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Witajcie,

to pierwszy numer miesięcznika, który powstał z myślą o Was – drodzy
czytelnicy. W odpowiedzi na oczekiwania wielu Polaków mieszkających
w Antwerpii i jej okolicach, chcemy przybliżyć Wam wszystkie aspekty
życia na emigracji. Znajdziecie tu porady prawne, odpowiedzi na
nurtujące Was pytania. Poznacie historie Polaków, mieszkających
w Antwerpii. Specjalnie dla Was w każdym numerze znajda się
niezbędne adresy, telefony, praktyczne porady i informacje ułatwiające
codzienne życie.
Chcemy też przybliżyć Wam Antwerpię i jej okolice oraz zachęcić do
poznania miasta, w którym mieszkacie. Mamy nadzieje, że każdy z Was
będzie mógł znaleźć w tym miesięczniku coś dla siebie. Piszcie do nas,
o tym co Was nurtuje, czego chcielibyście się dowiedzieć. Czekamy na
Wasze propozycje. Twórzcie tę gazetę razem z nami.

RREEDDAAKKCCJJAA

PPiieerrwwsszzyy  nnuummeerr  wwyyddrruukkoowwaannoo  pprrzzyy  wwssppaarrcciiuu  ffiinnaannssoowwyymm  AAggoorryy  HHoollddiinngg..
DDzziieekkuujjeemmyy..  
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Fundacja „Children of Europe” powstała rok temu w Antwerpii.
Niedawno świętowaliśmy swoje „urodziny” i cieszymy się, że udaje nam
się realizować nasze plany. Należy do nich głównie promowanie Polski
w Belgii, ale nie tylko takie „zwyczajne”, lecz z pomocą dzieci Polonii.
Nasz obecny projekt, związany z polska prezydencją w Radzie Unii
Europejskiej, to „Tańce Polskie”, czyli prezentacja folkloru polskiego,
w nowoczesny i bardzo przystępny sposób. Chcemy za pomocą śpiewu
i tańca pokazać tutejszym mieszkańcom, jak ciekawa jest polska kultura
ludowa, a przy okazji pomagamy młodej Polonii poznać tradycje ich
rodzinnego kraju. Będzie też nagrana płyta cd i odbędą się koncerty.
Naszym młodym artystom oraz odbiorcom gwarantujemy mnóstwo
wrażeń podczas tras koncertowych. 
Równocześnie pracujemy nad przygotowaniami do Kiermaszu Polskiego,
który mamy nadzieję wpisze się na stałe do kalendarza imprez
w Antwerpii. Już teraz serdecznie zapraszamy 2. i 3. lipca 2011 r. na
Steenplein, zarówno Polaków, jak i mieszkańców Antwerpii, do
wspólnego świętowania historycznego wydarzenia, jakim jest
wspomniane przewodnictwo. 
Gazeta, która trzymacie Państwo w ręku, jest kolejnym naszym
pomysłem, abyśmy czuli się bardziej ze sobą związani i było nam raźniej
w codziennym życiu.
Pomysłów mamy jeszcze dużo i mamy nadzieję, że z pomocą wielu
życzliwych osób będziemy je realizować. 

ZZAARRZZĄĄDD  FFUUNNDDAACCJJII



„„EEppii  ssoo  ddee”” to sklep z uży wa ną (ale niech nikt się
od ra zu nie znie chę ca), oldscho o lo wą” odzie żą.
Po le cam wszyst kim kre a tyw nym, a zwłasz cza
al ter na tyw nym, któ rzy lu bią się ba wić mo dą
i do dat ka mi. Jak to by wa w te go ro dza ju skle -
pach, mo że my tu zna leźć te jed ną, nie pow ta rzal -
ną rzecz, któ ra aku rat bę dzie nam pa so wać do
wy kre o wa nej przez nas ca ło ści. Każ da wi zy ta
tu taj mo że być faj ną przy go dą, wte dy na pew -
no nie od stra szy nas żad na ce na. Sklep ofe ru je
tak że sprze daż in ter ne to wą na stro nie
wwww.epi so de.eu.
Adres: Ste en ho u wer svest 34a, An twer pia.

Je śli za sta na wia cie się, co zro bić w we e kend,
po le cam IIrriisscchh  ppuubb  KKeell  llyy''ss. Choć jest do syć zna -
ny wśród Po lo nii, to wy bra łem to miej sce ze
wzglę du na do god ną lo ka li za cję – w cią gu kil -
ku mi nut moż na pie szo dojść na Ro os velt Pla -

ats, do Cen tra al Sta tion, czy do
tram wa ju. Mi ła ob słu ga, du ży
wy bór trun ków i mu zy ka na ży -
wo w każ dy we e kend (li stę pla -
no wa nych wy stę pów mo że cie
zna leźć na www.kel lys.be). To
na praw dę ide al ne miej sce, że -
by wy sko czyć wie czo rem ze
zna jo my mi. Moż na też po trak -
to wać je ja ko roz grzew kę przed
we e ken do wym sza leń stwem.
War to wy brać się tam na wet sa -
mot nie, gdyż ni gdy nie wia do -
mo, ko go moż na po znać. Jesz -
cze coś dla mi łoś ni ków spor tu
– kil ka te le wi zo rów roz miesz -
czo nych w róż nych czę ściach
pu bu i rzut nik wy świet la ją cy
naj waż niej sze wy da rze nia spor -
to we (prze de wszyst kim zwią -
za ne z pił ką noż ną).

Wej ście do pu bu od stro ny De Ke y ser lei i od stro -
ny Sta tie stra at, An twer pia.

KKaa  ttee  ddrraa  NNaajj  śśwwiięętt  sszzeejj  MMaa  rriiii  PPaann  nnyy to naj wię kszy
go tyc ki koś ciół w Ni der lan dach (Ho lan dia i Flan -
dria) – pół noc na wie ża ma 123 m wy so ko ści. Bo -
ga to zdo bio ny u szczy tu, mniej u pod sta wy – co
wy ni ka ze zmian sty lu, wy stę pu ją cych pod czas
bu do wy, któ ra trwa ła pra wie 200 lat (1352-
1521). W środ ku znaj du je się wie le dzieł sztu -
ki. To m.in. ob ra zy pędz la ba ro ko we go ma la rza
P.P. Ru ben sa (szcze rze mó wiąc, to choć by dla
nich war to od wie dzić to miej sce), rzeź ba Ma -
don ny z dzie ciąt kiem, bo ga to zdo bio na am bo na
i 55 wi tra żo wych okien oraz wie le in nych. Tę
mo nu men tal ną bu do wlę moż na zwie dzić co -
dzien nie (bi let w ce nie 5. eu ro) i na praw dę war -
to. W skle pi ku z pa miąt ka mi moż na do stać prze -
wod nik po ka te drze w ję zy ku pol skim. 

RRuu  ddyy
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An twer pia to mia sto nie zwy kłe. Po łą cze nie hi sto -
rii, kul tu ry i sztu ki, prze my słu i biz ne su, gdzie tra -
dy cja mie sza się z no wo czes no ścią. 
Czy pod czas co dzien nej bie ga ni ny za u wa ża my za -
le ty mia sta, w któ rym ży je my? 
An twer pię od wie dza ogrom na ilość tu ry stów,
nie któ rzy zo sta ją na dłu żej, in ni tyl ko na chwi -
lę, a my miesz ka jąc tu taj z re gu ły nie zna my na -
wet tych naj cie ka wszych miejsc. Dla te go co mie -
siąc bę dzie my przy go to wy wać ma te ria ły
przy bli ża ją ce nam na sze mia sto, ma jąc na dzie -
ję, że cho ciaż część z Was wy ru szy we wska za -
ne przez nas miej sca. 
Na po czą tek kil ka cie ka wo stek, że by po ka zać, że
na praw dę jest się czym chwa lić!
- w An twer pii miesz ka ok. 500 tys lud no ści, na po -
wierz chni 204 km2, a gę stość za lud nie nia to aż
– 2.257 oso by na km2

- to bar dzo bo ga te mia sto: mie ści się tu taj oko ło
40 ban ków, wie le to wa rzystw ubez pie cze nio wych,
spół ki ak cyj ne, gieł da

- wia do mo, że to świa to wa sto li ca dia men tów, ale
czy wie dzie li ście, że jest tu naj wię ksza na świe -
cie pro duk cja dia men tów ozdob nych?

- tu taj wznie sio no pier wszy w Eu ro pie dra pacz
chmur – To ren ge bo uw ma 24 pię tra

- tu taj też znaj du je się dru gi co do wiel ko ści port
Eu ro py (po Rot ter da mie), z prze ła dun kiem 
110 mln ton rocz nie

- za byt ko wą część mia sta od no wo czes nych dziel -
nic od dzie la rze ka Schel da. Pod nią bie gnie tu -
nel łą czą cy te dwa re jo ny i jest on je dy nym na
świe cie, któ ry zo stał zbu do wa ny wy łącz nie dla
pie szych.

- wszyst kim zna ny Cen tra al Sta tion jest uzna wa -
ny za naj pięk niej szy dwo rzec w Eu ro pie, na zy -
wa ny czę sto „ko le jo wą ka te drą”.

Na ko niec trze ba do dać, że An twer pia w tym ro -
ku jest Eu ro pej ską Sto li cą Mło dzie ży. Ty tuł ten
ma „wspo ma gać in no wa cyj ne pro jek ty, któ re
uwzględ nia ły by udział mło dych lu dzi w bu do wa -
niu no wo czes ne go spo łe czeń stwa.”           cc..dd..nn..

Po le ca my w An twer pii!

Co wiesz o An twer pii?

Miej sca 
god ne uwa gi 
po le ca Ru dy, 
po szu ki wacz 
i od kryw ca 
kli ma tycz nych
miejsc 
i za uł ków
w An twer pii.

An twer pia 
w tym ro ku 
jest 
Eu ro pej ską 
Sto li cą 
Mło dzie ży.



Wła dze mia sta An twer pia pod ję ły się rea li za cji
am bit ne go pla nu, aby prze kształ cić hi sto rycz -
ną, por to wą część mia sta w dziel ni ce biu row ców,
apar ta men tow ców oraz obiek tów kul tu ral nych.
Na gru zach sta re go ma ga zy nu, nie da le ko cen -
trum mia sta po sta wio no fan ta stycz ny bu dy nek
Mu ze um Aan De Stro om – Mu ze um na rze ce.

W ogrom nym skró cie przed sta wia my kil ka naj cie -
ka wszych in for ma cji do ty czą cych te go obiek tu:

n  mu ze um wzno si się na wy so kość 63 me trów

n  ma 10 kon dy gna cji

n  ze wnętrz ne ścia ny po kry te są pły ta mi z in -
dyj skie go pia skow ca w czte rech roż nych od -
cie niach, któ re two rzą na po wierz chni bu -
dyn ku kom pu te ro wo wy ge ne ro wa ny wzór

n  w otwar tych prze strze niach, po mię dzy kon -
dy gna cja mi bu dyn ku umiesz czo no ogrom -
ne pię cio me tro we szkla ne ko lum ny umoż -
li wia ją ce po dzi wia nie An twer pii 

n  nie któ re z ko lumn prze ci na ją dwie kon dy -
gna cje two rząc 11 me tro we słu py, skąd jesz -
cze le piej moż na za chwy cać się prze pięk -
nym wi do kiem mia sta

n  du że, szkla ne otwo ry nad win da mi umoż li -
wia ją po dzi wia nie nie ba nad An twer pią

n  na osta t nim pie trze mie ści się re sta u ra cja
i sa la ban kie to wa

n  nie któ re z po miesz czeń mu ze um nie ma ja
okien, aby ochro nić eks po na ty przed dzia -
ła niem pro mie ni sło necz nych

n  oko ło 3000 alu mi nio wych dło ni za mo co wa -
nych w re gu lar nych od stę pach ozda bia ścia -
ny mu ze um; jest to sym bol na wią zu ją cy do
le gen dy mia sta 

n  wie żo wiec przy po mi na mo nu men tal ną rzeź -
bę z ka mie nia i ze szkła

n  na par te rze umiesz czo no pa wi lo ny z cie ka -
wy mi atrak cja mi kul tu ral ny mi i ku li nar ny -
mi 

n  pro jekt: Ne u te lings Rie dijk Ar chi tects – Rot -
ter dam

W Mu ze um „Na Rze ce” znaj du ją się eks po na ty
z roż nych dzie dzin, nie tyl ko te zwią za ne z mo -
rzem. Są an ty ki, ko lek cje et no gra ficz ne i zbio -
ry z roż nych za kąt ków ku li ziem skiej. Po zna my
tu hi sto rie An twer pii po przez sztu kę, zo ba czy -
my, jak przez wie ki kształ to wa ły się związ ki mia -
sta z mo rzem i ze świa tem. Do wie my się rów -
nież jak An twer pia roz wi ja ła się i ja ki mia ła
wkład w kul tu ral ne dzie dzic two ludz ko ści.

AAnn  nnaa
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63
metry
wysokości

10
kondygnacji

11.
metrowe słupy

3000
dłoni
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No i wresz cie na stał maj. Sło necz ny, cie plut ki,
ma gicz ny mie siąc i czas dla za ko cha nych szcze -
gól ny. Nie wia do mo skąd wzię ła się ta ka opi nia,
bo prze cież w tym mie sią cu nie od by wa się wię -
cej ślu bów niż w in nych. Być mo że maj dla za -
ko cha nych jest wy jąt ko wy, bo za kwi ta ją bzy,
kasz ta ny, a na uli cach na gle ro bi się bar wnie
i ko lo ro wo.
Dla cze go wraz z nad ej ściem wios ny czę ściej my -
śli my o ro man sach, przy go dach, czy no wych
zna jo mo ściach? Dla cze go od no si my wra że nie,
że nad cho dzi czas na no we wy zwa nia, a nie kie -
dy roz po czy na nie wszyst kie go od no wa?
Wraz z nad ej ściem dłuż szych dni wzra sta ocho -
ta na dłu gie spa ce ry i ak tyw ny wy po czy nek. Sło -
necz ne świat ło po zy tyw nie wpły wa na na sze sa -
mo po czu cie i do da je nam ener gii. War to
pod kre ślić, że licz ne wio sen ne ro man se ma ją
swo je źró dło w związ kach che micz nych, któ re
wy dzie la nasz or ga nizm. Ludz kie cia ło emi tu je
fe ro mo ny, któ re sty mu lu ją re ak cje sek su al ne.
Ma jo wy spa cer w słoń cu w to wa rzy stwie bli skiej
nam oso by, to naj lep szy spo sób na po pra wę sa -
mo po czu cia. Ciep łe dni po pra wia ją hu mor, a pro -

mie nie sło necz ne do da ją ener gii. Maj nie jest
za re zer wo wa ny wy łącz nie dla za ko cha nych, ale
prze cież dla cze go nie za ko chać się jesz cze bar -
dziej w na szym do tych cza so wym par tne rze? Jest
to mie siąc prze cud nej uro dy i ma gicz nej au ry,
więc ko rzy staj my ze sło necz nych dni i oka zuj -
my na sze uczu cia tym, któ rych ko cha my.
Skąd się wzię ła na zwa – „maj”?
Po dział ro ku na dwa na ście mie się cy do tarł do
Pol ski wraz z przy ję ciem chrze ści jań stwa. Wte -
dy za czął obo wią zy wać ka len darz z po dzia łem
na mie sią ce. Do na sze go słow ni ka we szły dziw -
nie brzmią ce na zwy np. „ia nu a ris” czy „mar cu -
is”. Na si przod ko wie na zwy te spol szczy li i stwo -
rzy li włas ne, bę dą ce od bi ciem te go, co w da nym
okre sie dzie je się w przy ro dzie.
Wy raz „maj” ma ro do wód ła ciń ski (od ma ius).
Ma ius miał upa mięt niać mat kę Mer ku re go – Ma -
ję, bo gi nię przy ro dy. Sło wo „ma ius” szyb ko się
spol szczy ło, stąd cza sow nik ma ić – przy o zda -
biać kwia ta mi.
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Świę to mo że mieć cha rak ter re li gij ny, pań stwo -
wy lub mię dzy na ro do wy. Mo że upa mięt nić ja -
kieś wy da rze nie, pod kre ślić wa gę pew nych prob -
le mów (np. sprzą ta nie świa ta), mo że być oka zją
do uczcze nia wy bit nej oso by (Jan Pa weł II), lub
gru py spo łecz nej czy za wo do wej.

Maj ob fi tu je w dni świą tecz ne, a oto nie któ re
z nich (we dług pol skie go ka len da rza):

11  mmaajjaa – Świę to Pra cy
22  mmaajjaa – Dzień Fla gi Rze czy pos po li tej Pol skiej
33  mmaajjaa – Świę to Kon sty tu cji Trze cie go Ma ja

i Naj święt szej Ma rii Pan ny Kró lo wej
Pol ski (ka to lic kie)

55  mmaajjaa – Dzień Eu ro py
77  mmaajjaa – Dzień Po lo nii
88  mmaajjaa – Dzień Zwy cię stwa i Świa to wy Dzień

Czer wo ne go Krzy ża
99  mmaajjaa – Dzień Unii Eu ro pej skiej

1155  mmaajjaa – Mię dzy na ro do wy Dzień Ro dzi ny (ONZ)
2266  mmaajjaa – Dzień Mat ki
3311  mmaajjaa  – Dzień Bez Pa pie ro sa (ONZ)

Są rów nież w ma ju świę ta nie ty po we i ma ło zna -
ne. Oto kil ka przy kła dów:

44  mmaa  jjaa – Dzień Ko mi nia rza
1122  mmaa  jjaa – Świa to wy Dzień Pta ków Wę drow nych
1155  mmaa  jjaa  – Dzień Pol skiej Nie za po mi naj ki
1199  mmaa  jjaa – Dzień Do brych Uczyn ków
2200  mmaa  jjaa – Mię dzy na ro do wy Dzień Pły nów

Do My cia Na czyń
2255  mmaa  jjaa – Dzień Mle ka
3311  mmaa  jjaa – Dzień Bo cia na Bia łe go

Część z tych świąt ma cha rak ter mię dzy na ro do -
wy, np. Świę to Pra cy czy Dzień Unii Eu ro pej -
skiej oraz Mię dzy na ro do wy Dzień Ro dzi ny.

W dniach od 15 do 21 ma ja w Eu ro pie ma miej -
sce Eu ro pej ski Ty dzień Mło dzie ży (ETM) or ga -
ni zo wa ny przez Ko mi sje Eu ro pej ska. W Bel gii
roz po czy na się 15 ma ja w Bruk se li, nato miast
w An twer pii – 16 ma ja. W ra mach te go wy da -
rze nia od bę dzie się spot ka nie z panią An dro ul -
la Vas si liou – ko mi sa rzem do spraw edu ka cji
i wie lo ję zycz no ści oraz pa nem Jo se Ma nu e lem
Ba ros so – prze wod ni czą cym Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. 
ETM ma na ce lu pu blicz ne go wy ra ża nia włas -
nych po glą dów na te ma ty ich do ty czą ce, ma ją -
ce wpływ na ich przy szłość. 

Jed no cześ nie 18 ma ja ma my Mię dzy na ro do wy
Dzień Mu ze ów i Eu ro pej ska Noc Mu ze ów. Tej
no cy wię kszość mu ze ów i in sty tu cji kul tu ral -
nych moż na zwie dzać do póź nych go dzin noc -
nych ko rzy sta jąc z wie lu atrak cji przy go to wa -
nych spe cjal nie na te oka zje – czę sto za dar mo
lub za sym bo licz na op ła tę.

A tak przy oka zji pa mię taj my o na szych ro dzin -
nych i pry wat nych świę tach. Pew nie nikt nie
zwol ni nas z pra cy np. w rocz ni ce po zna nia na -
szej uko cha nej, ale ile ra do ści da nam ta kie na -
sze ma łe pry wat ne świę ta... 
Ży czy my wam wy peł nie nia ca łe go ro ku sa my -
mi świą tecz ny mi dnia mi!

AAnn  nnaa  

Maj – mie siąc za ko cha nych?

Ma jo we świę ta 
– zna ne i mniej po pu lar ne

„Maj, 
maj do ko ła 
się świę ci,

od won nych
bzów, 
sza lo nych
bzów,

wprost 
w gło wie się
krę ci…” 

EEdd  wwaarrdd  
SSttaa  cchhuu  rraa



JJaakk  wwyy  gglląą  ddaa  łłyy  TTwwoo  jjee  „„ppoo  cczząątt  kkii””  ww BBeell  ggiiii??  NNiiee  kkttóó  rryymm
oossoo  bboomm  pprrzzee  ssttaa  wwiiee  nniiee  ssiięę  nnaa  żżyy  cciiee  ww oobb  ccyymm  kkrraa  jjuu  pprrzzyy  --
cchhoo  ddzzii  łłaa  ttwwoo,,  iinn  nnyymm  zz dduu  żżyymm  ttrruu  ddeemm..  JJaakk  bbyy  łłoo  uu CCiiee  --
bbiiee??  
Mo je po cząt ki w An twer pii by ły bar dzo trud ne. Ma ła
pen sja, ma lut kie miesz kan ko, je den po ko ik, a ja to tal -
nie za gu bio na, z bar dzo „ogra ni czo ną” wie dzą o Bel gii
i Bel gach. Do dat ko wo, wszyst kie ad mi ni stra cyj ne trud -
no ści wy da wa ły mi się nie do przej ścia. Mo gę jesz cze
do dać, że część lu dzi, któ rych po zna łam na po cząt ku
po by tu w Bel gii, bar dzo mnie roz cza ro wa ło i za wio dło
mo je za u fa nie. Mu sia łam do brze „zwe ry fi ko wać” zna -
jo mo ści. Nie zna łam i do dziś nie znam ję zy ka fla man -
dzkie go. Nie wspo mi nam te go okre su naj le piej. W stycz -
niu mi nę ły do kład nie 3 la ta od mo men tu, kie dy
za miesz ka łam w An twer pii.
AA jjaakk  ddzziiśś  wwyy  gglląą  ddaa  TTwwoo  jjaa  ssyy  ttuu  aa  ccjjaa??
Te raz czu ję się du żo le piej, prze de wszyst kim dla te go,
że zwe ry fi ko wa łam po glą dy na wie le spraw. Mam też
do brą pra cę. Uda ło mi się „sta nąć na no gi”, cho ciaż wy -
ma ga ło to ogrom nie du żo dys cy pli ny, zmia ny sty lu ży -
cia i po świe ce nia się pra cy. Zro zu mia łam, że ze zna jo -
mo ścią ję zy ka fran cu skie go i an giel skie go mo gę so bie
po ra dzić we Flan drii. Miesz kań cy An twer pii roz ma wia -
ją ze so bą w wie lu ję zy kach i fla man dzki nie jest nie -
zbęd ny w co dzien nym fun kcjo no wa niu.
CCzzyymm  ssiięę  zzaajj  mmuu  jjeesszz??  
Je stem ma na ge rem w du żej mię dzy na ro do wej fir mie,
któ ra, w po ję ciu ogól nym, zaj mu je się stat ka mi. Nie
chcę mó wić o szcze gó łach, bo są bez zna cze nia, waż ne
jest, że ja ko Po lka od nio słam suk ces w Bel gii, bo pra -
cu ję w swo im za wo dzie (po stu diach na Wyż szej Szko -
le Mor skiej w Szcze ci nie – do pi sek re dak cji) i mam per -
spek ty wy roz wo ju ka rie ry. 
CCoo  ssąą  ddzziisszz  nnaa  ttee  mmaatt  ppoo  lloo  nniiii  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii??  
Pod czas roz mów z Po la ka mi miesz ka ją cy mi w An twer -
pii czę sto uświa da miam im, że tu taj moż na zna leźć nor -
mal ną pra cę i ro bić coś, co się na praw dę lu bi. Spo ty -
ka łam się tak że z za zdro ścią ze stro ny nie któ rych
pol skich emi gran tów – bo pra cu ję tu w swo im za wo -
dzie; mam pen sję, na któ rą nie mo gę na rze kać i dla te -
go, że po pro stu mi sie uda ło. Nie zro zu mia łym dla nich
by ło to, że ja miesz kam i pra cu ję w An twer pii i pla nu -
ję tu po zo stać. Nie sie dzę tu taj tyl ko dla te go, że by za -
ro bić pie nią dze i na tych miast po tym wró cić do Pol ski.
JJaa  kkiiee  ooccee  nniiaasszz  sswwoo  jjee  rree  llaa  ccjjee  zz bbeell  ggiijj  sskkii  mmii  kkoo  llee  ggaa  mmii
ww pprraa  ccyy??
Mo gę po wie dzieć, że w pra cy mam „do bre ukła dy”. Nie
na rze kam na współ pra cę z ko le ga mi, prze de wszyst kim
dla te go, że nie ja jed na je stem „z za gra ni cy”. Zes pół,
w któ rym pra cu ję, jest mię dzy na ro do wy – mam ko le gów
róż nych na ro do wo ści. Oczy wi ście są też Bel go wie. Jed -
nak uda je nam się żyć w sym bio zie. W pra cy po tra fi my
po go dzić róż ni ce kul tu ro we, sza nu je my sie bie i swo je
przy zwy cza je nia, wie le na u czyć, po znać od mien ne kul -
tu ry, moż na też się za przy jaź nić.
CCzzyy  PPoo  llaa  ccyy  bbaarr  ddzzoo  rróóżż  nniiąą  ssiięę  oodd  BBeell  ggóóww??  
Nie ma wię kszych róż nic. Pra ca wy ko ny wa na przez Bel -
ga wy glą da po dob nie jak ta, wy ko ny wa na prze ze mnie. 
Mo że tyl ko cza sem mam wra że nie, że Po la cy są w sta -
nie po świę cić się w 100% te mu, co ro bią. Sta ra ją się
wy ko nać wszyst ko na czas i nie od kła dać za dań na dzień
na stęp ny. Bel go wie chy ba aż ta kiej pre sji nie od czu wa -
ją. Cho ciaż to na praw dę za le ży od sy tu a cji. Zda rza się,
że i Bel go wie zo sta ją w pra cy po go dzi nach, kie dy pro -

jekt jest na praw dę waż ny. Rzecz, któ ra w Bel gii wy da -
je mi się cha rak te ry stycz na, to „po wol na” ad mi ni stra -
cja. Cza sem zda rza się, że kil ka dni trwa za ła twie nie
jed ne go do ku men tu. Po nie waż w pra cy sta ram się za -
wsze szyb ko dzia łać, wy ko rzy stu ję więc swo je zna jo -
mo ści i „za ła twiam” ta ką spra wę w 10 mi nut. Ale, jak
to mó wią – „Po lak po tra fi”.
SSzzuu  kkaasszz  ppoo  ddoo  bbiieeńńssttww  mmiięę  ddzzyy  BBeell  ggiiąą  aa PPooll  sskkąą??
Miesz kam tu już po nad 3 la ta. Oczy wi ście, tęsk nię za
Pol ską – tam mam ro dzi nę, pa mię tam do kład nie mo je
ro dzin ne mia sto, mo ich zna jo mych... Kie dy tyl ko mam
moż li wość, sta ram się ich od wie dzać, choć ze wzglę du
na cha rak ter mo jej pra cy, nie jest to ła twe. Chcia ła bym
tu pod kre ślić, że nie szu kam po do bieństw z Pol ską. Bel -
gia nie by ła pier wszym kra jem, do któ re go wy e mi gro -
wa łam. Wcześ niej miesz ka łam w Ho lan dii, Fran cji i tam
na u czy łam się, że by nie po rów ny wać in nych na ro dów
do Po la ków. Ła twiej jest po pro stu za ak cep to wać róż -
ni ce i do sto so wać się do ży cia w da nym kra ju, co nie
prze szka dza, oczy wi ście, w pod trzy my wa niu pol skiej
tra dy cji. Jed nak jest to spra wa tak in dy wi du al na, że
nie mo gę wy po wia dać się za in nych. Ja ni gdy nie za -
po mi nam o ro dzi nie, o świę tach. Go tu ję pol skie po tra -
wy, wi du ję się z Po la ka mi i ro bię za ku py w pol skim
skle pie. Ni gdy nie wsty dzi łam się swo je go po cho dze -
nia i ni gdy nie ukry wa łam swo jej na ro do wo ści. Wręcz
prze ciw nie, cie szę się, że je stem Po lką i że jest tu wie -
lu Po la ków. To da je mi po czu cie, że je stem „u sie bie”. 
CCzzee  ggoo  BBeell  ggoo  wwiiee  mmoo  ggllii  bbyy  nnaa  uu  cczzyyćć  ssiięę  oodd  sswwoo  iicchh  ppooll  --
sskkiicchh  zznnaa  jjoo  mmyycchh??  
Nie wiem, cze go mog ła bym na u czyć Bel gów? Chy ba
naj waż niej sze, co uda ło mi się w nich zmie nić, to ste -
re o typ Po la ka pi ją ce go „mo rze al ko ho lu”. Nie ste ty, ta -
kie opi nie o nas czę sto sły sza łam. Przy bliż szym po zna -
niu moi bel gij scy zna jo mi prze ko na li się, że my Po la cy,
po tra fi my do brze i so lid nie pra co wać, a al ko hol pi je my
od świę ta. Prze ko na li się, że wie lu pol skich emi gran -
tów to oso by świet nie wy kształ co ne. Zro zu mie li też, że
na szą kul tu rę kształ to wa ło wie le waż nych i pod nio -
słych fak tów. Sta ram się za wsze przed sta wić im Pol -
skę z jak naj lep szej stro ny. Czę sto roz ma wia my o hi -
sto rii, sły szę wie le py tań o to, jak by ło „w ko mu niz mie”.
Mo że nie któ rym cięż ko w to uwie rzyć, ale Bel go wie na -
praw dę się tym in te re su ją. Pa mie tam wie le py tań o Ka -
tyn, któ re pa da ły po „ka ta stro fie smo leń skiej”. Bar dzo
chcie li wie dzieć, dla cze go to miej sce jest dla nas Po la -
kow tak waż ne, co zna czy ło w na szej hi sto rii, etc. Roz -
ma wia liś my o tym nie mal ca łe po po łud nie, za miast pra -
co wać.
KKiill  kkaa  ppoo  rraadd,,  kkttóó  rree  mmoogg  łłaa  bbyyśś  uuddzziiee  lliićć  PPoo  llaa  kkoomm  mmiieesszz  --
kkaa  jjąą  ccyymm  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii??
Ni gdy nie moż na się pod da wać. Trze ba po ka zy wać, że
je steś my sil ni i że wszyst ko jest moż li we, a je śli cho dzi
o spra wy urzę do we – to trze ba uzbro ić się w cier pli -
wość. Na pew no trze ba też zwra cać uwa gę na zna jo mo -
ści. Z do świad cze nia wiem, że nie wol no wszyst kim
ufać. War to więc do kład nie się przy jrzeć no wo po zna -
nej oso bie.
CCzzee  ggoo  nnaajj  bbaarr  ddzziieejj  bbrraa  kkuu  jjee  CCii  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii??
Kuch ni mo jej ma my – pie ro gów ru skich, bar szczu,
i pach ną cych, praw dzi wych wę dlin z ma łej, pry wat nej
ma sar ni. Bra ku je mi za pa chu do mu. No i oczy wi ście
mo je go psa!

ZZ MMaa  ggddąą  rroozz  mmaa  wwiiaa  łłaa  MMAA  GGDDAA  MMUU  SSII  TTOOWW  SSKKAA
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Z łez ką w oku, nie ko niecz nie.
Po lak jed nak po tra fi... 
Ma gda, 
Po lka, któ ra 
od czte rech lat
pra cu je ja ko
ma na ger 
w du żej 
mię dzy na ro do -
wej fir mie,
opo wie dzia ła
nam o swo im
ży ciu 
na emi gra cji. 



Pra ca w sy ste mie cze ków usłu -
go wych jest do fi nan so wy wa ną
przez pań stwo bel gij skie for -
mą two rze nia no wych miejsc
pra cy i po zby cia się tzw. sza rej
stre fy za trud nie nia w sek to rze,
czy li pra cy na czar no.

Za i ni cjo wa ny przez bel gij ski
rząd fe de ral ny w 2004 ro ku sy -
stem prze kro czył naj śmiel sze
ocze ki wa nia. Dziś na te re nie
Bel gii ty sią ce osób wy ko nu je
pra ce do pusz czo ne w tym sy -
ste mie. Są to: sprzą ta nie do -
mów i apar ta men tów, my cie
okien, pra nie i pra so wa nie,
przy go to wy wa nie po sił ków,
drob ne pra ce kra wiec kie, 
ro bie nie za ku pów, po moc
w prze wo zie osób z ogra ni czo -
ną moż li wo ścią ru cho wą i nie -
peł no spraw nych.

Wszyst kie pra ce mo gą być wy ko ny wa ne tyl ko
dla użyt kow ni ków pry wat nych.
Pra cu jąc w sy ste mie cze ków usłu go wych nie
mo że my więc sprzą tać skle pów, kla tek scho do -
wych, prak tyk le kar skich i ap tek.
Każ da oso ba pra gną ca pra co wać w tym sy ste -
mie mu si naj póź niej do 2. dnia po roz po czę ciu
pra cy pod pi sać umo wę o pra cę („kon trakt w sy -
ste mie dien sten che qu es”) w opar ciu o za sa dy
ko mi te tu pa ry tar ne go 322.01.

JJaakk  ppoo  wwii  nniieenn  wwyy  gglląą  ddaaćć  kkoonn  ttrraakktt??

W kon trak cie po win ny zna leźć się na stę pu ją ce
in for ma cje: 

n  do kład ne da ne obu stron
n  przy zna ny fir mie nu mer poz wo le nia
n  da ta wej ścia w ży cie umo wy o pra cę (w przy -

pad ku umo wy na czas okre ślo ny, da ta jej
za koń cze nia)

n  wy miar cza su pra cy i gra fik ty god nio wy.

W umo wie o pra cę po win ny zna leźć się tak że
in for ma cje na te mat staw ki go dzi no wej (obec -
ne mi ni mum to 9,48� . 9,85�  po prze pra co wa -
nym ro ku, 9,98�  po 2 la tach i 10,08�  po prze -
pra co wa niu 3 lat), spo so bie otrzy ma nia
wy na gro dze nia (prze lew na kon to ban ko we, go -
tów ka), okre su prób ne go i okre su wy po wie dze -
nia.
Umo wa o pra cę mo że zo stać za war ta już od 3
go dzin ty god nio wo.
Pra co daw ca zo bo wią za ny jest jed nak w cią gu 
3 mie się cy od da ty za war cia
umo wy za pew nić pra cow ni ko wi otrzy mu ją ce -
mu za sił ki so cjal ne lub in ne for my za po mo gi mi -
ni mum 1/3 eta tu (13 go dzin ty god nio wo) i mi -
ni mum 10 go dzin pra cy ty god nio wo po zo sta łej
gru pie pra cow ni ków.

JJaa  kkiiee  mmaasszz  pprraa  wwaa??

Pra cow nik pra cu ją cy w sy ste mie cze ków ma pra -
wo do wszyst kich świad czeń so cjal nych, tzn.:

n  płat nych dni świą tecz nych
n  ubez pie cze nia zdro wot ne go i płat nych dni

cho ro bo wych
n  ur lo pu ma cie rzyń skie go i wy cho waw cze go
n  pre mii no wo rocz nej (w wy so ko ści 4,15% do -

cho du brut to za prze pra co wa ne min. 65 dni
w okre sie od 1 lip ca do 30 czer wca)

n  pie nię dzy wa ka cyj nych (15,4% rocz ne go do -
cho du brut to)

n  za sił ku ro dzin ne go
n  za sił ku dla bez ro bot nych w przy pad ku utra -

ty pra cy (pod wa run kiem, iż prze pra co wa -
na zo sta nie wie ko wo wy ma ga na ilość dni)

n  bez ro bo cia eko no micz ne go (ok 60% staw ki
w przy pad ku, gdy nasz klient cho ru je, bądź
wy jeż dża na ur lop).

Płat ne bez ro bo cie eko no micz ne przy słu gu je pra -
cow ni ko wi tyl ko w przy pad ku, gdy nie pra co -
wał on ca ły dzień, nie za leż nie od ilo ści go dzin.
Pra co daw ca po wi nien w pier wszej ko lej no ści za -
pew nić pra cow ni ko wi za stęp stwo (któ re pra -
cow nik mu si przy jąć). Je że li nie jest to moż li -
we, do pie ro wte dy mo że my zo stać skie ro wa ni
na „bez ro bo cie eko no micz ne”.

Gdy pra cow nik w da nym dniu po wi nien pra co -
wać u 2 klien tów, a pra co wał tyl ko dla 1, nie ma
wte dy pra wa do wy pła ty bez ro bo cia eko no micz -
ne go.

W przy pad ku, gdy pra co daw ca nie za pew ni mu
za stęp stwa za dru gie go klien ta, mu si my do stać
za pła tę ta ką, jak za prze pra co wa ne go dzi ny
(100% wy na gro dze nia)
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„Dien sten che qu es”.
Wszyst ko, co po win niś my wie dzieć na ten te mat!

Za i ni cjo wa ny
przez bel gij ski
rząd fe de ral ny
w 2004 ro ku
sy stem 
prze kro czył
naj śmiel sze
ocze ki wa nia. 



Oprócz świad czeń so cjal nych, pra cow ni cy pra -
cu ją cy na za sa dach ko mi te tu pa ry tar ne go 322.01
ma ją pra wo do:

n  zwro tu kosz tów do ja zdu do pra cy i kosz tów
za prze miesz cza nie się mię dzy klien ta mi (w
za leż no ści od środ ków trans por tu obo wią -
zu ją róż ne staw ki. Moż li wy jest tak że cał -
ko wi ty zwrot kosz tów za abo na ment na pu -
blicz ne środ ki trans por tu)

n  odzie ży ro bo czej (udo stęp nio nej pra cow ni -
ko wi od pier wsze go dnia pra cy)

n  zwro tu kosz tów za utrzy ma nie czy sto ści
odzie ży, w wy so ko ści 0,20�  za każ dy prze -
pra co wa ny dzień (w przy pad ku, gdy sa mi
mu si my za dbać o jej pra nie)

Wię kszość firm ofe ru je swo im pra cow ni kom tak -
że cze ki żyw no ścio we „ma al tij dche qu es”, są one
jed nak nie o bo wiąz ko we i sta no wią przy wi lej
pra cow ni ka, a nie je go pra wo.

Cze ki żyw no ścio we sta no wią do da tek do wy na -
gro dze nia i nie zo sta ją opo dat ko wa ne.
Aby jed nak by ły one wol ne od po dat ku, mu szą
zo stać speł nio ne na stę pu ją ce wy ma ga nia:

n  re gu la min pra cy po wi nien za wie rać in for -
ma cje o moż li wo ści otrzy ma nia cze ków żyw -
no ścio wych

– pod pi sa nie „kon trak tu na cze ki żyw no -
ścio we” (jest to umo wa, w któ rej pra -
cow nik zga dza się na otrzy my wa nie cze -
ków za prze pra co wa ne dni, po win na
za wie rać war tość cze ku oraz kosz ty po -
no szo ne za rów no przez pra co daw cę jak
i pra cow ni ka)

n  za rów no pra cow nik jak i pra co daw ca mu -
szą czę ścio wo po kry wać kosz ty cze ku żyw -
no ścio we go (dla pra cow ni ka jest to rzą do -
wo usta lo ne mi ni mum w wy so ko ści 1,09�
za każ dy czek, au to ma tycz nie po trą ca ne
z wy pła ty)

n  płat ne go ur lo pu edu ka cyj ne go
n  płat ne go ur lo pu do opie ki nad cięż ko cho -

rym człon kiem ro dzi ny, lub oso bą umie ra -
ją cą

n  płat ne dni zwią za ne z na ro dzi na mi, adop -
cją, ko mu nią, ślu bem, bądź po grze bem
człon ka ro dzi ny.

MMaarr  llee  nnaa  CChhrraa  bbąąsszzcczz

Źró dła:
www.werk.be

www.dien sten che qu es-rva.be
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F.              C.
Polonia

Antwerpen
Klub piłkarski Polonia poszukuje chętnych do gry

w dwóch kategoriach wiekowych:
- seniorów (17-30 lat)

- weteranów (powyżej 30 lat)

Nasze drużyny biorą udział w rozgrywkach KVV
(amatorskiej ligi katolickiej) od 8 lat.

Klub istnieje od roku 1989.

Kontakt:   Leszek Cegłowski
tel.: 03 541 90 18

GSM: 0498 53 93 99



Wy cho wa nie i wy kształ ce nie „dwu ję zycz ne go”
dziec ka to za da nie trud ne i wy ma ga ją ce od ro -
dzi ców cier pli wo ści i kon sek wen cji w dzia ła niu.
Sa me do bre chę ci nie wy star czą, zwłasz cza, gdy
ro dzi ce po cho dzą z róż nych kra jów.
„Dwu ję zycz ność”, ina czej bi lin gwa lizm, to umie -
jęt ność po słu gi wa nia się dwo ma ję zy ka mi, trak -
to wa ny mi ja ko oj czy sty mi. I nie cho dzi tyl ko
o ro zu mie nie obu ję zy ków. We dług na u kow ców
o dwu ję zycz no ści mo że my mó wić tyl ko wte dy,
kie dy czło wiek od uro dze nia uczy się po słu gi -
wać dwo ma ję zy ka mi i my śli w dwóch ję zy kach.
Mię dzy siód mym
a dwu na stym ro kiem
ży cia jest gra ni ca, na
któ rej za ni ka ją na sze
na tu ral ne zdol no ści
przy swa ja nia ję zy ka
i przy cho dzi czas, kie -
dy mu si my za cząć się
go uczyć. 
Naj wię ksze szan se na
dwu ję zycz ność ma ją
dzie ci, po cho dzą ce
z ro dzin mie sza nych
pod wzglę dem po cho -
dze nia, w któ rych każ -
de z ro dzi ców po słu gu je się in nym ję zy kiem oj -
czy stym, jak i dzie ci, któ re uro dzi ły się za gra ni cą
lub wy e mi gro wa ły z ro dzi ca mi we wczes nym
dzie ciń stwie. Właś nie dzie ci z ta kich ro dzin ma -
ją moż li wość do ra sta nia w wie lo kul tu ro wym
oto cze niu, a ta ka sy tu a cja wzbo ga ca i po sze rza
ho ry zon ty. 
W przy pad ku od mien nych ję zy ków oj czy stych
ro dzi ców, po win no się kon sek wen tnie prze strze -
gać za sa dy „one per son, one lan gu a ge”, czy li
jed na oso ba – je den ję zyk. W prak ty ce ozna cza
to, że każ dy z ro dzi ców po ro zu mie wa się z dziec -
kiem tyl ko i wy łącz nie w swo im oj czy stym ję zy -
ku. Czę stym błę dem ro dzi ców jest prze cho dze -
nie na ję zyk wy god niej szy dla dziec ka – cho dzi
tu prze de wszyst kim o mo ty wa cję. Je że li dla ma -
łe go dziec ka po ro zu mie wa nie się w obyd wu ję -
zy kach bę dzie tak sa mo waż ne, wte dy od czu je
po trze bę przy swo je nia każ de go z nich.
Dru gim przy pad kiem jest emi gra cja. Po przy -
stą pie niu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej sche mat
z re gu ły jest na stę pu ją cy – ro dzi ce de cy du ją się
na wy jazd do jed ne go z kra jów UE i cie szą się,
że ich po cie chy bę dą płyn nie po słu gi wa ły się
dwo ma ję zy ka mi – oj czy stym i „emi gra cyj nym”.
I na gle po pa ru la tach oka zu je się, że gdy dziec -
ko do ra sta i świet nie po ro zu mie wa się w jed -
nym ję zy ku, w dru gim z tru dem ko mu ni ku je się
na po zio mie pod sta wo wym. Ro dzi ce za da ją so -
bie py ta nie, kie dy po peł ni li błąd i na czym on
po le gał? I tu do cho dzi my do sed na spra wy.
W przy pad ku emi gran tów do sko na le spraw dza
się ko lej na za sa da – je den ję zyk w szko le, dru -
gi w do mu. Nie ma nic gor sze go niż po słu gi wa -
nie się w do mu przez ro dzi ców ję zy kiem led wie
przy swo jo nym, peł nym błę dów gra ma tycz nych.
Do ro słym czę sto wy da je się, że po kil ku mie sięcz -

nym kur sie ję zy ko wym mo gą swo bod nie po ro -
zu mie wać się z dziec kiem w ję zy ku ni der lan -
dzkim, gdy tym cza sem rze czy wi stość jest o wie -
le bar dziej okrut na. Dzie ci prze jmu ją błę dy
ro dzi ców i pro ces przy swa ja nia ję zy ka ob ce go
trwa o wie le dłu żej. Dla te go tak waż ne jest, aby
w do mu mó wić tyl ko w ję zy ku oj czy stym i pod
żad nym po zo rem nie prze cho dzić na ję zyk wy -
god niej szy dla dziec ka. Ro dzi ce w obec no ści po -
cie chy też po win ni mię dzy so bą roz ma wiać w ję -
zy ku oj czy stym. Do nich rów nież na le ży
ko or dy no wa nie błę dów ję zy ko wych oraz po pra -

wia nie dzie ci w na tu -
ral nych sy tu a cjach,
kie dy uży wa ją słów
w obu ję zy kach. 
Bar dzo czę stym zja wi -
skiem, zwłasz cza
u dzie ci, któ re do pie ro
za czy na ją mó wić, jest
po cząt ko we mie sza nie
ję zy ków, two rze nie
neo logizmów, czy łą -
cze nie wy ra zów. Na le -
ży pa mię tać, że jest to
zja wi sko nie szko dli we
i na ogół mi ja sa mo ist -

nie oko ło 3. ro ku ży cia. Trze ba pa mię tać też, że
dzie ci ma ją ce kon takt z wie lo ma ję zy ka mi czę -
sto za czy na ją mó wić póź niej niż ich ró wieś ni cy
i jest to cał ko wi cie na tu ral ny pro ces.
Naj lep sze me to dy osią ga ją ro dzi ce, któ rzy kon -
sek wen tnie za chę ca ją dziec ko do in te rak cji
w swo im ję zy ku po przez za ba wę. Pły ty z pio sen -
ka mi, fil my na DVD, książ ki, ukła dan ki są do -
sko na łą po mo cą w na u ce dru gie go ję zy ka.
U dzie ci „dwu ję zycz nych” czę ściej niż u ich „jed -
no ję zycz nych” ró wieś ni ków ob ser wu je się ta kie
ce chy jak otwar tość, to le ran cja, kre a tyw ność,
a prze de wszyst kim ła twość przy swa ja nia ko lej -
nych ję zy ków ob cych. Naj no wsze ba da nia po -
ka zu ją, że dwu ję zycz ność do sko na le wpły wa na
przy szłe zdol no ści ję zy ko we dziec ka i uła twia
na u kę ko lej nych ję zy ków. Spe cja li ści usta li li, że
przy swo je nie czte rech ję zy ków ob cych to nor -
ma. Do pie ro pią ty, wpro wa dzo ny w tym sa mym
cza sie co po zo sta łe, mo że na strę czyć trud no ści.
Swo bod ną „dwu ję zycz ność” osią gnie dziec ko,
któ re spę dza co naj mniej 30 pro cent cza su ob -
cu jąc z dru gim ję zy kiem.
Pa mię taj my, że dwu ję zycz ność dzie ci to wiel ki
dar, dla te go trze ba mą drze i kon sek wen tnie po -
kie ro wać na szym dziec kiem, aby po kil ku la tach
nie oka za ło się, że na sza po cie cha nie zna bie -
gle żad ne go ję zy ka. Pra wie 70 pro cent lu dzi na
świe cie po słu gu je się przy naj mniej 3. ję zy ka mi.
Na sze dzie ci, miesz ka ją ce i uczą ce się w An twer -
pii, tak że mo gą za li czać się do tej czę ści, któ ra
bie gle po słu gu je się wię cej niż jed nym ję zy kiem.
Dla te go sta raj my się mą drze po kie ro wać ich
edu ka cją ję zy ko wą, że by uni k nąć prob le mów,
tak dla nas, jak i dla na szych po ciech.

AAnn  nnaa
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Gdy nas do ty ka ła ma nie ję zy ka:
na si mi lu siń scy po li glo ta mi.

„Dwu ję zycz -
ność”,
ina czej bi lin -
gwa lizm, 
to umie jęt ność
po słu gi wa nia
się dwo ma 
ję zy ka mi, 
trak to wa ny mi
ja ko 
oj czy sty mi. 
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Pa nu je opi nia, że męż czyź ni nie są naj lep szy mi
ku cha rza mi – oczy wi ście w tym przy pad ku wy -
łą cza się za wo do wych ku cha rzy, któ rzy, rzecz
jas na, nie pod le ga ją te mu uo gól nie niu. Cho dzi
tu taj o zwy kłych „fa ce tów”. 
To du ży prob lem prze de wszyst kim dla ko biet,
któ re mu szą z ni mi żyć, bo obo wiąz ki zwią za ne
z go to wa niem spo czy wa ją wte dy głów nie na ich
de li kat nych bar kach. Dla te go, Dro gie Panie,
war to do ce nić wy sił ki tych męż czyzn, któ rzy
jed nak de cy du ją się na go to wa nie, a Was, Dro -
dzy Pa no wie do te go za chę cam. We dług sta ty -
styk, ko bie ty co raz czę ściej gu stu ją w męż czyz -
nach po tra fią cych go to wać. A że każ dy z nas,

bez wzglę du na wiek, czy przy zwy cza je nia, jest
w sta nie na u czyć się tej sztu ki, dro ga przez żo -
łą dek do ser ca wy bran ki wy da je się co raz prost -
sza. 
Dro dzy Pa no wie na po czą tek wy star czy po znać
prze pi sy na kil ka ła twych do przy rzą dze nia dań.
Spe cjal nie dla Was, zdra dzam te, któ re już wy -
pró bo wa łem. Do tych dań po trzeb ne są skład -
ni ki i… do bre chę ci. Z przy jem no ścią go tu ję dla
ro dzi ny i przy ja ciół od wie lu lat. A naj wię kszą
fraj dę spra wia mi prze ka zy wa nie te go, cze go się
na u czy łem in nym. Za pra szam więc wszyst kich
bar dzo ser decz nie do wspól ne go go to wa nia.

MMaa  rriiuusszz

Schab z suszonymi owocami

SSkkłłaaddnniikkii::
ll 11 kkgg  sscchhaa  bbuu  śśrroodd  kkoo  wwee  ggoo  ll ppiieepprrzz  ll 115500 gg  ssuu  sszzoo  nnyycchh  śśllii  wweekk
bbeezz  ppee  sstteekk  ll 115500 gg  ssuu  sszzoo  nnyycchh  mmoo  rree  llii  ll oolleejj  ll mmaa  ssłłoo  ll 11//22  sszzkkllaann  --
kkii  bbiiaa  łłee  ggoo  ddee  ssee  rroo  wwee  ggoo  wwii  nnaa  ll 11  zząą  bbeekk  cczzooss  nnkkuu

SSppoo  ssóóbb  wwyy  kkoo  nnaa  nniiaa::
1. Op łucz mię so, osusz i na trzyj pie przem. Zrób w mię sie pod -

łuż ne otwo ry cien kim no żem i każ dy otwór wy peł nij su szo ny -
mi owo ca mi. 

2. Po sma ruj schab do kład nie ole jem. Ułóż w na czy niu ża ro od -
por nym, po syp wiór ka mi ma sła i skrop let nią wo dą. 

3. Piecz oko ło go dzi ny w 180°C, w cza sie pie cze nia czę sto po le -
waj wy twa rza ją cym się so sem. Pod ko niec pie cze nia mię so po -
lej wi nem i po syp po sie ka nym czos nkiem.

Kokosowy krem
SSkkłłaaddnniikkii::
ll  33  oorrzzeecchhyy  kkookkoossoowwee  ll  440000  mmll  śśmmiieettaannkkii  kkrreemmóówwkkii  3300  %%    ll
220000  mmll  mmlleecczzkkaa  kkookkoossoowweeggoo    ll    44  żżóółłttkkaa    ll  1100  ddaagg  ccuukkrruu  ppuuddrruu
11  łłyyżżkkaa  rruummuu    ll  ssookk  zz  ½½  ccyyttrryynnyy    ll  11  łłyyżżkkaa  żżeellaattyynnyy    ll  55  ddaagg
wwiióórreekk  kkookkoossoowwyycchh

SSppoo  ssóóbb  wwyy  kkoo  nnaa  nniiaa::
1. Orzechy przeciąć w poprzek na pół. Żółtka utrzeć z połową

cukru na parze, ciągle ucierając wlać gorące mleczko kokosowe.
2. Żelatynę namoczyć w 4 łyżkach zimnej wody, a kiedy

napęcznieje, podgrzać żeby się rozpuściła, przestudzić.
3. Wlać do żółtek, połączyć ze śmietaną ubitą z pozostałym cukrem

oraz wiórkami kokosowymi, rumem, sokiem z cytryny,
delikatnie wymieszać, odstawić, a kiedy zacznie tężeć przełożyć
do rękawa cukierniczego i napełnić kokosowe miseczki.

4. Posypać wiórkami kokosowymi

Kuchnia męskim okiem  



ZA PRA SZA MY NA 

LET NIE WAR SZTA TY AR TY STYCZ NE
„ZA BA WA ZE SZTU KĄ”

An twer pia, li piec 2011

WW pprroo  ggrraa  mmiiee  mm..iinn..::
n tworzenie własnych dziel inspirowanych pracami

najwybitniejszych malarzy, rzeźbiarzy i muzyków
n wyjścia dzieci do muzeum i na wystawy, które będą inspiracją

do dalszej pracy, 
n poznanie wybranych technik plastycznych
n przybliżenie różnych stylów tanecznych
n zabawa w teatr
n zajęcia dla rodziców z dziećmi: wspólne malowanie, 

wspólne zajęcia rytmiczne i wspól na za ba wa w te atr

Wszy scy wie my jak waż ne jest wy cho wa nie po przez sztu kę. Na na szych war szta tach chce my uwraż li wiać dzie ci
na roż ne dzie dzi ny sztu ki. Po mo że im to w po zna wa niu sie bie i świa ta. 

W ar ty stycz nym dzia ła niu bę dą uczyć się kre a tyw no ści, roz wi jać ar ty stycz ne zdol no ści i na bie rać pew no ści sie bie.

ZZaa  ppii  ssyy  jjuużż  ttee  rraazz!!  
zzaa  ddzzwwoońń::  00449999  772211116600  

lluubb  wwyy  śślliijj  ee--mmaa  iill::  iinn  ffoo@@cchhiill  ddrree  nnoo  ffee  uu  rroo  ppee..bbee
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WWyy  ddzziiaałł  KKoonn  ssuu  llaarr  nnyy  AAmm  bbaa  ssaa  ddyy  RRzzee  cczzyy  ppooss  ppoo  llii  tteejj  PPooll  --
sskkiieejj  ww BBeell  ggiiii
Rue des Francs 28 
1040 Et ter be ek Bruk se la 
Tel cen tra la: 00 32 2 73 90 100 lub 101
Tel se kre ta riat: 00 32 2 73 90 121 
Ema il: be bru amb3@msz.gov.pl
Go dzi ny otwar cia: pon – wy łącz nie na umó wio ne
wcześ niej spot ka nie
Wto rek, czwar tek, pią tek: 09.00-13.00, śro da 13.00-18.00

AAmm  bbaa  ssaa  ddaa  RRPP  ww BBrruukk  ssee  llii
Ave nue des Ga u lo is, 29
1040 Bruk se la
tel.+32 2 739.01.00, +32 2 739.01.01, +32 2 735.72.12
fax +32 2 736.18.81
e-ma il: sec re ta riat@po lem bas sy.be
www: www.bruk se la.po lemb.net

TTee  llee  ffoo  nnyy  aawwaa  rryyjj  nnee  ww BBeell  ggiiii
Po go to wie ra tun ko we i straż po żar na 110000
Po li cja 110011
Ser wis w przy pad ku wy pad ku, agre sji 111122
Te le fon za u fa nia dla do ro słych 110077
Za gi nię cie dziec ka lub prze moc sek su al na 
wo bec dziec ka „Child fo cus” 111100

BBiiuu  rroo  TTuu  rryy  ssttyycczz  nnee  wwee  FFllaann  ddrriiii::  
tel 02/504 03 00 
lub ema il: in fo@toe ris mev la an de ren.be

SSzzppii  ttaa  llee  oorraazz  kkllii  nnii  kkii  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii  ii ookkoo  llii  ccaacchh::
SSttrroo  nnaa  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wwaa  ppoo  śśwwiięę  ccoo  nnaa  sszzppii  ttaa  lloomm  ww BBeell  ggiiii::
wwwwww..hhooss  ppii  ttaallss..bbee

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) ZNA Sint Eli sa beth (szpi tal), Le o pol dstra at 26,
2000 An twer pia, tel 03/2344111
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Waż ne nu me ry te le fo nów 
w Bel gii i An twer pii:



LLee  kkaa  rrzzee  ppooll  sskkoo  jjęę  zzyycczz  nnii  
ww AAnn  ttwweerr  ppiiii  ii ookkoo  llii  ccaacchh::

Agniesz ka Bor kie wicz
Mug gen ber glei 278
2100 De ur ne Tel. 03/321.58.39 

An drzej Za row ski
Va la ar stra at 131, 2610, Bel gia +32 3 827 56 42 
W szpi ta lu Sint-Au gu sti nus 
tel: 03 443 36 04

Mar tin Ro zen blum tel. 03/218.77.07

Ja na Vav ro wa tel. 0475/83.14.35

Hen ri Ja ku bo wicz tel. 03/239.18.19 

Ku ro to wa An drea
Szpi tal Sint Vin cen tius
St-Vin cen tius stra at 20
2018 An twer pia 
tel.03 285 28 35

PPooll  sskkii  ddeenn  ttyy  ssttaa
Ma gda le na Usci no wicz 
Egied Se ger sla an 5 2610 Wil rijk 
tel.03/828 52 60 

PPoo  rraadd  nniicc  ttwwoo  rroo  ddzziinn  nnee  ii mmaałł  żżeeńń  sskkiiee
Dr. Kry sty na Ba la waj der
Wa pen stil stan dla an 12/12G
2600 An twer pen
tel. 0472/85.32.47 
www.ba la waj der-con sul ting.be 

DDoo  rraadd  ccaa  PPrraaww  nnyy::
Iwo na Wie wiór ka, 
Vla am se Ka ai 76 2000 An twer pen, 
tel. 0032 3 232 68 88 fax. 0032 3 232 69 43
wie wior ka@an twer plaw.com
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Waż ne nu me ry te le fo nów 
cd:

JK Elektro
Usługi elektryczne

Jacenty Kowalski
Meierhoek 31
2170 Merksem 

Gsm 0495340632
Btw 0822404305

JOANNA
strzyżenie, farbowanie, balejage…

Dojazd do klienta gratis!
Kontakt: 0483/065687

Miejsce 
na Twoja reklamę

kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0499/721160 

LEARN APRENDE
ENGLISH IN ENGLISH ESPANOL EN ESPANOL

Do you want to learn Spanish 
or improve your English?

Chcesz nauczyć się Hiszpańskiego lub poprawić
swoją znajomość Angielskiego?

Home tutoring
Korepetycje 

Dynamic lessons
Dynamiczne lekcje

Interesting activities
Interesujące zajęcia dla każdej grupy wiekowej 

Cena: 20 Euro/75 minut
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę
wyłącznie po angielsku bądź hiszpańsku
Kontakt: monto1985@hotmail.com

re
kl

am
a
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QUALITY OF SERVICE jest firmą, 
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych oraz oferuje 

USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA
I ADMINISTRACJI

OSOBY PRYWATNE:
u sprawy pobytowe w Belgii (zameldowanie, ubezpieczenie, rejestracja samochodu),
u sprawy finansowe (pomoc przy otwieraniu kont bankowych, asystowanie przy pożyczkach i kredytach, informacje

podatkowe),
u sprawy rodzinne (pomoc przy znalezieniu żłobka lub przedszkola, składanie wniosków o rodzinne, becikowe, urlop

macierzyński i wychowawczy),
u doradztwo i pomoc w problemach życia codziennego, związanych między innymi z elektryką, płatnościami, najmem,

narodzinami itd....
u tłumaczenia wolne: ustne i pisemne,
u asystowanie w instytucjach i urzędach
u inne...

FIRMY:
u asystowanie przy otwieraniu firm jednoosobowych i spółek 
u administracja związana z prowadzeniem firmy – wystawianie faktur, listy ponaglające do zapłaty, występowanie

o atesty, pozwolenia i zaświadczenia, 
u Limosa
u kontakty z księgowymi i klientami
u tłumaczenia wolne: ustne i pisemne
u inne…

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY NA TERENIE BELGII I HOLANDII

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

Tel./fax: 03/290 05 69
E-mail: info@qualityofservice.be

Czynne:
od wtorku do piątku 
od 12.00 do 17.30
(lub na umówione spotkanie)

Q
UALITY OF SERVICE


