ co ne ko bie ty któ re świa do -
mie wy bie ra ją ta ki za wód. Każ da
z nich przed przy ję ciem do pra cy prze -
cho dzi roz mo wę kwa li fi ka cyj ną i spe -
cjal ne te sty psy cho lo gicz ne. 

Tak zwa na edu ka cja do mo wa jest
co raz bar dziej po pu lar na, a ro dzi ce
świa do mie in we stu ją w dzie ci już od
naj młod szych lat. Dla te go jak przy -
sło wio we grzy by po desz czu na ryn -
ku pra cy po ja wia ją się spe cja li stycz -
ne agen cje ofe ru ją ce ro dzi com
od po wied nie gu wer nan tki. Żad na
przy pad ko wa oso ba nie ma ją ca od po -
wied nich pre dys po zy cji i kwa li fi ka cji
nie ma szans na otrzy ma nie te go ty -

pu pra cy. Po no szą du żą od po wie dzial -
ność za wy cho wa nie i na u kę dziec ka
ale i nie źle za ra bia ją. Mie sięcz ny koszt
za trud nie nia su per nia ni wa ha się
w gra ni cach od 4 do 6 ty się cy zło tych.
Dla te go co raz czę ściej pra cę w tym za -
wo dzie roz po czy na ją ab sol wen tki nie
tyl ko pe da go gi ki czy psy cho lo gii, ale
rów nież szkół mu zycz nych, ba le to -
wych, a tak że tak nie ty po wych kie -
run ków jak si no lo gia czy skan dy na -
wi sty ka. Wła ści cie le agen cji
za trud nia ją cych gu wer nan tki twier -
dzą, że wzra sta licz ba pań za in te re so -
wa nych pod ję ciem pra cy w tym za wo -
dzie.

In we sto wa nie w dzie ci
Co raz wię cej ro dzi ców zda je so bie

spra wę, że edu ka cja dzie ci za czy na się
bar dzo wcześ nie i war to w swo je po -
cie chy in we sto wać.

Na u ka za czy na się już od lat przed -
szkol nych. Je że li po cie cha nie do sta -
nie się do żłob ka lub przed szko la, ro -
dzi ce de cy du ją się na za trud nie nie
fa cho wej na u czy ciel ki. Roz po czy na się
do mo wa edu ka cja w trak cie któ rej po -
przez za ba wę gu wer nan tka uczy i wy -
cho wu je dziec ko. Od by wa ją się za ję -
cia ję zy ko we, mu zycz ne i pla stycz ne,
co w przy szło ści za o wo cu je do sta niem
się do do sko na łej pod sta wów ki, naj -
lep sze go gim na zjum i li ce um, a po -
tem na od po wied nio pre sti żo wy kie -
ru nek stu diów.

Wy kształ ce ni i oby ci ro dzi ce co raz
czę ściej wy ma ga ją od gu wer nan tek
na u ki czy ta nia, za baw wspo ma ga ją -
cych roz wój, na u ki ję zy ków ob cych,
oby cia w sztu ce i kul tu rze. In we stu -
ją w dzie ci bo zda ją so bie spra wę, że
jest to naj lep szy ka pi tał na przy szłość.

Su per nia nia na pod słu chu
Ro dzi ce pła cą, ro dzi ce wy ma ga ją

i ro dzi ce spraw dza ją. Nie ste ty czę sto
spraw dza nie gu wer nan tek przy bie ra
nie zbyt sym pa tycz ne for my. Za in sta -
lo wa ne ka me ry, włą czo ne dyk ta fo ny,
czę ste i nie spo dzie wa ne wi zy ty a wła -
ści wie kon tro le. Z jed nej stro ny spra -

Su per nia nia 
czy li gu wer nan tka
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wa jest jas na. Ro dzi ce chcą wie dzieć
jak oso by od po wie dzial ne za wy cho -
wa nie i roz wój ich dzie ci wy wią zu ją
się z na ło żo nych obo wiąz ków. Z dru -
giej stro ny ta ki brak za u fa nia nie ro -
ku je do brze na przy szłość. Wła ści cie -
le agen cji re kru tu ją cych gu wer nan tki
twier dzą, że wszyst kie przy ję te przez
nich panie są do kład nie spraw dza ne,
po sia da ją od po wied nie kwa li fi ka cje
i swo je za da nia wy ko nu ją na sto pro -
cent. Bio rąc pod uwa gę wy na gro dze -
nie ja kie otrzy mu ją moż na się zgo -
dzić, że każ dej z nich za le ży na pra cy
i nie poz wo li so bie na kom pro mi ta cję.

Dla ro dzi ców naj lep szym spo so bem
spraw dze nia umie jęt no ści na u czy ciel -
ki jest ob ser wo wa nie włas ne go dziec -
ka. Po je go od po wied nim roz wo ju
i wy cho wa niu ro dzi ce oce nią, czy gu -
wer nan tka speł nia swo je za da nia. 

Wra ca mo da na wy cho wa nie w sta -
rym sty lu. Za trud nia jąc gu wer nan tkę
ro dzi ce li czą na to, że ich dzie ci oprócz
do sko na łej i fa cho wej opie ki, roz wi -
ną swo je zdol no ści i za in te re so wa nia.

Moż na po wie dzieć, że nad e szły cza -
sy na nie stan dar do wą edu ka cję dzie -
ci i zmia nę tren dów wy cho wa nia. Na -

le ży się cie szyć, że co raz wię cej ro dzi -
ców ro zu mie jak istot na jest pra wi -
dło wa edu ka cja i wy kształ ce nie dziec -
ka. Waż ne że by w tym wszyst kim
za cho wać umiar i nie za pom nieć, że
dziec ko ma swo je pra wa i nie jest ro -
bo ci kiem któ ry moż na do wol nie za -
pro gra mo wać.

Naj lep sza su per nia nia nie za stą pi
ro dzi ców. Za wsze naj waż niej szy jest
emo cjo nal ny roz wój ma lu chów i roz -
są dek w ocze ki wa nych re zul ta tach ta -
kiej edu ka cji. Czy li umiar prze de
wszyst kim.

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa
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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

% Szu kam pil nie pra cy ja ko gla zur nik i in ne pra ce wy kon cze nio -
we. An twer pia tel. 0032492469718 Ma rek.

% Mam 47 lat, bez na ło gów, je stem po roz wo dzie (roz wód nie
z mo jej wi ny). Po znam ko bie tę sa mot ną, mo że być z dziec kiem,
pan na lub wdo wa, roz wód ka lub mę żat ka. Kon takt: 0485.108.044

% Mam na imię Ja nusz, mam 41 lat i je stem sta nu wol ne go. Po -
znam panią w po dob nym wie ku, w An twer pii. Kon takt:
0486.825.192

% Ku char ka z wie lo let nim sta żem i do świad cze niem po szu ku je
pra cy. Kon takt: 0489.296.079

% Szu kam miesz ka nia, mi ni mum 3 sy pial nie lub do mku do wy na -
ję cia, od 01.07 w An twer pii, oko li ce De ur ne, Ber chem. Kon takt:
0498.620.791

% Ko bie ta po 40 po szu ku je pra cy: opie ka nad dzieć mi, opie ka nad
star szy mi oso ba mi oraz pra so wa nie. Mo gę pra co wać le gal nie
lub na czar no.Kon takt: 0485.108.04

% Po szu ku ję stu dio/apar ta men tu do wy na ję cia w An twer pii, max.
do 500 eu ro. Kon takt: 0499.907.672

% Wi tam, mam 28 lat, szu kam pra cy w staj ni, naj le piej w oko li -
cach Bo om, choć roz wa żę też in ne pro po zy cje. Po sia dam 10-le -
nie do świad cze nie w pra cy z koń my. Po sia dam włas ne ko nie,
któ re uło ży łam od pod staw, sa ma jeż dżę od dziec ka. Ukoń czy -
łam Tech ni kum Rol ni cze w Pol sce. Po szu ku ję pra cy w cha rak te -
rze oso by do pro wa dze nia w staj ni, po mo cy w staj ni, ob jeż dża -
nia ko ni itp. Zna jo mość ję zy ka an giel skie go w stop niu
ko mu ni ka tyw nym. Kon tkat: Ma gda le na Loch, ma gda le na -
loch@wp.pl. Tel.0489.505.646, tel.PL: +48 608.366.932

% Masz prob lem z kom pu te rem, opro gra mo wa niem, sie cią czy in -
ter ne tem? Ofe ru ję do jazd do klien ta z włas ny mi na rzę dzia mi
dia gno stycz ny mi i sprzę tem za mien nym, bez płat ny do jazd w oko -
li cach An twer pii. Ofe ru ję rów nież wgry wa nie opro gra mo wa nia
do wszel kie go ro dza ju urzą dzeń na wi ga cyj nych (nie ko niecz nie
de dy ko wa ne go), a tak że zmia nę opro gra mo wa nia te le fo nów
ko mór ko wych. Po nad to wy ko nu ję stro ny in ter ne to we dla osób
pry wat nych bądź firm, z wy ko rzy sta niem PHP/SQL/JA VA. 
kon takt: tel; 0494925892, ema il; cap com@te le net.be

% Szu kam miesz ka nia/do mu do wy na ję cia, min.3 sy pial nie,
0485152069

% Po trzeb ny trans port meb li z An twer pii do Kut na (1/2 bu sa)
w dniach 1 – 10 ma ja. Kon takt: 0493289243 Zby szek.

% Fir ma szu ka lo ka lu do wy na ję cia, min. 2 osob ne nie wiel kie po -
miesz cze nia, tel. 0488416481

% Pil nie po szu ku ję do brej ku char ki lub ku cha rza. Kon takt:
0475.33.54.32

% Pil nie szu kam pra cy w bu dow nic twie i pra cach wy koń cze nio -
wych w An twer pii i oko li cach – re gip sy, szpach lo wa nie, ma lo -
wa nie, gla zu ra, te ra ko ta, fu go wa nie, sza lun ki, wy lew ki, mon -
taż pa ne li – drzwi – pa ra pe tów, ocie ple nia i ele wa cja ze wnętrz na
bu dyn ku. Po sia dam druk A1. Łu kasz: 0488069929

% Dia gno sty ka sa mo cho do wa wszyst kich mo de li. Spraw dzam au -
to od A do Z. An twer pia, kon takt: 0484.74.78.07

% Na pra wy sprzę tu gos po dar stwa do mo we go, elek try ka, oświet -
le nie, meb le, zam ki, drzwi, ma lo wa nie – „Zło ta rą czka”. 
Kon takt: 0485.504.143

% Szu kam na u czy cie la j. ni der lan dzkie go w An twer pii. 
Tel. 0483.148.323

% Mam 38 lat, po znam przy ja ciół kę w An twer pii. Tel. 0492.521.461

% Je stem eme ry to wa ną na u czy ciel ką. Po mo gę dzie ciom w na u ce,
za o pie ku ję się dziec kiem, oso bą star szą lub po dej mę in ną pra cę.
Je stem oso bą uczci wą i obo wiąz ko wą. Ali na. 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.

% Pro fe sjo nal ne strzy że nie psów i ko tów z do ja zdem do klien ta.
An twer pia i oko li ce. 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

% Chcesz na u czyć się ję zy ka ni der lan dzkie go we dług pro gra mu
do sto so wa ne go do two ich po trzeb? Chcesz sa me mu usta lić in -
ten syw ność na u ki i jej cel? Zde cy duj się na pry wat ne lek cje!
Kon takt: Ko re pe ty cje.nl.pl@gma il.com, 0494/34 88 91

% Nederlandstalige geeft bijles Frans aan jongeren, tot en met
de tweede graad van het secundair onderwijs, bij hen thuis.Ik
kan nog enkele uren vrijmaken. Heb ervaring met lesgeven.
Regio Antwerpen, Edegem en Mortsel.
GSM 0475/ 20 31 25 na 17 u.
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KKoonn  ttaakktt::  PPOOLL  SSKKOO  FFLLAA  MMAANN  DDZZKKAA  FFEE  DDEE  RRAA  CCJJAA  BBUU  DDOO  --
WWLLAA  NNYYCCHH..  FFlloorr..AAll  ppaa  eerr  ttssttrraa  aatt  1144RR..  660000  BBeerr  cchheemm
mmaa  rrzzee  nnaa@@ppvvbbff..bbee,,  tteell::  00447711  887755  111188

Od po wie dzi na czę sto za da wa ne py ta nia.

DRUK – E101 czy A1?
Od 1 ma ja 2010 r. we dług no wych prze pi sów uni j nych,

obo wią zu ją cy do tej po ry for mu larz E101 zo stał za stą pio -
ny przez no wy, tak zwa ny A1. Trze ba jed nak za zna czyć,
że for mu la rze E101 któ re zo sta ły wy da ne przed 1 ma ja
2010 po zo sta ją waż ne o ile ich czas obo wią zy wa nia nie
wy gasł. Idea sto so wa nia for mu la rza po zo sta je jed nak ta
sa ma. Po świad cza on fakt, że skład ki na ubez pie cze nie
spo łecz ne pra cow ni ka są wpła ca ne do wła ści wej in sty tu -
cji w kra ju za trud nie nia i w związ ku z tym pra cow nik jest
tam ubez pie czo ny. Po sia da nie ta kie go do ku men tu zwal -
nia z op ła ca nia skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne w kra -
ju, do któ re go jest de le go wa ny pra cow nik. Pra co daw ca
po wi nien zwró cić się do wła ści we go Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych o wy da nie for mu la rza A1 dla każ de go z pra -
cow ni ków de le go wa nych za gra ni cę.

NNaajj  wwaażż  nniieejj  sszzee  zzmmiiaa  nnyy  ww  oodd  ddee  llee  ggoo  wwaa  nniiuu  pprraa  ccooww  nnii  kkóóww
Wy dłu żo ny jest mak sy mal ny okres od de le go wa nia (z

12 na 24 mie sią ce). Trze ba jed nak pa mię tać, że obo wią -
zu ją w dal szym cią gu prze pi sy re zy den cji w sen sie pra wa
po dat ko we go (w tym po dat ki pra cow ni ków od wy na gro -
dzeń). Za tem po 183 dniach pra cy w da nym kra ju pra -
cow nik sta je się re zy den tem te go kra ju i po wi nien w nim
pła cić po dat ki. No we roz po rzą dze nie za kła da je den, 24-
mie sięcz ny okres od de le go wa nia. Nie prze wi du je się moż -
li wo ści przed łu że nia de le go wa nia po nad te dwa la ta.

Za sa dą jest, że pra cow nik od de le go wa ny mu si, bez poś -
red nio przed od de le go wa niem, pod le gać usta wo daw stwu
pań stwa, z któ re go ma być od de le go wa ny. Pra cow nik mu -
si przy naj mniej mie siąc przed od de le go wa niem pod le gać
pol skie mu sy ste mo wi za bez pie cze nia spo łecz ne go.

De fi ni cja pra co daw cy
Ist nie ją kry te ria, któ re mu si speł nić przed się bior stwo

chcą ce od de le go wać swo ich pra cow ni ków do in ne go pań -
stwa człon kow skie go. Są to:

n Kraj, gdzie przed się bior stwo jest za re je stro wa ne.
n Licz ba per so ne lu ad mi ni stra cyj ne go.
n Miej sce, gdzie pra cow ni cy de le go wa ni są re kru to wa -

ni,
n Miej sce, gdzie za wie ra na jest wię kszość umów z klien -

ta mi,

n Pra wo, któ re mu pod le ga ją te umo wy (w szcze gól no -
ści umo wy, na pod sta wie, któ rych pra cow ni cy zo sta -
ną od de le go wa ni),

n Ob ro ty osią gnię te przez przed się bior stwo w okre ślo -
nym cza sie (w szcze gól no ści ob ro ty osią gnię te w Pań -
stwie, do któ re go pra cow ni cy zo sta li od de le go wa ni).

Od de le go wa ny
Pra cow nik od de le go wa ny to oso ba, któ ra jest wy sła na

przez swo je go pra co daw cę do in ne go pań stwa człon kow -
skie go w sy tu a cji, gdy na dal ist nie je bez poś red ni zwią -
zek po mię dzy pra cow ni kiem a pra co daw cą. Ist nie nie te -
go związ ku opie ra się na ta kich kry te riach jak:
od po wie dzial ność za re kru ta cję, umo wa o pra cę, od po -
wie dzial ność za wy na gro dze nie, zwol nie nie pra cow ni ka
z pra cy, okre śle nie ro dza ju pra cy.

Przer wy w od de le go wa niu
We dług no wych re gu la cji, przer wy spo wo do wa ne na

przy kład ur lo pem, cho ro bą, szko le niem itp. nie po wo du -
ją przer wa nia de le go wa nia.

Przer wa dłuż sza niż 2 mie sią ce mo że spo wo do wać, że
okres de le go wa nia pra cow ni ka u te go sa me go pra co daw -
cy, do te go sa me go kra ju, bę dzie zli cza ny na no wo.

Za rów no for mu larz A1 jak i Eu ro pej ska Kar ta Ubez pie -
cze nia Zdro wot ne go ma ją jed na ko wą for mę dla wszyst -
kich kra jów ob ję tych ko or dy na cją sy ste mu za bez pie cze -
nia spo łecz ne go.

Pła ce w Bel gii
W cza sie wy ko ny wa nia prac na te re nie Bel gii, od de le -

go wa ni pra cow ni cy mu szą otrzy my wać ta kie sa me pła ce
jak bel gij scy pra cow ni cy z sek to ra bu do wla ne go. Wo bec
nich mu szą być rów nież za sto so wa ne wa run ki i czas pra -
cy we dług bel gij skie go ko dek su pra cy.

Pra co daw ca nie mo że po trą cać z wy pła ty od de le go wa -
nych pra cow ni ków kosz tów zwią za nych z trans por tem
pra cow ni ków do Bel gii, po by tem pra cow ni ków na te re -
nie Bel gii, kosz tów na rzę dzi pra cy oraz ubrań ro bo czych.

W przy pad ku osób pro wa dzą cych włas ną dzia łal ność
gos po dar czą, nie obo wią zu ją prze pi sy do ty czą ce płac mi -
ni mal nych oraz umów o pra cę.

Pra cow ni cy za gra nicz ni otrzy mu ją ta kie sa mo wy na -
gro dze nie jak pra cow ni cy bel gij scy.

Kwar tal nie, tj.1 stycz nia, 1 kwiet nia, 1 czer wca i 1 paź -
dzier ni ka, po ro ko wa niach po mię dzy or ga ni za cja mi pra -
co daw ców bel gij skich a związ ka mi za wo do wy mi z sek to -
ra bu do wla ne go, zmie nia się wy so kość go dzi no wych
sta wek brut to je śli wy stą pi ła in fla cja – na stę pu je wte dy
tzw. in dek sa cja płac

www.pvbf.be
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Ogło sze nie 01
Po szu ku ję pod wy ko naw ców do do cie -
pleń bu dyn ków jed no ro dzin nych z oko -
lic An twer pii. Do cie ple nia na sty ro pia -
nie lub weł nie mi ne ral nej. Je den do mek
o po wierz chni ok. 350m2. Sta ła współ -
pra ca. Ofer ty pro szę wy sy łać na adres
Fe de ra cji
ma rze na@pvbf.be.

Ogło sze nie 02
Wi tam. Po szu ku ję fir my do wy ko na nia
tyn ków ma szy no wych. Tyn ki gip so we
i ce men to wo-wa pien ne. Zle ce nie na pra -
cę pla nu je my na wrze sień – paź dzier -
nik 2013r.
Kon takt przez: ma rze na@pvbf.be.

Ogło sze nie 03
Na wią żę współ pra cę z pol ski mi fir ma -
mi zaj mu ją cy mi się re mon ta mi miesz -
kań, mam spo ro zle ceń i szu kam pod -

wy ko naw ców do po mo cy. In te re su ją
mnie głów nie: – gła dzie, – su fi ty pod -
wie sza ne, – ma lo wa nie, – ka fel ko wa nie,
– ta pe to wa nie.
Kon takt: ma rze na@pvbf.be.

Ogło sze nie 04
Po szu ku je my mu ra rzy z do świad cze niem
przy mu rach ka mien nych (pia sko wiec,
ka mień po lny itp.). Pro szę o ofer ty 
– ma rze na@pvbf.be.

Ogło sze nie 05
Po szu ku ję eki py do wy ko na nia ma lo -
wa nia ele wa cji wraz z drob ny mi na pra -
wa mi. Po wierz chnia ele wa cji: oko ło
3700 m2. Do wy ko na nia rów nież ob -
rób ki bla char skie, jak rów nież wy mia -
na ry nien. Ter min roz po czę cia prac: od
za raz. Ofer ty przez Pol sko Fla man dzką
Fe de ra cję Bu do wla nych 
– ma rze na@pvbf.be

Ogło sze nie 06
Fa chow ców, ze zna jo mo ścią elek try ki,
hy dra u li ki i gla zur nic twa. 
Kon takt: 
ma rze na@pvbf.be

Ogło sze nie 07
Bel gij ska fir ma bu do wla na pil nie po -
szu ku je pod wy ko naw ców, bry gad, pra -
cow ni ków na tyn ki agre ga tem. Sta łe
czę ste zle ce nia, pra ca od za raz. Tyl ko
po waż ne ofer ty od po waż nych le gal -
nych firm.
Kon takt: 
ma rze na@pvbf.be

Ogło sze nie 08
Za trud ni my ma la rzy szpach la rzy: pra -
ca na bu do wie, sta ny de we lo per skie...
Kon takt: 
ma rze na@pvbf.be

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do reklamowania swoich firm

Ogłoszenia zamieszczone poniżej są wystawiane przez firmy belgijskie, które są zainteresowane współpracą
z polskimi podwykonawcami oraz zatrudnianiem pracowników z drukami A1. 

Poszukujemy podwykonawców z doświadczeniem projektowym oraz fachowców w branży budowlanej.

W OFERTACH PROSIMY ZAZNACZYĆ NUMER OGŁOSZENIA.
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KKllaa  ssyy  ffii  kkaa  ccjjaa  ssttaa  nnoo  wwii  sskkaa
BBrruutt  ttoo  
nnaa
ggooddzziinnęę  

KKrróótt  kkii  ooppiiss  ssttaa  nnoo  wwii  sskkaa  pprraa  ccyy

KAT.I – ro bot nik 
nie wyk wa li fi ko wa ny 13,214 Po moc nik roz po czy na ją cy ka rie rę za wo do wą, pra cow nik 

bez dy plo mu ukoń cze nia edu ka cji w za kre sie bu dow nic twa.

KAT.II - 13,873 Pracownik, który należy do grupy I, który woce nie pra co daw cy
wy ka zu je wyż sze kwa li fi ka cje.

KAT.II – wy kwa li fi ko wa ni 14,087 Pra cow nik po sia da ją cy umie jęt no ści  za wo do we ogól no bu do -
wla ne.

KAT.IIA 14,790 Pra cow nik na le żą cy do ka te go rii II, któ ry w oce nie pra co daw -
cy wy ka zu je wyż sze kwa li fi ka cje.

KAT.III – wy kwa li fi ko wa ni pier wsze -
go stop nia 14,981 Pra cow nik wy kwa li fi ko wa ny, Mon te rzy, pra cow ni cy ob słu gu -

ją cy urzą dze nia me cha nicz ne.

KAT.IV – wy kwa li fi ko wa ni dru gie go
stop nia 15,902 Pra cow nik, któ ry w oce nie pra co daw cy prze wyż sza kwa li fi ka -

cja mi pra cow ni ków ka te go rii III. 

Bry ga dzi sta A pier wsze go stop nia 16,497 Bry ga dzi sta to ro bot nik, któ re mu pod le ga ją ro bot ni cy nad zo -
ru ją cy re a li za cję pra cy.

Bry ga dzi sta B dru gie go stop nia 17,492 Bry ga dzi sta, któ ry w oce nie pra co daw cy prze wyż sza kwa li fi ka -
cje bry ga dzi sty A

Kie row nik zes po łu 19,082 Pra cow nik z kwa li fi ka cja mi pra cu ją cy na sta no wi sku kie row ni -
ka zes po łu prac, któ ry mi kie ru je

No we staw ki pła cy w sek to rze bu do wla nym
Od 1.04.2013 r. obo wią zu ją w Bel gii no we staw ki pła cy



DOBRE OKNA 
prosto z fabryki 
Dobra jakość za dobrą cenę.

Kontakt: 0489.218.756
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By le ja kość, ja ko sper so ni fi ko wa -
ny byt, za szczy ca ła już nas tu -
taj swo ją ulot ną obec no ścią. To,

że w pi sow ni jest ro dza ju żeń skie go,
nie ma żad ne go zna cze nia gdyż żad -
nych in nych cech żeń skich ani mę -
skich nie po sia da. Mo że z tym wy jąt -
kiem, że ma ja ja. Bo prze cież trze ba
je mieć aby tak wszyst kim da wać po -
pa lić („do ku czać” nie od da je ska li zja -
wi ska). Tak są dzą nie któ re ofia ry jej
sub tel nych za bie gów.

Mo że nie któ rzy dla te go tak twier -
dzą, bo upie ra ją się iż za tak ener gicz -
ną ak tyw ność od po wie dzial ny jest te -
sto ste ron. Jed nak in ni są dzą że
adre na li na, jesz cze in ni, że zła wo la
lub in ne przy czy ny. Tak więc trud no
okre ślić płeć by le ja ko ści, a wszyst ko
przez pi sow nię. 

Po tym za wi łym wstę pie któ ry za -
wiódł nas do ni kąd, mo że my przejść
do jesz cze bar dziej roz laz łych roz wa -
żań bez obaw, że zo sta nie my po są dze -
ni o stron ni czość w za kre sie on – ona,
lub in ne sta ny skon flik to wa nia z sa -
mym so bą bądź bliź ni mi. 

Ludz kość już róż ne rze czy wy pi sy -
wa ła na mu rach, mię dzy in ny mi sfor -
mu ło wa nie: „Po win ni te go za bro nić”.
– Prze pra szam, właś nie usły sza łem
szkla no–me ta licz ny szept: „za pal”.
Przy po mi nam, że by le ja kość (da lej:
„B”) po trze bu je dy mu pa pie ro so we go
aby za ma ni fe sto wać się na pla nie na -
sze go świa ta ma te rial ne go gdyż
oprócz wspom nia nych jaj, żad nych
cech cie les no ści nie po sia da. Zresz tą
przy pi sy wa nie jaj ko mu po pad nie, wy -
świech ta ne już znacz nie, moż na do -
pro wa dzić jesz cze bli żej do gra nic ab -
sur du. Bo wiem jed no ja jo jest ro dza ju
ni ja kie go. Dla cze go więc dwa ni ja kie
ja ja ma ją su ge ro wać okre ślo ne ce chy?
Je śli już je steś my u gra nic ab sur du,
kon ty nu uj my. 

Tak więc „B” przy szła i mó wi: pi -
szesz o mnie w ro dza ju żeń skim. Je -
śli stoi na pi sa ne „Po win ni...” to zna -
czy, że za bra niać mo gą tyl ko oni. Ja cy
oni? – spy ta łem zde zo rien to wa ny. „B”
szep ta ła da lej: Gdy by by ło „Po win ny
te go za bro nić” to za bra nia ły by one,
ale jest „oni”. To jest jaw ne od su wa -
nie mnie od pra wa do za bra nia nia a ja
nie mo gę poz wo lić na to że by mnie
tak ole wać, bo prze cież ja to ona a nie
on. Sam tak na pi sa łeś. Szczę ka mi opa -
dła. 

Po dłuż szej chwi li odzy wam się nie -
pew nie: tak się po pro stu mó wi i nikt
nie zwra ca na to uwa gi. – Z te go wnio -

sek, że nie zwra casz uwa gi na to co
pi szesz, a to jest nie pre cy zyj ne i dla
mnie krzyw dzą ce. Z dru giej stro ny
w to mi graj bo im wię cej nie jas no ści,
tym wię cej by le ja ko ści. Niech bę dzie
„oni”, ale one do pie ro da dzą wam po -
pa lić kie dy ze chcą nad ro bić za leg ło -
ści w za kre sie za bra nia nia. Jesz cze
bar dziej przy par ty do mu ru, odez wa -
łem się nie śmia ło: mo że na pi sać „To
po win no zo stać za bro nio ne”? – Co ty
na to? Ja koś się wy śli zga łeś – od po -
wie dzia ła „B”, ale to już nie to. 

Odet chną łem z ul gą i mó wię: Je stem
tyl ko czło wie kiem i da le ko mi do two -
jej prze ni kli wo ści w ro zu mo wa niu.
„B” nic nie od po wie dzia ła więc nie wie -
dzia łem, czy mój akt uni żoności jej się
spo do bał. Wresz cie odzy wa się: czy ty
umiesz słu chać? Są dzę, że tak. Przed
chwi lą sam po wie dzia łeś, że je steś
czło wie kiem. Owszem. Zno wu szept:
Czło wiek jest ro dza ju mę skie go. A co
z żeń ską czę ścią wa szej po pu la cji?
O kur czę! – my ślę so bie. Ale krza ki!
Je śli wy jdzie na to, że ko bie ta to nie...,
ale bym miał prze chla pa ne! A ja prze -
cież tyl ko chcia łem przy jrzeć się pi -
sow ni. Z wra że nia za pa li łem. Róż ne
my śli prze bieg ły mi przez gło wę. 

Ra tu nek przy szedł z mo jej le wej pół -
ku li. To mo że „isto ta ludz ka”? Isto ta
jest ro dza ju żeń skie go. Mo że być? Tak
trzy maj, to cię zlin czu ją – usły sza łem.
Dla cze go? Spy ta łem na gra ni cy za ła -
ma nia. 

Na pi sa łeś: czło wiek, po tem isto ta
ludz ka. Czy li on, po tem ona. Z te go
wy ni ka, że isto ta ludz ka jest czło wie -
ko-po dob na. Za chcia ło mi się wyć
z bez sil no ści, a „B” szep ta ła da lej. Sło -
wo „ludz ka” wska zu je na nie peł ność
sło wa „isto ta” i mu si je uzu peł nić. Do -
pie ro „ludz ka” pre cy zu je „isto tę” gdyż
sło wo „isto ta” nie okre śla jed noz nacz -
nie czło wie ka, bo mo że do ty czyć np.
isto ty po za ziem skiej któ ra czło wie -
kiem nie jest. Zga dza się? 

To co ja mam te raz zro bić? – Skie -
ro wa łem py ta nie w prze strzeń i w mo -
im wzro ku po ja wi ła się tęsk no ta za
ro zu mem, któ ry uciekł mi w pię ty. „B”
na to: je śli nie uwa ża łeś co ro bisz, to
rób jak uwa żasz. To tal nie się za ła ma -
łem. 

Ale prze cież je stem tyl ko czło wie -
kiem któ ry... – „B” przer wa ła mi mó -
wiąc: Właś nie tu jest prob lem. Wszyst -
kim rzą dzą pra wa któ re do pó ki nie
mu szą cze goś do pro wa dzić z po wro -
tem do sta nu rów no wa gi, po pro stu
są. Ale mię dzy wa mi – ludź mi, żad ne
pra wa ni cze go nie są w sta nie do pro -
wa dzić do sta nu rów no wa gi, bo czło -
wiek cze go się nie do tknie to spa pra

(i w to mi graj), a po tem roz glą da się
na ko go zwa lić wi nę a w mię dzy cza -
sie za bie ra się do cze goś in ne go. Ale
są wy jąt ki... wtrą ci łem nie śmia ło. Ach,
spa daj – usły sza łem – je śli w ogó le
wiesz gdzie jest dół i dla cze go. 

By łem tak wy czer pa ny, że gło wa
opa dła mi na stół i za sną łem. Kie dy
się obu dzi łem, po sta no wi łem dojść do
po ro zu mie nia sam ze so bą, bo „B” już
nie by ło. 

Za czą łem kom bi no wać. Zie mia jest
za lud nio na mniej wię cej w po ło wie ro -
dza jem mę skim i żeń skim. Ten po dział
jest szcze gól ny, bo bar dziej łą czy niż
dzie li. Obie czę ści się uzu peł nia ją, cze -
go udo wad niać nie trze ba. 

Zno wu przy szła! Szept: A co z że -
brem Ada ma? Od po wie dzia łem resz -
tka mi sił: do pie ro bym so bie na ro bił
bi go su. Z dru giej stro ny, je śli sym bo -
le są trak to wa ne sym bo licz nie, prob -
le mu nie ma. Ale je śli ktoś upie ra się
przy do słow no ści, mo że na py tać so -
bie bie dy. O kur czę! Bie da jest ro dza -
ju żeń skie go! Na pi szę kło pot, aby by -
ło na ro dzaj mę ski. Tak więc kło pot
wy ła zi nie wia do mo skąd i trze ba się
z nim bo ry kać. A bo ry ka nie się ła two
pro wa dzi do uwi kła nia, cze go po twier -
dze nie znaj du je my na każ dym kro ku
i w ni niej szych sło wach. Po zo sta je
mieć na dzie ję, że każ da in ność jest po
to, aby po przez wza jem ne uzu peł nia -
nie się two rzy ła har mo nij ną ca łość. 

„B”: Kie dy ktoś z in no ści ro bi wiel -
ki prob lem, jest jak gdy by sie dział mię -
dzy mu zy ka mi gra ją cy mi szla chet ną
mu zy kę i rap tem za czął rżnąć tę pą pi -
łą pię cio mi li me tro wą sklej kę. Har mo -
nię tra fia szlag a pu blicz ność za czy -
na szem rać znies ma czo na lub jest
cie ka wa co bę dzie da lej, i w to mi graj.
Ja no to: Je śli je steś my świad ka mi ta -
kie go kon cer tu, cza sem po ma ga wy -
łą cze nie te le wi zo ra. Je śli nie po ma ga,
to zna czy, że kon cert jest na ży wo. 

„B”: Sam wi dzisz, że har mo nię – mi -
ster ną kon struk cję nie ko niecz nie bę -
dą cą wy ni kiem dzia ła nia wa sze go lo -
gicz ne go umy słu – ła two spa prać,
a mo ich za sług w tym za kre sie po mi -
nąć się nie da. 

Więc mo że dą ży my do bar dziej do -
sko na łe go sta nu rze czy a na ra zie ma -
my pra wo do błą dze nia jak dziec ko
we mgle? Mo że to do bre wy tłu ma cze -
nie dla na sze go za gu bie nia na dro dze
do... oj, prze pra szam, ja tyl ko tak...
o by le czym. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii  

Słowo o byle czym
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W dzisiejszych Kulinariach przedstawiamy jeden
z przepisów serwowanych w Atelier Amaro, jedynej
w Polsce restauracji z gwiazdką Michelin.

Czekamy na Państwa kulinarne receptury,
a najciekawsze z nich będziemy zamieszczać w naszej
gazecie.

RReeddaakkccjjaa

Lubisz gotować?
TTwwoorrzzyymmyy  wwssppóóllnniiee  ddzziiaałł  kkuulliinnaarrnnyy!!

Czekamy na przepisy autorskie, oryginalne, 
mało znane, łatwe, szybkie, tanie, wasze ulubione

i wszystkie inne...

W każdym numerze naszej gazety będziemy zamieszczać
przepisy czytelników. 

Nadsyłajcie swoje propozycje, może być ze zdjęciem, 
na adres redakcji:

antwerpiapopolsku@gmail.com 

Śledzie w śmietanie 
z chutneyem z cebuli
Chutney:
SSKKŁŁAADDNNIIKKII:: l 4 cebule l 1 łyżka kaparów z zalewy l 1/3
szklanki suszonych żurawin l 70 ml akacjowego miodu
l 2 goździki

ŚŚLLEEDDŹŹ:: l 6 filetów matjasów l 1 litr mleka l 150 g
kremówki l cukier puder do smaku l 3 pokruszone owoce
jałowca l kilka igiełek jałowca l skórka otarta z 1/2
cytryny

SSPPOOSSÓÓBB PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA:: Robimy chutney. Posiekane cebule
mieszamy z resztą składników. Podgrzewamy powoli, aż
cebula się zeszkli. Chutney pasteryzujemy, wkładamy go
do wyparzonego słoika, słoik zakręcamy, wstawiamy do
garnka z rozłożoną na dnie szmatką. Garnek napełniamy
ciepłą wodą do wysokości ¾ słoika. Doprowadzamy wodę
do wrzenia i gotujemy 25 minut.
MMoocczzyymmyy  śślleeddzziiee  pprrzzeezz  kkiillkkaa  ggooddzziinn  ww ppoołłoowwiiee  mmlleekkaa..
Resztę mleka wylewamy na głęboką teflonową patelnię
i powoli podgrzewamy, aż na powierzchni utworzy się
kożuch. Zdejmujemy go i układamy na folii spożywczej
posmarowanej odrobiną śmietany. Przykrywamy drugim
kawałkiem folii. Robimy kilka kożuchów. Do zawinięcia
śledzi potrzeba przynajmniej dwóch na porcję. 
Śmietankę ubijamy, doprawiamy odrobiną cukru pudru,
roztartymi igłami jałowca i jagodami jałowca oraz skórką
z cytryny. Wkładamy do śmietany majtasy. Wstawiamy
do lodówki na kilka godzin. 

Wyjmujemy śledzie ze śmietany, rozwijamy kożuchy
mleczne z folii. Na dwóch ułożonych na sobie kożuchach
umieszczamy śledzia. 
Na talerz kładziemy chutney i delikatnie pozostałe
składniki.

SSmmaacczznneeggoo!!  
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AAmm  bbaa  ssaa  ddaa  RRPP  ww  KKrróó  llee  ssttwwiiee  BBeell  ggiiii
Rue Ste vin 139, 1000 Bruk se la
Tel. +32 (0) 2 7804 200 
Tel. +32 (0) 2 7390 101
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruk se la.msz.gov.pl

WWyy  ddzziiaałł  KKoonn  ssuu  llaarr  nnyy  AAmm  bbaa  ssaa  ddyy  RRPP  
ww  KKrróó  llee  ssttwwiiee  BBeell  ggiiii
Rue des Francs 28, 1040 Bruk se la
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dy żur ny +32 (0) 492 727 405 
(po go dzi nach pra cy urzę du) wy łącz -
nie w spra wach pil nych ta kich jak na -
głe zgo ny, wy pad ki, za gro że nia ży cia
Fax +32 (0)2 736 44 59
www.bruk se la.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
Eu ro pej ski nu mer alar mo wy w sy -
tu a cjach 
za gro że nia ży cia, zdro wia lub mie -
nia 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
Po moc dro go wa 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
Pol skie Cen trum Den ty stycz ne, Lan -
ge Le em stra at 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.

Szkolny Punkt Konsultacyjny 
iimm..  GGeenn..  SStt..  MMaacczzkkaa  pprrzzyy
AAmmbbaassaaddzziiee  RRPP  ww  BBrruukksseellii  
zz  ssiieeddzziibbąą  ww  AAnnttwweerrppiiii..
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, GSM 0475965159
mail: pruska@skynet.be
www.szkolapolska.be

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 BBrraa  cciiaa  MMnniieejj  ssii  KKaa  ppuu  ccyy  nnii
nie dzie la godz. 12:15 i 17:00
An twer pia cen trum, po mię dzy Kor te
Win kel stra at 1 a Os sen markt 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

Ubez pie cze nia
SSaa  vvee  IInn  ssuu  rraann  ccee  UUbbeezz  ppiiee  cczzee  nniiaa, 
Plan tin&Mo re tus lei 128-134,   
An twer pia tel: 03 216 85 20

Waż ne nu me ry te le fo nów 
w Bel gii i An twer pii oraz przydatne informacje:




