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4 .... Poznajemy i odkrywamy
Antwerpię

6 .... Przegląd prasy belgijskiej

8 .... Niezwykłe muzeum

10 .... Ważne odkrycie
kardiologów z Antwerpii

12 .... „Rode Duivels” – „Czerwone
Diabły”

14 .... Chór „Antwerpia”

16 .... Forum Polskich
Przedsiębiorców w Belgii

16 .... Polka laureatką
prestiżowego konkursu

18 .... Nagroda Nobla dla
belgijskiego fizyka

20 .... Najbardziej prestiżowa
nagroda na świecie

22 .... Zasady przyznawania
nagrody Nobla

25..... Kącik historyczny

27 .... Znani nieznani

31 .... Nederlanstalige biljage

35 .... Z życia polskiej szkoły
w Antwerpii

36 .... Z łaciną za pan brat

38 .... Polonijne wiadomości
sportowe

40 .... Autobusem do Polski

42 .... Kącik absurdu

43 .... Ciekawostki

44 .... Przegląd prasy polskiej

46 .... DDA – Dorosłe Dzieci
Alkoholików

48 .... Życie po zaduszkach

50 .... Słowo o byle czym

54 .... Auto Club

56 .... Sektor Czeków Usługowych

58 .... Infobud

60 .... Job Talent

61 .... Ogłoszenia drobne

63 ....Ważne numery telefonów
w Antwerpii 

Od Redakcji
Miło nam znowu gościć u Państwa. Kolejne wydanie „Antwerpii po polsku” jak zwykle zawiera wiele różnych treści,

jednak listopad w naszej kulturze jest miesiącem szczególnym, gdyż jego pierwsze dni skłaniają do zadumy nad
sprawami, na które nie mamy czasu w naszych niełatwych przecież realiach na emigracji. Jeśli ktoś nie ma na co
dzień poczucia bycia emigrantem, ma to dwa oblicza. Po pierwsze czuje się w Belgii jak w domu i to jest dobre.
Przecież to jest nasz drugi dom. Z drugiej strony, rozluźniają i zacierają się nasze więzi z Polską – krajem naszego
pochodzenia, w którym stawialiśmy pierwsze, niepewne kroki, dosłownie i w przenośni. Można się nad tym tylko
zadumać, lecz polska wędlina na śniadanie to jednak troszkę mało, aby czuć się dalej Polakiem. Jeśli nie będziemy
razem przy różnych okazjach, których w Antwerpii nie brakuje, stracimy powoli to, co ważne, czyli poczucie tożsamości
narodowej. Pozostanie wtedy tylko wstydliwie pochować gdzieś po kątach wszelkie symbole starego kraju i zapomnieć...
Będziemy jednak wtedy jak las, w którym rosną drzewa bez korzeni.

Wspominamy w tym miesiącu tych, którzy odeszli. Wspominamy i... zapominamy o ich wkładzie w naszą obecną
rzeczywistość. Ale każdy dzień, każda chwila była przecież dla nich, a teraz jest dla nas, ważna. Czerpiemy teraz
korzyści z ich pracy, wypowiedzianych słów i troski o nas. Teraz my musimy zasłużyć sobie na pamięć i ciepłe refleksje
na nasz temat. Taka jest kolej rzeczy.

Ale życie idzie do przodu i daje mało czasu na wspomnienia, więc jak zwykle polecamy szereg artykułów na różne
tematy. Cieszymy się, że możemy prezentować osiągnięcia antwerpskiego polonijnego chóru, kibicujemy piłkarzom,
cieszymy się z sukcesu belgijskiego laureata Nagrody Nobla, pamiętajmy też o Sienkiewiczu i jego wielkim dorobku
literackim. Jednym słowem – żyjmy pełnią życia, jak… Polacy na emigracji. Miłej lektury!

RReeddaakkccjjaa
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Me ir 

An twer pskie Me ir jest naj -
waż niej szym cen trum han dlo -
wym w Bel gii, za rów no pod
wzglę dem licz by ku pu ją cych,
jak i cen wy naj mu po wierz chni.
To właś nie przy Me ir są naj -
droż sze czyn sze w Bel gii – oko -
ło 1.700 eu ro mie sięcz nie za
metr kwa dra to wy po wierz chni
skle pu. 

Za ku py przy Me ir ro bią nie
tyl ko miesz kań cy An twer pii, ale
rów nież in nych re jo nów Bel gii,
Ho lan dii, czy Luk sem bur ga.
Sza cu je się, że dzien nie prze wi -
ja się tu kil ka dzie siąt ty się cy lu -
dzi. 

Tro chę wspom nień 
Na zwa uli cy po cho dzi od sta -

re go ni der lan dzkie go sło wa me -
e re (me er – je zio ro). Naj wcześ -

niej sza wzmian ka o Me ir – ba -
gien nych ob sza rach tuż przy gra -
ni cach mia sta się ga 1257 ro ku. 

Po cząt ko wo by ła to nie wiel ka
uli czka z ka na łem po środ ku.
Z bie giem cza su, wraz z dy na -
micz nym roz wo jem An twer pii,
Me ir w miej skiej in fra struk tu -
rze na bie ra ło co raz wię ksze go
zna cze nia. Na prze ło mie wie ku
XV i XVI, An twer pia by ła jed -
nym z naj wię kszych eu ro pej -
skich miast. Cen trum obec ne go
sta re go mia sta by ło prze peł nio -
ne, dla te go Me ir i oko licz ne uli -
ce sta wa ły się co raz bar dziej
atrak cyj nym miej scem do bu do -
wa nia pa ła ców i wy staw nych re -
zy den cji. O za moż no ści ów czes -
nych miesz kań ców, wiel ko ści
i zna cze niu An twer pii, świad czą
za cho wa ne do dzi siaj bo ga to
zdo bio ne se ce syj ne fa sa dy bu -
dyn ków. 

Otwar cie no wej gieł dy, spo -
wo do wa ło prze su nię cie han dlo -
we go cen trum mia sta od Schel -
dy do Me ir, któ re sta ło się nie
tyl ko zna czą cym pun ktem han -
dlo wym, ale rów nież miej scem
wie lu waż nych miej skich uro -
czy sto ści, pa rad i spot kań. 

Na prze ło mie wie ku XIX i XX,
co raz bar dziej wi docz na by ła
fun kcja Me ir ja ko głów nej 
dro gi pro wa dzą cej od dwor ca 
cen tral ne go do za byt ko we go 
cen trum mia sta. Uli cę cią gle 
po sze rza no i mo der ni zo wa no.
W 1980 ro ku prze nie sio no pod
zie mię ruch tram wa jo wy, a trzy -
na ście lat póź niej (1993 r.), kie -
dy An twer pia sta ła się Eu ro pej -
ską Sto li cą Kul tu ry, zam knię ty
zo stał tak że ruch ko ło wy. Ta kie
po su nię cia umoż li wi ły wła dzom
mia sta stwo rze nie ob szer ne go
pa sa żu han dlo we go. 

Ale Me ir, to nie tyl ko za ku py.
Znaj du je się tu kil ka na praw dę
osob li wych ar chi tek to nicz nych
pe re łek, o któ rych ko niecz nie
trze ba opo wie dzieć. 

Wie ża KBC 
– „Boe ren to ren”

W la tach 1929-31, w cza sie
przy go to wań do Wy sta wy Świa -
to wej w An twer pii, zbu do wa no
w cen trum mia sta „Boe ren to ren”
– pier wszy wie żo wiec w Eu ro pie.
Ra da mia sta po sta wi ła ar chi tek -
to wi – Ja no wi van Hoe nac ker je -
den wa ru nek: bu dy nek nie mógł
za sła niać ka te dry. Zresz tą ten
wy móg ist nie je do tej po ry. Nic
co po wsta je w oko li cach sta re -
go mia sta nie mo że przy sło nić
ka te dry. Do koń ca lat 50-tych,
KBC miał sta tus naj wyż sze go bu -
dyn ku w Eu ro pie. 

„Boe ren to ren” po wstał w opar -
ciu onaj no wo cześ niej sze wów czas
tech no lo gie, na wzór wie żow ców
w No wym Jor ku i Chi ca go, z ele -
wa cją w sty lu Art De co. Pier wot -
nie miał wy so kość 87,5 me tra, apo
re no wa cji w la tach 1970 i 1976
osią gnął wy so kość 97 me trów. 

Po cząt ko wo był to wie lo fun -
kcyj ny bu dy nek skła da ją cy się
z biur i apar ta men tów. W trak -
cie re no wa cji w la tach 70-tych,
wszyst kie lo ka le miesz kal ne za -
mie nio no na biu ra i tak po zo sta -
ło do dziś. Od 1981 ro ku, KBC
ma sta tus za byt ku. 

Meir, to nie
tylko zakupy.
Znajduje się tu
kilka
naprawdę
osobliwych
architekto-
nicznych
perełek,
o których
koniecznie
trzeba
opowiedzieć. 

Po zna je my i od kry wa my An twer pię
Za pra sza my do wspól nych spa ce rów po An twer pii
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Wie ża na zy wa na jest „Boe ren to ren”
– „Wie ża Rol ni ka”, gdyż kie dyś naj -
waż niej szy mi jej ak cjo na riu sza mi by -
li właś nie rol ni cy. Obec nie w wie żow -
cu mie ści się sie dzi ba naj wię ksze go
ban ku Flan drii KBC i ta ka jest je go
ofi cjal na na zwa. 

Z bu dyn kiem zwią za nych jest kil ka
cie ka wo stek. Jed na z nich mó wi, że
po dob no przy ład nej po go dzie, ze
szczy tu wie żow ca moż na do strzec
bruk sel skie Ato mium. In na gło si, że
wie żo wiec znaj du je się do kład nie 123
me try od wie ży ka te dry, któ rej wy so -
kość wy no si… 123 me try. 

De Hand – sym bol An twer pii
Na Me ir znaj du je się nie ty po wa ła -

we czka w kształ cie ob cię tej rę ki – sym -
bo lu mia sta, na wią zu ją ca do zna nej
an twer pskiej le gen dy o dziel nym Bra -
bo, któ ry ob ciął rę kę gi gan to wi. 

Au to rem rzeź by wy ko na nej z pia -
skow ca jest fran cu ski ar ty sta Hen ri
de Mil ler. An twer pska rę ka jest czę -
ścią wię ksze go dzie ła sztu ki te go sa -
me go au to ra, znaj du ją cej się w Pa ry -
żu na pla cu przed koś cio łem świę te go
Eu sta che go. Stoi, a wła ści wie le ży tam
mo nu men tal na rzeź ba „L’Eco u te”
(„Słu cha nie”), przed sta wia ją ca ol brzy -
mią, po chy lo ną gło wę opar tą na dło -
ni i na słu chu ją cą od gło sów z pod zie -
mi Pa ry ża. 

W 1991 ro ku, wła dze An twer pii za -
ku pi ły część te go dzie ła sztu ki i w ta -
ki oto spo sób, od lu te go 1992 ro ku,
ła we czka w kształ cie ob cię tej rę ki sta -
ła się nie o dłącz nym ele men tem Me ir. 

Pa łac kró lew ski 
– Ko nin klijk Pa le is 
op de Me ir 

Na ro gu Me ir i Wap per, pod nu me -
rem 50, znaj du je się też XVIII. wiecz -
ny Pa łac Kró lew ski zwa ny tez „Ho te -
lem Mia sta”. 

Za pro jek to wa ny i zbu do wa ny w po -
ło wie XVIII wie ku, we dług pro jek tu
Ja na Pie te ra van Ba ur sche it de Jon -
ge, po wstał na zle ce nie bo ga te go, an -
twer pskie go kup ca Jo ha na Ale xan dra
van Su ste ren, któ ry do ro bił się for tu -
ny na in we sty cjach mor skich w Osten -
dzie. Wspa nia ła ro ko ko wa re zy den cja
z mo nu men tal ną fa sa dą z ka mie nia,
osta tecznie ukoń czo na zo sta ła w 1748
ro ku. Fi gu ry na ele wa cji fron to wej
przed sta wia ją Triumf Handlu i Wojny.
Wnę trze pa ła cu zo sta ło za pro jek to wa -
ne rów nież przez Ja na Pie te ra van Ba -
ur sche it. 

Wy jąt ko wo oka za ły bu dy nek z do -
sko na łą lo ka li za cją, zwró cił uwa gę ce -
sa rza Na po le o na, któ ry ku pił go
w 1811 ro ku (Bel gia by ła wów czas
czę ścią Fran cji). Fran cu ski wład ca zle -
cił prze bu do wę re zy den cji tak, by od -
po wia da ła ce sar skim stan dar dom. Te -
go za da nia pod jął się głów ny ar chi tekt
ce sa rza, Pier re François Lo u is Fon -
ta i ne. On rów nież urzą dził wnę trze
pa ła cu. Po upad ku na po le oń skiej kam -
pa nii, kie dy ce sarz mu siał opu ścić te -
re ny bel gij skie, pa łac kró lew ski na
krót ko tra fił w rę ce Ho len drów. 

Po od zy ska niu przez Bel gię nie po -
dleg ło ści, gmach stał się włas no ścią
mo nar chii bel gij skiej i król Le o pold
II na ka zał je go grun tow ną prze bu do -
wę. W 1905 ro ku, dwa sa lo ny zo sta ły
po łą czo ne w wiel ką lu strza ną sa lę, jed -
no z naj wspa nial szych po miesz czeń
pa ła cu. Do chwi li obec nej, w daw nym
nie bie skim po ko ju Na po le o na na pię -
trze, wi szą za rów no por tre ty wiel kie -
go ce sa rza, jak i kró la Le o pol da II. 

Bel gij ska ro dzi na kró lew ska uży -
wa ła te go pa ła cu ja ko re zy den cji dla
go ści. Jed nak w pew nym mo men cie
bu dy nek stał się dla mo nar chii zbęd -
nym ba la stem. Roz po czę ły się dłu go -
trwałe pro ce du ry w wy ni ku któ rych
w 1960 ro ku pa łac stał się włas no ścią

bel gij skie go mi ni ster stwa kul tu ry
i stra cił sta tus re zy den cji kró lew skiej.
W la tach 2004 – 2010 zo stał cał ko wi -
cie od re mon to wa ny przez fla man dzki
rząd. W ro ku 2010 do pa ła cu po wró -
ci ła ko lek cja 150 za byt ko wych meb li. 

Pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym,
jest to z pew no ścią jed na z pięk niej -
szych re zy den cji w An twer pii, ale war -
to do niej za jrzeć jesz cze z jed ne go po -
wo du. Na par te rze mie ści się słyn ny
w ca łej Bel gii „The Cho co la de Li ne”,
po le ca ny w prze wod ni ku Mi che li na.
Cze ko la do wy biz nes zaj mu je po miesz -
cze nia, któ re za cza sów Na po le o na by -
ły sa lo nem i sy pial nią dla waż nych go -
ści. Te raz prze pla ta ją się w nim
hi sto ria i cze ko la do we za pa chy. Moż -
na po dzi wiać mi strzow sko wy ko na ne
cze ko la do we fi gur ki i pod pa trzyć pra -
cę cho co la tie rów w daw nej kuch ni Na -
po le o na. 

Za ło ży cie lem „The Cho co la de Li ne”
jest Do mi ni que Per sso ne, któ ry ca łe
swo je ży cie po świę cił na od kry wa nie
no wych sma ków. W an twer pskiej
świą ty ni cze ko la dy moż na na być za -
rów no kla sycz ne pra li ny jak i na przy -
kład cze ko lad ki z co lą, pi kan tne z bo -
czkiem, cze ko la dę z wa sa bi i po łą czo ną
z pa pry czką chi li. Per sso ne na pi sał
swe go cza su do sko na łą książ kę, któ -
ra uzna na zo sta ła za naj lep szą po zy -
cję na te mat cze ko la dy na świe cie. 

Pa ła ce i cze ko la da by ły kie dyś przy -
wi le ja mi bo ga czy. Te raz Me ir ozda -
bia ją pa ła ce, uli ca pach nie wy śmie ni -
tą cze ko la dą, a bel gij scy cho co la tie rzy
są bez wąt pie nia mi strza mi na ska lę
świa to wą. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  

Na dru gą część opo wie ści o Me ir 
za pra szam w na stęp nym wy da niu 
„An twer pii po pol sku”. 
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Wła dze An twer pii 
zwal nia ją
urzęd ni ków

Wło da rze mia sta za de cy do wa li, że
za miast pod no sić oby wa te lom po dat -
ki, zwol nią z pra cy pra wie pół to ra ty -
sią ca urzęd ni ków. 

Do 2019 ro ku zwol nie ni zo sta ną
urzęd ni cy róż nych szczeb li i in sty tu -
cji pu blicz nych. Sza cu je się, że pra cę
stra ci pra wie 8 pro cent ca łej biu ro -
kra cji w mie ście.

Wła dze An twer pii za pew nia ją, że po -
czy nio ne w ten spo sób osz częd no ści
poz wo lą na utrzy ma nie obec ne go,
a na wet wyż sze go po zio mu wy dat ków
in we sty cyj nych oraz ura tu ją miesz -
kań ców przed pod wyż ką ist nie ją cych
po dat ków i wpro wa dze niem no wych.
Za osz czę dzo ne kwo ty za si lą miej ski
bu dżet i prze ka za ne zo sta ną na za pla -
no wa ne in we sty cje, któ re w cią gu 
naj bliż szych sze ściu lat wy nio są 
1,25 miliar dów eu ro.

ddee  rree  ddaacc  ttiiee..bbee  

Bez sen sow na 
śmierć

Miesz kań cy An twer pii są w szo ku
po na głej i nie spo dzie wa nej śmier ci
18-lat ka. 

Gre go ry, uczeń Sint–Lut gar di sin sti -
tu ut, w paź dzier ni ko wą so bo tę wspól -
nie z ko le ga mi ob cho dzi li uro dzi ny jed -
ne go z nich. W ka fej ce, gdzie od by wa ła
się im pre za, był rów nież nie trzeź wy
i bar dzo agre syw ny Ru di P. stwa rza -
ją cy prob le my nie tyl ko pra cow ni kom,
ale i go ściom. Po któ rymś z ko lei in -
cy den cie zo stał z lo ka lu po pro stu 
wy rzu co ny, ale nie ste ty wró cił z po -
wro tem. We dług ko le gów, Gre go ry za -
o fe ro wał mu chu ste czkę, aby wy tarł
ska le czo ne miej sca, na co Ru di wy jął
nóż, ugo dził mło de go czło wie ka
w brzuch i wy szedł. Ko le dzy stu den ta
wy bie gli za nim na uli cę i uda ło im się
za trzy mać i obez wład nić spraw cę. Wez -
wa na ka ret ka przy je cha ła na miej sce
zda rze nia bar dzo szyb ko, ale nie ste ty
po mi mo na tych mia sto wej re a ni ma cji,
nie uda ło się le ka rzom ura to wać mło -
de go czło wie ka.

Spraw ca mor der stwa prze by wa
w aresz cie i cze ka na pro ces.

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””  

An twer pskie sta re mia sto
nie dla dies li

Ra da mia sta przy go to wu je usta wę,
we dług któ rej od 2016 ro ku bę dzie obo -
wią zy wał za kaz wjeż dża nia do cen trum
mia sta au ta mi na pę dza ny mi sil ni ka mi
dies la. Za kaz do ty czyć ma „dies li” star -
szych niż 15 lat, a sa mo cho dy po wy żej
10 lat, bę dą mu sia ły po sia dać spe cjal -
ne mier ni ki po zio mu spa lin. 

We dług władz An twer pii, głów nym
ce lem za ka zu jest po pra wie nie ja ko -
ści po wie trza w mie ście. Sto wa rzy sze -
nie kie row ców VAB jak i część or ga -
ni za cji zrze sza ją cych kie row ców
uwa ża, że ta kie roz wią za nia nie ma ją
sen su, po nie waż i tak nie uni k nie się
za nie czysz cza nia cen trum, a po za tym
stwo rzy się do dat ko we utrud nie nia
dla lu dzi star szych, zwią za ne z trans -
por tem. Po wyż sze or ga ni za cje po stu -
lu ją, aby wła dze mia sta za bra ły się
wresz cie za za kor ko wa ne ob wod ni ce
ota cza ją ce mia sto i uspraw ni ły ruch
ko ło wy we wnątrz An twer pii. 

„„GGaa  zzeett  vvaann  AAnn  ttwweerr  ppeenn””  

Lo u bo u tin wal czy 
z kon tro wer syj ną 
kam pa nią 

Zna ny na ca łym świe cie fran cu ski
pro jek tant luk su so wych ko bie cych bu -
tów – Chri stian Lo u bo u tin, za skar żył
do są du bel gij ską or ga ni za cję ko bie -
cą. Po szło o wy ko rzy sta nie je go mar -
ki w kam pa nii prze ciw ko is la mo wi. 

Bel gij skie Sto wa rzy sze nie „Ko bie ty
Prze ciw ko Is la mi za cji”, sprze ci wia ją -
ce się po ni ża ją ce mu trak to wa niu 
ko biet przez mu zuł mań skich fun da -
men ta li stów wy dru ko wa ło pla kat
„Wol ność al bo is lam”. Wid nie ją na nim
ko bie ce no gi obu te w słyn ne szpil ki
z czer wo ną po desz wą na któ rych za -
zna czo no, że ko bie ty no szą ce krót kie
spód ni czki, zgod nie z pra wem sza ria -
tu na ra żo ne są na ka rę śmier ci przez
uka mie no wa nie. Do zdję cia po zo wa -
ła by ła Miss Bel gii – An ke Van Der -
me ersch, za sia da ją ca obec nie w se na -
cie z ra mie nia pra wi co wej par tii
Vla ams Be lang. 

Fran cu ski kre a tor obu rzo ny tym,
że kon tro wer syj na kam pa nia mo że
znisz czyć je go me dial ny wi ze ru nek,
po dał sto wa rzy sze nie do są du. Za rzu -

ca, że au tor ki kam pa nii „nie wi dzą
róż ni cy po mię dzy ogó łem wy znaw ców
is la mu i mu zuł mań ski mi fun da men -
ta li sta mi”. Bel gij ska or ga ni za cja od -
pie ra za rzu ty twier dząc, że „za rzut ten
jest cał ko wi cie nie zro zu mia ły, bo cho -
dzi o ob ro nę praw mu zuł ma nek zmu -
sza nych do no sze nia za kry wa ją cych
ca łe cia ło bu rek i ni ka bów”.

Czy pro test Fran cu za rze czy wi ście
ma w pod tek ście ochro nę je go me dial -
ne go wi ze run ku? Znacz na część 
bel gij skich ob ser wa to rów sce ny po li -
tycz nej su ge ru je, że cho dzi tyl ko i wy -
łącz nie o as pekt fi nan so wy. Lo u bo u -
tin nie chce bo wiem stra cić bo ga tych
klien tek z Za to ki Per skiej i nie cho -
dzi mu wca le o pra wa ko biet. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

To warto wiedzieć
– przegląd prasy

belgijskiej
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Wy bo ry „Ma łej Miss” 
bez Bel gii?

Bel gij ski rząd kry tycz nie pa trzy na
ideę or ga ni zo wa nia kon kur sów pięk -
no ści dla ma łych dziew czy nek i uwa -
ża, że te go ro dza ju wy stę py dzie ci
w bu tach na ob ca sie i z wy ra zi stym
ma ki ja żem nie po win ny mieć miej sca.
W wy da nym ko mu ni ka cie czy ta my:
„Wy sta wia nie dzie ci na te go ty pu kon -
kur sach uczy ca łe po ko le nia naj młod -
szych, że naj waż niej szy jest wy gląd
i mod na odzież. Dzie ci zo sta ją tu wy -
ko rzy sta ne ja ko na rzę dzie do pro mo -
cji kos me ty ków i ubrań, są rów nież
ży wym to wa rem do re kla mo wa nia
kon sum pcyj ne go sty lu ży cia, opar te -
go tyl ko i wy łącz nie na po sia da niu
i dba niu o włas ne cia ło”. 

Bel gia za mie rza wpro wa dzić ka rę
dla or ga ni za to rów kon kur sów pięk -
no ści, w któ rych udział bio rą dziew -
czyn ki po ni żej 16 ro ku ży cia. Bę dzie
ona wy no sić 2 la ta po zba wie nia wol -
no ści i 30 ty się cy eu ro grzyw ny. Usta -
wa wej dzie w ży cie tuż po za twier dze -
niu jej przez bel gij ski par la ment. 

ttwwoo  jjee  uukk..ccoomm  

Bel go wie nie chęt nie 
ko rzy sta ją ze zwol nień 
le kar skich

Ga ze ta „Le So ir” opi su je nie bez piecz -
ne zja wi sko co raz czę ściej wy stę pu ją -
ce w Eu ro pie. Do ty czy ono przy cho -
dze nia do pra cy cho rych pra cow ni ków.
W Bel gii do pra cy, po mi mo cho ro by,
przy cho dzi aż 40 pro cent oby wa te li
i jest to je den z naj wyż szych wskaź ni -
ków w Eu ro pie. 

Dzie je się tak z po wo du świa to we -
go kry zy su i nie sta bil no ści na ryn ku
za trud nie nia. Pra cow ni cy przy cho dzą
do pra cy cho rzy, oba wia jąc się, że stra -
cą źró dło utrzy ma nia. Część z nich
uwa ża, że są nie za stą pie ni i nikt in ny
le piej nie po ra dzi so bie z obo wiąz ka -
mi. 

Ko men tu jąc po wyż sze zja wi sko ga -
ze ta do da je, że po wyż szy trend ogar -
nia już ca łą Eu ro pę i jest co raz bar -
dziej nie bez piecz ny dla sa mych
pra cow ni ków.

„„LLee  SSoo  iirr””  

Bel gia re du ku je de fi cyt
Bel gij ski rząd po in for mo wał, że re -

du ku je swój te go rocz ny bu dżet o 218
mi lio nów eu ro, dzię ki cze mu bę dzie
w sta nie utrzy mać wy zna czo ny przez
Ko mi sję Eu ro pej ską de fi cyt bu dże to -
wy na po zio mie 2,5 pro cent. Tak po -
pra wio ny bu dżet, rząd pre mie ra Elio
di Ru po przed ło żył Ko mi sji przed ter -
mi nem. Tym sa mym wzro sły szan se,
że ra da UE na po cząt ku 2014 ro ku

zdej mie z Bel gii pro ce du rę nad mier -
ne go de fi cy tu. 

Za osz czę dzo ne środ ki po cho dzą mię -
dzy in ny mi z re duk cji wy dat ków na za -
bez pie cze nie spo łecz ne i dy wi dend.
Rzą do wi uda ło się rów nież uni k nąć wy -
prze da wa nia udzia łów w ta kich spół -
kach jak Bel ga com czy BNP Pa ri bas,
a prze de wszyst kim uni k nąć no wych
po dat ków ob cią ża ją cych oby wa te li. 

PPAAPP  

N-VA w rzą do wej ko a li cji?
Tak moż na by od czy tać wy po wiedź

jed ne go z czo ło wych po li ty ków tej par -
tii, Sieg frie da Brac ke, któ ry nie daw -
no na ła mach głów nych bel gij skich
dzien ni ków oznaj mił, że je go par tia
go to wa jest wejść w skład rzą du po
wy bo rach w 2014 ro ku. 

Tę wy po wiedź spro sto wał szef par -
tii i jed no cześ nie bur mistrz An twer -
pii – Bart de We ver. Pod kre ślił, że do
chwi li obec nej nie za pa dły jesz cze żad -
ne kon kret ne de cy zje zmie nia ją ce
w ja ki kol wiek spo sób pro gram par tii,
więc mó wie nie o wej ściu w ja ką kol -
wiek ko a li cję rzą do wą jest na ra zie
nie na miej scu. Do dał też, że po przy -
szło rocz nych wy bo rach po wi nien po -
wstać rząd kon fe de ra cyj ny, któ re go
głów nym ce lem by ła by mię dzy in ny -
mi re gu la cja sy ste mu eme ry tal ne go,
re for ma po dat ków oraz pod nie sie nie
kon ku ren cyj no ści kra ju. 

„„DDee  SSttaann  ddaa  aarrdd””  

Szkol nic two bel gij skie 
a po stęp tech no lo gicz ny

We dług osta t nich da nych Ko mi sji
Eu ro pej skiej, Bel gia jest wśród kra -
jów któ re ma ją wie le do zro bie nia
w dzie dzi nie wpro wa dze nia do szkół
no wych tech no lo gii. Ko rzy sta z nich
za led wie 13 pro cent uczniów. 

Inaczej sytuacja wygląda, gdy przyj-
rzy my się te mu zja wi sku z per spek -
ty wy po dzia łu na Flan drię i Wa lo nię.
Oka zu je się, że we fla man dzko ję zycz -
nej czę ści Bel gii, szko ły są bar dzo
otwar te na no we tech no lo gie. W tym
ro ku szkol nym już pra wie 280 ty się -
cy fla man dzkich dzie ci do 12-go ro ku
ży cia od ra bia lek cje na kom pu te rze.
Jest to pra wie 2/3 uczniów. Po nad po -
ło wa na u czy cie li w szko łach te go re -
gio nu za da je dzie ciom cyf ro we pra ce
do mo we. Kom pu te ry w szko łach są
na po rząd ku dzien nym, przy by wa
rów nież tab le tów. 

Zu peł nie ina czej sy tu a cja przed sta -
wia się w Wa lo nii, gdzie czę sto bra -
ku je sprzę tu in for ma tycz ne go. Dla te -
go też o cyf ro wej re wo lu cji w ska li
ca łe go kra ju, nie moż na jesz cze mó -
wić. 

IIAARR  

Bel gij ska po li cja schwy ta ła
przy wód cę pi ra tów

Bel gij scy stró że pra wa za sta wi li pu -
łap kę na przy wód cę so ma lij skich pi -
ra tów. Ab di Ha san, sku szo ny obiet ni -
cą pra cy w fil mie, wy brał się do
Bruk se li, gdzie od ra zu po zej ściu na
pły tę lot ni ska zo stał aresz to wa ny. 

Po li cja wy ka za ła się nie la da spry -
tem. Od kil ku lat bez sku tecz nie pró -
bo wa ła aresz to wać Ha sa na za po rwa -
nie w 2009 ro ku bel gij skie go stat ku
„Pom pe ja” wraz z dzie wię cio o so bo wą
za ło gą. Spró bo wa no więc użyć pod -
stę pu. Pew na oso ba z bran ży fil mo wej
obie ca ła przy wód cy so ma lij skich pi -
ra tów pra cę w fil mie opo wia da ją cym
o prze stęp czo ści na mo rzu. Ha san miał
być eks per tem i kon sul tan tem. Praw -
do po dob nie po czuł się bar dzo do ce -
nio ny, po nie waż ofer tę przy jął i udał
się do Bruk se li, a tam cze ka ła już na
nie go po li cja. Za miast czer wo ne go dy -
wa nu i ka rie ry ak tor skiej, w per spek -
ty wie ma kil ka dzie siąt lat za krat ka -
mi. Ra zem z sze fem za trzy ma ny zo stał
tak że je go wspól nik. 

Ha san, zna ny tak że ja ko „Af we y ne”
lub „Wiel kie Usta”, w stycz niu te go
ro ku pu blicz nie przy znał, że zaj mo -
wał się pi rac twem i do ro bił się na tym
ogrom ne go ma jąt ku. ONZ okre śla pi -
ra ta ja ko „jed ne go z naj waż niej szych
i naj bar dziej wpły wo wych osób z so -
ma lij skiej or ga ni za cji pi rac kiej”. 

„„DDee  MMoorr  ggeenn””  

Nie co dzien ne stro je 
dru ży ny pił kar skiej

Zul te Wa re gem – dru ży na pił kar ska
wy stę pu ją ca w bel gij skiej Pro Le a gue,
po sta no wi ła uno wo cześ nić swo je stro -
je. Wła ści cie le klu bu zde cy do wa li
i ogło si li, że w naj no wszym se zo nie
wpro wa dzą cie ka wą in no wa cję na try -
ko ty me czo we, zwią za ne z twit te rem
i so cial me dia. Na spo den kach pił ka -
rzy wy świet la ne bę dą ich „twe e ty”. 

Klub za koń czył se zon 2012/2013 na
dru giej po zy cji za An der lech tem i tym
sa mym za de biu tu je w Li dze Mi strzów. 

ssppoorr  ttmmaarr  kkee  ttiinngg..ppll  

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa  
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Na prze ło mie XIX i XX wie -
ku, port w An twer pii był
dla wie lu emi gran tów

ok nem na świat, na dzie ją na no we,
lep sze ży cie. To właś nie z te go miej -
sca, od 1870 ro ku,  ty sią ce Po la ków
i in nych emi gran tów zEu ro py wy -
pły nę ło pa row ca mi do Ame ry ki – ich
zie mi obie ca nej.

Red Star Li ne
Pły nę li stat ka mi na le żą cy mi

do Red Star Li ne, ame ry kań sko-
-bel gij skiej li nii pa sa żer skiej 
po wsta łej w 1871 ro ku. Swo ją 
wę drów kę roz po czy na li w An -
twer pii, koń czy li na ogół w No -
wym Jor ku lub Fi la del fii, a na -
wet Ka na dzie. W an twer pskim
po rcie wsia da li na stat ki pod cha -

rak te ry stycz ną ban de rą z czer -
wo ną pię cio ra mien ną gwia zdą.
Ale za nim do te go do szło, mu -
sie li do stać się do An twer pii
z róż nych miejsc w Eu ro pie. Dla
nie któ rych ten etap pod ró ży był
bar dzo dra ma tycz ny, czę sto wią -
zał się z nie le gal nym prze kra -
cza niem gra ni cy i ucie czką z kra -
ju ogar nię te go woj ną.

W bu dyn kach obec ne go mu ze -
um, emi gran ci zo sta wia li swo -
je ba ga że pod da wa ne póź niej 
do kład ne mu spraw dza niu i dez -
yn fek cji. Ich rów nież cze ka ła dez -
yn fek cja, ale naj trud niej szym mo -
men tem by ły ba da nia le kar skie
prze pro wa dza ne za rów no przez
le ka rzy bel gij skich, jak i spe cja -

li stów za trud nio nych przez Red
Star Li ne. To do tych osta t nich na -
le ża ło wy e li mi no wa nie przed wej -
ściem na sta tek każ de go cho re go
pa sa że ra. Bo wiem po przy by ciu
do USA, emi gran ci by li dro bia zgo -
wo ba da ni tak że przez le ka rzy
ame ry kań skich, któ rzy bez li toś -
nie od sy ła li z po wro tem wszyst -
kich nie speł nia ją cych ry go ry stycz -
nych kry te riów zdro wot nych.
Każ dą z ta kich osób, z po wro tem
do Eu ro py mu sia ła na swój koszt
od tran spor to wać Red Star Li ne,
dla te go me dy cy za trud nie ni przez
ar ma to ra, bez mru gnię cia okiem
od sy ła li z kwit kiem tych, któ rych
stan zdro wia nie był cał ko wi cie
za do wa la ją cy. Ta kie de cy zje wie -
lo krot nie po wo do wa ły roz łą ki ro -
dzin. Inie wszy scy spot ka li się póź -
niej w Ame ry ce.

Tych, któ rym uda ło się do stać
na sta tek, cze ka ła co naj mniej
dzie się ciod nio wa mor ska wy pra -
wa. Jed no ra zo wo na po kła dzie
mie ści ło się oko ło ty sią ca  osób,
a sa ma pod róż nie dla wszyst kich
by ła przy jem na. Pa sa że ro wie zaj -
mu ją cy trze cią kla sę le że li na pry -
czach, bez po ście li i ca łe dnie spę -
dza li w ko lej kach po mar ne
je dze nie, któ re go i tak by ło za ma -
ło. Red Star Li ne ofe ro wa ła znacz -
nie krót szą pod róż niż in ni ar ma -
to rzy, co prze kła da ło się na ce ny
bi le tów; od 10 do 40 do la rów. Dla
nie któ rych emi gran tów, by ły to
kwo ty ogrom ne. Czę sto za po ży -
cza li się, aby zdo być go tów kę na
bi le ty dla ca łej ro dzi ny. By wa ły
też sy tu a cje, że pod róż op ła cał bel -
gij ski rząd.

Wśród 2,5 mi lio nów lu dzi, któ -
rzy pa ro wy mi stat ka mi Red Star
Li ne od pły nę li z An twer pii do
Ame ry ki, by ła rów nież Gol da
Me ir, póź niej sza pre mier iz ra el -
skie go rzą du i Al bert Ein ste in,
któ re go dzien nik jest jed nym
z eks po na tów no wo otwar te go
mu ze um.

Red Star Li ne 
– re ak ty wa cja

W an twer pskim po rcie, gdzie
emi gran ci roz po czy na li swo ją wę -
drów kę, daw ne ma ga zy ny Red
Star Li ne (chro nio ne ja ko za byt -
ki od 2001 ro ku), zo sta ły po now -
nie otwar te 28 wrześ nia. Na no -
wo od ży ły hi sto rie lu dzi któ rzy
wy pły wa li do Ame ry ki z na dzie ją
na lep sze ży cie.

Historycy
dokonali rzeczy
niezwykłej
– muzeum
opowiada
ludzkie losy
i gwarantuje
ekscytującą
podróż śladami
emigrantów.
Także historię
firmy
transportowej,
jej początek,
wzrost i upadek

Niezwykłe muzeum
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Mu ze um Red Star Li ne, ma swo ją sie -
dzi bę wpor to wej czę ści mia sta wbu dyn -
kach, do któ rych w la tach 1873 – 1935
tra fia li emi gran ci przed wej ściem na po -
kład stat ku. Głów na eks po zy cja pro wa -
dzi przez róż ne eta py pod ró ży, od ku -
pie nia bi le tu na przy kład w War sza wie,
po przez dro gę do an twer pskie go por tu,
aż do wej ścia na sta tek. Spo ra część sta -
łej wy sta wy opo wie dzia na jest zper spek -
ty wy sa mych emi gran tów. Nato miast
osta t nia część eks po zy cji, łą czy prze -
szłość z te raź niej szo ścią i po ka zu je, że
mi gra cja jest zja wi skiem po nad cza so -
wym i bar dzo ak tu al nym na wet w XXI
wie ku.

Wę dru jąc po mu ze um, prze cho dząc
z sa li do sa li, idzie my śla da mi pod róż -
nych. Utoż sa mia my się z ludź mi, któ rzy
pra wie sto lat te mu zan twer pskie go por -
tu ucie ka li do in ne go świa ta. Ucie ka li
przed bie dą i wsze cho gar nia ją cym kry -
zy sem. Przed woj ną, kon flik ta mi, prze -
śla do wa niem po li tycz nym i re li gij nym.
Znie sie nie ogra ni czeń emi gra cyj nych
ino we, szyb kie po łą cze nia mor skie, przy -
bli ża ły ich „ame ri can dre am”. 
By li wśród nich przed sta wi cie le wie lu
kra jów Eu ro py. Prze de wszyst kim Ży -
dzi, ale też Po la cy imiesz kań cy wschod -
niej Eu ro py. By li tak że Bel go wie. Ucie -
ki nie rzy, tu ry ści, po szu ki wa cze przy gód
i łow cy for tun. O tym, że Ame ry ka nie
dla wszyst kich oka za ła się ła ska wa, prze -
ko na li się póź niej.

Eks po na ty zgro ma dzo ne w mu ze um
są na praw dę nie zwy kłe. Zdję cia, do ku -
men ty, rek wi zy ty z tam tych cza sów,
mode le stat ków.   Ale naj cen niej sza
jest ogrom na ba za da nych – li sta z na -
zwi ska mi osób, któ re w an twer pskim
po rcie roz po czę ły pod róż swo je go ży -
cia. Są tak że frag men ty li stów i na gra -
nia wi deo, któ rych bo ha te ra mi są ów -
cześ ni pa sa że ro wie. Za po śred nic twem
dźwię ku, ob ra zu, ekra nów do ty ko -
wych, zwie dza ją cy uzy sku ją do dat ko -
we in for ma cje. Znacz na część zbio rów
po cho dzi od osób pry wat nych, prze -
ka za na w for mie  da ro wizn lub na za -
sa dzie wie lo let nie go wy po ży cze nia.

Każ dy, kto jest za in te re so wa ny lo sem
pa sa że rów od pły wa ją cych pa row ca mi
Red Star Li ne z an twer pskie go por tu,
kto chciał by na li stach od na leźć swo ich
przod ków, czy zna jo mych, mo że wejść
na stro nę www.gva.be/red star li ne.

Hi sto ry cy do ko na li rze czy nie zwy kłej
–  mu ze um opo wia da ludz kie lo sy i gwa -
ran tu je eks cy tu ją cą pod róż śla da mi 
emi gran tów. Wszyst kie opo wie dzia ne
hi sto rie two rzą nie praw do po dob ną hi -
sto rię ludz kich po ko leń.

Ku ra tor wy sta wy, Bram Be e la ert po -
wie dział: „Opo wie ści ludz kie, hi sto ria
mi gra cji i te fan ta stycz ne przed mio ty –
to wszyst ko ra zem w po łą cze niu z tym
sa mym co przed la ty bu dyn kiem, two -
rzą au rę au ten tycz no ści. Tyl ko dzię ki

tej nie pow ta rzal nej atmo s fe rze te przed -
mio ty na bie ra ją zna cze nia […] Hi sto rie
emi gran tów z Red Star Li ne są pre tek -
stem do przed sta wie nia zja wi ska mi -
gra cji w szer szym kon tek ście […]”.

Mu ze um opo wia da tak że hi sto rię fir -
my trans por to wej, jej po czą tek, wzrost
i upa dek. Po ka zu je nie tyl ko lo sy emi -
gran tów, ale i za pom nia ną hi sto rię An -
twer pii i por tu. Przy bli ża to wszyst ko,
co jest ści śle zwią za ne z po nad dwu mi -
lio no wą rze szą pa sa że rów Red Star Li -
ne, któ rzy od wa ży li się zo sta wić swo ją
prze szłość i uda wa li się na po szu ki wa -
nie szczę ścia. Są to opo wie ści o wy so -
kich ocze ki wa niach i głę bo kich roz cza -
ro wa niach, nie przes pa nych no cach i
nie speł nio nych na dzie jach, o mi ło ści,

roz sta niach i tęsk no cie. Hi sto rie na ma -
cal ne i wi docz ne. Po pro stu praw dzi we.

Opo wie ści Mu ze um Red Star Li ne w
An twer pii nie za my ka ją te ma tu ma so -
wej emi gra cji tam tych cza sów. We dług
hi sto ry ków, na prze ło mie XIX i XX wie -
ku,  do No we go Świa ta z An twer pii, Rot -
ter da mu, Ham bur ga i in nych por tów
emi gra cyj nych, wy je cha ło z Eu ro py oko -
ło 55 mi lio nów jej miesz kań ców.

RReedd  ssttaarr  LLii  nnee  MMuu  ssee  uumm
MMoonn  ttee  vvii  ddee  oo  ssttrraa  aatt33
22000000  AAnn  ttwweerr  ppeenn
wwwwww..rreedd  ssttaarr  llii  nnee..bbee

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa
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Na Kon gre sie Eu ro pej skie go To -
wa rzy stwa Kar dio lo gicz ne go,
któ ry od był się w paź dzier ni ku

w Am ster da mie, bel gij scy na u kow cy
po in for mo wa li, że „licz ba za wa łów jest 
naj wyż sza w mie sią cach zi mo wych,
a od po wie dzial ny za to jest spa dek
tem pe ra tu ry”. 

Kar dio lo dzy ze Szpi ta la Uni wer-
syteckiego w An twer pii, przez czte ry
la ta co ty dzień ak tu a li zo wa li da ne do -
ty czą ce wa run ków me te o ro lo gicz nych.
In te re so wa ła ich prze de wszyst kim
tem pe ra tu ra i względ na wil got ność
oraz za nie czysz cze nie po wie trza cząst -
ka mi sta ły mi i sa dzą. Przez ten okres
mo ni to ro wa li 74 miej sca w Bel gii.
Otrzy my wa ne in for ma cje ze sta wi li
z licz bą za wa łów ser ca, do któ rych do -
cho dzi ło w tym sa mym okre sie. W trak -
cie tych czte rech lat z po wo du za wa -
łów ser ca w Uni wersyteckim Szpi ta lu
w An twer pii le czo nych by ło oko ło 16
ty się cy pa cjen tów. 

Na u kow cy, po do kład nej ana li zie
stwier dzi li, że wię ksza czę stot li wość
za wa łów ser ca mia ła miej sce w okre -
sie spad ków tem pe ra tu ry, czy li mie -
sią cach póź no je sien nych, zi mo wych
i wczes ną wios ną. Na każ de 10 pro -
cent spad ku tem pe ra tu ry ry zy ko za -
wa łu ser ca ro sło aż o 7% i nie mia ło
to żad ne go związ ku z za nie czysz cze -
niem po wie trza. 

We dług pro fe so ra Mar ca Cla e y sa
– wy bit ne go kar dio lo ga z an twer pskie -
go szpi ta la i jed no cześ nie au to ra ba -
da nia, bar dzo czę sto na wet ma ła róż -
ni ca po mię dzy tem pe ra tu rą w do mu
i na ze wnątrz, jest wy star cza ją cym
czyn ni kiem zwię ksza ją cym ry zy ko za -
wa łu ser ca. Na u ko wiec tłu ma czy, że
„ni ska tem pe ra tu ra ak ty wu je re cep -
to ry zim na w na szej skó rze, a te z ko -
lei po bu dza ją układ współ czul ny, któ -
ry na si la wy dzie la nie ka te cho la min
ma ją cych wpływ na wzrost ciś nie nia
skur czo we go krwi. Do dat ko wo, pod

wpły wem ni skiej tem pe ra tu ry na si la -
ją się pro ce sy agre ga cji pły tek krwi
za an ga żo wa nych w pro ces krzep nię -
cia, a sa ma krew sta je się bar dziej lep -
ka, co mo że pro wa dzić do po wsta nia
za krze pu bę dą ce go bez poś red nią przy -
czy ną za wa łu ser ca”. 

Jak so bie z tym ra dzić? Jak za po -
bie gać? Pro fe sor Cla e ys ra dzi, aby uni -
kać na ra ża nia się na gwał tow ne zmia -
ny tem pe ra tu ry. Lu dzie bę dą cy
w gru pie wy so kie go ry zy ka wy stą pie -
nia za wa łu ser ca po win ni zo stać w do -
mu, kie dy na dwo rze jest na praw dę
zim no, a w chłod ne dni dbać o pra wi -
dło we (cie płe) ubie ra nie się. 

Ko rzy staj my więc z każ de go pro my -
ka słoń ca, spa ce ruj my – bo ser ce nie
lu bi zbęd nych ki lo gra mów i sta raj my
się od po wied nio ciep ło ubie rać, kie -
dy nad ej dą zim ne dni i wie czo ry. 

Opra co wa ła: 
MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa  

Waż ne od kry cie kar dio lo gów
z Antwerpii
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W2014 ro ku cze ka ją nas
nie sa mo wi te spor to we
emo cje – Mi strzo stwa

Świa ta w Pił ce Noż nej. Z pew -
no ścią fa wo ry tem tur nie ju jest
Bel gia. Wpraw dzie buk ma che -
rzy da ją bel gij skiej dru ży nie 
do pie ro pią te miej sce, za Hisz -
pa nią, Bra zy lią, Ar gen ty ną
i Niem ca mi, ale jej ak cje sto ją
wy żej, niż ta kich pił kar skich
po tęg jak Wło chy, Fran cja czy
Ho lan dia. Po za tym „Czer wo ne
Dia bły” nie po wie dzia ły jesz cze
osta t nie go sło wa.

Bel go wie awan so wa li do MŚ
w 2014 ro ku, w do sko na łym sty -
lu. Po ko nu jąc Chor wa cję za pew -
ni li so bie zwy cię stwo w jed nej
z naj moc niej szych grup eli mi -
na cyj nych. To pier wszy tak
ogrom ny suk ces „Czer wo nych
Dia błów” od 2002 ro ku. Po wie -
lo let nich nie po wo dze niach dla
bel gij skiej pił ki noż nej nad e szły
wresz cie lep sze cza sy.

Od sa me go po cząt ku eli mi na -
cyj nych roz gry wek, z me czu na
mecz dru ży na gra ła co raz le piej.
Te raz, po wy wal cze niu awan su,
pa da ją py ta nia ko men ta to rów:
czy Bel go wie po mie sza ją szy ki
naj lep szym dru ży nom? Czy moż -
na uznać, że już są fa wo ry ta mi?
Z pew no ścią ma ją ogrom ne
szan se, aby do trzeć przy naj -
mniej do pół fi na łu.

Chu de la ta
Po raz osta t ni, Bel go wie bra li

udział w wiel kiej pił kar skiej im -
pre zie w 2002 ro ku pod czas mi -
strzostw świa ta w Ko rei i Ja po -
nii. W ów czes nej dru ży nie by ło
kil ku do sko na łych gra czy jak
choć by Bart Go or, Wes ley Sonck,
czy Marc Wil mots (obec ny tre ner
na ro do wej je de nast ki), ale nie by -
li oni w sta nie po pro wa dzić dru -
ży ny do wiel kich suk ce sów.

W la tach 2009 i 2010 re pre zen -
ta cja prze gra ła aż 11 z 16 spot -
kań, a ki bi ce nie po zo sta wia li na
nich su chej nit ki. A pro pos ki bi -
ców, to właś nie wte dy okre śli li
się ja ko „ki bi ce do wy na ję cia”
i go to wi by li do pin go wać każ dą
dru ży nę (na wet znie na wi dzo ną
Ho lan dię), sko ro nie mie li włas -
nej. Ale wra ca jąc do te ma tu. Nie
dość, że pił ka rzom w ogó le nie
szło na bo i sku, to w ca łym kra -
ju głoś no by ło o kon flik tach
i kłót niach na li nii pił ka rze – tre -
ner.

Bel gij ski Zwią zek Pił ki Noż nej
prze a na li zo wał ca łą sy tu a cję
i zde cy do wał, że czas na zmia ny.
Na szczę ście dla pił ka rzy i ki bi -
ców, nie do szedł do skut ku po -
mysł za trud nie nia za gra nicz ne -
go se lek cjo ne ra i na ro do wą
je de nast kę ob jął Marc Wil mots.
W spo ko ju, bez nie po trzeb ne go
me dial ne go szu mu, bez pre sji

i po śpie chu, no wy se lek cjo ner
roz po czął pra cę z re pre zen ta cją.

Po mog ła też od po wie dzial na
i kon sek wen tna po li ty ka klu bów.
Już dzie sięć lat te mu wła dze do -
szły do wnio sku, że trze ba za in -
we sto wać w mło dzież. Po wsta ły
ko lej ne oś rod ki tre nin go we, roz -
bu do wa no in fra struk tu rę, przy
klu bach two rzo no ko lej ne aka -
de mie pił kar skie i roz sze rza no te
ist nie ją ce. Klu by, od czwar tej do
pier wszej li gi, zo bo wią za ne zo -
sta ły do za trud nia nia pro fe sjo -
nal nych tre ne rów z dy plo ma mi.
Zwią zek nie spe cjal nie im po ma -
ga, więc klu by dba ją sa me o sie -
bie. Nie ma mar no tra wie nia pu -
blicz nych środ ków i jak wi dać,
wszyst kim się to op ła ca.

Wil mots sca lił zes pół i ze skłó -
co nych pił ka rzy uczy nił zgra ną
dru ży nę. Sa mi za wod ni cy przy -
zna ją, że są jak jed na wiel ka ro -
dzi na, co prze kła da się na grę na
bo i sku. Po pro stu da ją z sie bie
wszyst ko.

„Czer wo ne Dia bły” pod wo dzą
obec ne go se lek cjo ne ra, z oś miu
spot kań eli mi na cyj nych wy gra -
ły sie dem, re mi su jąc tyl ko raz
i nie po nio sły ani jed nej po raż -
ki. Gra ją jak z nut i wpraw dzie
nie roz gra mia ją ry wa li, ale re -
pre zen tu ją rów ną, bar dzo wy so -
ką for mę i nie poz wa la ją so bie
na nie prze my śla ne za gra nia.

„Czerwone
Diabły” pod
wodzą
obecnego
selekcjonera,
z ośmiu
spotkań
eliminacyjnych
wygrały
siedem,
remisując
tylko raz i nie
poniosły ani
jednej porażki.

„Ro de Du i vels” 
– „Czer wo ne Dia bły”

Rode Duivels. Źródło: http://www.wijgaannaarbrazilie.be/selectie-rode-duivels/
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Mło da, zdol na i dro ga dru ży na

Od dru giej po ło wy lat 80-tych i w ko -
lej nych la tach, roz po czął się w Bel gii
praw dzi wy „wy syp” mło dych ta len -
tów, któ rzy tra fi li do naj lep szych klu -
bów Eu ro py. Na zwy Chel sea Lon dyn,
Man che ster Uni ted, czy Bay ern Mo -
na chium mó wią sa me za sie bie. I co
waż ne – bel gij scy pił ka rze nie grze ją
w tych klu bach ław ki re zer wo wych,
tyl ko gra ją w pod sta wo wych skła dach.

W mło dym wie ku tra fi li do sil nych
li go wych dru żyn, gdzie nie dość, że
do sko na le so bie ra dzą, to jesz cze każ -
dy z nich roz wi ja swo je umie jęt no ści,
co po tem pro cen tu je w ka drze. W bel -
gij skiej re pre zen ta cji gra ją obec nie
pił ka rze wiel kie go for ma tu. Śred nia
wie ku pod sta wo wej bel gij skiej je de -
nast ki wy no si tyl ko 24,7, więc jesz -
cze du żo przed ni mi.

W eki pie Bel gii jest spo ro do sko na -
le już zna nych w Eu ro pie za wod ni -
ków. Wy star czy spoj rzeć na li stę pił -
ka rzy, któ rzy wy stą pi li w spot ka niach
z Wa lią i Chor wa cją:
n Thi ba ut Co ur to is – 20 lat, 

At le ti co Ma dryt 
(wy po ży czo ny z Chel sea) 

n Jan Ver ton ghen – 25 lat, 
Tot ten ham 

n Tho mas Ver ma e len – 26 lat, 
Ar se nal 

n Vin cent Kom pa ny – 26 lat, 
Man che ster Ci ty 

n A xel Wit sel – 23 la ta, 
Ze ni t

n E den Ha zard – 21 lat, 
Chel se a

n Gu il la u me Gil let – 27 lat, 
An der lech t

n Mo us sa Dem be le – 25 lat, 
Tot ten ham 

n Ma ro u a ne Fel la i ni – 24 la ta, 
Ever ton 

n Dries Mer tens – 25 lat, 
PSV Ein dho ven 

n Ke vin Mi ral las – 24 la ta, 
Ever ton 

n Ke vin de Bru y ne – 21 lat, 
Wer der 

n Ro me lu Lu ka ku – 19 lat, 
West Brom wich Al bion 
(wy po ży czo ny z Chel sea) 

n Ste ven De fo ur – 24 la ta, 
Por to

n Ch ri stian Ben te ke – 21 lat, 
Aston Vil la
A są jesz cze prze cież Ni co las Lom -

ba erts, De dryck Bo y a ta i wie lu in nych.
Tre ner re pre zen ta cji Bel gii, Marc

Wil mots, nie ma po wo dów do obaw.
Po za sil nym pod sta wo wym skła dem,
ma w za pa sie do sko na łych za wod ni -
ków, któ rzy w nie jed nej na ro do wej
re pre zen ta cji mo gli by grać w pier -
wszym skła dzie. Przy kła dem są: Jel -

le Vos sen, Mas si mo Bru no, Tho mas
Buf fel, czy Za ka ria Bak ka mi.

Przed pier wszym me czem eli mi na -
cyj nym do Mi strzostw Świa ta (7 wrześ -
nia 2012 ro ku), bel gij ska pra sa 
wy li czy ła, że wyj ścio wy skład re pre -
zen ta cji jest trze cim naj droż szym na
świe cie. Łącz nie pił ka rze „by li war ci”
oko ło 180 mi lio nów eu ro.

Jak Bel go wie po tra fią grać w pił kę
noż ną, po ka za li właś nie w tych eli mi -
na cjach. Ki bi ce za chwy ce ni swo ją pił -
kar ską je de nast ką mó wią bez ogró -
dek, że przy szło rocz ne Mi strzo stwa
Świa ta bę dą na le żeć do nich, a dru ży -
na je dzie po Pu char Świa ta. Mo że 
te ma rze nia są bar dzo śmia łe, ale
z pew no ścią „Czer wo ne Dia bły” ma ją
wszyst ko, co po trzeb ne do od nie sienia
wiel kie go suk ce su.

Zło ta je de nast ka tre ne ra Wil mot sa,
do sko na le i bez kom plek sów ra dzi so -
bie na co dzień w naj lep szych eu ro -
pej skich klu bach. Mo że my więc być
pew ni, że w Bra zy lii kom plek sów mieć
nie bę dą. Mło dość po łą czo na z wie dzą
tre ne ra z pew no ścią za pro cen tu je.
Cho ciaż pił ka rzom mo że bra ko wać do -
świad cze nia, bo dla wię kszo ści bę dzie
to pier wszy te go ty pu tur niej, mo że -
my być pew ni, że „Czer wo ne Dia bły”
po ka żą na co ich stać. A stać ich na
wie le.

PPaa  wweełł  NNee  uu  mmaann



Jed nym z po wo dów, dla któ -
re go szu ka my kon tak tu
z mu zy ką, jest tkwią ca

w nas po trze ba ob co wa nia
z pięk nem. Po szu ki wa nie pięk -
na w wa run kach prze by wa nia
po za oj czy stym kra jem i wie lo -
ra kich trud no ści któ re te mu to -
wa rzy szą, nie jest spra wą ła twą
ani pro stą. Ale łą czy nas pol ska
mo wa, tra dy cje i pieś ni.

Pieśń by ła za wsze sil nie za ko -
rze nio na w tra dy cji na sze go na -
ro du. To dzię ki niej by ło moż li -
we za cho wa nie toż sa mo ści
na ro do wej, ję zy ka, wia ry i oby -
cza jów.

Tam gdzie pol ska pieśń za ni -
ka, względ nie na po ty ka na trud -
no ści z po wo du prze by wa nia
w ob cych śro do wi skach, tam
wkra da się zo bo jęt nie nie pa trio -
tycz ne i mo ral ne.

Mię dzy in ny mi dla te go w dniu
23 li sto pa da 1998 ro ku, z ini cja -
ty wy Jo lan ty Ra taj czak, za ło-
 żo ny zo stał chór mie sza ny, do
któ re go nie mal rów no cześ nie
do łą czy li Bel go wie.

Sta ło się to w wy ni ku en tu -
zjaz mu i peł ne go za an ga żo wa -

nia Ron ny’go Ruts, mę ża Jo li.
Od tej chwi li zes pół śpie wa ków
przy jął na zwę,, Pol sko-Bel gij ski
Chór An twer pia’’.

Pier wszym dy ry gen tem był
Zyg munt Ko ciń ski. Na stęp nie
przez okres trzech lat chór śpie -
wał pod ba tu tą Ta de u sza De ca.
W tym cza sie jed nog ło so wy chór
prze ro dził się w zes pół śpie wa -
ją cy czte re ma pod sta wo wy mi
gło sa mi: so pra ny, al ty, te no ry
i ba sy. Przez ko lej ne dwa i pół
ro ku chór pro wa dził Ed ward Ja -
niak, któ ry jed no cześ nie peł nił
fun kcję akom pa nia to ra. Od 1
wrześ nia 2005 ro ku dy ry gen tem
chó ru był Jef Van vin cken ro ye,
pro fe sor kon ser wa to rium w An -
twer pii. Pre zen to wa na przez nie -
go zna jo mość pro fe sji mu zycz -
nej sta wia ła człon ków zes po łu
przed wy so ki mi wy ma ga nia mi
dy ry gen ta. Rów no cześ nie był on
przy kła dem wiel kie go za an ga -
żo wa nia i dba ło ści o jak naj lep -
sze osią gnię cia chó ru.

Sy ste ma tycz na pra ca lu dzi ko -
cha ją cych śpiew przy nio sła pięk -
ne re zul ta ty. Po cząt ko wo
skrom ny za kres wy ko ny wa nych

pieś ni roz rósł się do po kaź ne go
re per tu a ru obej mu ją ce go wie lo -
ra ką te ma ty kę i sto pień trud no -
ści utwo rów. Chór po sia da
w swym pro gra mie wie le pieś ni
pa trio tycz nych, re li gij nych, oko -
licz no ścio wych, lu do wych, ko -
lęd i in nych. Zes pół wy stę pu je
pod czas uro czy sto ści or ga ni zo -
wa nych z oka zji świąt na ro do -
wych i ka to lic kich. Kon cer to wał
w An twer pii, Bruk se li, Bre dzie,
Scher pen he u vel, Tilff, Ban ne ux,
Ru i se le de, Be ve ren i w Gro tach
w Han ne.W lip cu 2006 ro ku
chór uczest ni czył w XII Świa to -
wym Fe sti wa lu Chó rów Po lo nij -
nych w Ko sza li nie. Przez dzie -
sięć dni śpie wał z 12 chó ra mi
z ca łe go świa ta re pre zen tu jąc
Bel gię. By ła to wspa nia ła mu -
zycz na przy go da.

Po wa ka cjach, peł ni za pa łu igo -
to wi do co ty god nio wych prób,
chó rzy ści otrzy mu ją smut ną wia -
do mość o na głej śmier ci Jef ke.
Tak na zy wa li swo je go dy ry gen -
ta, któ ry tak wspa nia le do sko na -
lił ich umie jęt no ści wo kal ne.

Od paź dzier ni ka 2006 ro ku
dy ry gen tu rę chó ru ob jął Da vid

Chór posiada
w swym
programie
wiele pieśni
patriotycznych,
religijnych,
okolicznościo-
wych,
ludowych,
kolęd i innych

Chór „Antwerpia”
15 lat „mi nę ło jak je den dzień”

Chór „Antwerpia” w Koszalinie
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Bos scha ert, któ ry rów no cześ nie śpie -
wa w chó rze ka te dral nym w An twer -
pii. Dla lep sze go po zna nia bo ga tej 
pol skiej li te ra tu ry mu zycz nej, do sko -
na le nia ję zy ka pol skie go i war szta tu
dy ry gen ckie go, był on słu cha czem Stu -
dium Dy ry gen tów w Pol sce, któ ry
ukoń czył w 2012. Chó rzy ści z „An twer -
pii” jesz cze dwa ra zy bra li udział
w Świa to wym Fe sti wa lu Chó rów Po -
lo nij nych w ro ku 2009 i 2012. Chór
współ pra cu je za rów no z mu zy ka mi
bel gij ski mi: Lie ve Lec lu y se, Ro ze ma -
rijn Van wijnsber ghe, Goe de le La u re -
ys sens, Ya cha Bach ma dow jak i pol -
ski mi: Bar ba rą Drąż kow ską, Ewą
De mia niuk, Zbi gnie wem Ko wal czy -
kiem.

Wy stę py chó ru spo ty ka ją się z ozna -
ka mi sym pa tii i wdzięcz no ści słu cha -
czy, a tak że po zy tyw ny mi, rze czo wy -
mi re cen zja mi w pra sie. Z re gu ły chór
wy stę pu je przed pu blicz no ścią pol sko-
bel gij ską. Wiel ką sa tys fak cją i ra do -
ścią jest obec ność w zes po le śpie wa -
ków bel gij skie go po cho dze nia, któ rzy
nie stru dze nie i z wiel kim en tu zjaz mem
po ko nu jąc nie jed no krot nie trud no ści
ję zy ka pol skie go, z peł nym za an ga żo -
wa niem uczest ni czą w co ty god nio -
wych re pe ty cjach. W świet le te go, przy -
ję ta na zwa Pol sko-Bel gij ski Chór
„An twer pia”, jest w peł ni uza sad nio -
na, a rów no cześ nie sta no wi czy tel ną
wi zy tów kę i do wód au ten tycz nej
współ pra cy i do brych kon tak tów mię -
dzy Po la ka mi i Bel ga mi.

W re per tu a rze chó ru znaj du ją się
pieś ni pa trio tycz ne, po waż ne, hym ny
na ro do we, pieś ni woj sko we czy na iw -
ne i we so łe przy śpiew ki lu do we, któ -
re za wsze by ły trwa łym ele men tem
kul tu ry pol skiej. Two rzy li je ar ty ści
wy bit ni i twór cy bez i mien ni, au to rzy
pieś ni kon fe de rac kich, żoł nier skich,
bie siad nych.

Wszyst kie pieś ni, śpie wa ne przez ko -
lej ne po ko le nia, sta ły się re je strem na -
ro do wych zwy cięstw i po ra żek, suk -
ce sów i klęsk po li ty ki pol skiej.
Sta no wią wiel ką po ezję, pięk ną mo dli -
twę czy wresz cie pro stą, lecz szcze rą
pró bę wy ra że nia uczuć w sto sun ku do
wro ga, przy ja cie la czy obo jęt ne go ob -
ser wa to ra. Zna cze nia pieś ni nie spo -
sób prze ce nić. To one to wa rzy szy ły
wszyst kim, któ rzy wal czy li i pod da -
wa li się, wąt pi li i wie rzy li. To one na -
peł nia ły no wą si łą ogrom ne rze sze
i osa mot nio ne jed nost ki. To one, jak
zna ki cza su, przy po mi na ne są w chwi -
lach po wa gi i za du my. To one są jed -
nym z naj cen niej szych i naj pięk niej -
szych ele men tów na sze go na ro do we go
pol skie go dzie dzic twa.

ZZaa  pprraa  sszzaa  mmyy  wwsszzyysstt  kkiicchh  cchhęętt  nnyycchh
ddoo  wwssppóóll  nnee  ggoo  śśppiiee  wwaa  nniiaa..

JJoo  llaann  ttaa  RRuuttss--RRaa  ttaajj  cczzaakk

Chór „AN TWER PIA” Ko or
A.Franckstra at 65

2530 Boe cho ut – An twer pen Bel gia
rjo@sky net.be

tel. +32 496788439
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Fo rum to pier wsze te go ty pu wy -
da rze nie w Bel gii. Im pre za spot -
ka ła się ze zna ko mi tym przy ję -

ciem. W sie dzi bie WPHI, gdzie oby wa ło
się Fo rum, po ja wi ło się po nad 30 za -
in te re so wa nych – przed się bior ców z do -
świad cze niem, mło dych przed się bior -
ców i kan dy da tów na przed się bior ców. 

Me nu Fo rum uroz ma i co ne. Naj pierw
pre zen ta cja UCM (Uni on des clas ses
mo y en nes), or ga ni za cji dys po nu ją cej
do świad cze niem w za kre sie re pre zen -
to wa nia in te re sów ma łych i śred nich
przed się biorstw. Na py ta nia uczest ni -
ków od po wia dał m.in. Phi lip pe God fro -
id, pre zes UCM, bę dą cy rów no cześ nie
ho no ro wym kon su lem Pol ski w Bel gii.

Co to jest kul tu ra? Na to
py ta nie od po wie dział Pa weł
Wa len ty no wicz pre zen tu jąc
krót ki rys hi sto rycz ny Bel -
gii, z któ re go do wie dzie liś -
my się spo ro o na szych
miesz kań cach te go kra ju.
Hi sto ria po słu ży ła bo wiem
za tło do opi sa nia bel gij skie -
go spo so bu pro wa dze nia in -
te re sów. Co ce ni so bie Belg
w biz ne sie? Po czu cie bez -
pie czeń stwa. Czy sza nu je
pra wo? Tak. Ja ka jest róż -
ni ca mię dzy Bel ga mi a Ho -

len dra mi? Du ża. Wy stą pie nie rzu ci ło
świat ło na wcześ niej nie za u wa ża ne as -
pek ty bel gij skiej toż sa mo ści. 

Pod czas Fo rum po chy la liś my się rów -
nież nad me an dra mi biz nes pla nu. Za -
miast wy kła du tre ne rzy, Urszu la Wrób -
lew ska i Mar cin Klim, za pro po no wa li
ak cję. W cias nym wnę trzu WPHI po -
dzie le ni na ma łe grup ki uczest ni cy 
ła ma li so bie gło wy za sta na wia jąc się ja -
kie za gro że nia nie sie za so bą pro fe sjo -
nal ne szko le nie psów czy ja kie sła be
stro ny ma lub mo że mieć biz nes po le -
ga ją cy na czysz cze niu ba se nów. Tre ne -
rzy sta ra li się wy ka zać z cze go wy ni ka -
ją sil ne stro ny przed się bior stwa. Ja ką
ro lę peł nią sil ne stro ny w uzy ski wa niu

prze wa gi kon ku ren cyj nej oraz dla cze -
go czę sto nie za u wa ża my (nie chce my
za u wa żać) za gro żeń dla na szej fir my.

Ko lej ne wy stą pie nie do ty czy ło no -
wo czes nych me tod pro mo cji w In ter -
ne cie. Pro sta stro na in ter ne to wa nie
jest dziś wy star cza ją cym na rzę dziem
mar ke tin go wym tłu ma czył eks pert
z fir my Qu in tos Jo na tan Re gniez. Trze -
ba za dbać o wła ści we opro gra mo wa -
nie, czy tel ny i in tu i cyj ny ser wis, nie
za szko dzi za pro po no wać klien tom au -
to ma tycz nej wy ce ny lub sprze da ży
przez In ter net. Nie za po mi naj my też
o por ta lach spo łecz no ścio wych w ro -
dza ju Fa ce bo ok’a. 

Osta t nim ele men tem pro gra mu by -
ła pre zen ta cja ra por tu z ba dań pol skich
przed się bior ców w Bel gii przy go to wa -
ne go przez Woj cie cha Ła piń skie go z fir -
my IMSG, eks per ta w WPHI.

Ini cja ty wa zor ga ni zo wa nia Fo rum
Pol skich Przed się bior ców wy cho dzi na -
prze ciw ma łym i śred nim przed się bior -
stwom, któ re osią gnę ły już pew ną po -
zy cję na bel gij skim ryn ku oraz tym,
któ rzy swój biz nes do pie ro co roz po -
czę li i po szu ku ją pro fe sjo nal ne go do -
radz twa lub wie dzy pły ną cej z prak ty -
ki i do świad cze nia pol skich eks per tów
oraz lo kal nych przed się bior ców. 

wwwwww..bbiizz  nneess  ffoo  rruumm..bbee

19października, w Ranst, od -
by ła się ga la 7 edy cji kon -
kur su Ex clu si ve Co ver Mo -

del. Uro czy stość zgro ma dzi ła oko ło
700 osób, a swo im wy stę pem uświet -
ni ła ją mię dzy in ny mi KA TE RY AN.

Ju ry zło żo ne z osób pro fe sjo nal nie
zaj mu ją cych się mo de lin giem, spoś -
ród 10 fi na li stek wy bra ło 3 dziew czy -
ny. Dru gie i trze cie miej sce za ję ły
Han ne van Den Bos sche i Tha is Me y -
le mans.

Nato miastpier wszemiej sceprzy zna -
nona szejro dacz ce,KA SIKU DLIC KIEJ
(21 lat).

Ka sia,miesz ka ją cazro dzi ca miibra -
temKa mi lemwAn twer pii,nacodzień
jeststu den tkątu tej sze gouni wersytetu.

W kon kur sie wzię ła udział dla za -
ba wy. Do tej po ry nie mia ła pro fe sjo -
nal nych kon tak tów z mo de lin giem,
ale wszyst kie mło de ro da czki go rą co
na ma wia dobra niaudzia łuwte go ty -
pu kon kur sach.

MM..KK..

Forum Polskich Przedsiębiorców 
w Belgii

Polka laureatką prestiżowego konkursu 
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François En glert – bel gij ski uczo -
ny, wspól nie z Bry tyj czy kiem Pe -
te rem Hig gsem, otrzy mał Nob -

la 2013 w dzie dzi nie fi zy ki. Kró lew ska
Aka de mia na gro dzi ła na u kow ców za
ba da nia do ty czą ce bo zo nu Hig gsa.
Obaj ucze ni już od lat 60-tych ba da li
cząst ki ele men tar ne, czy li naj mniej -
sze skład ni ki ma te rii i ca łe go Wszech -
świa ta. Ja ko pier wszy wy su nął kon -
cep cję ist nie nia nie zna nej cząst ki
właś nie bel gij ski nob li sta. Jed nak to
Pe ter Higgs ogło sił w 1964 ro ku pra -
cę, w któ rej opi sał wła ści wo ści tej czą -
ste czki.

Zda niem dzien ni ka „Le So ir”, na gro -
da dla bel gij skie go uczo ne go jest nie -
zmier nie waż na. „Uświę ca bo wiem ba -
da nia w kra ju, w któ rym co raz bar dziej
po wszech ne sta je się prze ko na nie, że
środ ki fi nan so we po win ny być przy -
zna wa ne ba da czom, któ rzy coś od kry -
wa ją, a nie tym, któ rzy cze goś szu ka -
ją”.

Do ktor To masz Ro żek, pu bli cy sta
na u ko wy, tak pod su mo wał te go rocz -
ny wer dykt Aka de mii: „To nie zwy kle
waż ne dla fi zy ki czą stek ele men tar -
nych. W fi zy ce czą stek ele men tar nych
jest tro chę jak w bu dow nic twie. Je śli
nie wie my, jak wy glą da ją te naj mniej -
sze ce gieł ki, to nie je steś my w sta nie
wy bu do wać do mu […] świat jest na -
szym do mem, a my do tej po ry nie wie -
dzie liś my, ja kie są re la cje mie dzy ty -
mi ce gieł ka mi” […] Pod kre ślił rów nież,
że „te go rocz ni nob li ści z dzie dzi ny fi -
zy ki w du żym stop niu przy czy ni li się
do zro zu mie nia świa ta fi zy ki” […]. 

François En glert jest pier wszym la -
u re a tem Na gro dy Nob la w dzie dzi nie

fi zy ki, któ ry uro dził się
w Bel gii. Przy szedł na
świat 6 li sto pa da 1932 ro -
ku w ro dzi nie bel gij skich
Ży dów. Prze żył Ho lo ca ust,
ukry wa jąc swo je po cho -
dze nie i prze by wa jąc w do -
mach dziec ka.

Stu dio wał na Uni versité
Li bre w Bruk se li i tam
w 1955 ro ku ukoń czył wy -
dział in ży nie rii elek tro
– me cha nicz nej. Czte ry la -
ta póź niej ob ro nił do kto -
rat, a na stęp nie pra co wał
na Cor nell Uni versity.
W la tach 1964-98 był pro -
fe so rem na ULB w Bruk -

se li i od ro ku 1980 peł nił
fun kcję kie row ni ka jed -

nost ki fi zy ki te o re tycz nej. Od 1998 ro -
ku na eme ry tu rze.

Za swo ją pra cę ba daw czą z za kre su
te o re tycz nej fi zy ki czą ste czek ele men -
tar nych, otrzy mał w 1982 ro ku na gro -
dę Prix Fran cqui, nato miast w 1997
ro ku na gro dę Eu ro pej skie go To wa -
rzy stwa Fi zycz ne go. Zo stał rów nież
wy róż nio ny Na gro dą księ cia Astu rii
w dzie dzi nie ba dań na u ko wych i tech -
ni ki.

W lip cu 2013 ro ku, król Al bert II
nad ał mu ty tuł ba ro na.

Bo ska cząst ka
Wie my już, że ona ist nie je. Zbli że -

nie się do po zna nia me cha niz mów po -
wsta wa nia ma te rii i an ty ma te rii, jest
nie by wa łym kro kiem w po stę pie na -
u ki.

Zwróć my uwa gę na to, że na u ka
ba da wszech świat od leg ły o wie le lat
świet lnych, ale je go po zna wa nie od -
by wa się nie tyl ko w ska li ma kro kos -
mo su, lecz rów nież mi kro kos mo su.
Czy li ba da to, co jest nie wy o bra żal -
nie wiel kie, oraz to, co jest nie wy o -
bra żal nie ma łe. My, la i cy, też chce -
my mieć choć bla de po ję cie, o co
cho dzi.

Cząst ki ele men tar ne są naj mniej -
szy mi skład ni ka mi ma te rii i ca łe go
wszech świa ta. Do daj my ostroż nie, że
tak się uwa ża na chwi lę obec ną i przy
obec nym sta nie wie dzy. Po ję cie to
wpro wa dzo no w la tach 1930-1935
i ozna cza ło ono elek tron, pro ton, ne -
u tron i kwant po la elek tro ma gne tycz -
ne go – fo ton. Wte dy uwa ża no je za pod -
sta wo wy bu du lec ca łej ma te rii.

Atom jest zbu do wa ny z mniej szych
czą stek, jak elek tro ny, pro to ny i ne -
u tro ny. Ale pro to ny i ne u tro ny są zbu -
do wa ne z jesz cze mniej szych czą stek
– kwar ków. W tym mi kro świe cie jest
wie le wza jem nych od dzia ły wań.
W mia rę roz wo ju na u ki, ta zło żo ność
by ła co raz bar dziej zro zu mia ła (dla fi -
zy ków oczy wi ście) i „za glą da no” co -
raz głę biej do wnę trza, czy mo że bar -
dziej w głąb ma te rii, aby osta tecznie
zna leźć tak ma łe cząst ki, któ re nie
skła da ją się już z jesz cze mniej szych
czą stek. In ny mi sło wy ta kie, że mniej -
szych już nie ma.

Mo del Stan dar do wy jest opi sem ist -
nie ją cych i zna nych czą stek oraz sił,
czy li opi su je ist nie nie ma te rii. Ale już
po nad pół wie ku te mu wy li czo no, że
mu si ist nieć jesz cze jed na (nie zna na
wte dy) cząst ka ele men tar na, któ rej
w tym Mo de lu bra ko wa ło, gdyż fun -
kcjo no wał on przy za ło że niu, że czą -
ste czki ele men tar ne nie ma ją ma sy.
Ale prze cież ma te ria ma ma sę. Wy su -
nię to więc wnio sek, że mu si ist nieć
jesz cze jed no, nie zna ne po le, w któ -
rym cząst ki na bie ra ją ma sy (i za czy -
na ją wa żyć). To po le wy peł nia ca łą
prze strzeń, w tym próż nię. Skła do wą
te go po la jest właś nie „bo ska cząst ka”.
Do pie ro w 2012 ro ku po twier dzo no jej
ist nie nie w eu ro pej skim oś rod ku
CERN.

Oka zu je się, że ta właś nie cząst ka,
zwa na cząst ką Hig gsa, jest od po wie -
dzial na za ist nie nie ma sy ma te rii czy -
li te go, że ma te ria wa ży i pod le ga dzia -
ła niu sił gra wi ta cji. Ta cząst ka
ge ne ru je ma sę.

Jak to dzia ła? 
Czą ste czki, któ re nie ma ją ma sy, to

po le (Hig gsa) „czu ją” i re a gu ją opo -
rem, po dob nie jak np. ża giel na wiatr.
Opór ten po wo du je mniej szą lub wię -
kszą bez wład ność. To spra wia, że nie -
któ re z nich trud no roz pę dzić (są cięż -
sze), in ne ła twiej, (są lżej sze).

Tak więc ma sa (i cię żar) jest skut -
kiem przy czy ny, a nie sa mo ist nym sta -
nem. Cząst ki bez kon tak tu z po lem
Hig gsa te o re tycz nie nic nie wa żą. 
Róż ni ca ma sy i wła ści wo ści po szcze -
gól nych czą stek, wy ni ka z różnych re -
ak cji na prze ni ka ją ce wszyst ko po le
Hig gsa, któ re te cząst ki róż nie spo -
wal nia, na da jąc im róż ną ma sę.

SSzzyy  mmoonn  MMaa  lliicc  kkii

Na gro da Nob la 
dla bel gij skie go fi zy ka

Źródło:  http://www.rtbf.be/info/societe/detail_nobel-de-physique-une-
journee-historique-pour-la-recherche-fondamentale?id=8108171
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Al fred No bel za wsze chciał
być wy na laz cą. Pa sję prze -
jął po oj cu i przez ca łe swo -

je ży cie eks pe ry men to wał w ce -
lu wy na le zie nia cze goś, co
zmie ni ło by świat. I wy na lazł.
Dy na mit 

Wiel ki wpływ na ży cie Al fre da
miał bez wąt pie nia je go oj ciec
– Im ma nu el, któ ry był nie tyl ko
do sko na łym in ży nie rem, ale
rów nie do brym przed się bior cą
i wy na laz cą. Kie dy je go fir ma
w Szwe cji zban kru to wa ła, traf -
nie wy czuł, że do sko na łym ryn -
kiem zby tu jest Ro sja. Dla te go
właś nie tam, w 1837 ro ku otwo -
rzył war sztat pro du ku ją cy sprzęt
woj sko wy dla car skiej ar mii.
W po ro zu mie niu z ca rem i ro syj -
ski mi ge ne ra ła mi, roz po czął pro -
duk cję swo je go wy na laz ku – min
mor skich. Przed sięw zię cie by ło
do te go stop nia uda ne, że w krót -
kim cza sie Im ma nu el ścią gnął
do Mosk wy ca łą ro dzi nę: żo nę
i czte rech sy nów, na któ rych cze -
kał do sko na le pros pe ru ją cy ro -
dzin ny biz nes. 

Po eta i inżynier
Al fred (ur. w 1833 ro ku

w Sztok hol mie) był trze cim z ko -
lei sy nem pań stwa Nob lów. 
Oj cu za le ża ło na sta ran nym wy -
kształ ce niu chłop ców i zde cy do -
wał, że zo sta ną in ży nie ra mi. 
Tyl ko ta ki za wód w je go mnie -
ma niu za pew niał sy nom od po -

wied nie kwa li fi ka cje, by w przy -
szło ści prze jąć ro dzin ny in te res.
Dla te go też na u kę swo ich dzie -
ci po wie rzył naj lep szym pry wat -
nym ko re pe ty to rom. 

Z pew nym nie po ko jem ob ser -
wo wał Al fre da któ ry in te re-
 so wał się po ezją, pi sał wier sze
i na mięt nie czy tał świa to wą li -
te ra tu rę. Chło piec był wy jąt ko -
wo zdol ny i w wie ku 17 lat wła -
dał bie gle pię cio ma ję zy ka mi. Nie
kie ro wał jed nak ca łe go swo je go
wy sił ku w stro nę na uk ści słych,
na czym bar dzo za le ża ło oj cu.
Dla te go aby po sze rzyć je go ho -
ry zon ty, wy słał sy na na za gra -
nicz ne stu dia w za kre sie in ży -
nie rii che micz nej. Przez dwa
ko lej ne la ta No bel pra co wał
w naj lep szych la bo ra to riach
w USA, Fran cji, Niem czech
i Szwe cji. Kon tak ty ja kie na wią -
zał, za wa ży ły na dal szym je go
ży ciu. Cen na by ła zwłasz cza zna -
jo mość z wło skim che mi kiem
Asca nio So bre ro, wy na laz cą ni -
tro gli ce ry ny. 

Tym cza sem ro dzin ny in te res
w Ro sji pros pe ro wał do sko na le.
Fa bry ka Nob lów prze ży wa ła
praw dzi wy roz kwit dzię ki za mó -
wie niom car skie go woj ska w cza -
sie zbroj ne go kon flik tu Ro sji
z An glią i Fran cją. W 1852 ro -
ku, na po le ce nie oj ca, Al fred po -
wró cił do Ro sji. 

Ni tro gli ce ry na
Mło dy No bel roz po czął pra ce

nad ulep sze niem ni tro gli ce-
 ry ny, wy bu cho we go środ ka
o znacz nie wię kszej mo cy niż do -
tych czas zna ne. Obaj z oj cem
pró bo wa li ją ulep szyć, po nie waż
wy bu cha ła pod czas naj lżej sze go
wstrzą su i nie na da wała się do
prak tycz ne go za sto so wa nia. By -
ła pro duk tem, któ re go nikt nie
po tra fił kon tro lo wać, ale za rów -
no oj ciec jak i syn zda wa li so bie
spra wę, że wraz z wy na le zie niem
ni tro gli ce ry ny ro dzi się no wa
epo ka prze my słu i wy ko rzy sta -
nia bo gactw na tu ral nych. 

Skoń czy ła się woj na i za mó -
wie nia od car skiej ar mii. Ro dzin -
ny biz nes splaj to wał. Im ma nu el
z dwo ma sy na mi, Al fre dem
i Emi lem, wy je cha li do Sztok hol -
mu. W Ro sji po zo sta li dwaj naj -
star si bra cia, któ rzy roz po czę li

wy do by wa nie ro py w Ba ku
i w krót kim cza sie do ro bi li się
ogrom ne go ma jąt ku. 

W Sztok hol mie, Al fred po wró -
cił do swo ich wy na laz ków. Da -
lej pra co wał nad ulep sze niem ni -
tro gli ce ry ny i za sto so wa niem jej
do po wszech ne go uży cia. Eks -
pe ry men to wał przez wie le lat, aż
w ro ku 1864 do pro wa dził do ol -
brzy mie go wy bu chu w fa bry ce,
pod czas któ re go zgi nął je go brat.
Jed nak na wet ta tra ge dia nie
przer wa ła prac wy na laz cy. Gdy
wła dze Sztok hol mu za bro ni ły do -
ko ny wa nia nie bez piecz nych eks -
pe ry men tów w ob rę bie mia sta,
No bel prze niósł swo je la bo ra to -
rium na bar kę za ko twi czo ną na
po bli skim je zio rze Me lar. 

Upór i kon sek wen cja wy na laz -
cy op ła ci ły się. Wkrót ce eks pe -
ry men ty za koń czy ły się suk ce -
sem i na tych miast ro dzin na
fa bry ka roz po czę ła pro duk cję
udo sko na lo nej ni tro gli ce ry ny na
sze ro ką ska lę. 

Dy na mit
W 1867 ro ku Al fred No bel opa -

ten to wał wy na le zio ny przez sie -
bie dy na mit. Jak to w hi sto rii wy -
na laz ków by wa, i ten na ro dził się
przez przy pa dek. Pew ne go dnia
za u wa żył w la bo ra to rium, że
z jed ne go z na czyń prze cie ka ła
ni tro gli ce ry na i jej kro ple spa da -
ły na zie mię okrzem ko wą. Krze -
mion ka wchła nia ła ni tro gli ce ry -
nę i co dziw niej sze, w chwi li
ze tknię cia się obu ma te ria łów nie
do cho dzi ło do wy bu chu. Po wsta -
łą sub stan cję o kon sy sten cji cia -
sta moż na by ło bez prob le mu zwi -
jać i trans por to wać, nie oba wia jąc
się wy bu chu. Do dy na mi tu No bel
do łą czył dwa ko lej ne swo je wy na -
laz ki, czy li za pal nik i de to na tor. 

Od te go mo men tu da tu je się
za wrot na wręcz ka rie ra dy na mi -
tu, któ ry stał się w krót kim cza -
sie to wa rem ma so wym. W pier -
wszym ro ku fa bry ki Nob la
wy pro du ko wa ły aż 11 ton, pięć
lat póź niej pro duk cja zwię kszy -
ła się po nad sto krot nie, a po pyt
na dy na mit sta le się zwię kszał.
Pod ko niec XIX wie ku, Al fred był
wła ści cie lem po nad 90 fa bryk
i la bo ra to riów w 20 kra jach,
m.in. w Niem czech, Wiel kiej Bry -
ta nii, Fran cji i Ro sji. 

Organizacją
przyznającą
Nagrody Nobla
jest Akademia
Szwedzka. 
Nad wyborem
laureata
pracuje
Komitet
Noblowski,
składający się
z czterech lub
pięciu osób
wybranych
spośród
członków
Akademii 
na okres
trzech lat. 

Naj bar dziej pre sti żo wa 
na gro da na świe cie

Alfred Nobel. Źródło:
http://www.vision.org/visionmedia/biography-
alfred-nobel/565.aspx
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Bo gac two, sa mot ność 
i wy rzu ty su mie nia

W krót kim cza sie No bel stał się bar -
dzo bo ga tym czło wie kiem. Cho ciaż na
sta łe miesz kał w Pa ry żu, bar dzo du żo
pod ró żo wał. Wik tor Hu go na pi sał kie -
dyś o nim, że jest „naj bo gat szym wa ga -
bun dą Eu ro py”. Kie dy nie pod ró żo wał,
go dzi na mi prze sia dy wał w la bo ra to rium
i do ko ny wał ko lej nych od kryć. Moż na
go na zwać oj cem 355 wy na laz ków, zktó -
rych wpraw dzie ża den nie prze bił dy na -
mi tu, ale z wie lu z nich ko rzy sta my do
dnia dzi siej sze go. To właś nie on wy na -
lazł na przy kład sztucz ny jed wab, syn -
te tycz ny ka u czuk czy sztucz ną skó rę. 

W 1876 ro ku No bel roz po czął po szu -
ki wa nia se kre tar ki. W ga ze tach uka za -
ło się ogło sze nie na stę pu ją cej tre ści:
„bo ga ty, wy kształ co ny star szy dżen tel -
men szu ka pani w doj rza łym wie ku,
bieg łej w ję zy kach, ja ko se kre tar ki
i gos po dy ni do mu”. Do pa ry skiej re zy -
den cji wy na laz cy zgło si ła się Ber tha
Kin sky von Chi nic und Tet tau. Prze -
pra co wa ła u Nob la za led wie ty dzień, po
czym zde cy do wa ła się po wró cić do Au -
strii i po ślu bić hra bie go von Sut te ra.
Po mi mo te go Alfred i Bertha po zo sta -
li przy ja ciół mi i pi sy wa li do sie bie li sty
aż do cza su śmier ci wy na laz cy. 

W 1888 ro ku, w ży ciu Nob la mia ło
miej sce wy jąt ko wo nie przy jem ne zda -
rze nie. W Can nes zmarł je go brat Lud -
wik, a fran cu ska ga ze ta po mył ko wo
za mie ści ła ne kro log o tre ści: „Sprze -
daw ca śmier ci jest mar twy”. To właś -
nie wte dy No bel cał ko wi cie zdał so bie
spra wę z te go, że dy na mit stał się dla
ludz ko ści wy nisz cza ją cym wy na laz -
kiem. 

Z bie giem cza su sta wał się co raz bar -
dziej sa mot ny i scho ro wa ny. Ni gdy nie
za ło żył ro dzi ny. Zmarł w swo im do mu
w San Re mo we Wło szech, 10 grud nia
1896 ro ku. 

Na gro da Nob la
Pa nu je po wszech ne prze ko na nie, że

to właś nie Ber tha za in spi ro wa ła szwedz -
kie go wy na laz cę do usta no wie nia fun -
du szu da ją ce go fi nan so we pod sta wy Na -
gro dzie Nob la. Nie wia do mo jak by ło
na praw dę, ale ta ką de cy zję pod jął sam
uczo ny. W swo im te sta men cie na pi sał: 

„Ja ni żej pod pi sa ny, Al fred No bel,
oświad czam ni niej szym, iż mo ja osta -
t nia wo la od noś nie ma jąt ku jest na -
stę pu ją ca. Wszyst kie po zo sta łe po
mnie, moż li we do zre a li zo wa nia ak ty -
wa, ma ją być roz dys po no wa ne w spo -
sób na stę pu ją cy: ka pi tał zo sta nie przez
eg ze ku to rów ulo ko wa ny bez piecz nie
w pa pie rach two rzą cych fun dusz, któ -
re go pro cen ty każ de go ro ku ma ją być
roz dzie lo ne w for mie na gród tym, któ -
rzy w ro ku po prze dza ją cym przy nie -
śli ludz ko ści naj wię ksze ko rzy ści […]
jest mo im wy raź nym ży cze niem, by
przy przy zna wa niu na gród nie bra no

pod uwa gę na ro do wo ści kan dy da tów,
ale aby na gro da tra fia ła do rąk lu dzi
naj bar dziej war to ścio wych, bez wzglę -
du na to czy są oni Skan dy na wa mi,
czy nie […]. 

Kie dy w grud niu 1896 ro ku ofi cjal -
nie otwar to i od czy ta no te sta ment
Nob la, oka za ło się, że z ca łe go ma jąt -
ku wy no szą ce go 31 mi lio nów szwedz -
kich ko ron, ro dzi na otrzy ma ła za led -
wie mi lion. Po zo sta łą kwo tę wy na laz ca
prze ka zał Szwedz kiej Aka de mii Na uk.
Na wy ko naw ców osta t niej wo li Al fred
wy zna czył swo je go bra tan ka Ema nu -
e la i za u fa ne go wspól ni ka i przy ja cie -
la Re gna ra Soh lma na. 

Te sta ment Nob la, był zwięz ły i pre -
cy zyj nie sfor mu ło wa ny. Je dy nym za -
pi sem do ty czą cym wy na laz cy by ło po -
le ce nie otwar cia żył i spa le nia zwłok.
Resz ta do ty czy ła pie nię dzy. 

Te sta ment zo stał za kwe stio no wa ny
przez praw ni ków re pre zen tu ją cych
spad ko bier ców wy na laz cy. Jed nak nie
uda ło się go pod wa żyć i po czte rech
la tach są do wych ba ta lii osta t nia wo la
Al fre da Nob la zo sta ła usza no wa na.
W 1900 ro ku za re je stro wa no Fun da -
cję Nob la, któ ra pier wsze na gro dy
przy zna ła już rok póź niej. 

Pod ko niec 2012 ro ku, ak ty wa Fun -
da cji Nob la wy no si ły 336 mi lio nów eu -
ro. Wie le firm za ło żo nych przez przed -
się bior cze go Szwe da, roz wi nę ło się

przez la ta w wiel kie, mię dzy na ro do we
kor po ra cje i wciąż od gry wa ją ogrom -
ną ro lę w świa to wej gos po dar ce. 

Al fred No bel, to bez wąt pie nia po -
stać nie tu zin ko wa, czło wiek wszech -
stron nie wy kształ co ny, po li glo ta, 
pod róż nik, mi łoś nik li te ra tu ry i wy -
na laz ca, któ ry swo i mi ta len ta mi móg -
łby ob dzie lić kil ka osób. Je go za in te -
re so wa nia by ły bar dzo sze ro kie. Znał
się nie tyl ko na che mii i fi zy ce, ale tak -
że na fi lo zo fii i me dy cy nie. Du żo cza -
su po świę cał ba da niom nad bio lo gią
mo rza, a szcze gól nie nad ży ciem mor -
skich zwie rząt. Pa sjo no wa ła go tak że
elek tro che mia, fi zjo lo gia i op ty ka. 

No bel mar twił się za gro że nia mi, ja -
kie nie sie za so bą roz wój cy wi li za cji
i za wsze szu kał po ko jo we go za sto so -
wa nia i wy ko rzy sta nia stwo rzo nych
przez sie bie ma te ria łów wy bu cho wych.
Je go Na gro da, to za doś ću czy nie nie dla
ludz ko ści za wy na le zio ny dy na mit. 

AAlleekk  ssaann  ddrraa  DDoo  bbiieecc  kkaa

Medale wręczane nagrodzonym. Źródło: ttp://www.cartage.org.lb



Za sa dy przy zna wa nia 
Na gro dy Nob la
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Zgod nie z tra dy cją, „Nob le” – naj -
bar dziej pre sti żo we na gro dy na
świe cie, wrę cza ne są la u re a tom

w ko lej ne rocz ni ce śmier ci fun da to ra
– 10 grud nia, a ogła sza ne oko ło dwa
mie sią ce wcześ niej. 

Od 1901 ro ku, Na gro dy Nob la przy -
zna wa ne są w na stę pu ją cych dzie dzi -
nach: fi zy ka, che mia, me dy cy na lub fi -
zjo lo gia, li te ra tu ra oraz Po ko jo wa
Na gro da Nob la. Na gro dy w dzie dzi nie
fi zy ki i che mii przy zna je Szwedz ka
Kró lew ska Aka de mia Na uk w Sztok -
hol mie. W dzie dzi nie me dy cy ny lub fi -
zjo lo gii – In sty tut Ka ro liń ski w Sztok -
hol mie. Za li te ra tu rę od po wia da
Szwedz ka Aka de mia Li te ra tu ry. Nato -
miast Po ko jo wą Na gro dę Nob la przy -
zna je ko mi tet skła da ją cy się z 5 osób
wy bie ra ny przez nor we ski par la ment
– Stor ting. Tra dy cyj nie, Po ko jo we Na -
gro dy Nob la wrę cza ne są przez nor -
we skie go kró la w Os lo, zaś po zo sta łe
przez szwedz kie go mo nar chę w Sztok -
hol mie. 

Od 1968 ro ku, Bank Szwe cji przy -
zna je rów nież na gro dę im. Al fre da Nob -
la w dzie dzi nie eko no mii. W tym sa -
mym ro ku za de cy do wa no rów nież, że
nie bę dzie zwię kszo na licz ba dzie dzin
w któ rych przy zna wa ne są na gro dy. 

Or ga ni za cją przy zna ją cą Na gro dy
Nob la jest Aka de mia Szwedz ka. Nad
wy bo rem la u re a ta pra cu je Ko mi tet
Nob low ski, skła da ją cy się z czte rech
lub pię ciu osób wy bra nych spoś ród
człon ków Aka de mii na okres trzech
lat. 

Pra wo do no mi no wa nia kan dy da -
tów ma ją człon ko wie Aka de mii
Szwedz kiej oraz in nych aka de mii lub
in sty tu cji o po dob nym cha rak te rze.
Otrzy ma li je rów nież uni wersyteccy
pro fe so ro wie li te ra tu ry i fi lo lo gii, po -
przed ni la u re a ci Nob la oraz prze wod -
ni czą cy sto wa rzy szeń od po wie dzial -
nych za twór czość li te rac ką w da nym
kra ju. 

No mi na cja do Na gro dy Nob la, a na -
stęp nie pro ces wy bo ru jest dłu gi,

skom pli ko wa ny i bar dzo ry go ry stycz -
ny. Pro po zy cje od noś nie no mi na cji
skła da 3000 wy bra nych oso bi sto ści.
Osta teczny ter min zgła sza nia no mi -
na cji upły wa 31 stycz nia. Po upły nię -
ciu osta tecznego ter mi nu, Ko mi tet se -
lek cjo nu je oko ło 200 kan dy da tów.
Li sta pro po zy cji wy sy ła na jest do wy -
bra nych eks per tów z no mi no wa nych
dzie dzin i osta tecznie zo sta je 15 osób.
Na stęp nie Ko mi tet prze sy ła swo je re -
ko men da cje do Aka de mii, któ rej człon -
ko wie gło su ją nad wy bo rem zwy cięz -
cy. 

Nob le ni gdy nie mo gą być przy zna -
wa ne po śmier tnie. No mi na cje do Na -
gro dy nie są ujaw nia ne pu blicz nie
przez 50 lat. Nie przy zna je się na gro -
dy wię cej niż trzem oso bom (cho dzi
o zes po ły ba da czy). 

Każ dy z la u re a tów otrzy mu je zło ty
me dal, dy plom ho no ro wy i znacz ną
kwo tę pie nię dzy. Obec nie jest to 8 mi -
lio nów ko ron szwedz kich (oko ło 3,6
mln zło tych). 

Cie ka wost ki: Pol scy la u re a ci 
Na gro dy Nob la: 
n Ma ria Skło dow ska-Cu rie (dwu krot nie: w 1903

r. w dzie dzi nie fi zy ki i w 1911 ro ku w dzie dzi -
nie che mii)

n Hen ryk Sien kie wicz (1905 r. 
– Li te rac ka Na gro da Nob la)
n Wła dy sław Re y mont (1924 r. 

– Li te rac ka Na gro da Nob la)
n Cze sław Mi łosz (1980 r. 

– Li te rac ka Na gro da Nob la)
n Lech Wa łę sa (1983 r. 

– Po ko jo wa Na gro da Nob la)
n Jó zef Rot blat (1995 r. – Po ko jo wa Na gro da

Nob la, łącz nie z ru chem Pug wash)
n Wi sła wa Szym bor ska (1996 r. 

– Li te rac ka Na gro da Nob la)
Wśród Po la ków no mi no wa nych do Na gro dy

Nob la, któ ra jed nak
nie zo sta ła im przy -
zna na znaj du ją się
mię dzy in ny mi: Ste -
fan Że rom ski, Eli za
Orzesz ko wa, Zbi -
gniew Her bert, pa -
pież Jan Pa weł II,
Ta de usz Ma zo wiec ki
iLe szek Bal ce ro wicz. 

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  

n Po lka, Ma ria Skło dow ska – Cu rie, jest je dy ną ko bie tą dwu krot -
nie na gro dzo ną Nob lem (w dzie dzi nie fi zy ki i che mii) i jed no cześ -
nie pier wszą na gro dzo ną ko bie tą. 

n Naj młod szy la u re at miał 25 lat, naj star szy 90. Śred nia wie ku ge -
niu szy wy róż nio nych przez Ko mi tet Nob low ski wy no si 59 lat.
W su mie la u re a ta mi Nob la zo sta ły do tąd 772 oso by i 19 or ga ni -
za cji.

n Naj wię kszą licz bą na u ko wych Nob li od 1901 ro ku mo gą po szczy -
cić się Sta ny Zjed no czo ne (230 na gro dzo nych), na stęp nie Wiel -
ka Bry ta nia (76), Niem cy (67) oraz Fran cja (27 Nob li stów). 

n Re kor do wą licz bę trzech Nob li zdo by ła in sty tu cja – Mię dzy na ro -
do wy Ko mi tet Czer wo ne go Krzy ża. 

n Wśród la u re a tów jest 739 męż czyzn i tyl ko 33 ko bie ty. 
n W ka te go rii „ro dzin nych nob li”, bez kon ku ren cyj na by ła ro dzi na

Cu rie. Nob la przy zna no Ma rii i Pio tro wi Cu rie ja ko mał żeń stwu,
na gro dę otrzy ma ła tak że ich cór ka Ire ne i jej mąż Fry de ryk Jo -
liot. 

n Naj słyn niej szym la u re a tem jest Al bert Ein ste in, któ ry Nob la
otrzy mał nie za „te o rię względ no ści”, lecz za wy jaś nie nie efek tu
fo toe lek trycz ne go. 

n Dwie oso by od mó wi ły przy ję cia na gro dy Nob la: Je an Pa ul Sar -
tre (na gro da w dzie dzi nie li te ra tu ry), po nie waż z za ło że nia od -
rzu cał wszyst kie na gro dy. Nato miast wy róż nio ny wspól nie z Hen -
rym Kis sin ge rem za wiet nam skie ne go cja cje po ko jo we Le Duc
Tho od mó wił przy ję cia na gro dy, po nie waż mi mo ne go cja cji woj -
na trwa ła na dal. 

n Czte rech la u re a tów zo sta ło przez swo je wła dze po li tycz ne zmu -
szo nych do od rzu ce nia Nob la. Trzem na u kow com nie miec kim
za bro nił przy ję cia na gro dy Adolf Hit ler, a wła dze ko mu ni stycz -
ne go Związ ku Ra dziec kie go nie ze zwo li ły na to Bo ry so wi Pa ster -
na ko wi. 

Maria Skłodowska_Curie. 
Źródło: www.kobieta.gazeta.pl
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Jas no gór ski klasz tor, to w świa do -
mo ści na ro do wej miej sce he ro icz -
nych walk Po la ków z prze wa ża ją -

cą li czeb nie ar mią szwedz ką. To ob ro na
naj święt sze go ob ra zu Czar nej Ma don -
ny i ma je sta tu kró la Ja na Ka zi mie rza.

Na jazd Szwe dów i wal ki w ob ro nie
klasz to ru, naj bar wniej opi sał w „Po to -
pie” Hen ryk Sien kie wicz. Jed nak treść
za cho wa nych hi sto rycz nych do ku men -
tów znacz nie róż ni się od bar wne go,
fan ta zyj ne go opi su Sien kie wi cza.

Po top szwedz ki
By ła to jed na z naj dziw niej szych wo -

jen w hi sto rii Eu ro py, trwa ją ca od 1655
do 1660 ro ku. W świa do mo ści Po la ków
fun kcjo no wa ła ja ko „po top szwedz ki”,
nato miast eu ro pej scy hi sto ry cy okre -
śla li ją mia nem „II woj ny pół noc nej”.
Już w nie dłu gim cza sie po jej roz po czę -
ciu, wię ksza część Pol ski zna laz ła się
pod pa no wa niem Szwe dów. 

Dla cze go by ła to dziw na woj na? 
Bo wy jąt ko wo dziw ne by ły ów czes ne
ukła dy spo łecz no-po li tycz ne pa nu ją ce
w Rze czy pos po li tej. Dla dum nej i od -
waż nej pol skiej szlach ty, dla ma gna te -
rii, któ ra nie raz prze le wa ła krew w ob -

ro nie Oj czyz ny, nie by ła to woj na po -
mię dzy Pol ską a Szwe cją, ale dwo ma
wład ca mi wy wo dzą cy mi się z jed nej dy -
na stii Wa zów. Po mię dzy Ja nem Ka zi -
mie rzem, a Ka ro lem Gu sta wem. Zwo -
len ni cy szwedz kie go kró la ma so wo
przy łą cza li się do je go wojsk ma jąc na -
dzie ję, że Ka rol Gu staw przej dzie na ka -
to li cyzm, wy pę dzi Ja na Ka zi mie rza
i osią dzie na sta łe w War sza wie.

W cią gu kil ku mie się cy od roz po czę -
cia dzia łań wo jen nych, aż 80 pro cent
wojsk pol skich prze szło na stro nę Szwe -
dów. By ła to ta część spo łe czeń stwa,
któ ra wi nę za wszyst kie klę ski i nie po -
wo dze nia zrzu ca ła na Ja na Ka zi mie rza,
w myśl stwier dze nia: wład ca rzą dzi
– wład ca od po wia da. Do te go trze ba
jesz cze do dać spór o tron szwedz ki, bo -
wiem od cza sów Zyg mun ta III Wa zy,
na si wład cy oprócz ty tu łu „Król Pol -
ski”, w do ku men tach i na pie czę ciach
uży wa li rów nież ty tu łu „Król Szwe cji”.
Nie chęć spo rej czę ści spo łe czeń stwa do
Ja na Ka zi mie rza spo wo do wa na by ła
tak że za leg ło ścia mi w wy pła tach żoł -
du, ale skarb pań stwa był pu sty. Rze -
czy pos po li ta co raz bar dziej tra ci ła na
zna cze niu, do cze go w znacz nej mie rze

przy czy ni ła się prze kup na szlach ta.
Nato miast Szwe cja mia ła bar dzo sil -

ną po zy cję na po łud nio wych wy brze -
żach Bał ty ku, do sko na le wy po sa żo ną,
kar ną i licz ną ar mię oraz pust ki w ka -
sie. Dla Ka ro la Gu sta wa za sad ni czą
spra wą sta ło się zdo by cie łu pów na żołd
dla woj ska i za peł nie nie kró lew skiej ka -
sy. Po za tym Szwe dzi kon tro lo wa li han -
del na du żym ob sza rze wy brze ża Bał -
ty ku. Za le ża ło im więc na za ję ciu ca łe go
wy brze ża i roz sze rze niu wpły wów. Pa -
dło na ła twe go, wy nisz czo ne go woj ną
prze ciw ni ka – Rze czy pos po li tą.

Ude rze nie 40-ty sięcz nej ar mii szwedz -
kiej zmu si ło Ja na Ka zi mie rza z 10-ty -
sięcz nym nie przy go to wa nym woj skiem
do ucie czki i schro nie nia się na Ślą sku.
Roz pro szo ne od dzia ły pol skie uzna ły
zwierz chnic two Szwe cji, do cze go
znacz nie przy czy ni li się ma gna ci: Ra -
dzi wił ło wie, Hie ro nim Ra dzie jow ski (od
daw na na usłu gach Szwe dów) i Krzysz -
tof Opa liń ski – do wód ca po spo li te go ru -
sze nia w Wiel ko pol sce.

Czar na Ma don na
Naj pięk niej, le gen dę ob ro ny Jas nej

Gó ry opi sał Sien kie wicz. Z dziel nym
Kmi ci cem, księ dzem Kor dec kim,
Za gło bą, Ku kli now skim i Kiem -
li cza mi w ro lach głów nych. To
sien kie wi czow scy bo ha te ro wie
ura to wa li „Jas no gór ską Panien -
kę” przed he re ty ka mi Szwe da -
mi.

Tym cza sem od na le zio ne do ku -
men ty jas no mó wią, że nikt ze
szwedz kie go obo zu nie wdzie rał
się po dra bi nach na mu ry klasz -
to ru. A prze de wszyst kim, naj -
praw do po dob niej Szwe dów
w ogó le tam nie by ło. Pod mu ra -
mi Jas nej Gó ry sta ły za cięż ne
woj ska nie miec kie i pol skie. Nie
by ło też w klasz to rze ob ra zu
Czar nej Ma don ny, któ re go we -
dług Sien kie wi cza bro ni li Po la -
cy. Kmi cic nie wy sa dził ko lu bry -
ny, a bo ha ter scy Pa u li ni wca le
nie pa ła li tak wiel ką mi ło ścią do
kró la Ja na Ka zi mie rza. Za nim
pier wsze od dzia ły woj ska Ka ro -
la Gu sta wa do tar ły pod mu ry
klasz to ru, za kon ni cy od da li się
pod zwierz chność szwedz kie go
wład cy. Do tej po ry nie wia do -
mo, czy był to pod stęp ma ją cy na
ce lu ura to wa nie Jas nej Gó ry, czy
bra cisz ko wie rze czy wi ście wo le -
li być pod pa no wa niem szwedz -
kie go kró la, czy też by li wier ny -
mi pod da ny mi Ja na Ka zi mie rza.

Kącik historyczny
Obrona Jasnej Góry. Prawda i legenda

Obrona Jasnej Góry. Źródło:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Siege_of_Clari_Montis_%28Jasna_G%C3%B3ra%29_in_1655.png
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Ob ro na klasz to ru 
– fak ty hi sto rycz ne

7 li sto pa da 1655 ro ku, urzę du ją cy
w Kra ko wie szwedz ki mar sza łek 
Wit ten berg, na proś bę oj ców Pa u li nów,
wy sta wił klasz to ro wi tak zwa ny list że -
laz ny gwa ran tu ją cy po zo sta wie nie za -
kon ni ków przy ży ciu i nie kon fi sko wa -
nie mie nia na le żą ce go do klasz to ru.
W za mian za ta kie za bez pie cze nie oj co -
wie wy rze ka li się kró la Ja na Ka zi mie -
rza i tym sa mym uzna wa li zwierz chnic -
two Ka ro la Gu sta wa.

W no cy z 7 na 8 li sto pa da, oj ciec Te -
o fil Bro now ski – pro win cjał za ko nu Pa -
u li nów, wy wiózł w oko li ce Gło gów ka
na Ślą sku ob raz Czar nej Ma don ny
i część klasz tor nych skar bów. Po zo sta -
łą część za ko pa no lub za to pio no w po -
bli skich je zio rach. W jas no gór skim
klasz to rze, w miej sce wy ję te go ob ra zu
po wie szo no je go ko pię.

Wie czo rem, 8 li sto pa da pod mu ry
klasz to ru do tarł od dział zło żo ny z 200
raj ta rów pod wo dzą Cze cha na zwi skiem
Wrze so wicz, słu żą ce go daw niej w pol -
skim woj sku. We dług hi sto ry ków, ten
nie wiel ki od dział nie sta no wił dla za -
kon ni ków żad ne go za gro że nia, praw -
do po dob nie przy był w ce lu wrę cze nia
im li stów iwpro wa dze nia na te ren klasz -
to ru szwedz kie go gar ni zo nu. Wrze so -
wicz pró bo wał za jąć klasz tor, ale miał
zbyt ma łe si ły i po kil ku nie u da nych
pró bach i per trak ta cjach, zre zy gno wał.

18 li sto pa da, pod Jas ną Gó rą sta nął
dru gi, znacz nie licz niej szy szwedz ki od -
dział pod wo dzą ge ne ra ła Müllera i roz -
po czę ło się naj dłuż sze ob lę że nie twier -
dzy. Ge ne rał był Niem cem na służ bie
Ka ro la Gu sta wa, a pod leg łe mu od dzia -
ły skła da ły się głów nie z Niem ców zwer -
bo wa nych do ar mii szwedz kiej. Oprócz
nich, w ob lę że niu wzię ło udział oko ło
1800 pol skich żoł nie rzy, któ rzy prze -
szli na stro nę wro ga.

Opi nie co do ro li Po la ków sztur mu -
ją cych klasz tor są po dzie lo ne. Pew ne
jest, że w ob lę że niu bra li udział. Część
hi sto ry ków twier dzi, że na wieść
o sztur mie na Jas ną Gó rę, pol scy na -
jem ni cy sta now czo od mó wi li ja kich kol -
wiek dzia łań. In ni uwa ża ją, że nie któ -
rzy z nich z pew no ścią ob słu gi wa li
dzia ła ostrze li wu ją ce klasz tor.

Za kon ni cy mie li do dys po zy cji za ło -
gę skła da ją cą się ze 160 żoł nie rzy i 50
pusz ka rzy ob słu gu ją cych 30 dział. Do -
dat ko wo w twier dzy by ło 20 szlach ci -
ców z cze la dzią i 70 za kon ni ków. Prze -
o rem i za ra zem ko men dan tem twier dzy
był zna ny tak że z sien kie wi czow skie go
„Po to pu” oj ciec Au gu styn Kor dec ki.

Jas no gór ska twier dza by ła jak na owe
cza sy no wo czes na i do brze za bez pie czo -
na na wy pa dek ata ku. Już w 1382 ro -
ku, za pa no wa nia Zyg mun ta III, roz po -
czę to ota cza nie klasz to ru for ty fi ka cja mi
ma ją cy mi nie tyl ko chro nić Jas ną Gó rę,
ale i być do sko na łym pun ktem ob ron -

nym od stro ny Ślą ska.
Na czym po le ga ły

dzia ła nia wo jen ne? Prze -
de wszyst kim na obu -
stron nym ostrze li wa niu
się z dział. Szwe dzi pró -
bo wa li do ko nać pod ko -
pu i w ten spo sób wejść
do twier dzy, ale pol scy
ob roń cy klasz to ru po ra -
dzi li so bie z ni mi bez tru -
du. Ge ne rał Müller ja ko
do świad czo ny woj sko -
wy, do sko na le zda wał
so bie spra wę z te go, że
bez od po wied niej ilo ści
dział, ar ty le rii i li czeb -
nej prze wa gi pie cho ty,
nie ma co ma rzyć o zdo -
by ciu twier dzy. Wpraw -
dzie Szwe dzi w mia rę
upły wu dni zwię ksza li
licz bę i si łę dział, ale 
ar ty le ria z for te cy od po -
wia da ła im bar dzo sku -
tecz nie. Ob roń cy wy sy -
ła li pod osło ną no cy tak
zwa ne „wy cie czki”, któ -
re sku tecz nie da ły się
Szwe dom we zna ki. Jed -
na z nich znisz czy ła dwa
dzia ła nie przy ja cie la,
dru ga wy cię ła w pień ol -
ku skich gór ni ków spro -

wa dzo nych przez Szwe -

dów do wy ko na nia pod ko pu pod klasz -
to rem.

Obie stro ny wzna wia ły i za wie sza ły
ostrzał ar ty le ryj ski, a w mię dzy cza sie
to czy ły się roz mo wy. Za kon ni cy sta li
na sta no wi sku, że wpraw dzie uzna li
zwierz chnic two szwedz kie go kró la, ale
bram klasz to ru nie otwo rzą. Ge ne rał
Müller otrzy mał po le ce nie z kan ce la rii
kró lew skiej, aby „do ga dać się” z za kon -
ni ka mi i do pro wa dzić do pod da nia się
pol skiej za ło gi. Bez re zul ta tu.

Od wrót
Gdy pod klasz to rem obie stro ny pró -

bo wa ły prze chy lić sza lę zwy cię stwa na
swo ją stro nę, sy tu a cja wojsk szwedz -
kich na zie miach pol skich za czę ła się
dia me tral nie zmie niać.

Ka rol Gu staw, wład ca nie du że go kra -
ju, nie był w sta nie za wład nąć Rze czy -
pos po li tą ma jąc do dys po zy cji tyl ko
włas ną ar mię. Znacz ną jej część sta no -
wi ły woj ska za cięż ne z du żą ilo ścią Po -
la ków. Szwedz cy żoł nie rze bez opa mię -
ta nia gra bi li i łu pi li pod bi te zie mie. Nie
oby wa ło się bez gwał tów i mor derstw.
Oka za li się bar ba rzyń ca mi, a śla dy ich
gra bie ży i pod pa leń cią gnę ły się jak Pol -
ska dłu ga i sze ro ka.

Z dnia na dzień rósł opór Po la ków.
Sza lę prze wa ży ła wieść, że Szwe dzi sto -
ją u bram Jas nej Gó ry, a ob raz Czar nej
Ma don ny jest za gro żo ny. Ka rol Gu staw
chy ba nie do koń ca zda wał so bie 
spra wę, ile dla Po la ków zna czy „Jas no -
gór ska Pani”.

To wszyst ko spo wo do wa ło, że 14 grud-
nia król szwedz ki pod pi sał roz kaz 
za koń cze nia ob lę że nia Jas nej Gó ry,
a no cą z 26 na 27 grud nia woj ska
szwedz kie wy co fa ły się.

Jak wi dać, fak ty hi sto rycz ne znacz -
nie róż nią się od wer sji Hen ry ka Sien -
kie wi cza. To, co opi sał nasz nob li sta,
mia ło bez wąt pie nia wiel kie zna cze nie
w od dzia ły wa niu na świa do mość Po la -
ków i nie raz pod trzy my wa ło du cha
w na ro dzie.

Fak tem jest, że ob ro na Jas nej Gó ry
zmie ni ła po dej ście Po la ków do szwedz -
kie go kró la i sa mej woj ny. Na wieść
o za gro że niu jas no gór skie go klasz-
 to ru na od siecz ru szy ły ty sią ce ochot -
ni ków, a wśród nich i ta cy, któ rzy
wcześ niej przy rze ka li po słu szeń stwo
szwedz kie mu wład cy. Zwo len ni cy Ja -
na Ka zi mie rza, jak i sam król, przy stą -
pi li do kon tro fen sy wy, co prze są dzi ło
o lo sach woj ny na ko rzyść Po la ków.

Ty le le gen dy jas no gór skiej i fak tów
hi sto rycz nych. Wpraw dzie obie wer -
sje róż nią się od sie bie, ale każ dy na -
ród ma swo ją hi sto rię, a hi sto ria le -
gen dę, w któ rej za wsze jest zia ren ko
praw dy.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Obraz Czarnej Madonny Żródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Czestochowska.jpg
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Hen ryk Sien kie wicz her bu Oszyk
(pseudo nim li te rac ki – Lit wos).

Uro dził się 5 ma ja 1846 w Wo li
Okrzej skiej na Pod la siu w ro dzi nie zu -
bo ża łe go zie mia ni na. Zmarł 15 li sto -
pa da 1916 r. w Ve vey w Szwaj ca rii,
ja ko je den z naj po pu lar niej szych pi -
sa rzy XX wie ku.

W tych kil ku aka pi tach mo że my tyl -
ko wspom nieć o tym, co mog ło by być
tre ścią opa słe go to mu na te mat ży cia
i twór czo ści pi sa rza, któ ry te raz głów -
nie ko ja rzy się tyl ko z kil ko ma naj -
bar dziej po pu lar ny mi dzie ła mi.

Je śli cho dzi o je go edu ka cję: ja ko
mło dy czło wiek od ro ku 1855 prze by -
wał w War sza wie, gdzie ukoń czył gim -
na zjum, po tem... – krót ko mó wiąc
Sien kie wicz był czło wie kiem wy kształ -
co nym i wzbo ga cał swo ją wie dzę przez
ca łe ży cie – krop ka. Wspom nij my tyl -
ko, że je go ko le ga mi ze stu diów by li
m.in. Alek san der Gło wac ki (Bo le sław
Prus), Wła dy sław Beł za, Alek san der
Świę to chow ski.

Sien kie wicz – nob li sta
Pier wszy pi sarz, któ re mu pol ska li -

te ra tu ra za wdzię cza tak wiel ki świa -
to wy roz głos. 10 grud nia 1905 r. król
Szwe cji wrę czył Hen ry ko wi Sien kie -
wi czo wi Na gro dę Nob la w dzie dzi nie
li te ra tu ry, za po wieść o cza sach Ne -
ro na pt. Quo Va dis (1896), uka zu ją cą
mę czeń stwo chrze ści jan. Pod czas tej

uro czy sto ści, prze mó wie nie pi sa rza
przy pom nia ło świa tu o tym, że Pol -
ska ist nie je, a on sam jest Po la kiem.
Był to prze cież bar dzo szcze gól ny
okres w hi sto rii Pol ski.

Znaw cy i kry ty cy do ce ni li w tym
dzie le zna jo mość oby cza jów, ar chi tek -
tu ry, wy glą du wnętrz a na wet po traw
spo ży wa nych w tam tych cza sach. War -
to wie dzieć, że Sien kie wicz był za fa -
scy no wa ny świa tem an tycz nym, znał
Rzym i na wet czy tał w ory gi na le dzie -
ła rzym skich hi sto ry ków. Quo Va dis
(łac. – do kąd zmie rzasz) zo sta ła prze -
tłu ma czo na na po nad 40 ję zy ków, co
po dob nie jak Na gro da, za o wo co wa ło
też po pra wą sy tu a cji fi nan so wej pi sa -
rza któ ry był sław ny, ale ni gdy nie był
bo ga ty.

Pi sarz – spo łecz nik
Mó wiąc o au to rze Try lo gii nie za po -

mi naj my o tym, że hi sto ria w tych cza -
sach dla ni ko go nie by ła ła ska wa. Hen -
ryk Sien kie wicz nie two rzył sie dząc
so bie spo koj nie pod li pą lub wierz bą
pła czą cą. Do pie ro pod ko niec ży cia za -
znał tro chę spo ko ju. Za ży cia pi sa rza
cza sy by ły nie spo koj ne. Pol ski nie by -
ło na ma pie, przez Eu ro pę prze wa li ła
się pier wsza woj na świa to wa. Aż dziw
bie rze, jak ob fi ty do ro bek ar ty stycz ny
po zo sta wił po so bie Sien kie wicz, któ -
ry z wiel kim za an ga żo wa niem bar dzo
wie le cza su po świę cał też pra cy na
rzecz spo łe czeń stwa i in nych lu dzi.

Oto nie któ re fak ty:

n Z je go ini cja ty wy po wstał po mnik
Ada ma Mic kie wi cza w War sza wie.

n Brał udział w or ga ni zo wa niu Ka sy
im. Mia now skie go.

n Był pre ze sem War szaw skiej Ka sy
Prze zor no ści dla Li te ra tów i Dzien -
ni ka rzy.

n W 1889 r. ufun do wał sty pen dium
im. Ma rii Sien kie wi czo wej, za pie -
nią dze otrzy ma ne od ano ni mo we go
wiel bi cie la je go twór czo ści. Ko rzy -
sta li z nie go m.in. Sta ni sław Wy -
spiań ski i Ma ria Ko nop nic ka.

n Wie le ra zy wspie rał swo im au to ry -
te tem dzia ła nia pa trio tycz ne, np.
pro te sto wał prze ciw ko złe mu trak -
to wa niu dzie ci pol skich we Wrześ -
ni, w za bo rze pru skim.

n W ro ku 1903 zbie rał pie nią dze na
rzecz ofiar po wo dzi, jeż dżąc z od -
czy ta mi po kra ju.

n W cza sie re wo lu cji 1905 r. do ma gał
się au to no mii dla Kró le stwa Pol skie -
go, pi sząc o tym w odez wach i ar ty -
ku łach.

n W ro ku 1906 na pi sał list otwar ty,
któ ry za miesz czo no na ła mach po -
stę po wej pra sy za chod nio e u ro pej -
skiej, pro te stu ją cy prze ciw ko po li -
ty ce ha ka ty stów.

n W cza sie pier wszej woj ny świa to wej
po je chał do Szwaj ca rii, gdzie wraz
z m. in. Ja nem Igna cym Pa de rew -
skim zor ga ni zo wał Szwaj car ski Ko -
mi tet Ge ne ral ny Po mo cy Ofia rom
Woj ny w Pol sce. Dat ki po zy ska ne
z ca łe go świa ta, ta fi lan tro pij na or -
ga ni za cja prze sy ła ła do Pol ski.

Sien kie wicz po dzi wia ny
Po la cy, w trud nych cza sach dla toż -

sa mo ści na ro do wej, po ko cha li bo ha -
te rów Try lo gii i in nych je go dzieł pi -
sa nych „ku po krze pie niu serc”.
Z wy pie ka mi na twa rzy, ca ły mi ro dzi -
na mi, czy ta li o lo sach ple ja dy bar -
wnych po sta ci, sy ci li się pol sko ścią
re a liów i sło wa. Sien kie wicz – co nie
wszyst kim twór com by ło i jest da ne
– za ży cia do cze kał się po pu lar no ści,
do wo dów po dzi wu i sym pa tii wiel kich
rzesz czy tel ni ków. Po la cy, wdzięcz ni
za sło wa otu chy i opi sy dni chwa ły na -
ro du, po par li ini cja ty wę ko mi te tu dla
uczcze nia ju bi le u szu pi sa rza i licz nie
wno si li skład ki na za kup pre zen tu.
Był nim nie wiel ki ma ją tek ziem ski Ob -
lę go rek pod Kiel ca mi, ofia ro wa ny
w grud niu 1900 ro ku. Sien kie wicz
otrzy mał też ty tuł do cto ra ho no ris ca -
u sa Uni wersytetu Ja giel loń skie go
z oka zji 500-le cia tej uczel ni.

Pra ca za wo do wa
Pra cę pod jął w 1872 r. Do 1887 pra -

co wał ja ko re por ter pra sy war szaw -
skiej. Oka zał się też być uta len to wa -
nym i wni kli wym fe lie to ni stą (np. cykl
„Chwi la obec na” pi sa ny dla Ga ze ty
Pol skiej).

W la tach 1874 – 1878 był współ wła -
ści cie lem cza so pis ma Ni wa, od 1882
do 1887 ro ku re dak to rem dzien ni ka
Sło wo. W tym okre sie miał wie lu przy -
ja ciół wśród cy ga ne rii ar ty stycz nej.

W ro ku 1876 wy je chał do Ame ry ki,
gdzie był ko res pon den tem Ga ze ty Pol -
skiej. Tam ra zem z gru pą przy ja ciół
(m. im. He le ną Mo drze jew ską któ rą
po znał jesz cze w War sza wie), pod jął
nie u da ną pró bę za ło że nia ko mu ny rol -

Znani nieznani
czyli ciekawe fakty z życia wielkich Polaków
Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz. 
Źródło: http://www.polishamericancenter.org
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nej. „Li sty z pod ró ży” pi sa ne dla Ga -
ze ty, przy nio sły mu spo rą po pu lar -
ność. Z po czu ciem hu mo ru i w for mie
zdra dza ją cej wiel ki pi sar ski ta lent,
opi sy wał w nich oby cza je tam pa nu -
ją ce, tak że ży cie tam tej szej Po lo nii.
Pi sał też na te mat In dian, opi sy wał
wy stę py Mo drze jew skiej, re la cjo no -
wał m. in. wy pra wy my śliw skie. Li sty
zdo by ły uzna nie za rów no w Pol sce jak
i w Ame ry ce, zo sta ły też prze tłu ma -
czo ne na 9 ję zy ków.

Choć sam był wąt łe go zdro wia, po
po wro cie zza oce a nu (w 1878) od był
jesz cze wie le da le kich pod ró ży, zwie -
dził ca łą Eu ro pę. Był m. in. w Kon -
stan ty no po lu, Gre cji, Wło szech, na
wy pra wie my śliw skiej w Za nzi ba rze,
zwie dził Hisz pa nię i wie le in nych
państw.

Przez dłuż szy czas pi sał dla róż nych
cza so pism, nie któ re z je go dzieł by ły
pi sa ne właś nie dla pra sy, al bo też roz -
po czy na ły swo je ist nie nie od krót kich
od cin ków na ła mach np. Ga ze ty Pol -
skiej. Po tem stop nio wo unie za leż nił
się fi nan so wo i moż na po wie dzieć, że
wy ko ny wał „wol ny za wód”. Do koń ca
ży cia był wier ny pi sa niu, a za pi sał
ogrom ną ilość kar tek pa pie ru...

Sa mo ży cie...
Hen ryk Adam Alek san der Pius Sien -

kie wicz, na wet kie dy był bied nym stu -
den tem, za wsze po do bał się ko bie tom.
„Nie wy so ki, ale har mo nij nie zbu do -
wa ny, o szla chet nych ry sach, wej rze -
niu me lan cho lij nym, po sęp nym czy
ma rzą cym, choć nie sta rał się o to sku -
piał wo kół sie bie to wa rzy stwo dam”.
Pew na mło da da ma na pi sa ła:

„ […] miał ce rę smag łą, oczy du że,
ciem ne, pan ny na zy wa ły go Cy ga nem,
ka za ły so bie wró żyć, a on nie od ma -
wiał […]. O je go zna jo mo ści z He le ną
Mo drze jew ską: „War sza wa plot ko wa -
ła, że spoś ród jej ado ra to rów naj wię -
ksze szan se ma mło dy dzien ni karz
o pseudo nimie Lit wos […]”.

Pi sarz miał po wo dze nie u ko biet,
jed nak nie ba wił się tym i był wier ny
uczu ciom. W Szczaw ni cy, gdzie „do
wód” przy je cha ła też Ma ria Szet kie -
wi czów na z sio strą, Sien kie wicz spot -
kał je pod czas spa ce ru. Był pod ta kim
wra że niem Ma rii, że kie dy wy je cha ła
wraz z sio strą do We ne cji, ru szył tam
za nią. We wrześ niu 1879 r. wy słał jej
list z oświad czy na mi, bez suk ce su.
Jed nak pan Hen ryk nie re zy gno wał
i przez pół to ra ro ku czy nił sta ra nia
o jej rę kę. W koń cu usły szał dłu go wy -
cze ki wa ne „tak”. Po ślu bie obie cał żo -
nie że „prze sta nie być na rwa nym li -
te ra tem i sta nie się sta tecz nym
czło wie kiem”. Przez rok stał się do -
ma to rem, jed nak po tem je go cho ro -
wi ta żo na po zo sta ła pod opie ką ro dzi -

ców, a on wy je chał na Pod la sie, gdzie
koń czył „Ogniem i mie czem”. Po tem
wy bra li się ra zem w pod róż, któ ra mia -
ła żo nę uzdro wić. Nie ste ty, Ma ria
przez dwa la ta umie ra ła na cho ro bę
płuc, a Sien kie wicz pi sał ko lej ne od -
cin ki „Po to pu” w po ko jach ho te lo wych
obok gas ną cej po wo li żo ny, któ ra za -
koń czy ła ży cie w ro ku 1885.

Dru gą żo ną „naj sław niej sze go wów -
czas czło wie ka w Pol sce” zo sta ła 
Ma ry nusz ka, przy bra na cór ka za po -
bie gli wej i ma jęt nej He le ny Wo łod ko -
wi czo wej. Po wie lu pe ry pe tiach, po -
mi mo po cząt ko wej re zer wy pi sa rza
któ ry miał już 46 lat, do szło do ślu bu
z 19-let nią Ma rusz ką. Mał żeń stwo
szyb ko się za koń czy ło w atmo s fe rze
skan da lu.

Sien kie wicz w wie ku 53 lat po znał
23-let nią dzien ni kar kę, Ma rię Ra dzie -
jew ską, któ rą ob da rzył uczu ciem. Jed -
nak ta zna jo mość wy ga sła. Trze cią żo -
ną pi sa rza zo sta ła je go daw na
sym pa tia, Ma ria Bab ska. Zwią zek oka -
zał się uda ny. Sław ny au tor wie lu dzieł
zna lazł u bo ku sym pa tycz nej i lu bia -
nej przez ca łe oto cze nie pi sa rza Ma -
ryt ki, tak mu po trzeb ny spo kój. Je go
trze cia Ma ria by ła przy nim w je go
osta t nich chwi lach ży cia.

Sien kie wicz kry ty ko wa ny
Wiel kie go pi sa rza do tknę ła też ma -

łość ludz kiej za wi ści i zło śli wa kry ty -
ka. Za rzu ca no mu prze kła ma nia hi -
sto rycz ne, choć je go po wie ści nie by ły
prze cież opra co wa nia mi hi sto rycz ny -
mi, lecz fik cją li te rac ką osa dzo ną
w okre ślo nych ra mach cza su. „Prze -
cież ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej tam wte dy nie by ło”. Tak że, że

mo car stwo wy, że pra wi co wy, na ro do -
wy, im pe ria li stycz ny, że za do brze się
czuł wśród ary sto kra tów i co tam jesz -
cze moż na by do dać. Do brze, że choć
pa trio tyz mu od mó wić pi sa rzo wi nie
spo sób ani wte dy, ani te raz.

Trzy gro sze czło wie ka 
ma lu czkie go

Dla współ czes ne go kon su men ta
sztu ki, zwłasz cza młod sze go, twór -
czość Hen ry ka Sien kie wi cza jest trud -
na w od bio rze. A to ję zyk ar cha icz ny,
a to zda nia zbyt zło żo ne, wresz cie „aa -
a a le ta siem ce!”. Lecz nie rzecz w tym,
aby wal czyć z du chem cza su, emo cjo -
no wać się li stą lek tur szkol nych i fak -
tem, że na wet fra szek Ko cha now skie -
go nikt do po dusz ki nie czy ta. Cho dzi
tu o Hen ry ka Sien kie wi cza – czło wie -
ka. Że by po świę cić chwi lę uwa gi je -
mu sa me mu. Uświa do mić so bie w ja -
kich re a liach żył, cze go do ko nał i co
dał in nym. Że był też zwy czaj nym czło -
wie kiem, któ ry miał pra wo do swo ich
sła bo ści i tęsk not. Mo że war to za u wa -
żyć, że po mi mo bar wnych opi sów
i szczę ku sza bel, je go książ ki trak tu -
ją o mi ło ści? Prze cież pi sał przy łóż -
ku umie ra ją cej ko bie ty. Skąd mo że -
my wie dzieć co wte dy czuł? A kie dy
zo stał sam? Przez ca łe swo je ży cie szu -
kał – kto tak na praw dę wie cze go lub
ko go – i kto wie, co by po so bie zo sta -
wił gdy by na praw dę zna lazł?

Sam mistrz na pi sał:
„W tym mo rzu zła, głupstw, nie pew -

no ści i zwąt pień, ja kim jest ist nie nie,
jed na rzecz jest war ta ży cia, nie wąt -
pli wa, moc na jak śmierć – to mi łość.
Nic nie ma po za nią […]”.

PPiioottrr  NNee  uu  mmaann
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Pomnik Henryka Siekiewicza w Okrzei. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pomnik_Sienkiewicza_w_Okrzei.jpg
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Mużaków. Bron: http://www.mmzielonagora.pl/fotogaleria/zdjecie-muzakow-jesienny-8#photo

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

ne der lan dsta li ge vrien den

Mużaków/Muskauer Park
– Landschapsformatie

Met een oppervlakte van meer dan 1700 acres is het één
van de grootste landschapsparken in Europa. Het strekt zich
uit aan beide zijden van de Nysa Lużycka rivier die de Pools-
Duitse grens vorm. Met een oppervlakte van meer dan 1700
are is Mużaków één van de grootste landschapsparken in
Europa. Het strekt zich uit aan de Pools-Duitse grens, en is
opgericht in navolging van de Engelse landschapstuinen. Het

grootste deel van het park is aan de Poolse kant. Het park
viel na de nieuwe vastlegging van de staatsgrenzen na de
Tweede Wereldoorlog half in Polen, half in Duitsland. De Poolse
en Duitse autoriteiten startten een vernieuwingsprogramma
op in de jaren 1980. Zo werd het een voorbeeld van goede
bilaterale samenwerking op het vlak van bescherming en
instandhouden van het cultureel landschap. Meer
informatie: http://www.waldeisenbahn.de/en/ 
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Kerken van Vrede in Jawor en Świdnica:
tempels met een boodschap

Beide protestantse halfhouten kerken werden opgericht
halfweg de zeventiende eeuw, op het einde van de Dertigjarige
oorlog die grote delen van Europa verwoestte. De oprichting
van deze kerken moest het einde van deze verwoestende oorlog
en religieuze conflicten herdenken. Beide tempels werden niet
verondersteld gelijkenissen te vertonen met de traditonele
kerken. 
Ze moesten opgericht worden met materialen van lage kwaliteit
en zich binnen schootsafstand van de stadsmuren bevinden.
De bescheiden buitenmuren omvatten rijke barokke decoraties
binnen. Meer weten?

Kijk op http://www.worldheritagesite.org

Middeleeuwse stad Toruń
Het historische hart bestaat uit een goed bewaarde

wooncomplex van middeleeuwse architectuur. Als rijke
Hanzehaven was Toruń één van de belangrijkste handels en
cultuurcentra in dit gedeelte van Europa. Het heeft nog steeds
de magnifieke Gothische gebouwen die getuigen van de voorbije
grandeur van de stad. Er zijn verschillende in het oog springende
burgerhuizen met het prachtig gedecoreerde ‘huis onder de
ster’. Het middeleeuwse oude stadscomplex van Toruń omvat
bovendien ook de ruďnes van een Teutoons ridderkasteel.Het
moderne Toruń is een zich snel ontwikkelend Academisch
centrum met zijn Nicolaus Copernicusuniversiteit en de stad
heeft ook een groot aantal van aantrekkelijke artistieke
evenementen.

Meer weten? Kijk op http://www.torun.pl/

Bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63

Toruń. Bron: http://fotopolska.pot.gov.pl/

Toruń, Huis van Nicolaus Copernicus. Bron: http://fotopolska.pot.gov.pl/
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De houten kerken van zuidelijk
Kleinpolen

Sommige van deze kerken zijn verschillende
honderden jaren oud. Zes hiervan werden
opgenomen op de wereldefgoedlijst. Fragmenten
van muurschilderingen werden ontdekt in de
interieuren van deze kerken. De zes routes van
de Route of Timber Architecture in de
Malopolskaregio zijn meer dan 1500 kilometer
lang. Ze leiden langs 232 houten constructies
van groot belang, waaronder 123 Roomskatholieke
kerken, 39 orthodoxe kerken, 25 plattelands en
kleinstedelijke complexen, en 27 landelijke
architectuurmusea waarvan 9 skansen en 14
landhuizen.

Meer informatie vindt u op:
http://www.krakow-info.com/wooden.htm 

De volkshal/Eeuwhal en het
Szczytnicki Park in Wroclaw

De volkshal werd opgetrokken tussen 1912
en 1913 bij de 100-jarige verjaardag van het
Gevecht van de Naties in Leipzig en heette daarom
de Eeuwhal. Max Berg creëerde dit meest
befaamde modernistische werk in Wrocław. Het
is ook één van de eerste constructies in de wereld
gemaakt van versterkt beton. De constructie heeft
een doormeter van 130 m en is 42 m hoog en
bevat 300 duizend m3. In 1948 werd een 96 m
hoge 'ijspegel' geplaatst voor het gebouw. Het
is een metalen constructie, die herinnert aan
palen die overal in de wereld door primitieve
stammen worden opgetrokken. Het staat symbool
voor de herwinning van de westerse gronden. In
de monumentale Volkshal worden sportevents,
beurzen en concerten georganiseerd. Sinds juli
2006 behoort het gebouw tot de lijst van het
Werelderfgoed van UNESCO. De hal ligt net naast
het grootste park in Wroclaw, het Szczytnicki Park.
De Japanse tuin, met als grootste attractie de
vrouwelijke en mannelijke watervallen, beslaat
een deel van dit park. Schilderachtige stroompjes
houden de gronden van deze tuin vochtig.

Szczytnicki Park in Wroclaw . Bron: http://www.panoramio.com/photo/61019933

De houten kerk. Bron: www.zbyrek.flog.pl
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Wieliczka: de wereldberoemde zoutmijn
Op de UNESCO werelderfgoedlijst is de Wieliczka zoutmijn

uit de dertiende eeuw één van ’s werelds oudste mijnsites die
nog in werking is. De ondergrondse toeristische roete loopt
door een labyrint van galerijen en grotten met unieke sculpturen
uit zoutrots. De St Kingakapel op een diepte van 101 meter
is de mooiste kamer en gedecoreerd met witte kristalzouten
kroonluchters en bas-reliëf sculpturen uit grijs zout. De mijn
heeft ook een sanatorium. In het museum kan
u mijngereedschap en documenten terugvinden uit de
geschiedenis van de mijn.

Meer informatie vindt u op: http://www.kopalnia.pl/en/

Kalwaria Zebrzydowska:
passiespelen

De barokke kerk uit de zeventiende ee uw
her bergt het aan be den schil de rij van On ze Vro -
u we van Kal wa ria Ze brzy dow ska. De Cal va rie -
berg, de Weg van het Kru is, met zijn schrij nen,
ka pel len en kle i ne ker ken is pit to resk ge pla -
atst op he u vels en in de val lei van een stro -
om. Het sta at be roemd om zijn Pas sies pe len.
De be lan grij kste pro ces sies wor den ge ho u den
ge du ren de de Pa as we ek en op On ze Lie ve Vro -
uw He mel va art.

Meer weten? http://www.kalwaria.eu/
english.html

Wieliczka. Bron: http://fotopolska.pot.gov.pl/

Kalwaria Zebrzydowska. Bron: http://fotopolska.pot.gov.pl/
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20 paź dzier ni ka na Pol skim Cmen ta rzu Woj -
sko wym w Lom mel od by ły się uro czy sto ści upa -
mięt nia ją ce pol skich żoł nie rzy po leg łych w cza -
sie wy zwa la nia Bel gii pod czas II woj ny świa to wej.
W uro czy sto ściach wzię li udział na si ucznio wie. 

Gru pa gim na zja li stów i li ce a li stów przy go to -
wa ła re cy ta cję wier sza „Ko niec i po czą tek” Wi -
sła wy Szym bor skiej oraz przy to czy ła wy bra ne cy -
ta ty gen. Ma czka. W swo ich wy stą pie niach,
za pre zen to wa nych w trzech ję zy kach – pol skim,
ni der lan dzkim i an giel skim, ucznio wie po dzię -
ko wa li we te ra nom II woj ny świa to wej w tych sło -
wach: „My, mło dzież pol ska, chy li my czo ła przed
Pa na mi – ty mi, któ rzy tak ofiar nie wal czy li ście
za wol ność Pol ski i ca łej Eu ro py. Li sta Pa nów za -

sług i do ko nań jest nie zwy kle dłu ga. O ofie rze,
ja ką zło ży li ście w wal ce o wol ność, o god ność
czło wie ka, świad czą tak że mo gi ły na cmen ta rzach
ca łe go świa ta – na cmen ta rzach ta kich jak ten
w Lom mel. Bo jak ma wiał Pa nów Do wód ca a pa -
tron na szej szko ły Gen. St. Ma czek <<Żoł nierz
pol ski wal czy o wol ność wszyst kich na ro dów, ale
umie ra tyl ko dla Pol ski>>”.

Na uro czy sto ści do Lom mel przy by li przed sta -
wi cie le władz bel gij skich, przed sta wi cie le pol -
skich pla có wek dy plo ma tycz nych w Bel gii, kor -
pu su dy plo ma tycz ne go, du ża gru pa ofi ce rów
pol skich słu żą cych w in sty tu cjach NATO, de le -
ga cje or ga ni za cji kom ba tan ckich pol skich i bel -
gij skich.

Pa mię ta my o na szych bo ha te rach. Uro czy sto ści w Lom mel

Wra mach Ob cho dów Ro -
ku Ju lia na Tu wi ma 5.
paź dzier ni ka w na szej

szko le od by ły się war szta ty li te -
rac kie po świę co ne twór czo ści te -
go poe ty. Po pro wa dził je ak tor
i Mistrz Mo wy Pol skiej Vox Po -
pu li 2012 Da riusz Be re ski. Na
spot ka niu z ak to rem na si ucznio -
wie do sko na li li umie jęt no ści
spraw ne go po słu gi wa nia się sło -
wem pi sa nym i mó wio nym.
Wzię li udział w kon kur sach re -
cy ta tor skich, a na za koń cze nie
spot ka nia uło ży li „wspól ne”
wier sze, w któ rych zna laz ły się
ich prze my śle nia i roz wa ża nia.
Ja kie ży cio we ref lek sje ma ją na -
si ucznio wie? Po le ca my lek tu rę
ich „wspól nych” wier szy. Do dat -
ko wą atrak cją te go dnia by ły
war szta ty Bre ak Dan ce i Hip Hop
pro wa dzo ne przez zna ną z pol -
skiej te le wi zji gru pę Funk 
Roc kass. Or ga ni za to ra mi tych
ar ty stycz nych wy da rzeń by ły
Fun da cja Chil dren of Eu ro pe
oraz SPK w An twer pii. 

„Bardzo ważna jest rodzina. 
Kocham ruch i taniec.
Marzenia, marzenia…
Kocham zwierzęta,
stworzenia Boga.
Dziękuję za zdrowie, 
które mi podarował.
Bardzo ważny jest dla mnie 
brat i tata, najbliżsi,
ważni są przyjaciele,
mój kraj, moja Polska.
Wierzę w przyszłość.
Dla mnie najważniejsze jest...”

„Najważniejsza jest rodzina.
Bez niej życie byłoby smutne.
Niech uda się operacja mojego psa,
kocham go bardzo.
Siostra, brat i mama
to moi najbliżsi przyjaciele.
Bardzo ważna jest Polska
i miłość do kraju.
Kocham sport i muzykę,
kolory i wszystkie książki.
Kochaj życie, którym żyjesz,
żyj życiem, które kochasz.
Marzę by być szczęśliwym i żyć
pełnią życia!” 

Poeci z naszej szkoły
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Ła ci na by ła daw niej oj czy -
stym ję zy kiem Rzy mian,
z cza sem sta ła się ję zy kiem

urzę do wym Im pe rium Rzym -
skie go, aby wresz cie za wład nąć
za chod nią cy wi li za cją chrze ści -
jań ską. Do chwi li obec nej jest
ję zy kiem urzę do wym Pań stwa
Wa ty kan. Nie ist nie je wpraw -
dzie na świe cie ża den na ród, czy
gru pa et nicz na, dla któ rej ła ci -
na by ła by ję zy kiem oj czy stym,
ale nie ozna cza to, że wy mar ła.
Wprost prze ciw nie. Ma się nie -
źle, a wła ści wie co raz le piej, po -
nie waż od pa ru lat w Eu ro pie
trwa re ne sans te go wy jąt ko we -
go ję zy ka. Uczy się go co raz wię -
cej lu dzi, zwłasz cza mło dych,
a ję zy koz naw cy twier dzą, że to
właś nie ła ci na jest kró lo wą
wszyst kich ję zy ków.

Krót ki rys hi sto rycz ny 
Ję zyk ła ciń ski swo ja na zwę

wy wo dzi od „lin gua La ti na”,
szcze pu La ty nów, miesz kań ców
ob sza ru w cen tral nej czę ści Pół -
wys pu Ape niń skie go – kra i ny
La tium. La ty no wie roz sze rza li
swo je wpły wy na są sied nie ple -
mio na, aż wresz cie za ło ży li mia -
sto Rzym, któ re roz wi ja ło się
pręż nie i szyb ko sta ło się cen -
trum La tium. Ję zyk ła ciń ski
stop nio wo wy pie rał ję zy ki pod -
bi tych kra jów i wkrót ce do mi -
no wał w ca łym Im pe rium Rzym -
skim, a na stęp nie w Hisz pa nii
i Af ry ce.

Przez wie le lat ła ci na by ła ję -
zy kiem na u ki, li te ra tu ry, dy plo -
ma cji i chrze ści jan, któ rzy stwo -
rzy li włas ną jej od mia nę i wie lu
sło wom przy pi sa li no we zna cze -
nie. Na wet po upad ku ce sar stwa
rzym skie go jej ro la nie zmniej -
szy ła się. To właś nie z ła ci ny 
po spo li tej wy wo dzi się ję zyk
fran cu ski, wło ski, hisz pań ski,
por tu gal ski. Ję zyk pol ski prze -
jął z ła ci ny al fa bet, du ży za sób
słow nic twa i część za sad gra -
ma tycz nych.

W Pol sce ła ci na za czę ła od gry -
wać zna czą cą ro lę po przy ję ciu
chrztu przez Miesz ka I. Sta ła się
ję zy kiem koś cio ła, szko ły, na u -
ki, piś mien nic twa i mia ła
ogrom ny wpływ na kształ to wa -
nie się wie lu ję zy ków. Przez stu -
le cia zna jo mość ła ci ny świad czy -
ła o wy so kiej po zy cji spo łecz nej
i wy kształ ce niu. I cho ciaż dzi -
siaj na co dzień nie po słu gu je

się nią ża den na ród, ist -
nie je i wra ca do łask.

Eu ro pej czy cy gó rą
Ca ły świat wstrzy mał

od dech, gdy pa pież Be ne -
dykt XVI, po ła ci nie po -
in for mo wał o swo jej 
ab dy ka cji. Ja ko je dy na ze
zgro ma dzo nych dzien ni -
ka rzy, wy po wiedź Oj ca
Świę te go zro zu mia ła wło -
ska dzien ni kar ka i to ona
„pu ści ła” w świat tę in for -
ma cję. Po zo sta li przed sta -
wi cie le me diów cier pli wie cze -
ka li na prze tłu ma cze nie słów
pa pie ża przez tłu ma cza. Rów -
nież wśród przed sta wi cie li koś -
cio ła obec nych w Sa li Kon sy sto -
rza w Wa ty ka nie, za pa no wa ła
kon ster na cja, bo nie wszy scy
kar dy na ło wie zro zu mie li sło wa
pa pie ża.

Dla cze go właś nie wło ska dzien -
ni kar ka bez błęd nie ode bra ła pa -
pie ski prze kaz? Sta ło się tak, 
po nie waż we Wło szech na u ka ła -
ci ny jest po wszech na i pro wa -
dzo na na sze ro ką ska lę. We dług
sza cun ków wło skie go mi ni ster -
stwa oświa ty, uczy się jej oko ło
70 pro cent wszyst kich uczniów
wło skich szkół śred nich. W pla -
ców kach o róż nym pro fi lu; kla -
sycz nym, ar ty stycz nym, czy ści -
słym, mło dzież uczy się nie tyl ko
ła ci ny, ale i gre ki.

Po dob nie jest w wie lu in nych
eu ro pej skich kra jach. Bel gia,

Niem cy, Szwaj ca ria, czy Wiel ka
Bry ta nia, w co raz wię kszym
stop niu umoż li wia ją uczniom
na u kę te go wy jąt ko we go ję zy -
ka. W Wiel kiej Bry ta nii, w cią -
gu osta t nich dzie się ciu lat za u -
wa żo no po nad czte ro krot ny
wzrost licz by szkół pań stwo -
wych, w któ rych mło dzież uczy
się ła ci ny.

A w Pol sce? We dług osta t nich
da nych Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej, ła ci ny uczy się 1%
gim na zja li stów, i3,8% li ce a li stów.
Na ogół na u ka trwa rok lub pięć
se me strów w wy mia rze jed nej lub
dwóch go dzin ty god nio wo. Nasz
kraj znaj du je się na sza rym koń -
cu w po rów na niu z in ny mi pań -
stwa mi UE. A szko da, po nie waż
ba da nia po twier dza ją, że dzie ci
uczą ce się ła ci ny w szko le pod sta -
wo wej, na wet 20 mi nut ty god nio -
wo, osią ga ją o wie le lep sze wy ni -
ki w pi sa niu i czy ta niu.

Łacina
pomaga
w zdobywaniu
wiedzy,
rozwija
umiejętność
myślenia,
kojarzenia,
jasnego
wypowiadania
się. 

Z ła ci ną za pan brat

Źródło: http://www.andrzejgrych.pl/pismo-lacinskie/

Źródło: http://www.wsp.krakow.pl/whk/pis_lat.html
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W wie lu kra jach wła dze oświa to we
już daw no zro zu mia ły ja ki po ten cjał
ma w so bie na u ka te go ję zy ka. Ła ci -
na po ma ga w zdo by wa niu wie dzy, roz -
wi ja umie jęt ność my śle nia, ko ja rze -
nia, jas ne go wy po wia da nia się. Po za
tym ucząc się ła ci ny mło dzież na by -
wa roz leg łą wie dzę hi sto rycz ną i po -
sze rza zna jo mość ogól nie po ję tej kul -
tu ry. Jak mó wi pro fe sor Karl Enen kel
– znaw ca ła ci ny śred nio wiecz nej i no -
wo żyt nej z uni wersytetu w Mun ster:
„Ro dzi ce ma ją świa do mość, że ich
dzie ci ucząc się ła ci ny zdo by wa ją też
wie dzę o hi sto rii i kul tu rze i ćwi czą
pa mięć […]. Ła ci na, to prze ci wień stwo
współ czes ne go cha o su”. Za rów no na -
u czy cie le te go przed mio tu na po zio -
mie szkół śred nich, jak i wy kła dow -
cy aka de mic cy twier dzą, że ucznio wie
któ rzy uczą się ła ci ny osią ga ją o wie -
le lep sze wy ni ki w na u ce rów nież z in -
nych przed mio tów.

Do dzi siaj, mię dzy na ro do we na zwy
bo ta nicz ne i zo o lo gicz ne po da wa ne są
w ję zy ku ła ciń skim. Znacz na część ter -
mi no lo gii praw ni czej i me dycz nej rów -
nież wy wo dzi się z te go ję zy ka. W po -
tocz nym ję zy ku pol skim, do chwi li
obec nej jest w uży ciu oko ło dwóch ty -
się cy ła ciń skich słów.

Dla cze go war to uczyć się ła -
ci ny?

Po pier wsze, na u ka ła ci ny uła twia
opa no wa nie in nych ję zy ków ob cych.
Do wo dem na po twier dze nie po wyż -
szej te zy niech bę dzie fakt, że nie mal
po ło wa słów w ję zy ku an giel skim wy -
wo dzi się z ła ci ny. Rów nież wło ski,
hisz pań ski i por tu gal ski ma ją swo je
ko rze nie właś nie w ła ci nie. Dzię ki zna -
jo mo ści ła ci ny, ła twiej na u czyć się 
ję zy ka fran cu skie go, bo wiem aż 80
pro cent fran cu skie go słow nic twa po -
cho dzi z ła ci ny.

Po dru gie, ucze nie się ła ciń skiej
gra ma ty ki, roz wi ja umie jęt no ści ana -
li zy i syn te zy, jak rów nież bar dzo po -
ma ga w opa no wa niu gra ma ty ki in -
nych ję zy ków. Jest to szcze gól nie
przy dat ne w przy pad ku na u ki ję zy -
ków ro mań skich, gdzie kon struk cje
gra ma tycz ne, czy od mia ny cza sow ni -
ków są bar dzo po dob ne.

Po trze cie, wspo ma ga roz wój in te -
lek tu al ny, uczy upo rząd ko wa ne go,
lo gicz ne go my śle nia, któ re póź niej
da je wy jąt ko we efek ty w po sta ci ła -
twiej sze go ucze nia się in nych przed -
mio tów oraz w ży ciu za wo do wym
i oso bi stym. 

Po czwar te, zna jo mość ła ci ny jest
nie zbęd na w wie lu as pek tach przy szłe -
go ży cia za wo do we go. Mu szą ją znać
le ka rze, praw ni cy czy fi lo zo fo wie.

Po pią te, ła ci na to prze pust ka
w głąb an tycz ne go świa ta, któ ry kie -
dyś za re zer wo wa ny był tyl ko dla elit.
Bez zna jo mo ści ła ci ny, nie ma zro zu -

mie nia daw nej kul tu ry, nie ma moż -
li wo ści po zna nia dzieł li te rac kich,
tek stów poe tyc kich, fi lo zo ficz nych
i kro ni kar skich.

Po szó ste, ci któ rzy uczą się ła ci -
ny ma ją za zwy czaj wy so kie wy ni ki
z ma te ma ty ki i ła twiej przy swa ja ją
fi zy kę, bo wie le nazw z te go przed -
mio tu wy wo dzi się właś nie z ła ci ny.
Nie ma ją rów nież prob le mów ze zro -
zu mie niem czy ta ne go tek stu, co jest
zmo rą wie lu uczniów, a po tem do ro -
słych.

Mar twy ję zyk?
Po wszech ne jest od czu cie, że ła ci -

na to ję zyk za mierz chłej prze szło -
ści, zu peł nie nie pa su ją cy do rze czy -
wi sto ści. Dla wie lu jest to ję zyk
mar twy, po czy na jąc od słow nic twa,
któ re kształ to wa ło się w cza sach,
kie dy nie by ło kom pu te rów, czy te -
le fo nów ko mór ko wych. Jak więc
moż na wy ra zić po ła ci nie to, co się
dzie je dziś?

Ję zyk ła ciń ski jest two rem nie -
zmien nym, nie prze mi ja ją cym i nie -
u le ga ją cym mo dzie. Je go ter mi no lo -
gia jest do kład nie ta ka sa ma jak
przed wie ka mi. Sło wo po ła ci nie wy -
po wie dzia ne kie dyś jest toż sa me
z wy po wie dzia nym dziś. Ale two rze -
nie no wych słów jest nie u nik nio ne,
po nie waż ję zyk mu si się roz wi jać,
do trzy mać kro ku współ czes no ści
i zna leźć się w nim mu szą no we sło -
wa bę dą ce obec nie w po wszech nym
uży ciu.

Co raz czę ściej na ła ciń skie sen ten -
cje moż na na tknąć się zu peł nie przy -
pad ko wo na uli cy, czy w cen trum han -
dlo wym. Co raz bar dziej mod ne sta ją

się ta tu a że z ła ciń ski mi in skryp cja mi.
Szcze gól nie upo do ba ły so bie ła ci nę
za kła dy po grze bo we, któ rych na zwy
są przy kła dem źle uży tych słów np.
„Fe liks” zna czy po ła ci nie szczę śli wy.
Jak to się ma do fun kcji za kła du po -
grze bo we go?

Stwier dze nie, że ła ci na jest ję zy kiem
mar twym, nie jest tak do koń ca praw -
dzi we. Ca ły czas or ga ni zo wa ne są spe -
cjal ne kon gre sy, na któ rych roz ma -
wia się w ję zy ku Cy ce ro na. Po wsta je
no wa ter mi no lo gia ła ciń ska po czą -
wszy od po li ty ki po przez gos po dar kę,
kul tu rę, aż do na u ki i tech ni ki. Two -
rzy się no we sło wa, bez któ rych nie -
moż li we by ły by żad ne współ czes ne
for my po ro zu mie wa nia się po ła ci nie.
Cza sem stwo rze nie ta kich słów wca -
le nie jest skom pli ko wa ne. Jest bo -
wiem wie le nazw i okre śleń, któ re
moż na prze ło żyć od wo łu jąc się na
przy kład do daw nych, hi sto rycz nych
nazw, lub łą cząc w jed no róż ne sło wa.
Do brym przy kła dem jest sło wo in ter -
net: „in ter” – mię dzy, „re te” – sieć, czy -
li in ter re te.

Zna jo mość ła ci ny okre śla pew ną ja -
kość wy kształ ce nia i pe wien po ziom
kul tu ry ogól nej. Umoż li wie nie na -
szym dzie ciom na u ki te go wy jąt ko -
we go ję zy ka, to da nie im szan sy, aby
zro zu mia ły kul tu rę, z któ rej wszy scy
wy ra sta my. Za wie ra w so bie bo wiem
ca łą tra dy cję Za cho du. Ła ci na to swo -
i sty ele men tarz do na u ki i in nych ję -
zy ków. Ża den na ród, ra sa, ple mię, czy
gru pa et nicz na nie jest w sta nie za -
własz czyć ła ci ny. Na le ży do nas
wszyst kich.

SSyyll  wwiiaa  JJaa  wwoorr  sskkaa
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Polonijne wiadomości sportowe
Piłka nożna
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Dnia 28.09.2013 r. Klub piłkarski F.C. Nieuw Polonia rozpoczął oficjalnie sezon
2013/2014. Przy tej okazji odbyła się uroczystość w trakcie której podziękowania
otrzymali sponsorzy naszego klubu.

Szczególne podziękowania należą się rodzicom naszych zawodników, 
za pracę włożoną w przygotowanie uroczystości.

Z poważaniem zarząd klubu. 



Siat ków ka

27 An twer pen
W no wym se zo nie 2013/2014, po sze ściu ro ze gra nych spot ka niach

zaj mu je my 2 miej sce w ta be li. Mecz z Me che len Co lo ma, któ ry od był
się 6 paź dzier ni ka, za koń czył się dla nas suk ce sem. Wy gra liś my 3:0.

Nie ste ty, ko lej ny mecz prze gra liś my (Mechelen Libertus1 – 27
Antwerpen 3:0) ale mi mo po raż ki na dal utrzy ma liś my 2 lo ka tę w ta -
be li wy ni ków.

Ko lej ne me cze dru ży ny 27 An twer pen:
03-11-2013 godz. 10:00 27 An twer pen- Lint
10-11-2013 godz. 10:00 27 An twer pen – Ba as ro de
17-11-2013 godz. 9:00 Rumst B-27 An twer pen
24-11-2013 godz. 10:00 27 An twer pen-Nij len Cen trum A
01-12-2013 godz. 10:00 Niel- 27 An twer pen

Wię cej in for ma cji pod nu me rem te le fo nu 0485 39 22 41
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Alpha-Oil olej opałowy:
– wysoka jakość za najniższą cenę
– dostawa już od 500 litrów
– możliwość zamówień grupowych 

z extra zniżką
– sprzedaż w kanistrach 20l z dostawą 

do domu lub odbiorem własnym

ZAMÓW TERAZ 
I WYGRAJ OLEJ OPAŁOWY NA CAŁY ROK*
*tylko przy zamówieniach powyżej 2500l, losowanie w maju 2014

www.alpha-oil.be
tel.: 03.336.08.70 niderlandzki, angielski, francuski, niemiecki
GSM:0489/790 907 polski



Śnił mi się pę dzą cy au to bus w peł -
ni ko lo ro wych od bla sków, w peł -
ni róż nych ce ki nów od bi ja ją cych

spoj rze nia. Szum na au to stra dzie za -
stę po wał nam dźwięk sza lo ne go tan ga. 

Au to bus wy star to wał w swo ją ko -
lej ną pod róż ży cia. Ten mo ment to tro -
chę, jak na sta wie nie gra mo fo nu. Pły -
ta, któ ra za ta cza okrąg w swo jej li nii,
pły ta któ ra nie wy cho dzi po za gra ni -
ce sza ro ści, nie gra głoś niej niż mo -
że, choć po win na. I tu mu szę na pi sać,
że zda rza ją się wy jąt ki.

Szy by w au to bu sie za pa ro wa ły od
tęsk no ty, po że gnań z ro dzi ną. Szy by
za pa ro wa ły też od nie moż li we go koł -
tuń stwa. 

Przed ocza mi mam ar ty kuł za miesz -
czo ny w jed nej z bar dziej zna nych ga -
zet – „Męż czyź ni zdra dza ją czę ściej niż
ko bie ty – praw da czy mit”. Wczy ta ny
w zda nia po par te ba da nia mi, wy ła pu -
ję ja kieś strzęp ki zdań od ko biet sie -
dzą cych kil ka rzę dów da lej. Nie po -
strze że nie po sta no wi łem się prze siąść
by być bli żej źró dła. Ko bie ty te, roz -
ma wia ły rów nież o zdra dach, ale
z pew no ścią in spi ra cją nie był tekst
na u kow ców. 

Jed na z nich na praw dę przy pa dła
mi do gu stu! By ła tak słod ko za du fa -
na w swo im ego i stycz nym cie le, ta ki
ty po wy ma te riał de ko ra cyj ny do spor -
to wych sa mo cho dów, bez ob ra zy. Ana -

li za tej ko bie ty prze ro sła mo je moż li -
wo ści. Pró bu jąc po krót ce – na pier -
wszy rzut oka wy ka zy wa ła du że po -
wi no wac two ze zło tem, sre brem,
pla ty ną, oraz ze szla chet ny mi, pół szla -
chet ny mi ka mie nia mi i mi ne ra ła mi.
Wra ca jąc do roz mo wy, wbrew mo im
prze ko na niom nie by ła to roz mo wa
o pięk nych śnia da niach. 

Roz ma wia ły pięk nie, ale o upoj nych
no cach na dan cin gach. Nie zwra ca jąc
uwa gi na oto cze nie, za wzię cie roz ma -
wia ły o „zdro wych fa ce tach’’, co kol -
wiek mia ło to zna czyć i nie że bym miał
ocho tę się do my ślać. Roz ma wia ły też
o ko bie tach brzyd szych od sie bie, by -
ło to dla mnie ogrom nym zdu mie niem,
na wet po tra fi ło wpro wa dzić mnie
w chwi lo we osłu pie nie. 

Głów nym bo ha te rem pun ktu kul -
mi na cyj ne go roz mo wy by ła, jak nie
trud no się do my śleć, mo ja ulu bie ni -
ca. 

- (…) Osta t nio jak by łyś my z dziew -
czy na mi w AP TE CE – na prze kór na -
zwy, jak się póź niej oka za ło to na zwa
jed nej z im prez, pod ry wał mnie zdro -
wy męż czyz na. Pod ry wał mnie, a ja
uda wa łam nie do stęp ną. 

Ko le żan ka mo jej ulu bie ni cy słu cha -
ła, choć na jej twa rzy ry so wa ło się ko -
micz ne nie do wie rza nie. 

- (…) By łam ta ka nie do stęp na! Tań -
czy łam z nim, ale póź niej nie za dzwo -

nił – z chwi lo wym smut kiem opo wia -
da ła, na wet po wierz chnia po kry ta bar -
wni ka mi chwi lo wo jej drgnę ła. Tań -
czy łam z nim, opo wia da ła da lej, ale
on nie za dzwo nił! 

Par tner ka do li i nie do li mo jej ulu -
bie ni cy wy ra zi ła współ czu cie. 

- Tyl ko wiesz, do da je ulu bie ni ca, ja
my ślę, że mu zły nu mer po da łam – bar -
dzo od waż nie i z pew no ścią swo ich ra -
cji wy po wie dzia ła.

Co by ło da lej? Nie wiem. Prze sia -
dłem się z po wro tem na swo je miej -
sce. 

Na swo je miej sce po wró ci ły też mo -
je ref lek sje na szej dro gi, pod ró ży, ref -
lek sje od noś nie ostro ści ko lo rów ży -
cia, zróż ni co wa ne go pięk na
w przy kła do wych dwóch róż nych
miej scach świa ta. Jed na pły ta gra mo -
fo nu prze ry wa, jed na gra głoś niej.
Jed ne wy brzmie wa ją ryt micz nie, in -
ne mniej, jesz cze in ne bar dziej aku -
stycz nie. Dźwię ki by wa ją też wspól -
ne, a in ne so lo we. 

A Two ja pły ta, Two je dźwię ki? 

AAddaamm  SSnnaarr  sskkii
www.adam snar ski.cba.pl

Au to bu sem do Pol ski
Kolory bez ostrości
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Jak mó wi sta re po wie dze nie:
„praw dzi wy zło dziej po tra fi
ukraść wszyst ko”. Do słow nie.

Jed nak trze ba być mi strzem w swo im
fa chu, a nie mier nym na śla dow cą
„praw dzi wych mi strzów”. 

Oto przy kła dy naj bar dziej ab sur dal -
nych, naj głup szych i bez myśl nych
kra dzie ży.

n Pe wien nie zbyt roz trop ny 19-la tek
z Pen syl wa nii, w Sta nach Zjed no -
czo nych, po sta no wił szyb ko się
wzbo ga cić. Wła mał się więc do pew -
nej re zy den cji, ukradł dwa pier -
ścion ki z bry lan ta mi i… w mię dzy -
cza sie za lo go wał się na Fa ce bo o ku
z któ re go za pom niał się wy lo go wać.
Kom pu ter znaj do wał się w tym sa -
mym po ko ju co skra dzio ne pier -
ścion ki. Kie dy wła ści ciel ka wró ci ła
do do mu, od ra zu zo rien to wa ła się
co za szło. Po wia do mi ła po li cję, któ -
ra bez żad nych prob le mów za trzy -
ma ła zło dzie ja. 

n Zło dzie je sa mo cho dów są praw dzi -
wą spo łecz ną pla gą, a kra dzie że tab -
lic re je stra cyj nych sta ły się na gmin -
ne. Je den z miesz kań ców Gdy ni,
spe cja li zu ją cy się w te go ty pu kra -
dzie żach, pil nie po trze bo wał tab li -
cy re je stra cyj nej. Po sta no wił wiec
ją ukraść. Nie ste ty, nie za u wa żył,
że krad nie tab li ce z po li cyj ne go ra -
dio wo zu i to na oczach po li cjan tów.
Fun kcjo na riu sze zła pa li go na tych -
miast za sta na wia jąc się jed no cześ -
nie, czy ten skok był wy ni kiem
skraj nej głu po ty, czy też al ko ho lo -
we go za ćmie nia, bo wiem w kie sze -
niach po dej rza ne go zna le zio no po -
cho dzą cy z kra dzie ży te le fon
ko mór ko wy i na po czę tą bu tel kę
wód ki (też ukra dzio ną). 

n O ogrom nym pe chu mo że mó wić pe -
wien ame ry kań ski zło dziej, któ ry
po sta no wił ob ra bo wać bank. Za ło -
żył na twarz na rciar ską ma skę
i uzbro jo ny w pi sto let pod je chał sa -
mo cho dem pod drzwi wej ścio we
ban ku. Nie prze wi dział tyl ko, że
z po wo du przer wy ob ia do wej, obiekt
bę dzie nie czyn ny. Czy by ło to wy -
ni kiem je go głu po ty, czy za nied ba -
nia – nie wia do mo. Wia do mo nato -
miast, że w USA, o godz. dwu na stej
ban ki są nie czyn ne. 

Zza zam knię tych drzwi, mło de go
czło wie ka w ma sce za u wa ży ła
ochro na i na tych miast po wia do mi -
ła o tym or ga ny ści ga nia. Nie mog -
ło być po mył ki co do in ten cji zło -
dzie ja, bo w ja kim in nym ce lu stał by

przed drzwia mi w ko mi niar ce na
twa rzy i pi sto le tem w dło ni? Fi na -
łu ca łej hi sto rii nie trud no się do my -
ślić. 

n In ny ame ry kań ski wła my wacz od
pew ne go cza su sy ste ma tycz nie
okra dał skle py. Za nim jed nak zde -
cy do wał się na skok, dzwo nił naj -
pierw do wy bra ne go pun ktu za da -
jąc jed no py ta nie: Ile pie nię dzy jest
w ka sie? Wy my ślił so bie, że nie op -
ła ca mu się ro bić na pa du, je że li nie
bę dzie pe wien ilo ści go tów ki. O dzi -
wo, nie któ rzy wła ści cie le okra dzio -
nych przez nie go pun któw, na tak
za da ne te le fo nicz nie py ta nie udzie -
la li od po wie dzi. Zło dziej wpadł, kie -
dy je den ze skle pi ka rzy po wia do mił
po li cję o dziw nym te le fo nie. Stró że
pra wa na tych miast na mie rzy li go
po nu me rze ko mór ki i za trzy ma li
przed skle pem. 

n Pe wien Hisz pan wpadł na po mysł,
aby okraść dom po grze bo wy. Zda -
rze nie mia ło miej sce w Wa len cji.
Kie dy są sie dzi miesz ka ją cy nie o po -
dal te go przy byt ku, spo strze gli
o nie ty po wej po rze otwar te drzwi,
na tych miast po wia do mi li po li cję.
Pe cho we mu wła my wa czo wi nie po -
zo sta ło nic in ne go, jak po ło żyć się
mię dzy nie bosz czy ka mi i uda wać
zmar łe go. Nie ste ty, po pier wsze od -
dy chał, a po dru gie był ubra ny
w strój cał ko wi cie róż nią cy się od
in nych. 

n Zło dziej spe cja li zu ją cy się w kra -
dzie ży sa mo cho dów zo bo wią za ny
zo stał do sta wie nia się w są dzie na
spra wę, w któ rej wy miar spra wie -
dli wo ści miał orzec, czy jest on
spraw cą kra dzie ży Po rsche Car re -
ra, czy też nie. Po dej rza ny pod je -
chał pod bu dy nek są du Le xu sem
SUV (rów nież skra dzio nym), za par -
ko wał sa mo chód i wszedł na roz pra -
wę. Na swo je nie szczę ście, lub też
przez włas ną głu po tę zo sta wił przez
dłuż szy czas w sa mo cho dzie kil ka
pie sków ra sy Yorkshi re, co zwró ci -
ło uwa gę po li cji. Stró że pra wa
spraw dzi li nu me ry re je stra cyj ne wo -
zu i wszyst ko sta ło się jas ne. Zło -
dziej nie tyl ko usły szał za rzu ty
w spra wie kra dzie ży dwóch aut, ale
rów nież oskar żo ny zo stał o okru -
cień stwo wo bec zwie rząt. 

n Miesz ka niec Bu da pesz tu za pla no -
wał skok na pe wien dom. Wśli zgnął
się przez ok no i wszedł do środ ka,
lecz tam cze ka ła go przy kra nie spo -

dzian ka. Nie dość, że gos po dy ni by -
ła w do mu, to oka za ła się nią mi -
strzy ni olim pij ska w szer mier ce,
któ rą za stał w cza sie tre nin gu. Ko -
bie ta nie mia ła żad nych prob le mów
z za trzy ma niem zło dzie ja i kie dy
przy je cha ła po li cja, grzecz nie stał
pod ścia ną z ostrzem szpa dy przy
gar dle. Po grom czy ni zło dzie ja z roz -
bra ja ją cą szcze ro ścią wy zna ła fun -
kcjo na riu szom, że wca le się go nie
prze stra szy ła, a spo sób je go za trzy -
ma nia był dla niej do sko na łym tre -
nin giem przed zbli ża ją cy mi się za -
wo da mi. 

n Pe wien miesz ka niec Bia ło gar du
ukradł most. 10-to no wy, sta lo wy
most, ot tak po pro stu znik nął z kra -
jo bra zu mia sta. Zło dziej zo stał uję -
ty przez po li cję, a w trak cie prze słu -
cha nia stwier dził, że nie po czu wa
się do wi ny gdyż za brał po pro stu
swo ją włas ność. Z ja kie goś po wo du
uwa żał, że 17-me tro wy most był je -
go włas no ścią. Wię ksze go wy czy nu
do ko na li Ro sja nie, któ rzy w Cha ba -
row sku ukra dli most wa żą cy aż 200
ton. Ten most znik nął na gle, w no -
cy. Na nie szczę ście dla oko licz nych
miesz kań ców, był je dy nym mo stem
w oko li cy. 

n Du ża kre a tyw no ścią wy ka za li się
zło dzie je na Wę grzech, któ rzy ukra -
dli ca łą pla żę. Nie by ła to ogól nie
zna na wszyst kim na tu ral na pla ża,
bo jak po wszech nie wia do mo, Wę -
gry nie ma ją do stę pu do mo rza.
Skra dzio na z miej sco wo ści Mid szent
pla ża by ła sztucz na, do stęp na dla
chęt nych tyl ko w mie sią cach wa ka -
cyj nych. Na zi mę pia sek, le ża ki
i wszyst kie po zo sta łe pla żo we ak ce -
so ria za my ka no w ma ga zy nach.
I właś nie ta ka pla ża, a do kład nie po -
nad sześć ty się cy me trów kwa dra -
to wych pla ży, zgi nę ło w nie wy jaś -
nio nych do tąd oko licz no ściach. 

Jak wy ni ka z po wyż szych przy kła -
dów, zło dziej stwo to trud ne za ję cie,
a ży cie wła my wa cza nie jest usła ne
ró ża mi. Wszyst ko (pra wie) i w każ dej
sy tu a cji (też pra wie), po tra fią ukraść
tyl ko naj więk si spe cja li ści w tym „fa -
chu”. A i to nie za wsze. 

MMaall  wwii  nnaa  KKoo  mmyysszz  

Kącik absurdu
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Kie row ca nie po trzeb ny?
Na tar gach mo to ry za cyj nych we

Fran kfur cie za pre zen to wa no pro to -
typ sa mo cho du do któ re go pro wa dze -
nia nie po trzeb ny jest kie row ca. Nie
do uwie rze nia? A jed nak. 

Li mu zy ną S 500 In te lli gent Dri ve,
po chwa lił się zna ny kon cern sa mo -
cho do wy Mer ce des-Benz. To cu do
tech ni ki, któ re mo że prze je chać bez
udzia łu kie row cy po nad 100 ki lo me -
trów, wzbo ga co ne jest o do dat ko wy
sy stem ra da rów i ka mer mo ni to ru ją -
cych sy tu a cję dro go wą wo kół sa mo -
cho du. Au to mo że po ru szać się po dro -
dze bez pro wa dzą ce go, ale ten mu si
sie dzieć za kie row ni cą, że by ewen tu -
al nie ko ry go wać błę dy po czy nio ne
przez sa mo chód. Pier wsze te sty wy -
pa dły im po nu ją co. Li mu zy na bez prob -
le mów po ko na ła wszel kie prze szko dy
zwią za ne z ru chem dro go wym: ron -
da, skrzy żo wa nia, sy gna li za cję świet -
lną, mi ja ją ce sa mo cho dy, sku te ry, ro -
we rzy stów no i oczy wi ście pie szych. 

Za śmie co ny świat

Eko lo dzy alar mu ją! Śmie ci za le ga -
ją już w naj bar dziej nie do stęp nych za -
kąt kach świa ta. Naj lep szym przy kła -
dem jest Mo unt Eve rest, gdzie w cią gu
osta t nich dwóch lat, dwie nie za leż ne
wy pra wy ze bra ły ze zbo czy gó ry 8 ton
szkła, pla sti ku i alu mi nium. By ły to
po zo sta ło ści po al pi ni stach zdo by wa -
ją cych naj wyż szy szczyt świa ta. 

Na Pa cy fi ku, dry fu je spo koj nie
ogrom na pla ma od pa dów, któ rą utwo -
rzy ły prą dy oce a nicz ne mię dzy Ha wa -
ja mi a Ka li for nią. Na u kow cy sza cu ją,
że jej ma sa to oko ło 3,5 mi lio na ton.
Od pa dy na Oce a nie Spo koj nym co ro -
ku za bi ja ją bli sko mi lion pta ków i po -
nad sto ty się cy ssa ków, któ re sku si -
ły się na po łknię cie ko lo ro we go
ka wał ka pla sti ku pły wa ją ce go po wo -
dzie. 

Zmar no wa ne pie nią dze
A kon kret nie, zmar no wa na żyw -

ność, któ ra na pie nią dze się prze kła -
da. Na u kow cy ob li czy li, że lu dzie na
ca łym świe cie, każ de go ro ku mar nu -
ją po nad mi liard ton je dze nia. 

Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo -
nych do spraw Wy ży wie nia i Rol nic -
twa (FAO), przed sta wi ła ra port z któ -
re go wy ni ka, że co ro ku, miesz kań cy
Zie mi wy rzu ca ją żyw ność na kwo tę
po nad 750 mi liar dów do la rów. 

Eko lo dzy bi ją na alarm, bo wiem ta -
kie po stę po wa nie przy no si ogrom ne
szko dy śro do wi sku na tu ral ne mu, a co
gor sza – lu dzie na włas ne ży cze nie wpa -
da ją w błęd ne ko ło. Im wię cej bo wiem
wy rzu ca my je dze nia, tym wię cej mu -
si my go wy pro du ko wać. W ten spo sób
ludz kość tra ci wo dę, róż ne upra wy,
a prze de wszyst kim ryż, któ ry w nie -
któ rych za kąt kach świa ta jest pod sta -
wą wy ży wie nia mi lio nów ludz kich
istot. Zbyt roz leg ła je go upra wa emi -
tu je nad miar dwut len ku wę gla, co po -
wo du je ogrom ne za nie czysz cze nie śro -
do wi ska. 

Mu zy ka wy dłu ża ży cie
Do ta kie go wnio sku do szli ser bscy

na u kow cy z uni wersytetu w Ni szu.
Prze pro wa dzi li ba da nia na 74 oso bo -
wej gru pie pa cjen tów z prob le ma mi
ukła du krą że nia. Cho rych po dzie lo no
na trzy gru py. Pier wsza ćwi czy ła na
za ję ciach fit ness, dru ga w tym sa mym
cza sie słu cha ła mu zy ki, nato miast
trze cia wy ko ny wa ła obie rze czy na -
raz. Wy ni ki ba dań by ły za ska ku ją ce.
Oka za ło się, że o wie le bar dziej zba -
wien ny wpływ na zdro wie bądź co
bądź cho rych lu dzi, mia ła mu zy ka, a
nie gim na sty ka. Mu zy ka, któ rej lu bi -
my słu chać i mi łe dźwię ki dla ucha,
są w sta nie wzmoc nić pra cę ser ca –
stwier dzi li na u kow cy. 

Kró lew skie za ku py
Wład ca Ma le zji, przy oka zji po by tu

we Wło szech udał się na za ku py. To -
wa rzy szy ła mu mał żon ka i 30 – oso bo -
wa świ ta. Kró lew ski or szak za wi tał do
cen trum han dlo we go w Bar be ri no (nie -
da le ko Flo ren cji), gdzie miesz czą się
naj lep sze i naj droż sze bu ti ki wło skich
i za gra nicz nych do mów mo dy. Kró lew -
ska pa ra wraz z asy stą, spę dzi ła na za -
ku pach nie mal dzie więć go dzin. Król 
z mał żon ką wy ku pi li pra wie wszyst kie
do stęp ne w ga le rii to wa ry. By ły to mię -
dzy in ny mi ko szu le i nie zli czo na ilość
par bu tów dla Je go Wy so ko ści oraz

mnó stwo szkła, po rce la ny i przed mio -
tów do wy po sa że nia do mu (czy taj: pa -
ła cu). Kró lo wa pre fe ro wa ła prze de
wszyst kim to reb ki, pan to fel ki i bi żu te -
rię. Za wszyst kie za ku py pła ci li go tów -
ką asy sten ci kró lew skiej pa ry. 

Król z kró lo wą od je cha li sprzed cen -
trum Rolls – ro y ce’em, a resz ta dwo -
ru usa do wi ła się w sze ściu li mu zy -
nach. Za ku pio ne to wa ry od je cha ły
au to bu si kiem.  

Sa mo na pra wia ją cy się ma te riał
Ucze ni z Hisz pań skie go Cen trum

Ba daw cze go IK4-CI DE TEC wy na le źli
pier wszy w hi sto rii ludz ko ści ma te -
riał, któ ry sam się na pra wia. Na zwa -
no go Ter mi na to rem, w na wią za niu
do nie zwy kłych umie jęt no ści fil mo -
we go bo ha te ra. Jest to bez wąt pie nia
prze łom w świe cie wy na laz ków, któ -
ry mo że w przy szło ści zre wo lu cjo ni -
zo wać świa to wy prze mysł. Ter mi na -
tor bo wiem po prze cię ciu na pół
i po now nym złą cze niu, po trze bu je za -
led wie dwóch go dzin, aby zros nąć się
z po wro tem. Bez ka ta li za to rów i żad -
nej  po mo cy z ze wnątrz, re we la cyj ny
ma te riał po tra fi sa mo czyn nie na pra -
wić aż 97 pro cent swo ich uszko dzeń
i spo wo do wać, że zroś nie się do pier -
wot nej wer sji. 

Czar nok się skie stu dia 
w Ma dry cie 

To nie jest cy tat z Har re go Po tte ra,
ale naj praw dzi wsza praw da. W sto li -
cy Hisz pa nii – Ma dry cie, ist nie je szko -
ła, w któ rej stu diu je się ma gię. Jest
to je dy na te go ty pu uczel nia na świe -
cie, gdzie na wy dzia le ma gii i ilu zjo -
niz mu, przy szli czar nok sięż ni cy mo -
gą zgłę biać taj ni ki i se kre ty sztuk
ma gicz nych. 

Na u ka w tej nie ty po wej szko le trwa
dzie więć se me strów, a przy szli ma go -
wie uczą się mię dzy in ny mi hip no zy,
uwal nia nia się z wię zów, wła ści wo ści
elik si rów, oraz ta kich sztu czek ilu zjo -
ni stycz nych jak zni ka nie, czy le wi ta -
cja. Oprócz wy kła dów pod sta wo wych,
są też za ję cia do dat ko we z ak tor stwa,
dyk cji, pan to mi my i śpie wu. Po za -
koń cze niu na u ki, ab sol wen ci bę dą mo -
gli po chwa lić się dy plo ma mi wy sta -
wio ny mi przez Kró lew skie Cen trum
Uni wersyteckie.

Opra co wa ła: 
KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk

Ciekawostki
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Du że za rob ki, 
du że man da ty

Mi ni ster stwo Trans por tu opra co -
wa ło no we prze pi sy, w myśl któ rych
wyż sze man da ty pła ci li by kie row cy,
któ rzy du żo za ra bia ją. 

Zgod nie z no wym roz po rzą dze niem,
man dat bę dzie na li cza ny na pod sta -
wie ze zna nia PIT. By ła by też bra na
pod uwa gę licz ba człon ków ro dzi ny,
któ rą ma na utrzy ma niu kie row ca. Ta -
kie za sa dy pa nu ją na przy kład w Fin -
lan dii i od bie ra ne są przez spo łe czeń -
stwo ja ko bar dziej spra wie dli we.

Kie dy no we pra wo wej dzie w ży cie,
wię cej pra cy bę dą mia ły z pew no ścią
urzę dy skar bo we, bo to na nich spocz -
nie obo wią zek in for mo wa nia po li cji
o za rob kach kie row cy. 

„„PPuullss  ttyy  ggoodd  nniiaa””  

Mi ni ster stwo spraw dza 
ko pal nie

Na zle ce nie rzą du, mię dzy na ro do -
wa fir ma Ro land Ber ger, roz po czę ła
wni kli wą kon tro lę w pol skich ko pal -
niach. Cho dzi o roz wią za nie na war -
stwio nych prob le mów w gór nic twie,
spraw dze nie sta nu ko palń, ich ren -
tow no ści, a tak że po wią zań z tak zwa -
ny mi „spół ka mi – cór ka mi”. Pra cow -
ni cy re sor tu gos po dar ki nie ukry wa ją
tak że, iż od po wyż sze go au dy tu za le -
ży, któ re ko pal nie bę dą wy ga szo ne
z po wo du zbyt wy so kich kosz tów fun -
kcjo no wa nia. Jest to pier wsza tak po -
waż na kon tro la w pol skim gór nic twie
od czter dzie stu lat, któ ra bez sprzecz -
nie uka że praw dzi we ob li cze pol skie -
go prze my słu wę glo we go. 

SSii  llee  ssiiaa  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  

Dro gie owo ce i wa rzy wa 
W tym ro ku re kor do wo dro gie są

w Pol sce wa rzy wa i owo ce – alar mu je
RMF 24. Nie któ re z pro duk tów w po -
rów na niu z ubieg łym ro kiem zdro ża -
ły na wet o 250 pro cent (wg cen ni ka
na gieł dzie spo żyw czej). Spo ro trze ba
za pła cić za ziem nia ki, któ re w tym ro -
ku są po nad dwa ra zy droż sze. Ce ny
ja błek i gru szek też są o wie le wyż sze
niż rok te mu. Po wo dem ta kie go sta -
nu rze czy są znacz nie mniej sze, te go -
rocz ne zbio ry wa rzyw i owo ców. W nie -
któ rych re jo nach na sze go kra ju by ły
one niż sze na wet o 50 pro cent. Dla te -
go w tym ro ku klien ci za pła cą wię cej
nie tyl ko za świe że wa rzy wa i owo ce,
ale rów nież za mro żon ki.

RRMMFF  2244  

Pol skie na sto lat ki 
uza leż nio ne od le ków 

„Ga ze ta Wy bor cza” in for mu je, że
mie sięcz nie przy naj mniej je den pol -
ski uczeń tra fia do szpi ta la po prze-
d aw ko wa niu le ków. Prob lem do ty czy
prze de wszyst kim uczniów gim na zjów
i jest po wszech nie zna ny. 

W po pu la ry zo wa niu te go „spor tu”
nie wąt pli wie po ma ga mło dym lu dziom
in ter net, gdzie na fo rach moż na prze -
czy tać wie le in te re su ją cych rze czy. Na
przy kład ile tab le tek moż na za żyć, któ -
re są naj lep sze i po któ rych jest naj -
wię kszy „od lot”. 

Jak po da je „Ga ze ta”, Mi ni ster stwo
Zdro wia przy zna je, że ca ły czas roś nie
licz ba mło dych lu dzi się ga ją cych po
me dy ka men ty za wie ra ją ce sub stan cje
psy cho ak tyw ne. We dług da nych mi -
ni ster stwa, w cią gu osta t nie go ro ku,
licz ba sprze da nych le ków po bu dza ją -
cych wzro sła aż o dwa mi lio ny. Na po -
wyż sze le ki nie trze ba mieć re cep ty,
dla te go far ma ce u ci bez rad nie roz kła -
da ją rę ce i da lej sprze da ją mło do cia -
nym klien tom tab let ki po bu dza ją ce. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””  

Ode bra ne dzie ci
„Dzien nik Ga ze ta Praw na” opi su je

nie po ko ją ce zja wi sko z ja kim ma ją do
czy nie nia Po la cy miesz ka ją cy na Wy -
spach Bry tyj skich. We dług da nych Mi -
ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych,
w 2012 ro ku pol scy dy plo ma ci mu sie -
li in ter we nio wać po nad sto ra zy
w związ ku z od bie ra niem dzie ci pol -
skim ro dzi nom. Bry tyj ska opie ka spo -
łecz na umiesz cza dzie ci w pla ców kach
za stęp czych nie tyl ko z po wo du al ko -
ho liz mu ro dzi ców, czy sto so wa nia
prze mo cy wo bec dzie ci, co się nie ste -
ty zda rza. Czę sto, we dług tam tej szych
służb so cjal nych, pol skie dzie ci są za -
nied by wa ne po nie waż zo sta ją sa me
w do mu, bądź pod rzu ca ne są są sia -
dom. We dług bry tyj skie go pra wa,
dzie ci do lat 12 nie wol no ofi cjal nie
zo sta wiać sa mych w do mu. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Uła twie nia dla pol skich 
pie lę gnia rek

„Ga ze ta Wy bor cza” in for mu je, że de -
cy zją Par la men tu Eu ro pej skie go, kwa -
li fi ka cje za wo do we zdo by te przez pie -
lę gniar ki i po łoż ne w Pol sce, bę dą
au to ma tycz nie uzna wa ne we wszyst -
kich kra jach Unii Eu ro pej skiej. 

Do tej po ry pol skie pie lę gniar ki i po -
łoż ne, sta ra jąc się o pra cę w któ rymś
z kra jów UE, mu sia ły speł niać ta kie
sa me wa run ki jak pie lę gniar ki, któ re
zdo by ły kwa li fi ka cje za wo do we w da -
nym kra ju. Dla wię kszo ści z po nad 300
ty się cy pań był to ogrom ny prob lem,
po nie waż w wię kszo ści państw UE,
zdo by cie te go za wo du jest rów noz nacz -
ne z ukoń cze niem stu diów li cen cjac -
kich. Nato miast spo ra gru pa pie lę gnia -
rek i po łoż nych z Pol ski ukoń czy ła
tyl ko li ce um me dycz ne bądź spro fi lo -
wa ną szko łę po ma tu ral ną. 

Dzię ki de cy zji Par la men tu Eu ro pej -
skie go, pol skie pie lę gniar ki i po łoż ne
któ re ze chcą pra co wać za gra ni cą, nie
bę dą już mu sia ły sta rać się o uzna nie
ich za wo do wych kwa li fi ka cji. 

„„GGaa  zzee  ttaa  WWyy  bboorr  cczzaa””  

Ma so we emi gra cje Po la ków
Pod ko niec 2012 ro ku, za gra ni cą

prze by wa ło 2,13 mln Po la ków. To o 70
ty się cy wię cej niż w ro ku 2011 i o 130
ty się cy wię cej, niż w 2010 ro ku.
„Rzecz pos po li ta” alar mu je, że zbli ża -
my się do re kor do wej licz by emi gran -
tów za no to wa nej w 2007 ro ku, kie dy
by ło ich 2,27 mln. 

Z in for ma cji do któ rych do tar ła ga ze -
ta wy ni ka, że wśród Po la ków któ rzy wy -
je cha li z kra ju, aż 1,6 mln osób to tak
zwa ni re zy den ci, czy li prze by wa ją cy

za gra ni cą po nad rok. Z dwóch mi -
lio nów Po la ków prze by wa ją cych po -
za kra jem, po nad po ło wa z nich ma
39 lat lub mniej, w tym jest 226 ty się -
cy dzie ci do 15 ro ku ży cia. 

Prze gląd pra sy pol skiej



We dług da nych Głów ne go Urzę du
Sta ty stycz ne go, naj licz niej szą gru pę
emi gran tów sta no wią oso by w wie ku
25 – 34 la ta. Jest ich 726 ty się cy. 

Eks per ci i eko no mi ści wska zu ją, że
na sza sy tu a cja de mo gra ficz na sta je
się naj wię kszym wy zwa niem przed ja -
kim stoi Pol ska. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Ka ret ka jak tak sów ka
Z opub li ko wa nych osta t nio sta ty -

styk wy ni ka, że Po la cy zbyt czę sto
i bez pod staw nie wzy wa ją ka ret ki po -
go to wia. Znacz na część tych wez wań
jest nie u za sad nio na i na ra ża skarb
pań stwa na ogrom ne kosz ty. 

Po go to wie Ra tun ko we z za ło że nia
po win no zaj mo wać się naj cięż szy mi
przy pad ka mi, któ re wy ma ga ją szyb -
kiej in ter wen cji le ka rza i czę sto od -
po wied nie go, spe cja li stycz ne go sprzę -
tu. Do ta kich przy pad ków za li cza się
utra tę przy tom no ści, sil ne bó le w klat -
ce pier sio wej czy wy pad ki ko mu ni ka -
cyj ne. Po la cy po tra fią za dzwo nić po
ka ret kę na wet wte dy, kie dy skoń czy -
ły im się le ki i trze ba wy pi sać re cep -
tę, lub cier pią na prze zię bie nie. Tak
nie od po wie dzial ne za cho wa nie pro -
wa dzi do te go, że w sy tu a cji kie dy ka -
ret ka bę dzie po trze ba do ura to wa nia
ko mu ży cia, jej za ło ga zaj mo wać się
bę dzie pa cjen tem, któ ry na rze ka na
brak ape ty tu. 

77  DDNNII  PPuullss  TTyy  ggoodd  nniiaa  

Niż de mo gra ficz ny 
nad Pol ską 

Ty god nik „An go ra” do no si, że
„w cią gu osta t nich sze ściu mie się cy
bie żą ce go ro ku, zmar ło już 202 ty sią -
ce Po la ków, a uro dzi ło się za led wie
183 ty sią ce dzie ci”. We dług sta ty sty -
ków, Pol ska zbli ża się do de mo gra -
ficz nej czar nej dziu ry, po nie waż w tym
ro ku ilość uro dzeń dzie ci mo że zmniej -
szyć się na wet o 40 ty się cy. Bę dzie to
naj mniej sza rocz na ilość uro dzin w po -
wo jen nej hi sto rii na sze go kra ju. Ga -
ze ta do da je, że cho ciaż Eu ro pa prze -
cho dzi obec nie naj dłuż szy w dzie jach
okres po jed na nia i po ko ju, co ro ku ro -
dzi się mniej Eu ro pej czy ków i nie ste -
ty co raz mniej Po la ków. 

„„AAnn  ggoo  rraa””

Mi lio ny wy da ne na ki bi ców 
Wia do mo ści Je dyn ki za ko mu ni ko -

wa ły, że przez osta t nie 13 lat pol skie
pań stwo wy da ło na ki bi ców po nad 330
mi lio nów zło tych. Pie nią dze po cho -
dzą oczy wi ście z kie sze ni po dat ni ków. 

W tym okre sie do ob słu gi me czów
skie ro wa no aż 2,5 mi lio na po li cjan -
tów, któ rym trze ba by ło za to za pła -

cić. Ko lej ne 373 ty sią ce stró żów pra -
wa eskor to wa ło ki bi ców ja dą cych sa -
mo cho da mi i tych po ru sza ją cych się
ko le ją. Ilość po li cjan tów, któ rzy za -
bez pie cza ją me cze i och ra nia ją ki bi -
ców, co ro ku znacz nie wzra sta. W cią -
gu dwóch osta t nich lat licz ba
od de le go wa nych fun kcjo na riu szy
zwię kszy ła się z 88 ty się cy do 115 ty -
się cy. Wzro sła też wiel kość po li cyj nej
eskor ty. W 2011 ro ku, za ki bi ca mi po
ca łej Pol sce jeź dzi ło 20 ty się cy po li -
cjan tów, a w pier wszej po ło wie te go
ro ku już 34,1 tys. fun kcjo na riu szy, co
ozna cza wzrost o 63 pro cent w cią gu
za led wie sze ściu mie się cy. 

WWiiaa  ddoo  mmoo  śśccii  JJee  ddyynn  kkii  

Zmia ny w wy peł nia niu PIT
W Mi ni ster stwie Fi nan sów trwa ją

pra ce nad zmia na mi w roz li cze niach
z fi sku sem. We dług no wych za ło żeń,
po dat ni cy nie bę dą już mu sie li sa mo -
dziel nie wy peł niać PIT, bo zro bią to
za nich urzęd ni cy. Dla prze cięt ne go
oby wa te la ozna cza to ko niec sta nia
w ta siem co wych ko lej kach. 

Urzęd ni cy wy peł nia jąc PIT za po -
dat ni ka, opie rać się bę dą na in for ma -
cjach o je go do cho dach uzy ski wa nych
od pra co daw ców. Roz li cze nia bę dą
mu sia ły zo stać za ak cep to wa ne przez
oso by dla któ rych zo sta ną spo rzą dzo -
ne. 

Zu peł nie ina czej sy tu a cja wy glą da,
kie dy ktoś roz li cza się wspól nie ze
współ mał żon kiem, ko rzy sta z ulg, lub
ma za miar od dać 1% na rzecz or ga -
ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. Ta ki po -
dat nik zo bo wią za ny bę dzie do sa mo -
dziel ne go wy peł nia nia do dat ko wej
in for ma cji, al bo na wet ca łe go roz li -
cze nia. 

Do ce lo wo Mi ni ster stwo Fi nan sów
ma w znacz nym stop niu upro ścić biu -
ro kra tycz ne pro ce du ry po przez roz -
po wszech nie nie no we go sy ste mu elek -
tro nicz ne go, e-po dat nik. W ko lej nych
la tach elek tro nicz na ob słu ga obej mie
tak że po da tek CIT i VAT. 

Wpro wa dza ne zmia ny ma ją na ce lu
nie tyl ko uła twie nie ży cia po dat ni -
kom, ale prze de wszyst kim po pra wie -
nie ścią gal no ści po dat ków. 

„„UUwwaa  żżaamm  RRzzee””  

Li cen cjat nie da je gwa ran cji 
za trud nie nia 

Te ma tem ryn ku pra cy ab sol wen tów
stu diów li cen cjac kich, za ję ło się Pol -
skie Ra dio. Oka zu je się, że po ukoń -
cze niu tych stu diów bar dzo cięż ko jest
zna leźć pra cę. W cią gu osta t nich
dwóch lat, szan sa na w mia rę do bre
za rob ki i sta łe za trud nie nie zgod ne
z kwa li fi ka cja mi, spa dła dwu krot nie.
Na kła dy fi nan so we oraz czas prze zna -

czo ny na trzy let ni sy stem stu diów,
w żad nym wy pad ku nie zwra ca ją się
w po sta ci wy na gro dze nia, za trud nie -
nia, a tym sa mym ka rie ry. O wie le wię -
ksze zna cze nie na ryn ku pra cy ma dy -
plom ma gi stra. 

Nie ste ty, wbrew opi niom fa chow -
ców, w Pol sce po pyt na stu dia li cen -
cjac kie sta le roś nie, a ich ab sol wen ci
za si la ją sze re gi bez ro bot nych. Mło dzi
lu dzie nie za da ją so bie tru du, aby za -
poz nać się z ana li za mi ryn ku pra cy
i w kon sek wen cji prze ży wa ją roz cza -
ro wa nia, gdy po ten cjal ni pra co daw -
cy nie są za in te re so wa ni ich ofer tą. 

PPooll  sskkiiee  RRaa  ddiioo  

Pol ska nie jest kra jem 
dla star szych lu dzi

Ta kie wnio ski wy su wa „Dzien nik
Ga ze ta Praw na” po wo łu jąc się na dwa
pre sti żo we ran kin gi prze pro wa dzo ne
przez ONZ Glo bal Age Watch (GAW)
i Hu man Ca pi tal In dex (HCI). 

Eme ry tom w Pol sce ży je się źle – tak
wy ni ka z po wyż szych ra por tów. Pol -
ska jest na sza rym koń cu w UE pod
wzglę dem ja ko ści ży cia osób po 60 ro -
ku ży cia. Nasz rząd nie dba rów nież
o ry nek pra cy i nie za pew nia oby wa -
te lom do stę pu do edu ka cji, opie ki
zdro wot nej, wy mia ru spra wie dli wo -
ści, dla te go i tu zaj mu je my nie chlub -
ne, jed no z osta t nich miejsc. 

W ran kin gu wzię ło udział 91 państw,
a w osta tecznej kla sy fi ka cji Pol ska za -
ję ła 62 miej sce. Prze ści gnę ły nas ta -
kie kra je jak Kir gi zja i We ne zu e la. 

„„DDzziieenn  nniikk  GGaa  zzee  ttaa  PPrraaww  nnaa””  

Re wo lu cja w pra wie 
spad ko wym

Jak do no si „Rzecz pos po li ta” nie dłu -
go wej dą w ży cie zmia ny w pra wie cy -
wil nym do ty czą ce pra wa spad ko we -
go. We dług no wych za sad,
„spad ko bier ca nie bę dzie mu siał skła -
dać oświad czeń, aby nie od po wia dać
w ca ło ści za dłu gi zmar łe go”. Ozna -
cza to, że oso by któ re po cho wa ły bli -
skich, nie bę dą już mu sia ły się mar -
twić, że wraz ze spad kiem przy pad ną
im też dłu gi zmar łe go. Za sa da bę dzie
ta ka, że ewen tu al ne dłu gi spad ko bier -
ca bę dzie spła cał tyl ko do wy so ko ści
ak ty wów spad ko wych. Ga ze ta pi sze,
że zwię kszy to bez pie czeń stwo spad -
ko bier ców i upro ści za sa dy usta la nia
sta nu spad ku. Obec nie ro bią to ko -
mor ni cy, a w chwi li wej ścia w ży cie
zmian, wy star czy pro ste oświad cze -
nie spad ko bier cy zło żo ne w są dzie lub
u no ta riu sza. 

„„RRzzeecczz  ppooss  ppoo  llii  ttaa””  

Opracowała 
KKaarroolliinnaa  FFrraannkkoowwsskkaa
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Dziec ko al ko ho li ka nie ma
dzie ciń stwa. Swo im za cho -
wa niem i wy glą dem nie

da je po so bie po znać, że w do mu
al ko hol jest prob le mem cen tral -
nym. Za miast ba wić się z ró wieś -
ni ka mi, za pra szać ich do do mu...
mu si być sku pio ne na bu do wa -
niu w so bie sy ste mu ochro ny
przed pi ja nym ro dzi cem. Mu si
być „do ro słe” i sil ne na ty le, by
móc chro nić mat kę przed pi ja -
nym oj cem, czę sto młod sze ro -
dzeń stwo przed oboj giem ro dzi -
ców. Tłu ma czyć, że ta to jest
cho ry, uda wać, że so bie z tym ra -
dzi. Co raz czę ściej ma jed nak do -
syć ta kie go ży cia. Wsty dzi się pi -
ja ne go oj ca, chce uciec z do mu
al bo że by oj ca nie by ło w tym do -
mu...

Ży cie w ta kiej ro dzi nie jest nie -
prze wi dy wal ne. Al ko ho lik, gdy
jest trzeź wy, du żo obie cu je – po -
tem nic nie pa mię ta. Dziec ko jest
zde zo rien to wa ne i za wsze nie -
pew ne: ko go spot ka po po wro cie
do do mu. Ce lem ży cia ta kiej ro -
dzi ny jest ukry wa nie przy czy ny
prob le mu, zrzu ca nie wi ny na ko -
goś in ne go. Pi ją cy ro dzi ce, że by
za cho wać do mi nu ją cą po zy cję,
bu dząc po czu cie wi ny i wsty du,
za bra nia ją mó wić o tym dziec ku.
Dla te go ono mil czy. Sta ra się za
wszel ką ce nę ra dzić ze wszyst -
kim sa me mu, że by je zo sta wio no
w spo ko ju. Po stę pu je we dle ich
wo li, aby być bez piecz nym.

Ma łe dziec ko po tra fi po mi -
strzow sku ukry wać ból swo je go
ser ca. Stąd już u ma łych dzie ci
po ja wia ją się prob le my psy chicz -
ne (de pre sja). Dziec ko pi ja nej
mat ki no si w so bie syn drom al -
ko ho lo wy: brak snu, lęk, po bu -
dze nie, os pa łość, ssa nie pal ca,
brak ape ty tu lub za ja da nie się,
trud no ści w wy ko ny wa niu obo -
wiąz ków, izo la cja od
in nych dzie ci, po wta -
rza nie tra u ma tycz -
nych scen z do mu ro -
dzin ne go. Strach
przed no wy mi ludź mi
lub nad mier ne lgnie -
nie do ob cych – to też
ob ja wy ma łych DA.
Nie ste ty, prob le my
tych za cho wań są nie -
do strze ga ne, dla te go
do ro śli nie po ma ga ją
we wła ści wy spo sób

dzie ciom i ma luch roś nie wraz
z prob le mem al ko ho lo wym.

W okre sie do ra sta nia, zra nio -
ne przez pi ją ce go ro dzi ca dziec ko
są dzi, że jest nie god ne mi ło ści
i sza cun ku i dla te go nie ufa in -
nym. Roz po czy na sa mot ne ży cie,
za po mi na o swo ich po trze bach
i nie wie rzy, że mo że się przed
kimś otwo rzyć. Do ro słe DA ma ją
po czu cie wi ny za sy tu a cję w do -
mu. Są trud ne we współ pra cy, ma -
ją skłon ność do śmier tel nej po wa -
gi, rzad ko prze ży wa ją ra dość
i re laks. Ży cie nie ma dla nich wię -
ksze go sen su. Są bar dziej po dat -
ne na uza leż nie nia. Do dat ko wo
cier pią, je śli w dzie ciń stwie do -
świad czy ły prze mo cy sek su al nej
lub fi zycz nej.

Psy chicz ne do le gli wo ści w istot -
ny spo sób wpły wa ją na zdro wie
DA. Czę ściej cho ru ją na bó le brzu -
cha, roz strój żo łąd ka, ast mę, ane -
mię, cho ro by ser ca. Po ja wia ją ce
się u dzie ci szko dli we skut ki al -
ko ho liz mu ro dzi ca zwią za ne są ze
spo so bem pi cia, fi nan so wą nie -
rów no wa gą, kło po ta mi zpra wem,
bra kiem bli sko ści, roz mów, ka ra -
mi, za bu rzo ną kul tu rą... Dziec ko
ma za bu rzo ny sy stem war to ści
i nie pra wi dło wą edu ka cję ży cio -
wą.

Aby DA roz po czę ło pro ces zdro -
wie nia, mu si ujaw nić dra ma ty
prze szło ści, od re a go wać uczu cia
zwią za ne z do zna ny mi krzyw da -
mi i za pla no wać na no wo ak tu al -
ne ży cie. Do ro słe DA ni gdy nie
bę dzie do koń ca wy le czo ne ale ma
szan sę na roz wój da ją cy spo kój
i ra dość w ży ciu. Mu si uwie rzyć,
że zmia na jest moż li wa po przez
te ra pię i po moc pro fe sjo na li stów.
Zdro wie nie łą czy się z re zy gna -
cją z och ra nia nia al ko ho li ka.
Wzma ga to po czu cie wi ny, a pi -
ją cy nie chce słu chać, za prze cza.

Pod wa ża to w oczach DA sens te -
ra pii, po ja wia się znie chę ce nie,
złe sa mo po czu cie. Przy tła cza ją go
no wo od kry te rze czy jak i te, któ -
re po zo sta ły do od kry cia.

Kim są Do ro słe Dzie ci Al ko ho -
li ków? To lu dzie wy cho wa ni w ro -
dzi nach nad u ży wa ją cych al ko ho -
lu. Są do ro śli, ale w głę bi
po zo sta ją dzieć mi. Część z nich
za czy na pić, wią że się z oso ba mi
uza leż nio ny mi. Za zwy czaj nie de -
cy du ją się na za le ga li zo wa ny
zwią zek al bo mał żeń stwo koń czy
się roz wo dem. Je że li ma ją swo je
dzie ci – nie po tra fią być ro dzi ca -
mi. Część re zy gnu je z włas ne go
ży cia oso bi ste go, miesz ka z ro -
dzi ca mi, a ich pod sta wą jest by -
cie do brym dziec kiem – nie mę -
żem czy żo ną.

Wy ob co wa ni, smut ni, skrzyw -
dze ni, uza leż nie ni, wspó łu za leż nie -
ni, z po czu ciem niż szo ści, wie lu
DDA le czy się z de pre sji. Je śli już
od no szą suk ces za wo do wy nikt nie
zda je so bie spra wy z te go, jak
sprzecz ne jest to co wi dzą, z tym
co dzie je się w środ ku tych lu dzi.
Je że li DDA są za do wo lo ne z pra cy
i z ro dzi ny to tyl ko dla te go, że czu -
ją się tam po trzeb ne. Nie mal
wszyst kie DDA no szą w so bie głę -
bo ko ukry te prze ko na nie, że wmał -
żeń stwie moż na się tyl ko krzyw -
dzić. Trud no im się zbli żyć do
in nych osób gdyż w ich do świad -
cze niach bli skość jest za gra ża ją ca.

DDA, po te ra pii do ce nia ją swo -
ją umie jęt ność dy stan so wa nia się
od wie lu spraw, w tym tak że od
swo ich sła bo ści. Czu ją, że ra dzą
so bie ze swo i mi emo cja mi, wzra -
sta w nich po czu cie, że są w sta -
nie do brze ra dzić so bie w ży ciu
i ma ją si ły aby żyć szczę śli wie.

MMaarr  ttyy  nnaa  JJaa  ssiińń  sskkaa  ––  MMaa  ttuu  sszzaakk
psy cho log

Alkoholik, 
gdy jest
trzeźwy, 
dużo obiecuje
– potem nic
nie pamięta.
Dziecko jest
zdezorientowa-
ne i zawsze
niepewne:
kogo spotka 
po powrocie 
do domu.

DDA 
- Dorosłe Dzieci Alkoholików

46 Antwerpia po polsku     listopad 2013



„
Od wie lu lat nie ra dzę so bie z ja kimś smut kiem we wnętrz nym i po czu ciem sa -

mot no ści. Brak pew no ści sie bie, czy nie śmia łość uwa ża łam za mo je ce chy cha rak te ru, któ re
mi ną w doj rza łym ży ciu. Chęć przy po do ba nia się wszyst kim trak to wa łam ja ko mo ją ela stycz -
ność i to le ran cję ale za moc no czu łam, że oku pio ne jest to mo ją krzyw dą. I nie ro zu mia łam,
dla cze go ta ka je stem: za wraż li wa, za de li kat na i dla cze go tak to bo li. Nie umiem śmiać się
ca łą du szą, brak mi wi tal no ści i ra do ści ży cia na wet w sy tu a cjach pro szą cych o to.

Zwa la łam to wszyst ko na po raż ki ży cio we i ob wi nia łam się za wszyst ko, czu jąc się od po -
wie dzial na na wet za rze czy na któ re nie mia łam wpły wu. Prze glą dam się w oczach lu dzi do -
o ko ła jak w lu strze, a mo je sa mo po czu cie za leż ne jest od ich re ak cji czy opi nii. Nie czu ję się
war to ścią sa mą w so bie, co ha mu je mo je spon ta nicz ne za cho wa nie. Kon tro lu ję i ana li zu ję sie -
bie na każ dym kro ku po zba wia jąc się na tu ral no ści i czer pa nia przy jem no ści w re la cjach z ludź -
mi. Od czu wam jed no cześ nie, sil niej szą niż in ni, po trze bę bli sko ści, przy jaź ni i mi ło ści, ale ze
stra chu przed od rzu ce niem wy twa rzam dy stans. Pró bu ję cią gle za słu żyć so bie na uzna nie
i ak cep ta cję. Im bar dziej się sta ram, wpę dza jąc się w lęk i stres, tym bar dziej się to nie uda -
je. Zo sta ję z po czu ciem krzyw dy, stra ty i od trą ce nia jak ma łe dziec ko. I nie umiem się ob ro -
nić. Prze ży wam to bar dzo emo cjo nal nie, wpa da jąc w de pre sję i hi ste rię na zmia nę.

Nie czu jąc się ko cha na, ro bię par tne ro wi i przy ja cio łom swo je te sty na lo jal ność. Je że li się
nie spraw dzą i za wio dą mnie – izo lu ję się i cier pię w sa mot no ści uża la jąc się nad so bą, czu -
jąc od rzu ce nie i upo ko rze nie. Cią gle szu kam po czu cia bez pie czeń stwa, sta bi li za cji i po twier -
dze nia, że ko muś na mnie za le ży. Ale na dal wpę dzam sie bie w huś taw kę emo cjo nal ną i fru -
stra cję. Prze sta ło mnie cie szyć co kol wiek. Pra gnę łam po go dy du cha a co raz bar dziej spa da ła
mo ty wa cja i na ra sta ła nie chęć do ży cia. Speł nia jąc swo je po trze by by to we i osią ga jąc swo je
ce le a na wet re a li zu jąc ma rze nia, nie od czu wa łam sa tys fak cji. Do mi no wał lęk i na dal ma ła
wia ra w sie bie. Nie mia łam si ły ni cze go zmie nić a czu łam się nie szczę śli wa. Przy gnę bie nie,
ból gło wy, bez sen ność pro wa dzi ły do wy pa le nia we wszyst kich sfe rach ży cia.

Na próż no szu ka łam wspar cia wśród lu dzi wo kół mnie, uza leż nia jąc się od nich i lgnąc do
sil niej szych oso bo wo ści, w na dziei na tro skę i opie kę. Czu łam, że wszyst ko się wa li a mo je
lę ki wzra sta ją. Ale o tym co dzie je się we mnie, naj le piej wie dzia łam tyl ko ja sa ma. Szu ka łam
po mo cy w książ kach, któ re ko cha łam i ni gdy mnie nie za wo dzi ły. Co fa jąc się w prze szłość,
chcia łam do trzeć do źró deł mo je go nie za do wo le nia z sie bie. Wie dzia łam, że dzie ciń stwo nas
kształ tu je i że po cho dzę z ro dzi ny dys fun kcyj nej. My śla łam, że to zam knię ty etap. Ale zgłę -
bia jąc te mat zro zu mia łam, jak bar dzo tam to ży cie od bi ło się na wszyst kich człon kach mo jej
ro dzi ny. Nie po tra fię po dej mo wać od po wie dzial nych de cy zji czy speł niać swo ich am bi cji.
Z oba wy przed po raż ką nie po dej mu ję ry zy ka. A na par tne rów ży cio wych wy bie ra łam oso by
przy któ rych mog łam się do war to ścio wać. Mo je nie zas po ko jo ne po trze by z dzie ciń stwa do -
po mi na ły się przez la ta o speł nie nie i za głu sza ły praw dzi we uczu cia.

Te o re tycz nie wiem to wszyst ko, zro zu mia łam nie któ re z me cha niz mów mo je go po stę po wa -
nia. Ale czeka mnie dużo pracy żeby to zmienić. Od na laz łam gru pę wspar cia DDA i z in nych
ro dzin dys fun kcyj nych.

Sa ma świa do mość wspar cia, że już mo gę być wy słu cha na i zro zu mia na, da je du żą ul gę i na -
dzie ję na lep sze ju tro. Lu dzie dzie lą cy się do świad cze niem nie oce nia ją i ak cep tu ją Cie bie ta -
kim, ja kim je steś. To pod no si sa mo ak cep ta cję i wia rę w sie bie. Je że li więc i Ty iden ty fi ku jesz
się z ta kim prob le mem, je steś za gu bio ny w ży ciu i sam so bie nie ra dzisz, mo żesz li czyć na po -
moc ną dłoń.

” KKaa  rrii  nnaa
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We wszyst kich kul tu rach
fun kcjo nu je świę to
zmar łych. Przy naj mniej

przez je den dzień w ro ku za pra -
sza się ich du sze aby wró ci ły do
świa ta ży wych. Zni cze, świe ce,
ka dzi deł ka, ma ją za za da nie
wska zać im dro gę i uła twić po -
wrót tam, skąd przy by li...

Przy ca łym sza cun ku dla
cmen ta rzy, ża ło by i tęsk no ty za
zmar ły mi, nie bę dzie tu taj o tym
mo wy. Roz pacz i ma razm słu żą
cza sem za tra ca niu się we włas -
nej bez sil no ści i bez rad no ści wo -
bec ży cia, któ re przy szło nam
kon ty nu o wać bez tych, któ rzy
odesz li. Z dru giej stro ny smu -
tek i żal po twier dza ją na szą
wraż li wość. A gra nic roz sąd ku
w tej kwe stii ni ko mu wy ty czać
nie wol no. Je śli już do szliś my
do po ro zu mie nia, że te sło wa nie
są zwy czaj nie ob ce so we, wróć -
my do te ma tu. 

Co to jest śmierć? 
Kie dyś śmierć orze ka no na

pod sta wie usta nia ak cji ser ca.
Jed nak by ło to nie pre cy zyj ne.
Wie lu lu dzi po cho wa no w sta nie
tym cza so wym, z któ re go bu dzi -
li się we włas nym gro bie by
umrzeć w nim po raz dru gi. Dla -
te go za po twier dze nie zgo nu
uzna je się te raz śmierć bio lo gicz -
ną ca łe go mó zgu, usta nie je go
fun kcjo no wa nia. Orze ka nie wy -
ma ga prze pro wa dze nia sze re gu
czyn no ści aby wy klu czyć ewen -
tu al ność po mył ki. Osta t nie re -
gu la cje w tej kwe stii, w Pol sce
i wie lu in nych kra jach na stą pi -
ły po ro ku 2000. Tak mó wi na -
u ka i ofi cjal ne do ku men ty. 

Z re li gij ne go pun ktu wi dze -
nia, śmierć jest koń cem eg zy -
sten cji na na szym świe cie
i przej ściem do in nej rze czy wi -
sto ści. Wcześ niej, klucz do po -
strze ga nia śmier ci i stra chu
przed nią, w kul tu rze za chod -
niej dzier żył koś ciół. W mia rę
la i cy za cji ży cia, przy by ło tych,
któ rzy uwa ża ją śmierć za ko niec
wszyst kie go i przej ście w nie -
byt. Ale też we włas ne rę ce wzię -
li strach przed śmier cią i nie -
pew ność „co bę dzie po tem”.
Zresz tą wszy scy, na wet naj bar -
dziej za go rza li ma te ria li ści, ate -
i ści na wet fa na ty cy, mo gą mieć
chwi le zwąt pie nia. 

Wąt pli wo ści, strach,
bez sil ność 

Je śli ktoś by nam po wie dział,
że dla nie któ rych lu dzi Za dusz -
ki są dniem uża la nia się nad sa -
mym so bą i ma ni fe sta cją włas -
ne go le ni stwa umy sło we go,
mo gli byś my czuć się ura że ni.
Jed nak je śli do dał by, iż to ta ki
sam dzień jak dzień bez sa mo -
cho du, dzień ro we rzy sty, dzień
pi cia pi wa itd. oraz, że na te
wszyst kie „dni” już daw no za -
bra kło ka len da rza i po ra za pi -
sy wać je na wstę dze Mo biu sa,
to ra czej moc no by prze giął...
na szą chęć wy słu chi wa nia po -
dob nych nie grzecz no ści. 

A swo ją dro gą, na u ka nie de -
fi niu je, ani nie okre śla te go, co
się dzie je z je ste stwem czło wie -
ka po śmier ci. Na wet re li gie ma -
ją nie co róż ne wi dze nie tych
spraw. Każ dy czło wiek jest więc
ska za ny sam na sie bie w wy ro -
bie niu so bie po glą du na te za -
gad nie nia, w opar ciu o swo je
wia do mo ści z za kre su re li gii, na -
u ki czy fi lo zo fii, lub ich włas ne
in ter pre ta cje. Je śli nie ma na to

cza su i spy cha wszyst ko do pod -
świa do mo ści któ ra od wdzię cza
się za to upior ny mi sna mi, ska -
zu je sie bie na jaw ny lub skry -
wa ny strach przed śmier cią.
Zna czy to też, że je go prze ko na -
nia al bo są zbyt sła be, al bo nie
ma żad nych prze ko nań bo
wszyst ko ne gu je jak szpi nak,
któ re go ni gdy nie spró bo wał.
W 1969 r. ame ry kań ska le kar -
ka, w opar ciu o roz mo wy z pa -
cjen ta mi, sfor mu ło wa ła pięć faz
przy go to wy wa nia się na śmierć:
1. Igno ro wa nie śmier ci 2. Bunt,
dla cze go aku rat ja? 3. Han del,
że bym jesz cze do żył do... 4. Roz -
pacz i re zy gna cja 5. Po go dze nie
się ze śmier cią. 

Mó wią ży wi
Out of Bo dy Ex pe rien ce – do -

świad cze nie po za cia łem. Czło -
wie kiem, któ ry na ro bił spo ro za -
mie sza nia w my śle niu zwy kłe go
oby wa te la był Ray mond Mo o dy,
au tor książ ki „Ży cie po ży ciu”,
po dej mu ją cej te mat do świad -
czeń lu dzi któ rzy zna le źli się na
gra ni cy śmier ci i póź niej o tym
sa mi opo wia da li. Sam do ktor

Nauka nie
definiuje, 
ani nie określa
tego, 
co się dzieje
z jestestwem
człowieka 
po śmierci. 
Nawet religie
mają nieco
różne widzenie
tych spraw.

Życie po Zaduszkach
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Mo o dy nie od krył te go zja wi ska, jed -
nak nad ał mu na zwę – prze ży cia na
gra ni cy śmier ci – i sam po świę cił wie -
le cza su na je go ba da nie. Te mat ist -
niał o wie le wcześ niej, np. w li te ra tu -
rze śred nio wie cza. Nie mniej au tor „
[…] do ko nał rze czy nie po wszed niej
w dzie dzi nie ludz kie go po zna nia:
stwo rzył pa ra dyg mat” […] „przez na -
da nie mu od po wied nie go mia na otwo -
rzył dro gę dal szym ba da niom i stu -
diom”. 

Na chwi lę obec ną nie uwa ża się, że
ist nie ją na u ko we do wo dy na ist nie -
nie „ży cia po ży ciu”, jed nak roś nie
ilość li te ra tu ry na ten te mat a sa mym
za gad nie niem zaj mu ją się lu dzie z ty -
tu ła mi na u ko wy mi. Dr Mo o dy pi sze
w jed nej z kil ku ksią żek: „ […] Ale są
lu dzie cał kiem zwy czaj ni, któ rzy zna -
le źli się na kra wę dzi śmier ci, skąd 
da ne im by ło na krót ko wej rzeć w cu -
dow ny in ny świat, świat pro mie nie ją cy
mi ło ścią i zro zu mie niem, do któ re go
moż na do trzeć od by wszy fa scy nu ją cą
pod róż, po rów ny wa ną do ja zdy tu ne -
lem. Świat ten za miesz ku ją du chy
krew nych, w bla sku cu dow ne go świat -
ła, pod opie ką Naj wyż szej Isto ty, któ -
ra za pra sza no wo przy by łe go na prze -
gląd je go ży cia, po czym od sy ła go
z po wro tem na zie mię”. Lu dzie któ -

rzy do świad czy li ta kich prze żyć, za -
wsze się zmie nia ją, ży ją ina czej i wy -
wra ca ją do gó ry no ga mi swój sy stem
war to ści. „ […] gło sząc wia rę w mi -
łość i wie dzę ja ko naj cen niej sze war -
to ści w ludz kim do świad cze niu, po -
nie waż tyl ko one po zo sta ją z na mi na
za wsze”. 

In ną bar dzo kon tro wer syj ną książ -
kę pt. „Wę drów ka dusz” na pi sał dr.
Mi cha el New ton. Ten dy plo mo wa ny
le karz za po mo cą hip no zy co fał set ki
lu dzi w cza sie aby wy wo łać u nich
wspom nie nia po przed nich wcie leń.
Hip no te ra pe u ta przez 10 lat no to wał
wszyst ko co mó wi li je go pa cjen ci i te
bar dzo cie ka we re la cje w niej opi su -
je. 

Mó wią du chy
Z jesz cze wię kszą re zer wą pod cho -

dzi się do kon tak tów z du sza mi zmar -
łych. Jak twier dzą oso by tym się zaj -
mu ją ce, ist nie je wie le „ka na łów”
po przez któ re moż na na wią zać ta ki
kon takt: se an se spi ry ty stycz ne, wpro -
wa dza nie się w od mien ne sta ny świa -
do mo ści na róż ne spo so by i in ne, któ -
rych opi sy moż na zna leźć w ca łej
ga le rii pu bli ka cji na ten te mat. Do -
daj my, że eg zor cyz my też do ty czą kon -
tak tu z du cha mi, lecz ma ją na ce lu za -

chę ce nie ich do opusz cze nia cia ła ży -
ją ce go czło wie ka i aby uda ły się w za -
świa ty, da jąc na wie dzo ne mu spo kój. 

Co pod po wia da zdro wy 
roz są dek? 

Żad na skraj ność nie jest do bra. Po -
pa da nie w nie zdro wą i bez myśl ną fa -
scy na cję ty mi za gad nie nia mi wy rzą -
dzić mo że wie le szko dy, mo że na wet
do pro wa dzić do zwąt pie nia w sens ży -
cia i na iw ne go py ta nia zdra dza ją ce go
po wierz chow ność prze my śleń: „po co
tak się tu taj mę czyć, sko ro tam jest
tak faj nie?”. Ca ły czas po ja wia się wie -
le pu bli ka cji na te te ma ty i nie wszyst -
kie z nich do brze słu żą wie dzy, co też
jest dys ku syj ne, gdyż san kcjo no wa -
nia wie dzy w tym za kre sie obec na na -
u ka się nie po dej mu je, choć zaj mu ją
się tym rów nież przed sta wi cie le świa -
ta na u ki. Mo że zręcz niej bę dzie użyć
słów „in for ma cje i te o rie”. Dla te go
„czło wiek my ślą cy” mu si sa me mu
uzna wać za wie dzę to, co mu pa su je
do mo zol nie kom ple to wa nej ukła dan -
ki na zy wa nej cza sem świa to po glą dem. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii
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Przy zna ję, że ty tuł te go cy klu,
w za my śle miał sta no wić pre -
tekst do po ga da nia na róż ne te -

ma ty. Ja ko że po czu cia hu mo ru – ta -
ką mam wi zję Po lo nii w sze ro kim
świe cie – nam nie bra ku je, stać nas
na to, aby za u wa żać dwo i stość ra dos -
nej rze czy wi sto ści we wszyst kich as -
pek tach na sze go by to wa nia. Stąd
„o by le czym”, mo że ozna czać do wol -
ność te ma tu i trak to wa nie go po waż -
nie lub też sta ran ny do bór te ma tu lecz
spoj rze nie z przy mru że niem oka. Te
dwa ob li cza mo gą po ja wiać się w tym
sa mym kon tek ście, ale ma to słu żyć
utrzy ma niu od po wied niej dra ma tur -
gii tak, aby Czy ta ją cy nie za snął w trak -
cie czy ta nia – co wca le nie by ło by złe
gdyż zna czy ło by, iż treść Go nie de -
ner wu je. Ma też słu żyć uspo ko je niu
sko ła ta nych ner wów, aby Czy ta ją cy
za snął w trak cie czy ta nia, a je śli nie
za śnie, to mo że do czy ta do koń ca. Oba
wa rian ty mnie sa tys fak cjo nu ją, gdyż
zdro wie jest naj waż niej sze. 

Dwo i stość już daw no zo sta ła za u -
wa żo na przez czło wie ka. Ist nie je też
wie le sym bo li ob ra zu ją cych jed ność
prze ci wieństw. Wy star czy wspom nieć
o ta o i stycz nym sym bo lu Yin-Yang czy
Gwieź dzie Da wi da. Przy kła da mi dwo -
i stej na tu ry rze czy wi sto ści mo gą też
być ta kie po ję cia jak dzień/noc, ciep -
ło/zim no, jas no/ciem no plus/mi nus
itd., o męż czyz na/ko bie ta nie za po mi -
na jąc. Te prze ci wień stwa dą żą do sta -
nu rów no wa gi, al bo się uzu peł nia ją,
z róż nym skut kiem. 

Prze ci wień stwem ży cia jest... ups!
To sło wo nie jest przez nas szcze gól -
nie lu bia ne i naj le piej, gdy by je ktoś
wy ma zał gum ką-mysz ką z na szej pa -
mię ci, a na wet na sze go ży cia. Nie ste -
ty, te go uczy nić się nie da. 

Li sto pad jest mie sią cem szcze gól -
nym m.in. z po wo du Świę ta Zmar łych,
Za du szek, Wszyst kich Świę tych czy
Hal lo we en. Bez drą że nia zna czeń tych
okre śleń, wie my cze go one do ty czą,
gdyż kwe stia mniej czy bar dziej gwał -
tow ne go za koń cze nia ży cia, jest istot -
nym ele men tem wszyst kich re li gii,
a tak że by wa ar gu men tem w pro po -
zy cjach nie do od rzu ce nia, np. w li te -
ra tu rze sen sa cyj nej. 

Sto su nek do śmier ci jest uwa run -
ko wa ny kul tu rą w ja kiej się wzro sło.
Czy du sza uda je się do kra i ny wiecz -
nych ło wów, czy do nie ba, wszyst kie
re li gie za kła da ją, że po fi zycz nej śmier -
ci czło wie ka, je go du sza do kądś idzie.
Dla te go zmar li by li wy po sa ża ni np.

w so lid ny to ma hawk, al bo w mo ne tę
(je den obol) na za pła ce nie Cha ro no wi
za prze pły nię cie ło dzią rze ki Styks.
Obec nie, czło wiek cza sem sku pia się
bar dziej na tym, co zmar ły po so bie
zo sta wił, niż na tym, co mu bę dzie po -
trzeb ne. Prze cież za bie ra z te go świa -
ta tyl ko to, co uczy nił in nym lu dziom.
Tak przy naj mniej su ge ru ją nie któ re
fi lo zo fie. 

W na szej, za chod niej kul tu rze, ten
te mat był trak to wa ny śmier tel nie po -
waż nie. Tak śmier tel nie, że aż ży czy -
my te mu okre śle niu i zja wi sku... na -
tych mia sto wej śmier ci. In ny mi sło wy,
aby ze chcia ło ła ska wie od da lić się
w nie zna nym kie run ku, jak naj da lej
i na za wsze.

Prze moż ną chęć ży cia ma my wmon -
to wa ną od pier wsze go od de chu a na -
wet wcześ niej. Dla te go, z nie licz ny mi
wy jąt ka mi, wszy scy kur czo wo trzy -
ma my się na sze go ist nie nia pod Słoń -
cem. Je śli w to wa rzy stwie ktoś
wspom ni o tym, że kie dyś mu si my
umrzeć, zo sta nie – głoś no lub po ci -
chu – na zwa ny nie o krze sa nym gbu -
rem i pro sta kiem bez wy czu cia. Co do
od są dze nia od czci i wia ry... tu taj po -
chop ność nie jest wska za na, gdyż cią -
gle są jesz cze wąt pli wo ści, co by ło naj -
pierw: re li gia, fi lo zo fia, czy wie dza.
Czło wiek uro dził się m.in. po to, aby

mieć ogra ni cze nia. W prze strze ni, cza -
sie i in ne. Gra ni ce w prze strze ni są
oczy wi ste, ogra ni cze nia w cza sie są
bar dziej nie chęt nie wi dzia ne, szcze -
gól nie to jed no, osta teczne. In ne ogra -
ni cze nia al bo ktoś nam na rzu ca, al bo
na rzu ca my je so bie sa mi. Jed nak to
jest osob ny te mat.

Jak to wła ści wie jest z tą hm...
śmier cią. Na wa ka cjach o tym mó wić
nikt ocho ty nie ma, mo że te raz jest
wła ści wy mo ment. Tak więc, to nie -
po pu lar ne zja wi sko ma to do sie bie,
że jest naj chęt niej trak to wa ne tak:
mo że ktoś ale nie ja, mo że gdzieś tam
ale nie tu taj, mo że kie dyś...

Sta ję więc przed jej ma je sta tem
z otwar tą (nie do koń ca) przy łbi cą, jak
na za ku ty łeb przy sta ło. Dla cze go za -
ku ty? Zda ję so bie bo wiem spra wę, że
na ten te mat (i nie tyl ko), wiem zde -
cy do wa nie za ma ło. Przy łbi cę otwar -
to ści na dal sze per spek ty wy zwy kle
mam de czko uchy lo ną, ale bar dzo czę -
sto sły szę szczęk jej opa da nia pod na -
wa łem spraw waż nych, waż niej szych
i naj... (to już każ de go pry wat na spra -
wa – co dla ko go jest naj waż niej sze).
Idąc za ry cer ską me ta fo rą, resz tę me -
ta lo we go odzie nia wraz z kol czu gą
i dru cia ny mi skar pe ta mi, po zo sta -
wiam bez ich od po wied ni ków w ni -
niej szym kon tek ście.

Słowo o byle czym
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Dla te go uprzej mie za strze gam, że
te ar ty ku li ki tyl ko nie śmia ło zwra ca -
ją uwa gę na wy bra ne te ma ty, za ry so -
wu ją je drżą cą rę ką świa do mo ści
o ogro mie ich głę bi, a resz ta... za le ży
od po czu cia hu mo ru. 

Roz glą dam się więc po naj dal szych
za ka mar kach mo je go nie o świe co ne -
go umy słu i roz pacz li wym rzu tem
chwy tam się te ma tu esc ha to lo gia. Jest
do brze – my ślę so bie – mam punkt za -
cze pie nia. Ten ter min, z ję zy ka grec -
kie go ozna cza „osta t nia na u ka” (esc -
ha tos – osta t ni, lo gos – sło wo, na u ka).
Jest to dział te o lo gii chrze ści jań skiej
zaj mu ją cy się spra wa mi osta tecznymi
czło wie ka i świa ta, a tak że tym, co się
dzie je po śmier ci. Oczy wi ście, ten te -
mat nur tu je czło wie ka od cza sów, kie -
dy tyl ko za czął my śleć. Pó ki czy ni się
to na włas ny uży tek lub w wą skim
gro nie li de rów ja kiej kol wiek re li gii,
al bo wśród fi lo zo fów – to jed no. Je śli
jed nak da ne po glą dy są pro pa go wa -
ne, to dru gie, gdyż pod le ga ją osą do -
wi in nych lu dzi i od biór ta kie go prze -
ka zu nie za wsze idzie w pa rze
z ocze ki wa nia mi ich gło si cie li. Oczy -
wi ście, ist nie je też „po trze cie”, czy li
– „to mi po wie wa”. Po czwar te i pią -
te, nie któ re prze ka zy sa me wła żą
drzwia mi i ok na mi, in nych zaś trze -
ba szu kać (szu kaj cie a znaj dzie cie) bo
nikt aku rat nie ma in te re su w tym,
aby ko goś in te lek tu al nie sztur chać
zwłasz cza, kie dy jest opar ty o zmur -
sza łą ścia nę... nie zde cy do wa nia. A wie -
dza? – któż się pod nią pod pi sze? Ale
do rze czy.

Roz sta nie z kimś bli skim jest smut -
ne, to oczy wi ste. Jed nak czar na roz -
pacz zmar łe mu w ża den spo sób nie
po mo że. Wie lu uwa ża, że du sza zmar -
łe go bar dziej po trze bu je mo dli twy
i życz li wej pa mię ci, niż za tra ce nia się
w ża lu.

Moż na za sta no wić się np. nad 
zna nym „me men to mo ri” (pa mię taj
o śmier ci).

Tak wi ta li się w cza sach śred nio -
wie cza – i nie tyl ko – człon ko wie wie -
lu bractw za kon nych, m.in. kar tu zów
i tra pi stów. Je śli dziś za miast po -
wszech ne go „cześć” lub na wet „dzień
do bry” przy wi tał bym ko goś sło wa mi
„pa mię taj o śmier ci”, po czu cie hu mo -
ru adre sa ta ta kich słów jak i mój wi -
ze ru nek w je go oczach, zo sta ły by wy -
sta wio ne na cięż ką pró bę. Lecz...
– uwa ga! zbli ża my się do gra nic po -
czu cia hu mo ru – ta kie po zdro wie nie
mog ło by być prze cież ode bra ne przez
ko goś z uśmie chem na ustach i wpra -
wić nie w za kło po ta nie, lecz w ra dos -
ny na strój. Ktoś in ny móg łby rzec:
„chy ba prze gi nasz; tu trze ba żyć, a nie
my śleć o śmier ci. Jak ci coś nie pa su -

je, to za wiń się w prze ście ra dło i idź
już za jąć ko lej kę”. Cóż, to nie tak...
dwo ro wać so bie z ma je sta tu śmier ci
za mia ru nie mam. Idzie mi o coś wręcz
prze ciw ne go.

Na wia sem mó wiąc, nie wie le jest zja -
wisk smut niej szych, od prze ję cia się
swo ją ro lą aż do po rzu ce nia po czu cia
hu mo ru włącz nie. Wie le na ten te mat
móg łby po wie dzieć nie o dża ło wa nej
pa mię ci Stań czyk – na dwor ny bła zen
aż trzech (!) ko lej nych kró lów Pol ski.
Jed nak nie zaj mo wał się on tyl ko błaz -
no wa niem – co moż na za u wa żyć na
słyn nym ob ra zie Ja na Ma tej ki, któ ry
ra czej w ak cie ma lo wa nia nie żar to -
wał. Stań czyk jest chy ba nie złym przy -
kła dem na jed ność prze ci wieństw.
Dzię ki te mu ja ki był, wpi sał się do hi -
sto rii kto wie, czy nie bar dziej zło ty -
mi li te ra mi niż nie je den król. A i tro -
ski o lo sy kra ju od mó wić mu nie
spo sób. 

O co mi idzie? (na wias już się skoń -
czył) Ano... o po czu cie bez pie czeń stwa.
(?!) – ta ki wy raz twa rzy mnie nie zdzi -
wi, ale już śpie szę wy łusz czyć, o co mi
bie ga (że by by ło szyb ciej). Otóż: po -
zdro wie nie „me men to mo ri” zna ko -
mi cie spro wa dza na zie mię i po ma ga
za ko rze nić się w rze czy wi sto ści, co
słu ży sa me mu ży ciu le piej niż ja kie -
kol wiek in ne po zdro wie nie. Dla cze -
go? Po nie waż bez ram cza su i zna ków
dro go wych, czło wiek po dat ny jest na
po czu cie za wie sze nia i za gu bie nia za -
rów no w ogro mie cza su, jak i w prze -
strze ni ru chu ulicz ne go. Po dob nie jak
dziec ko, któ re nie ma wy ty czo nych
gra nic w za kre sie cza su po wro tu do
do mu, al bo też w re la cjach z ro dzi ca -
mi. Ob ja wia się to po czu ciem bra ku
bez pie czeń stwa właś nie. 

Czło wiek za gu bio ny – ma ły czy też
du ży – pró bu je za głu szyć/za peł nić
pust kę po wsta łą za gra ni ca mi swo je -
go po jmo wa nia... Mo że to się ob ja wiać
eks pan syw nym i osten ta cyj nym za -
cho wa niem, w ce lu zwró ce nia na sie -
bie uwa gi in nych lu dzi (ro dzi ców
w przy pad ku dziec ka). Jest to nie mym
wo ła niem i bła ga niem o wy ty cze nie
gra nic (lub wko pa nie słu pów in for -
ma cyj nych) aku rat tam, gdzie owo po -
jmo wa nie się koń czy. 

Mą dre gra ni ce, wy ty czo ne przez ro -
dzi ców, są przy wi le jem i obo wiąz kiem
ro dzi ców wo bec dziec ka. Są też po -
twier dze niem od po wie dzial ne go ro -
dzi ciel stwa. Wszyst ko oczy wi ście
w gra ni cach roz sąd ku i nie pod wpły -
wem emo cji. 

Chwi lu nię... a my – do ro śli? Ano...
do ro śli naj chęt niej uwa ża ją, że już są
wy cho wa ni, dla te go cza sa mi po ku tu -

je jesz cze sta ro pol skie po wie dze nie
„ty mi tu nie”, co w luź nym tłu ma cze -
niu na współ czes ny ję zyk zna czy „nie
ży czę so bie, aby wci skać mi ja kąś
ciem no tę”. 

Je śli czło wiek ma „róż ne ta kie te”
i gra nic cza su nie uzna je, mo że to
ozna czać, że umie rać za mia ru nie ma,
a żyć za mie rza przez czas nie o kre ślo -
ny, w peł nym zdro wiu, w do stat ku,
oraz cie sząc się sza cun kiem u lu dzi,
co nie za wsze ter ce tem cho dzi.

Gra ni cą cza su, da ją cą po czu cie bez -
pie czeń stwa (oczy wi ście nie wszyst -
kim), by wa właś nie per spek ty wa
śmier ci. To sfor mu ło wa nie, mo że jest
błęd ne, po zba wio ne sen su, kon tro wer -
syj ne, ale prze cież śmierć ist nie je i już.
Je śli ist nie je, to mo że dla te go, że ma
swój sens, czy to się nam po do ba, czy
nie. Za łóż my, że śmier ci nie ma. Ja -
kiż wte dy na świe cie za pa no wał by cha -
os! Czło wiek nie jest go tów na to, aby
fun kcjo no wać w nie skoń czo no ści. Nie -
śmier tel ność nie jest ce chą ludz ką i...
niech tak po zo sta nie, gdyż te go zmie -
nić nie mo że my, co naj wy żej się z tym
po go dzić.

Ale prze cież mia ło być o śmier ci...
Naj u przej miej prze pra szam, lecz w ty -
tu le te go nie ma! A zresz tą, któż poz -
wo li ko muś na bez czel ne ła że nie w bu -
tach po je go świą ty ni włas nych
po glą dów na wet je śli ich nie ma?
Owszem, to sło wo prze mknę ło cich -
cem w kil ku aka pi tach, ale tak na -
praw dę, o śmier ci mo wy nie by ło, lecz
de czko o tym, jak śmierć by wa trak -
to wa na przez czło wie ka za ję te go
o wie le do nio ślej szy mi spra wa mi. A ży -
cie, bę dą ce prze cież prze ci wień stwem
śmier ci? Oba po ję cia i zja wi ska, w od -
po wied niej per spek ty wie, też dą żą do
rów no wa gi i wza jem nie się uzu peł nia -
ją. Ale tak da le ko w sło wie o by le czym,
za pusz czać się nie wy pa da. Kła niam
się więc po kor nie ma je sta to wi śmier -
ci i pó ki co, ży ję da lej, cze go wszyst -
kim naj szcze rzej ży czę.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Korepetycje
– prywatne lekcje z języka francuskiego

Niderlandzkojęzyczny, doświadczony
nauczyciel, udziela korepetycji 

– prywatnych lekcji języka
francuskiego, uczniom szkoły

podstawowej i średniej, we własnym
domu.

Antwerpia tel. GSM 0475/ 20 31 25 
po godz. 17.00
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Idzie zi ma...
Stwier dze nie „o zi mie myśl la -

tem” te raz na bie ra jesz cze wię -
ksze go zna cze nia, bo zi ma tuż tuż.
Kie dy już zro bi się zim no i bia ło,
przed ser wi sa mi ogu mie nia utwo -
rzą się dłu gie ko lej ki. „Prze cież
czas naj wyż szy, aby zmie nić opo -
ny na zi mo we!”

Ta ki sce na riusz po wta rza się co
ro ku, dla te go war to po my śleć
o tym już te raz zwłasz cza, że moż -
na li czyć na ko rzyst ną ofer tę.
Choć pro du cen ci opon za le ca ją za -
kła da nie zi mó wek gdy tem pe ra -
tu ra spa da do +7 stop ni C, przy
obec nej, bar dzo zmien nej au rze,
po zo sta je po pro stu kie ro wać się
ka len da rzem. Opo ny zi mo we co
praw da są wy ko na ne z bar dziej
mięk kiej mie szan ki gu mo wej
i przy wyż szych tem pe ra tu rach
szyb ciej się ście ra ją. Jed nak chy -
ba lep sze to, niż ja zda na opo nach
let nich wte dy, kie dy zi ma nas za -
sko czy. Bez pie czeń stwo prze de
wszyst kim.

Opo ny ca ło rocz ne
Są ta cy któ rzy twier dzą, że je -

śli coś jest do wszyst kie go, to zna -
czy, że jest do ni cze go. Nie da się
ukryć, że opo ny uni wersalne są
kom pro mi sem po mię dzy let ni mi
i zi mo wy mi, dla te go la tem są tro -
chę „zi mo we”, a zi mą tro chę „let -
nie”. Jak to się ma do bez pie czeń -
stwa, kom for tu ja zdy i kosz tów
eks plo a ta cji sa mo cho du? Bez pie -
czeń stwo za le ży prze de wszyst -
kim od umie jęt no ści „kie row ni -
ka” i roz wa gi na dro dze, lecz.

Opo ny let nie od zi mo wych róż -
nią się skła dem mie szan ki gu mo -
wej, bież ni kiem i kon tu rem, aby
za pew nić op ty mal ne wa run ki ja -
zdy w da nych wa run kach.

Opo ny ca ło rocz ne ma ją np. tzw.
stre fo wy po dział bież ni ka. Wa run -
kom let nim słu ży część bar ko wa,
czy li ta wi docz na z ze wnątrz, któ -
ra ma mniej na cięć. Wa run kom
zi mo wym od po wia da część cen -
tral na bież ni ka,któ ra ma wię cej
na cięć. Kon tur opo ny też ma
wpływ na przy czep ność, gdyż de -
cy du je opo wierz chni sty ku z pod -
ło żem. Opo ny ca ło rocz ne ma ją
kon tur bar dziej kwa dra to wy niż
let nie, co spraw dza się zi mą, jed -
nak la tem są bar dziej po dat ne na
ście ra nie, jak też po wo du ją wię -
kszy opór to cze nia. Opo ny let nie
ma ją kon tur bar dziej okrąg ły, co
opór to cze nia zmniej sza. To oczy -

wi ście prze kła da się na ilość pa -
li wa. Skład mie szan ki gu mo wej
opon uni wersalnych jest po śred -
ni i spraw dza ją się one po wy żej,
oraz po ni żej 7 stop ni C, jed nak
nie tak, jak opo ny se zo no we.

Ja kie opo ny wy brać?
Za cznij my od te go, że opo ny ca -

ło rocz ne są droż sze od se zo no -
wych, w tej sa mej kla sie. Po la cy
miesz ka ją cy w Bel gii i jeż dżą cy
zi mą do Pol ski sa mo cho dem, ra -
czej nie po win ni mieć wąt pli wo -
ści co do wy bo ru opon na dłu gą
tra sę zi mą. Je śli jed nak ktoś jeź -
dzi tyl ko po mie ście i czy ni to bar -
dzo za cho waw czo, ostroż nie, mo -
że brać pod uwa gę opo ny
ca ło rocz ne, któ re są prze cież pro -
du ko wa ne iku po wa ne, ina czej ich
by nie by ło na ryn ku. Jed nak cza -
sem dro ga ha mo wa nia dłuż sza
tyl ko o mi li me try mo że mieć de -
cy du ją ce zna cze nie...

Grzać czy nie grzać
Kie dyś grza nie sil ni ka zi mą nie

pod le ga ło dys ku sji i by ło ra dos -
nym ry tu a łem po tym, jak ku zdu -
mie niu i za chwy to wi po sia da cza
sa mo cho du, za sko czył i za czy nał
we so ło kasz leć i pry chać. Te raz
jest nie co ina czej, gdyż w Pol sce
moż na za grza nie sil ni ka stać się
po sia da czem man da tu (do za pła -
ce nia) za nie e ko lo gicz ne za cho -

wa nie. Jed nak zda nia są cią gle
po dzie lo ne. Są ta cy któ rzy uwa -
ża ją to za stra tę cza su i pa li wa, są
też ta cy któ rzy twier dzą, że pod -
czas grza nia sil nik bę dą cy na ma -
łych ob ro tach jest go rzej sma ro -
wa ny i to mu bar dziej szko dzi, niż
po ma ga. In ni po pro stu od ra zu
ru sza ją i ja dą przez pe wien czas
na ma łych ob ro tach, lub w ogó le
grza niem się nie mar twią. Jesz -
cze in ni są te mu prze ciw ni, gdyż
np. na au to stra dzie nie moż na je -
chać zbyt wol no. To praw da, lecz
do au to stra dy trze ba prze cież naj -
pierw do je chać... Op ty mal nym
roz wią za niem na trza ska ją ce mro -
zy jest oczy wi ście ciep ły ga raż. Je -
śli au to stoi pod chmur ką, moż -
na się po ra to wać elek trycz ną
grzał ką do sil ni ka, co jest bar dzo
po wszech ne np. w Skan dy na wii
czy na pół no cy Ro sji, jed nak
w Pol sce ra czej tyl ko do sta rych
sil ni ków dies la. Osta t nim, naj bar -
dziej po pu lar nym tren dem, jest
po pro stu ru sze nie z miej sca po
uru cho mie niu, lecz bez nad mier -
ne go ob cią ża nia sil ni ka, pó ki się
nie roz grze je. Wy so kiej ja ko ści
olej sil ni ko wy, to też do bra in we -
sty cja na zi mę.

Czar nej, su chej i sze ro kiej dro -
gi!

PPaawweełł  JJeeżżeewwsskkii

Opony letnie 
od zimowych
różnią się
składem
mieszanki
gumowej,
bieżnikiem
i konturem,
aby zapewnić
optymalne
warunki jazdy
w danych
warunkach.

Auto club
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Miejsce 

na Twoją
reklamę

KONTAKT:

antwerpiapopolsku@gmail.com

tel. 0489/823 803 

PROBLEMY W ZWIĄZKU? 
MACIE JUŻ DOŚĆ TEJ SYTUACJI!!!

POKONAJCIE TO!!!
Macie problemy w związku? Nie wiecie jak je rozwiązać?
Przyda się Wam pomoc kogoś, kto wie więcej na ten temat?

Nie zwlekajcie i już dziś zapraszamy na spotkania, 
które odbędą się w dniach 15-16-17 listopada 

w siedzibie Centrum Pomocy Prawnej w Antwerpii. 
Pokażemy Wam jak pokonać nawet największy kryzys w związku oraz jak porozumiewać się bez krzyku.

Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych par i małżeństw

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona 

PROWADZĄCY
Agata Bindas – psychoterapeuta, trener i doradca rodzinny

Martyna Jasińska-Matuszak – psycholog

INFORMACJA I ZAPISY: 0493-620-529, martynamatuszak@hotmail.com



Co to jest ACV-Voe ding en
Dien sten

ACV-Voe ding en Dien sten to jed na
z cen tral związ ko wych ACV (Po -
wszech ne go Chrze ści jań skie go Związ -
ku Za wo do we go) w Bel gii. Sku pia ona
człon ków – pra cow ni ków z wie lu sek -
to rów prze my sło wych, usłu go wych
i usług spo łecz nych.

Cen tra la ACV Voe ding en Dien sten
li czy po nad 230 000 człon ków.

CCee  lleemm  CCeenn  ttrraa  llii  AACCVV  VVooee  ddiinngg  eenn
DDiieenn  sstteenn  jjeesstt  oobb  rroo  nnaa  pprraaww  pprraa  ccooww  nnii  --
kkaa  ttyycchh  sseekk  ttoo  rróóww..  ZZaa  ddaa  nniiee  ttoo  wwyy  ppeełł  --
nniiaa  zz ppeełł  nnyymm  zzaa  aann  ggaa  żżoo  wwaa  nniieemm,,  aabbyy
uussttaa  llaaćć  lleepp  sszzee  wwaa  rruunn  kkii  wwyy  nnaa  ggrroo  ddzzee  --
nniiaa  ii zzaa  ttrruudd  nniiee  nniiaa::  ppoodd  wwyyżż  kkęę  ppłłaacc  mmii  --
nnii  mmaall  nnyycchh,,  pprrzzyy  zznnaa  nniiee  pprree  mmiiii  zzwwiiąązz  --
kkoo  wweejj  ii kkoońń  ccoo  wwoo  rroocczz  nneejj,,  uuttwwoo  rrzzee  nniiee
ffuunn  dduu  sszzuu  sszzkkoo  llee  nniioo  wwee  ggoo,,  iittpp..

Dba rów nież o wła ści we fi nan so wa -
nie sek to ra oraz o utrzy ma nie za trud -
nie nia pra cow ni ków.

Ne go cju je no we ukła dy bran żo we,
prze pi sy BHP i wie le in nych. Im wię -
cej człon ków, tym sil niej sza si ła prze -
bi cia w ne go cja cjach z or ga ni za cja mi
pra co daw ców oraz rzą do wy mi.

In dek sa cja płac oraz mi ni mal ne
staw ki go dzi no we:

1 lu te go 2013 na stą pi ła in dek sa cja
wszyst kich płac w sek to rze cze ków
usłu go wych o 2%.

Na stęp na in dek sa cja od bę dzie się
1/02/2014.

Dzię ki 2% in dek sa cji staw ki mi ni -
mal ne kształ tu ją się na stę pu ją co:
n Za trud nie nie po ni żej ro ku: 

10,28 eu ro/godz.
n Za trud nie nie od 1 do 2 lat: 

10,69 eu ro/godz.
n Za trud nie nie od 2 do 3 lat: 

10,82 eu ro/godz.
n Za trud nie nie po wy żej 3 lat:

10,93 eu ro/godz.
Są to oczy wi ście staw ki mi ni mal ne.

Pra co daw ca za wsze mo że za o fe ro wać
wyż szą staw kę.

Mi ni mal ne wy na gro dze nia dla sek -
to ra usta la ne są w opar ciu o go dzi nę
pra cy. Na le ży za wsze kie ro wać się cza -

sem pra cy okre ślo nym w umo wie
o pra cę, aby usta lić wy na gro dze nie
ja kie przy słu gu je ty god nio wo.

WWyy  nnaa  ggrroo  ddzzee  nniiee  nnii  ggddyy  nniiee  mmoo  żżee  zzaa  --
llee  żżeećć  oodd  lliicczz  bbyy  cczzee  kkóóww  uussłłuu  ggoo  wwyycchh
pprrzzee  kkaa  zzaa  nnyycchh  pprraa  ccoo  ddaaww  ccyy..

UUmmoo  wwaa  oo pprraa  ccęę  ttoo  jjee  ddyy  nnaa  ppoodd  ssttaa  wwaa
ddoo  wwyy  llii  cczzee  nniiaa  wwyy  nnaa  ggrroo  ddzzee  nniiaa!!  PPrraa  ccoo  --
ddaaww  ccaa  nniiee  mmaa  pprraa  wwaa  zzaa  bblloo  kkoo  wwaaćć  wwyy  --
ppłłaa  ttyy,,  jjee  śśllii  nniiee  oottrrzzyy  mmaałł  jjeesszz  cczzee  cczzee  --
kkóóww  uussłłuu  ggoo  wwyycchh  oodd  uużżyytt  kkooww  nnii  kkaa..  TToo
pprraa  ccoo  ddaaww  ccaa  mmuu  ssii  jjee  ssaamm  wwyy  eegg  zzeekk  wwoo  --
wwaaćć  nnaa  mmoo  ccyy  uummoo  wwyy  kkoo  mmeerr  ccyyjj  nneejj  zzaa  --
wwaarr  tteejj  ppoo  mmiięę  ddzzyy  nniimm  aa uużżyytt  kkooww  nnii  --
kkiieemm..

Czas pra cy:
W tym sek to rze obo wią zu je 38 go -

dzin ny czas pra cy.
Pła ca za go dzi ny nad licz bo we (po -

wy żej 9 go dzin pra cy dzien nie lub po -
wy żej 38 go dzin pra cy ty god nio wo)
wy no si:
n 50% do dat ku do pła cy za go dzi ny

nad licz bo we w cią gu ty god nia
n 100% do dat ku do pła cy za go dzi -

ny nad licz bo we w nie dzie le i świę -
ta
Oprócz te go go dzi ny nad licz bo we

po win ny być ode bra ne ja ko do dat ko -
we dni wol ne.

Eko no micz ne bez ro bo cie
Od cza su do cza su zda rza się, że pra -

cow nik jest chwi lo wo bez ro bot ny, np.
z po wo du nie o bec no ści użyt kow ni ka.
Je śli biu ro nie znaj dzie dla nie go za -
stęp stwa, za ta kie dni, za miast wy pła -
ty mo że wy stą pić o za si łek dla bez ro -
bot nych (eco no misc he wer klo os he id/
le chôma ge éco no mi que), któ ry wy -
pła ca ny jest przez związ ki za wo do we.
Od 1 stycz nia 2012 pra cow nik otrzy -
mu je od pra co daw cy do da tek 2 eu ro
za każ dy dzień eko no micz ne go bez -
ro bo cia.

Pre mia koń co wo rocz na
Oso by, któ re prze pra cu ją w sek to -

rze cze ków usłu go wych mi ni mum 65
dni w okre sie od 1 lip ca ro ku ubieg -
łe go do 30 czer wca ro ku obec ne go,
ma ją pra wo do pre mii koń co wo rocz -
nej. Do usta le nia pra wa do tej pre mii
bra ne są pod uwa gę rów nież dni eko -

no micz ne go bez ro bo cia, za sił ku cho -
ro bo we go lub ma cie rzyń skie go.

Wy so kość pre mii brut to to 4,15%
wy na gro dze nia brut to uzy ska ne go
w tym okre sie.

Pre mia związ ko wa
Oso by pra cu ją ce w sy ste mie cze ków

usłu go wych, któ re na le żą do związ ku
za wo do we go, ma ją rów nież pra wo do
tzw. pre mii związ ko wej. Pra wo to jest
przy zna wa ne au to ma tycz nie w przy -
pad ku speł nie nia wa run ków do uzy -
ska nia pre mii koń co wo rocz nej. Pre -
mia związ ko wa wy no si 80 eu ro i jest
w du żej mie rze zwro tem skła dek
człon kow skich.

Odzież ro bo cza
Zgod nie z prze pi sa mi, pra co daw ca

jest zo bo wią za ny za o pa trzyć pra cow -
ni ka w odzież ro bo czą oraz dbać o jej
utrzy ma nie (pra nie, czysz cze nie). Je -
śli pra cow nik sam pie rze swo ją odzież
ro bo czą, pra co daw ca pła ci (od 1 stycz -
nia 2012) zry czał to wa ną staw kę dzien -
ną w wy so ko ści 0,25 eu ro/dzień.

Kosz ty do ja zdów do pra cy
(do użyt kow ni ków):

Oso ba po no szą ca kosz ty trans por -
tu w związ ku z wy ko ny wa ną pra cą,
po win na otrzy my wać od po wied ni
zwrot. Re gu la cja zwro tów w sek to rze
cze ków usłu go wych jest bar dzo skom -
pli ko wa na.

Na le ży wy szcze gól nić 3 róż ne ro -
dza je trans por tu:
n prze ja zdy pra ca-dom, tzn. z do mu

do pier wsze go użyt kow ni ka w da -
nym dniu oraz od osta t nie go użyt -
kow ni ka w da nym dniu do do mu

n mię dzy 2 klien ta mi,
n ro bie nie za ku pów.

W każ dym z tych trzech przy pad -
ków obo wią zu ją in ne wy so ko ści zwro -
tów.

Prze ja zdy pra ca-dom
Prze ja zdy ko mu ni ka cją miej ską
Pra cow ni cy ko rzy sta ją cy z trans -

por tu pu blicz ne go (au to bus, po ciąg
lub tram waj) otrzy mu ją ok. 75% op -
ła ty abo na men to wej, w za leż no ści od
licz by ki lo me trów (ta be la po ni żej).

Sektor Czeków Usługowych
– PC 322.01
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Jest to zwrot po nie sio nych przez
pra cow ni ka kosz tów. Dla te go nie mu -
szą być od nich od cią ga ne skład ki na
ubez pie cze nie spo łecz ne ani za li czka
na po da tek do cho do wy.

Prze ja zdy włas nym sa mo cho dem
Pra cow nik ko rzy sta ją cy z włas ne -

go au ta otrzy ma zwrot we dług staw -
ki ki lo me tro wej.

Kwo ty „ki lo me trów ki” po da ne są
w ta be li po ni żej (ko lum na „dzien nie”).

Uwzględ nia na od leg łość to naj krót -
sza dro ga po mię dzy miej scem za -
miesz ka nia i miej scem pra cy (w jed -
ną stro nę) mie rzo na wzdłuż dro gi (a
więc nie w li nii pro stej) – wg. stro ny
in ter ne to wej: www.map py.com.

Je śli w cią gu 1 dnia pra cow nik wy -
ko nu je zle ce nie u dwóch lub wię cej
użyt kow ni ków, od leg łość z do mu do
pier wsze go użyt kow ni ka bę dzie in na
niż od leg łość od osta t nie go do do mu.
W ta kim przy pad ku na le ży ob li czyć
śred nią z tych 2 od leg ło ści.

PPrrzzyy  kkłłaadd::  Przy puś ćmy, że ra no pra -
cow nik po ko nu je 6 ki lo me trów do
pier wsze go klien ta, a dro ga po wrot -
na wie czo rem d osta t nie go klien ta do
do mu wy no si 12 ki lo me trów. W tym
przy pad ku uwzględ nia się śred nią
z dwóch od leg ło ści (6+12=18 po dzie -
lo ne przez 2 = 9 ki lo me trów). W ta -
be li na le ży wy brać war tość w ko lum -
nie „dzien nie” przy 9 km.

Za ta ki dzień przy słu gu je wiec 2,08
euro.

Prze ja zdy ro we rem
Pra cow ni cy jeż dżą cy do pra cy ro -

we rem otrzy mu ją 0,20 euro za po ko -
ny wa ny ki lo metr mię dzy miej scem 
za miesz ka nia a miej scem pra cy (naj -
krót sza dro ga) + licz bę ki lo me trów
po ko na nych mię dzy miej scem pra cy
i miej scem za miesz ka nia. W przy pad -
ku roz bież no ści na le ży sko rzy stać
z www.map py.com.

WWyy  jjąą  tteekk:: Je śli pra co daw ca sam or -
ga ni zu je i op ła ca wszyst kie prze ja zdy,
nie mu szą być zwra ca ne żad ne do dat -
ko we kosz ty trans por tu.

Prze ja zdy mię dzy 
2 użyt kow ni ka mi

W przy pad ku prze ja zdu od jed ne go
użyt kow ni ka do ko lej ne go, obo wią zu -
ją na stę pu ją ce uzgod nie nia:
n prze ja zdy ko mu ni ka cją miej ską:

zwrot 100% rze czy wi ście po nie -
sio nych kosz tów,

n prze ja zdy włas nym środ kiem
trans por tu (sa mo chód, sku ter): je -
śli od leg łość nie prze kra cza 15 ki -
lo me trów – zwrot 0,13 euro za ki -
lo metr, je śli od leg łość wy no si 15
ki lo me trów lub wię cej – zwrot
0,15 euro za ki lo metr,

n prze ja zdy ro we rem: 
zwrot 0,20 euro za ki lo metr.
W przy pad ku prze ja zdu mię dzy 2

użyt kow ni ka mi pra cow nik otrzy mu -
je nie tyl ko zwrot kosz tów prze ja zdu,
lecz tak że zwrot za czas prze ja zdu.

Wa run ki:
n czas mię dzy 2 zle ce nia mi nie mo że

wy no sić wię cej niż 2 go dzi ny,
n od leg łość mię dzy 2 klien ta mi mu -

si być wię ksza niż 1 ki lo metr.
Zwrot ten wy no si 0,0918 euro za ki -

lo metr, z za cho wa niem mi ni mum 0,55
euro za prze jazd. Kwo ta ta po wią za na
jest z in dek sa cją. Ozna cza to, że w przy -
pad ku zmia ny wy na gro dze nia zgod -
nie z in dek sem (+2%), tak że i kwo ta
zwro tu pod wyż sza na jest o 2%.

Ro bie nie za ku pów
Nie któ rzy pra cow ni cy w sy ste mie

cze ków usłu go wych do ko nu ją prze ja -
zdów w ce lu zro bie nia za ku pów.

Dla tych prze ja zdów obo wią zu ją
jesz cze in ne za sa dy.
n je śli pra cow nik je dzie na za ku py

środ ka mi trans por tu pu blicz ne go,
zwra ca nych jest 100% rze czy wi -
ście po nie sio nych kosz tów

n je śli pra cow nik ko rzy sta z włas ne go
środ ka trans por tu, otrzy mu je 0,2156
eu ro za każ dy prze je cha ny ki lo metr,

n w przy pad ku ja zdy ro we rem pra cow -
nik otrzy mu je 0,20 euro za ki lo metr.
Za czas po świę co ny na te prze ja zdy

pra cow nik otrzy mu je zwy kłe wy na -
gro dze nie go dzi no we.

Są to staw ki mi ni mal ne. W prak ty -
ce wie le biur sto su je swo je włas ne me -
to dy na li cza nia sta wek za do ja zdy do
pra cy ko rzyst niej sze dla pra cow ni ków.

Szko le nia
Związ ki za wo do we uwa ża ją, że każ -

dy pra cow nik po wi nien mieć szan sę
na szko le nia w cza sie go dzin pra cy
z za cho wa niem pra wa do pen sji.
W sek to rze cze ków usłu go wych, wciąż
za ma ło pra cow ni ków ko rzy sta z tej
moż li wo ści. Dla te go usta lo no, że od
ro ku 2013 każ dy no wy pra cow nik bę -
dzie mu siał przejść obo wiąz ko we peł -
ne szko le nie za wo do we.

Wy bo ry do rad za kła do wych
oraz ko mi te tów bez pie czeń -
stwa pra cy

Waż ne jest też, aby jak naj wię cej
pra cow ni ków te go sek to ra za an ga żo -
wa nych zo sta ło ja ko de le ga ci związ -
ko wi na te re nie da ne go przed się bior -
stwa, któ rzy bę dą re pre zen to wać
in nych pra cow ni ków.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat
wa run ków pra cy i pła cy w tym sek to -
rze moż na uzy skać w swo im od dzia -
le ACV/CSC lub bez poś red nio w cen -
tra li bran żo wej:
ACV Voe ding & Dien sten
Aal moe ze nier stra at 14-16
2000 An twer pen
Tel.: 03 222 70 70
http://acv-voe ding-dien sten.acv-on li ne.be/

IIwwoo  nnaa  CCiiee  sszzyyńń  sskkaa
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Rząd Belgii planuje walkę
z niepłaceniem podatków 
od zysków z rachunków
oszczędnościowych 

W Bel gii nie są ob ło żo ne po dat kiem
kon ta osz częd no ścio we do wy so ko ści
kwo ty 1.880,00 eu ro. Po wy żej ta kiej
kwo ty pła ci my już 15 pro cent po dat -
ku. Po pu lar nym więc pro ce de rem sta -
ło się za kła da nie kil ku kont w róż -
nych ban kach i w ten spo sób uni kanie
po dat ków. Do tej po ry nie ist niał sy -
stem wy mia ny in for ma cji mię dzy in -
sty tu cja mi fi nan so wy mi. Obec nie na
kon tach osz częd no ścio wych znaj du -
je się oko ło 240 mld. eu ro i kwo ta ta
jest hi sto rycz nym re kor dem w tym
kra ju. Nie ste ty, raj ten ma się skoń -
czyć gdyż po wstał pro jekt cen tra li za -
cji kont. Bank cen tral ny w Bel gii bę -
dzie miał do stęp do wszyst kich
in for ma cji o kon tach osz częd no ścio -
wych. Tym sa mym wła dze bę dą mieć
do stęp do za so bu in for ma cji, dzię ki
cze mu bę dą w sta nie dzia łać w przy -
pad ku po dej rze nia o oszu stwa po dat -
ko we. 

Pro jekt cen tral nej ba zy da nych bu -
dzi jed nak wąt pli wość co do kwe stii:
uchy la nie się od płat no ści po dat ków
a ogrom na in ge ren cja rzą du w pry -
wat ne ży cie oby wa te li. Mo że le piej by -
ło by naj pierw zna leźć do wo dy na oszu -
ki wa nie fi sku sa, a do pie ro póź niej, za
zgo dą nad zo ru, spraw dzać kon ta ban -
ko we? 

Po la cy wy ko rzy sty wa ni
w pra cy w Bel gii 

Co raz czę ściej spo ty ka my się z ła -
ma niem pra wa przez spół ki za re je -
stro wa ne po za gra ni ca mi Bel gii.
Spół ki te wy ko rzy stu ją fakt, że w wię -
kszo ści, pra cow ni cy nie zna ją pra wa.
Wię kszość z tych prak tyk jest na wet
nie u jaw nio na, gdyż wy ko rzy sty wa -
ni pra cow ni cy nie po tra fią się po skar -
żyć lub poz wa la ją się wy ko rzy sty wać,
aby nie stra cić pra cy. 

Nie któ rzy bel gij scy pra co daw cy ła -
mią prze pi sy, zmu sza ją lu dzi do pra -
cy w cięż kich wa run kach, czę sto wy -
ma ga ją nad go dzin i nie wy pła ca ją
na wet pen sji mi ni mal nych. Naj czę ściej
ta kie spół ki są re je stro wa ne w Ho lan -
dii i Luk sem bur gu. Spo ty ka ne są też
czę sto przy pad ki re je stra cji pra cow -
ni ków w Ru mu nii. Obec nie oce nia się,
że oko ło dwóch trze cich le gal nie pra -
cu ją cych pra cow ni ków z Pol ski, re je -
stro wa nych jest właś nie w ten spo sób.
Pra cow ni cy pra cu ją cy w ta kich spół -
kach po zba wie ni są wszel kich osłon
so cjal nych i po mo cy ze stro ny in spek -
cji pra cy. Są to praw ne ma ni pu la cje.
Poz wa la ją one na za trud nia nie Po la -
ków po przez spół ki za re je stro wa ne po -
za gra ni ca mi Bel gii. W efek cie, Po la -
cy za ra bia ją 1/3 te go, co Bel go wie.
Naj czę ściej ta prak ty ka sto so wa na jest
w fir mach bu do wla nych, w któ rych
w wię kszo ści pra cu ją Po la cy. 

Dru gim spryt nym spo so bem jest za -
kła da nie fik cyj nych spó łek przez ob -
co kra jow ców, w tym też w wię kszo -

ści Po la ków. Te o re tycz nie, ta kie oso -
by ma ją udzia ły w spół ce a w prak ty -
ce są cał ko wi cie za leż ne od za trud nia -
ją ce go ich przed się bior cy. Je śli tra fia ją
na pra co daw ców po zba wio nych skru -
pu łów, to mu szą ak cep to wać ten sy -
stem lub zo sta ją z ni czym, a czę sto
jesz cze z dłu ga mi za nie do peł nio ne
obo wiąz ki płat ni cze. 

Na stęp nym prob le mem są oso by de -
le go wa ne przez spół ki ma cie rzy ste,
któ rych sie dzi by znaj du ją się po za
gra ni ca mi Bel gii. Te przy pad ki na -
zwa no w Bel gii „pust ką praw ną”, któ -
ra poz wa la w rze czy wi sto ści na moc -
ne za ni ża nie wy na gro dzeń. Prob lem
po le ga na tym, że tak na praw dę,
współ pra ca państw eu ro pej skich
w tym za kre sie jest ma ło zor ga ni zo -
wa na. Brak w niej płyn nej ko mu ni -
ka cji, a wy mia na in for ma cji jest bar -
dzo skrom na. Są to sfał szo wa ne da ne
o za trud nie niu a ta kie fir my są tak
zwa ny mi „za sło na mi dym ny mi” słu -
żą cy mi do wy ko rzy sty wa nia pra wa
i lu dzi. Ofia ra mi tych nad u żyć są lu -
dzie nie zna ją cy ję zy ka. Je śli już ktoś
zdo bę dzie się na od wa gę i pró bu je do -
cho dzić swo ich praw, spół ki „za sło -
ny dym ne” fał szu ją ce da ne o za trud -
nie niu, rów nie szyb ko jak po wsta ły,
zni ka ją z ryn ku pra cy, za nim do cho -
dze nie w ich spra wie da ja kie kol wiek
re zul ta ty. Lu dzie zga dza ją się na to
wszyst ko gdyż po trze bu ją pra cy. War -
to się jed nak za sta no wić czy war to
ry zy ko wać i czy nie le piej jest spraw -
dzić fir mę, w któ rej chce my pra co -
wać. 

Poszukujemy polskich firm zainteresowanych współpracą 
na zasadzie podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych. 

Kontakt: POLSKO FLAMANDZKA FEDERACJA BUDOWLANYCH.
Flor.Alpaertstraat 14R. 2600 Berchem
marzena@pvbf.be – tel: 0471 875 118

www.pvbf.be



Ogło sze nie 01 
Pra ca dla elek try ka, oko li ce GENT. Mu -
sisz speł niać na stę pu ją ce wwaa  rruunn  kkii::
– ję zyk an giel ski lub ni der lan dzki w do -

brym stop niu ko mu ni ka tyw nym 
– udo ku men to wa ne 3 osta t nie la ta pra cy

na sta no wi sku elek try ka 
– upraw nie nie SEP 
– świa dec two szkol ne z kie run kiem – elek -

tryk (mo że być też pol skie) – wiek do 50
lat 

Ogło sze nie 02 
Po szu ku je my pra cow ni ków do mon ta żu
izo la cji prze my sło wej oraz bu do wla nej
z weł ny mi ne ral nej, ar maf le xu, fo am glass,
wy ko ny wa nia izo la cji ciep ło- i zim noch -
ron nych oraz prac bla char skich. 
OOffee  rruu  jjee  mmyy::
– atrak cyj ne wy na gro dze nie adek wat ne

do do świad cze nia i zgod ne z obo wią zu -
ją cy mi staw ka mi w Bel gii. 

WWyy  mmaa  ggaa  nniiaa::
– do bra zna jo mość ję zy ka ni der lan dzkie -

go (roz mo wa re kru ta cyj na w ję zy ku ni -
der lan dzkim) 

- udo ku men to wa ne do świad cze nie za wo -
do we 

- pra wo ja zdy 
- do bra zna jo mość ję zy ka ni der lan dzkie -

go lub an giel skie go 
- świa dec two nie ka ral no ści 
ZZaa  ppeeww  nniiaa  mmyy::
– umo wę o pra cę na wa run kach bel gij -

skich oraz opie kę pod czas trwa nia kon -
trak tu 

– za kwa te ro wa nie w po bli żu miej sca pra -
cy (na koszt fir my) - do bre za rob ki 

DDoo  kkuu  mmeenn  ttyy:: Pro si my o prze sy ła nie CV
w ję zy ku ni der lan dzkim i pol skim. 

Ogło sze nie 03 
Dla na sze go bel gij skie go klien ta, po szu -
ku je my od po wied nich kan dy da tów na sta -
no wi sko: sto larz bu do wla ny. Miej sce pra -
cy – Bel gia.Roz po czę cie pra cy od za raz. 
WWyy  mmaa  ggaa  nniiaa::
– Do bra zna jo mość ję zy ka an giel skie go

lub ni der lan dzkie go (wa ru nek ko niecz -
ny!) 

– Do świad cze nie za wo do we min. 3- 5 lat.
– Pre fe ro wa ni kan dy da ci, któ rzy po sia da -

ją do świad cze nie w pra cy w Bel gii lub
in nym kra ju eu ro pej skim.

– Umie jęt ność czy ta nia ry sun ków tech -
nicz nych. 

– Po zy tyw ne opi nie od po przed nich pra -
co daw ców. 

OOffee  rruu  jjee  mmyy::
– Umo wę o pra cę. 
– Pra ca na peł ny etat plus nad go dzi ny.
– Czas pra cy: min. 37,5 max 48 go dzin

w ty god niu. 
– Do dat ki ro dzin ne na wy cho wa nie dzie ci

oraz na nie pra cu ją cych człon ków ro dzi -
ny miesz ka ją cych w Bel gii lub Pol sce. 

– Wy so kie wy na gro dze nie. 
– Op ła ca nie skła dek ubez pie cze nio wych

i eme ry tal nych. 
– Do da tek ur lo po wy. 
Pra co daw ca za pew nia po moc w zna le zie -
niu miesz ka nia oraz kwe stiach zwią za -
nych ze spro wa dze niem ro dzi ny. Udo stęp -
nia rów nież na rzę dzia i odzież ro bo czą. 

Ogło sze nie 04 
Du ża fir ma bu do wla na za trud ni pra cow -
ni ków z do świad cze niem przy mon ta żu
ścian z płyt gip so wo-kar to no wych.
Pra ca od za raz na te re nie ca łej Bel gii. Ko -
niecz na zna jo mość ję zy ka fran cu skie go. 

Ogło sze nie 05 
Bran ża: bu do wla na. 
Ak tu al nie po szu ku je my do świad czo nych
kie row ców, ope ra to rów dźwi gów,
cie śli da cho wych, spa wa czy, elek -
try ków, hy dra u li ków. 
Ko rzy ści: 
- bez płat ne za kwa te ro wa nie po trzech mie -

sią cach za trud nie nia oraz sta ły kon trakt 
- ubez pie cze nie zdro wot ne 
- nad go dzi ny do brze pła co ne plus bo nu sy 

Ogło sze nie 06 
Za trud ni my wy kwa li fi ko wa nych pra cow -
ni ków bu do wla nych (cie śli, mu ra rzy,
zbro ja rzy, itp.), bry ga dy, oraz po moc -
ni ków przy bu do wie. 
GGwwaa  rraann  ttuu  jjee  mmyy::  
- ubez pie cze nie 
- sta łą umo wę o pra cę 
Nie po bie ra my żad nych op łat wstęp nych.
Za in te re so wa ne oso by pro si my o po da nie
swo ich da nych kon tak to wych na adres fe -
de ra cji. Nasz kon sul tant skon tak tu je się
z wy bra ny mi kan dy da ta mi, oraz usta li ter -
min spot ka nia. 

Ogło sze nie 07 
Za trud ni my na bu do wach w Bel gii pra -
cow ni ków bu do wla nych na sta no wi sko:
ma larz an ty ko ro zyj ny. 
WWyy  mmaa  ggaa  nniiaa::  
- zna jo mość ję zy ka ni der lan dzkie go 
- do świad cze nie w za kre sie ma lo wa nia an -

ty ko ro zyj ne go po twier dzo ne do ku men -
ta cją 

Poniższe ogłoszenia zamieszczane są przez firmy belgijskie, współpracujące z naszą federacją. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi przez firmy kandydatami. Informujemy
również, że nie mamy wpływu na wybór kandydatów! 

CV wraz ze zdjęciem oraz swoje oferty prosimy wysyłać na adres Polsko-Flamandzkiej Federacji
Budowlanych  marzena@pvbf.be 
Prosimy zaznaczyć nr ogłoszenia! 
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Nowy Projekt
Reklamowanie Polskich Firm w Belgii
- pozyskiwanie nowych zleceń, 

klientów i kontraktów
- reklama w firmach belgijskich



BLACHARZ SAMOCHODOWY

Oczekiwania:
- Prawo jazdy kat. B. 
- Min. 3-letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku.

- Dobra znajomość języka angielskiego. 
- Doświadczenie – z takimi markami jak Audi czy
Volkswagen jest dodatkowym atutem. 

- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy

MECHANIK AUTOBUSÓW

Oczekiwania: 
- 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
(mechanik autobusów, ciężarówek, maszyn
budowlanych…

- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy.
Zadania:
- Analiza pojazdu za pomocą systemów
diagnostycznych i dokumentacji technicznej.

- Naprawa oraz wymiana silników diesel.
- Naprawa systemów hydraulicznych.
- Naprawa systemów pneumatycznych np. układy
hamulcowe. 

- Wymiana obwodów elektrycznych, oświetlenie, itd.
- Spawanie Mig/Mag oraz elektroda.

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWIEC

Zadania:
- Przygotowanie (piłowanie, szlifowanie itp.)
materiałów takich jak aluminium, stal, plastik 
do produkcji drobnych elementów.

- Interpretowanie skomplikowanych rysunków
technicznych 3D/ 2D.

- Obsługa konwencjonalnych maszyn (frezarki,
tokarki, wiertła, itd.).

- Obróbka mniejszych elementów (matryc, narzędzi)
w dokładnych tolerancjach (sektor samochodowy).

- Obliczanie parametrów.
- Montaż wszystkich części (matrycy/narzędzi
– czasem części pneumatycznych).
Wymagania:
- Kilkuletnie doświadczenie jako operator
konwencjonalnych maszyn do obróbki metalu.

- Kilkuletnie doświadczenie przy montażu
skomplikowanych części.

- Umiejętność pracy samodzielnej i dokładnej.
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy. 

CNC OPERATOR/PROGRAMISTA

Wymagania: 
- Min 3-letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku. 

- Umiejętność czytania rysunku technicznego. 
- Umiejętność obsługi frezarki CNC (5 oraz 3 osiowe
maszyny, programowanie na pulpicie Haidenheim-
ISO).

- Dobra znajomość M-kodów.
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Zadania:
- Programowanie i obsługa frezarki CNC.
- Odpowiedni dobór oraz składanie narzędzi.

- Fabrykacja elementów (do 20m długości, bronz,
duplex, tytan…)

- Obliczanie oraz dodawanie parametrów (prędkość
obrotów, posuw..)

- Dokonywanie pomiarów za pomocą: mikrometru,
suwmiarki, głębokość, itd. 

CNC PROGRAMISTA (PRODUKCJA
PRECYZYJNYCH CZĘŚCI
MECHANICZNYCH) 

Zadania:
- Programowanie 3, 4 i 5 osie, CNC
frezowanie/toczenie.

- Praca na maszynie Heidenhain 530
- Produkcja małych części.
- Praca z tolerancją do 0,01 mm (czasami nawet
mniejsza niż 0,01mm)

- Czytanie rysunków technicznych 
- Wybór i montaż narzędzi (firma korzysta z narzędzi
marki HSK. 

- Obliczanie parametrów i dodawanie ich na ekranie
- Dokonywanie pomiarów
Wymagania:
- Min 5-letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku

- Dobra znajomość języka angielskiego lub
niderlandzkiego

- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy

ELEKTROMECHANIK WÓZKÓW
WIDŁOWYCH

Zadania: 
- Analiza maszyn za pomocą systemów
diagnostycznych (tzn. Multimetrem) oraz
dokumentacji technicznej.

- Naprawa silników diesla z różnych maszyn.
- Naprawa systemów hydraulicznych, systemów
pneumatycznych (układy hamulcowe) oraz
elektronicznych 

- Znajomość systemu Causa i systemu sterowania
(Mosfet).

- Wymiana obwodów elektrycznych, oświetlenie, etc.
- Spawanie Mig/Mag i elektroda. 
Wymagania: 
- 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
(mechanik wózków widłowych, koparek, dźwigów).

- Komunikatywna znajomość języka angielskiego
- Własny samochód aby móc dojeżdżać do pracy

PROGRAMISTA FREZARKI CNC 

Zadania i wymagania: 
- Programowanie i obsługa frezarki CNC 
(5 oraz 3-osiowe maszyny.)

Uwaga: programować na komputerze (znajomość
CAM)!
- Umiejętność czytania rysunku technicznego 
- Dobra znajomość M-kodów oraz G-kodów.
- Odpowiedni wybór oraz składanie narzędzi
- Produkcja jednorazowych sztuk oraz produkcja
seryjna. 

- Obliczanie parametrów (prędkość obrotów,
posow,…)

- Mierzenie części za pomocą mikrometru,
suwmiarki, głębokość, itd. 

- Umiejętność pracy samodzielniej oraz grupowej 

ELEKTROMECHANIK AUTOBUSÓW

Zadania:
- Analiza całego autobusu za pomocą systemów
diagnostycznych i dokumentacji technicznej.

- Naprawa oraz wymiana silników diesel 
- Naprawa systemów hydraulicznych 
- Naprawa systemów pneumatycznych 
np. układy hamulcowe.. 

- Wymiana obwodów elektrycznych, oświetlenie, itd.
- Spawanie Mig/Mag oraz elektroda. 
Wymagania:
- 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
(mechanik autobusów, ciężarówek, maszyn
budowlanych…).

- Komunikatywna znajomość języka angielskiego. 
- Własny samochód 

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
– PRZETWARZANIE ZŁOMU 

Zakres obowiązków:
- Diagnoza wszystkich maszyn. 
- Demontaż I naprawa części takich jak: ło ży ska, cy -
lin dry, uszczel ki, ru ry, prze noś ni ki, gi lo ty ny, itd. za
po mo cą dźwi gów, wóz ków wi dło wych, suwnic
(części waza kilka ton).

- Demontaż uszkodzonych części (Śruby, uchwyty,
itd.) za pomocą konwencjonalnych urządzeń
(czasem za pomocą palnika). 

- Naprawa urządzeń hydraulicznych (cylindry, linie,
zawory…) biorąc pod uwagę ciśnienie które się
znajduje na liniach hydraulicznych. 

- Spawanie MIG/MAG i Elektroda.
- Ucinanie, szlifowanie elementów palnikiem.
- Naprawa/wymiana mniejszych elektrycznych
urządzeń: czujniki/ kontakty/ przełączniki. 

UWAGA: Pracownicy musza jeździć do różnych
miejsc pracy (najczęściej złomy w całej Europie
gdzie nie ma dostępu do wody lub prądu). Z tego
powodu pracownicy musza potrafić dobrze
zorganizować swoją pracę i pracować samodzielnie.
Nasz klient płaci za transport oraz za pobyt w hotelu.
Wymagania:
- Kandydaci musza być gotowi do pracy na zewnątrz.
- Dobra znajomość języka angielskiego lub
niderlandzkiego 

- Doświadczenie pracy z maszynami Becker,
Oberländer, Leimbach, Lefort,
Lindemann,Henschel

PROGRAMISTA TOKARKI

Zadania:
- Programowanie oraz obsługa tokarki CNC (5-
osiowe maszyny).

Uwaga: programowanie (Haidenhein i Sinumeric
840D)
- Obróbka części (do 10m długości, 1400 mm
średnica i 6tonacja). Ze względu na rozmiar części,
wymagane jest doświadczenie pracy z dźwigami
oraz wózkami widłowymi.

- Doświadczenie w toczeniu wewnętrznym. 
- Obliczanie parametrów (prędkość obrotów, posuw.)
- Mierzenie wszystkich części za pomocą
mikrometru, suwmiarki, głębokość, itd.

- Praca samodzielna oraz grupowa 
Maszyny: PGR, PEGARD i TOS

OFERTY PRACY

belgijska agencja pośrednictwa pracy pilnie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska : 
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Erkenningen VG. 1862/BU – VG. 1862/BUC
Certified Member Federgon



TECHNIK DIAGNOSTYK 
MASZYNY: Volvo

Zadania:
- Diagnozowanie samochodów osobowych za
pomocą programu diagnostycznego Volvo.

(Program może być ustawiony po polsku)
- Naprawa usterek elektromechanicznych (ABS/EBS,
oświetlenie, poduszki powietrzne, aklimatyzacja,
itd.)

- Naprawy mechaniczne: silniki, zawieszenia,
hamulce, układy sterownicze, itd.

- Wypełnianie raportu w języku angielskim.
Wymagania
- komunikatywna/ dobra znajomość j. angielskiego

- kandydaci muszą mieć doświadczenie z nowymi/
drogimi samochodami

- kandydaci muszą być gotowi do kursów
zorganizowanych przez Volvo (po angielsku), np. na
temat tzw. Hybrydów

CNC OPERATOR OKLEINIARKI
TYPU MIA

Zadania:
- Praca na podstawie rysunków technicznych.
- Kon fi gu ro wa nie (nie mu sisz za pro gra mo wać ma szy -
ny!) CNC okle i niar ki ty pu IMA. W ra zie prob le mów,
mu sisz zro bić drob ne ko rek ty w pro gra mie CNC.

Wymagania:
- Doświadczenie w branży drzewnej.
- Posiadanie wiedzy na temat różnych rodzajów
drewna.

- Dokładność
- Doświadczenie w pracy z CNC okleiniarkami typu
IMA.

- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
- Dobra znajomość techniczna.

MECHANIK DŹWIGÓW/KOPAREK

Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- komunikatywna znajomość j. angielskiego

OFERUJEMY:

4 Atrakcyjne wynagrodzenia
4 Zakwaterowanie
4 Legalną pracę w sprawdzonej firmie
4 Załatwienie formalności związanych z pobytem i pracą
4 Opiekę medyczną podczas  zatrudnienia
4 Długoterminowy kontrakt z możliwością stałego

zatrudnienia
4 Regularny kontakt z polskojęzycznymi konsultantami

Zainteresowane osoby prosimy 
o przesyłanie CV w jezyku angielskim 
lub niderlandzkim na adres mailowy

jobs@jobtalent.be 

lub kontakt telefoniczny 

+32 011 71 92 92, +32 016 85 21 21
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie drobne
wysyłając e-mail na adres antwerpiapopolsku@gmail.com 

(w temacie wiadomości proszę wpisać „ogłoszenie drobne”)
lub sms z treścią ogłoszenia na nr 0489823803.

Ogłoszenie ukaże się na stronie internetowej oraz w najbliższym wydaniu gazety „Antwerpia po polsku”

Informujemy, że ogłoszenia komercyjne takie jak usługi, działalność gospodarcza itd. zamieszczamy wyłącznie w formie płatnej reklamy,
w atrakcyjnej cenie (już od 20 euro z btw).

PRA CA
% We heb ben bij In bur ge ring pro vin cie An twer pen een va ca tu re open -
sta an vo or een do cent Ma at schap pe lij ke Oriënta tie Po ols om dat we
ons aan bod wil len uit bre i den. We zijn op zoek na ar een fre e lan ce do -
cent die in de toe komst me er kan in gesc ha keld wor den in dien we on -
ze cur sus sen goed ge vuld krij gen. Zou u deze va ca tu re in uw ne twerk
kun nen ver spre i den?
Con tac te er ons via va ca tu re@pris mavzw.be en ver meld de re fe ren -
tie „Fre e lan ce le er kracht MO Po ols”

SZU KAM PRA CY
% Mło dy chło pak, 24 la ta po dej mie pra cę ja ko gla zur nik, płyt karz lub
ogól na wy koń cze niów ka: pa ne le, ma lo wa nia, mon taż okien i drzwi,
pły ty G-K itp. Po sia dam do świad cze nie rów nież przy ukła da niu kost ki
bru ko wej. Kon takt: +32487281770 lub +48888575030

% Bar tosz 27 lat po szu ku je le gal nej pra cy, bu do wla nej czy za rów no
prac wy koń cze nio wych. Je stem sa mo dziel ny, do bra zna jo mość prac
bu do wla nych, po sia dam au to, bel gij ski do wód, roz ma wiam w ję zy ku
fla man dzkim. Tel.: 0483.632.447

% Mło dy 22-la tek po szu ku je pra cy ja ko po moc nik bu do wla ny lub ma -
larz. Zna jo mość ję zy ka ni der lan dzkie go per fekt. Kon takt: 0488.078.941 

% Szu kam pra cy w za wo dzie me cha nik sa mo cho do wy, bla charz, la -
kier nik tel. 0493.448.982, +48694698510

MIESZ KA NIE – WY NAJ MĘ
% Wy naj mę po kój dla ko bie ty bez na ło gów, z od dziel nym wej ściem
z klat ki. Ci cha, spo koj na oko li ca, do bra lo ka li za cja. Ce na 300 eu ro.
Tel. 0488.317.702

MIESZ KA NIE – SZU KAM 
% Po szu ku ję apar ta men tu do wy na ję cia w An twer pii, max. do 500 eu -
ro ze wszyst kim. Kon takt Ewa tel.: 0495.176.079

SPRZE DAM
% Sprze dam ko ło do ja zdo we do vw golf 5 tu ran itp. Pa su je do au di
i sko dy, ce na 100 eu ro, tel.: 0486.607.762

% Sprze dam na wi ga cję gar min250w, ce na 50 eu ro, pu deł ko z in struk -
cją, sd kar ta z ma pa mi na 2013 r, nr kon tak to wy: 0486.607.762

TO WA RZY SKIE
% Ko bie ta 54 lat Me nen W.VL. szu ka wol ne go męż czyz ny w ce lu 
po waż ne go związ ku, tyl ko po waż ne ofer ty. SMS po g. 20.00 
tel. 0483.643.023

% Mam 39 lat, nie szu kam związ ku lecz roz sąd nej przy ja ciół ki. 
Tel.: 0484.703.128

Najnowsze oferty pracy Job Talent na www.antwerpiapopolsku.be 



Clean Space dienstencheques

UWAGA NOWY ADRES
Od 28 października jesteśmy do waszej dyspozycji 

w każdy dzień tygodnia od 10 do 17.30 
przy Quellinstraat 21 (na przeciwko Brico)

Brakuje ci kilku godzin i szukasz dodatkowych klientów?- 
U nas ich znajdziesz.

Paniom ze swoimi klientami pomagamy znalezć dodatkową pracę, a ponadto oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie
– czeki żywnosciowe o wartości 7€ od pierwszego dnia pracy
– wszystkie świadczenia socjalne (ubezpieczenie zdrowotne, premię końcoworoczną, wakacyjne,...)
– roczny abonament komunikacji miejskiej (De Lijn)
– pomoc w sprawach administracyjnych
– rozliczenia podatkowe
– informacje o prawie do urlopów okolicznościowych (wychowawczego, edukacyjnego, seniora i innych) 
oraz pomagamy w dopełnieniu formalności

– szkolenia
– prezenty okolicznościowe oraz imprezy firmowe dla Pań i ich dzieci
– miłą i rzetelną obsługę oraz przyjazną atmosferę

Respektujemy prawa pracownika i przepisy kodeksu pracy.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 0484/397 465.
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Ambasada RP w Królestwie Belgii
Rue Stevin 139, 1000 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 7804 200
Tel. +32 (0) 2 7390 10l
Fax +32 (0) 2 736 18 31
www.bruksela.msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP
w Królestwie Belgii
Rue des Francs 28. 1040 Bruksela
Tel. +32 (0)2 739 01 01
Tel. Dyżurny +32 (0) 492 727 405
po godzinach pracy urzędu,
wyłącznie w sprawach pilnych
takich jak nagłe zgony, wypadki,
zagrożenia życia
Fax +32 (0)12 736 44 59
www.bruksela.msz.gov.pl

Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
Tel. 03 2269212, GSM 0475965159
mail: pruska@skynet.be
www.szkolapolskabe

Centrum Pomocy Prawnej
w Antwerpii
Instytucja powołana przez MSZ
w Warszawie, do dyspozycji są
konsultanci, prawnicy, psycholog,
pedagog i logopeda. Porady tylko
na umówione spotkanie
Tel.: 0485 628 498
e-mail.:
centrumantwerpia@gmail.com
www.centrumpomocyprawnej.be 

Adwokaci
Jeżeli masz jakieś prawne problemy,
szukasz pomocy a nie masz dużych
dochodów i nie stać cię na adwokata
możesz skorzystać z pomocy
prawnej. W zależności od dochodów
możesz ją uzyskać za niewielką
kwotę lub zupełnie za darmo.
Pomoc obejmuje wszystkie aspekty
prawne (sprawy rodzinne,
odszkodowania, itp.)
Orde van advooaten te Antwerpen
Bolivarplaats 20/ 15, 2000
Antwerpen, tel. 03/260 72 50
godz: przyjęć od 14.30 – 16.00
Najlepiej umówić się wcześniej na
spotkanie: W okresie lipiec, sierpień
– tylko we wtorki i czwartki.
Umawianie się telefonicznie: 
w godz. 10.00-12.00, tel. 03/260 72 80

Ubezpieczenia
Save Insurance 
Plantin en Moretuslei 128-134,
Antwerpia tel: 03 216 85 20

Card stop
W przypadku zgubienia karty
bankowej należy ją jak najszybciej
zablokować:
070 344 344

Telefony awaryjne w Belgii
Pogotowie ratunkowe i straż
pożarna 100
Policja 101
Europejski numer alarmowy
w sytuacjach zagrożenia życia,
zdrowia lub mienia 112
Telefon zaufania dla dorosłych 107
Zaginięcie dziecka lub przemoc
seksualna wobec dziecka „Child
focus” 110
Pomoc drogowa 0703 44 777

De blauwe lijn 
Specjalna linia uruchomiona przez
policję:.kradzież samochodu,
zastawiony wjazd/wyjazd,
odholowano samochód itd. 
Tel. 0800 123 12, e-mail:
deblauwelijn@politie.antwerpen.be

Szpitale oraz kliniki w Antwerpii
i okolicach
Strona internetowa poświęcona
szpitalom w Belgii:
www.hospitals.be

Lekarze dyżurni
tel. 0900 10 512
www.hwpantwerpen.be

Dentyści dyżurni
tel. 0903 99 591
www.tandarts.be, tel.: 0903 39 969
(weekendy i święta 
w godz.9:00-18:00)

Apteki dyżurne
www.apotheek.be – należy kliknąć
na „wachtdiensten apothekers”
i wpisać swój kod pocztowy,
lub tel.: 0900/10500 (w ciągu dnia),
0900/10512 (22:00-9:00)

Antigiftcentrum
Pomoc w przypadku kontaktu np.
dziecka ze środkami chemicznymi,
gdy potrzebujemy natychmiastowej
porady
Tel.: 070 245 245
www.poisoncentre.be

LEKARZE POLSKOJĘZYCZNI
W ANTWERPII I OKOLICACH

Lekarze domowi
- Martin Rosenblum tel.
03/218.77.07
- Jana Vavrowa tel. 0475/8314135
przyjmują na Mechelsesteenveg 217,
na umówione spotkanie
- Henri Jakubowicz tel,
03/239.18.19, Belgiêlei 124

Laryngolog
Andrzej Zarowski
Valaarstraat 131, 2610, Belgia
+32 3 827 56 42
W szpitalu Sint-Augustinus.
tel: O3 443 36 04

Pediatra
Kurotowa Andrea.
Szpital Sint Vincentius. 
St-Vincentiusstraat 20. 2018
Antwerpia,
tel. 03 285 28 35

Dentysta
- Polskie Centrum Dentystyczne,
Langeheemstmat 122, 
tel.: 0487 427724
- Magdalena Uscinowicz
Egied Segerslaan 5,
2610 wilrijk, teLO3/828 52 60

Dietetyk
Paulina Dabrowska
Miksebaan 189
2930 Brasschaat (Antwerpia)
tel. 03/651 64 61

Polski kościół
Msze święte: środa godz. 19:00,
sobota godz., 18:30
niedziela godz.9:00 i 13:00
Pierwszy piątek miesiąca – msza
święta o godzinie 19:00
Pól godziny przed każdą mszą
– nabożeństwo i spowiedź
Adres: Kościół pod wezwaniem 
św. Teresy, Berchem.
Grotesteenweg 650
Kontakt z duszpasterzem: 
ks. Ryszard Kurowski
Oudesteenweg 66, 2060 Antwerpen.
tel: 03 233 87 93

Bracia Mniejsi Kapucyni
niedziela godz., 12:15 i 17:00
Antwerpia centrum, pomiędzy Korte
Winkelstraat 1 a Ossenmarkt 14
www.kapucyni.be

Waż ne nu me ry te le fo nów
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