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Drodzy Czytelnicy,
Bardzo cieszymy się, że pierwszy numer „Antwerpii po polsku”

przyjęliście życzliwie i z zainteresowaniem. Chcielibyśmy, aby nasza
gazeta regularnie gościła w Waszych domach, a każdy z Was, Drodzy
Czytelnicy, znalazł w niej coś dla siebie.

W tym numerze tradycyjnie już polecamy miejsca godne uwagi
w Antwerpii, podpytujemy rodaków o ich początki na emigracji oraz
podajemy niezbędne adresy, telefony, praktyczne porady i informacje
ułatwiające codzienne życie. Nowością jest „porównywarka cenowa”,
która ułatwi Państwu dokonywanie tańszych zakupów. 

Piszcie do nas, o tym co Was nurtuje, czego chcielibyście się
dowiedzieć. 

Czekamy na Wasze propozycje. Twórzcie tę gazetę razem z nami.

Serdecznie pozdrawiamy
RREEDDAAKKCCJJAA

DDzziięękkuujjeemmyy  ffiirrmmiiee  AAggoorraa  HHoollddiinngg..

IINNFFOORRMMAACCJJAA DDLLAA RROODDZZIICCÓÓWW
Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II filia w Antwerpii 
(Leonardo Lyceum Quellinstraat 31)

PP  RR ZZ YY JJ MM UU JJ EE
zzaappiissyy nnaa  rrookk  sszzkkoollnnyy  22001111//22001122  ddoo  nnaassttęęppuujjąąccyycchh  ooddddzziiaałłóóww::
11..KKllaassaa  ppiieerrwwsszzaa  sszzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowweejj  ddllaa  ddzziieeccii  sszzeeśścciioolleettnniicchh..
22..KKllaassaa  ddrruuggaa  sszzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowweejj  ww ttyymm  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ddoo  ssaakkrraammeennttuu  PPiieerrwwsszzeejj  KKoommuunniiii  ŚŚwwiięętteejj..
33..KKllaassaa  zzeerroowwaa  ddllaa  ddzziieeccii  ppiięęcciioolleettnniicchh..

Odpłatność za szkołę 250 euro rocznie, wpisowe obowiązkowe – 50 euro na konto szkoły: 
Centre d'Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL BE 13 0682 4540 1539 
z dopiskiem Antwerpia plus imię,nazwisko ucznia oraz klasa.
Zapisy w szkole po godz.19 (w środy) lub na umówiony termin.

Nauczycielka odpowiedzialna za filię – Maryla Sędziak, tel.0484-082-497, domowy: 03233-53-19, 
email: marylasedziak@interia.eu
Dyrektor Szkoły – Teresa Arszagi vel Harszagi, tel.02/705 61 18, gsm.0486-38-40-07, email:  teresa@arszagi.eu
lub www.szkoła.be
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Korowód i Kiermasz Polski
Miejsce: Antwerpia, Park Spoor Noord

Data: 2 i 3 lipiec 2011
Godzina: 12-18. 

Świętujmy razem 
rozpoczęcie 

polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej. 

WW pprrooggrraammiiee  mm..iinn..  

n wesoły dziecięcy korowód,
n występy artystyczne, 
n rozgrywki sportowe,
n dużo dobrej muzyki,
n prezentacja kuchni i tradycji polskiej,
n pierwszy w Antwerpii Kiermasz Polski. 

To ważny dzień dla nas
wszystkich. 
Inni potrafią – a my? 

Zapraszamy wszystkich którzy chcą włączyć się
w przygotowania Korowodu i Kiermaszu, 
więcej informacji na www.childrenofeurope.be
oraz pod nr tel: 0499/721160

FFuunnddaaccjjaa  „„CChhiillddrreenn  ooff  EEuurrooppee””  
zzaapprraasszzaa  nnaa  bbaarrwwnnyy
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W wie lu spo łe czeń stwach pa nu je prze ko na nie,
że ide al na ma ma to ta ka, któ ra dla do bra swo ich
dzie ci zro bi wszyst ko. Do słow nie i w prze noś ni. 

Dla wie lu ko biet „by cie mat ką za czy na się i koń -
czy na by ciu mat ką”.

Su per ma ma dla swo ich po ciech jest w sta nie
zre zy gno wać z włas ne go ży cia, ma rzeń,
pa sji i… wol no ści. Ten ste re o typ jest
cza sa mi tak sil nie za ko rze nio ny
w pod świa do mo ści ko bie ty, że
w chwi li gdy zo sta je ma mą, chce
być ma ma ide al ną.

Współ czes ne ko bie ty z każ dej
stro ny otrzy mu ją wy raź ne sy gna -
ły „mu sisz być su per”. Go to we
wzo ry do na śla do wa nia są wszę -
dzie – w in ter ne cie, te le wi zji,
a prze de wszyst kim w re kla mie,
w któ rej ma ma jest uśmiech nię -
ta, za dba na, szczę śli wa i miesz -
ka w ele gan cko urzą dzo nym
do mu. Jej dzie ci są su per
ład ne, su per grzecz ne
i su per mą dre.

Już w cza sie cią ży
z re klam i po rad ni ków
przy szła ma ma do wia -
du je się jak zo stać tą
„su per ma mą”. A wzór
jest pro sty. Na le ży ku pić
właś nie ten wó zek, do kład -
nie ta kie, a nie in ne mle ko,
właś nie ten smo czek i ta kie, a nie
in ne pie lusz ki. A prze cież w rze czy -
wi stym świe cie „re kla mo wa ma ma”
nie ist nie je. Po mi mo ogrom nych sta rań
i wy sił ków, aby wszyst ko ro bić „naj” wia do mo,
że to przed sięw zię cie jest z gó ry ska za ne na nie -
po wo dze nie. Zo sta nie tyl ko roz go ry cze nie, złość
i żal do ca łe go świa ta.

Dzie ci wy cho wy wa ne w du chu po świę ce nia i wy -
rze czeń mat ki, bę dą skrzyw dzo ne. Z wie kiem bę -
dzie w nich na ra stać po czu cie wdzięcz no ści i dłu -
gu, któ ry kie dyś bę dą mu sia ły spła cić. Bo czę sto
„su per ma ma” po la tach za czy na wy po mi nać, jak
wie le po świe ci ła dla dzie ci, z cze go zre zy gno wa -
ła i co mog ła w ży ciu osią gnąć.

I tu do cho dzi my do po ję cia „wy star cza ją co do -
brej ma my”. Ona bez gra nicz nie ko cha swo je dzie -
ci, ale nie re zy gnu je z włas ne go ży cia. Wie, że nie
ma ide a łów i że każ dy ma pra wo do po my łek i błę -
dów. Mo że mieć złe na stro je, cza sem po trze bu je
sa mot no ści i nie za wsze mu si wy glą dać, jak ma -

ma z re kla my. Ro biąc za ku py bie rze pod uwa gę
do bro dziec ka i nie kie ru je się tyl ko naj no wszy -
mi tren da mi zna ny mi z re klam. Nie wy po mi na
też dziec ku, ile dla nie go po świę ci ła. Je śli z cze -
goś zre zy gno wa ła, by ła to jej świa do ma de cy zja.

Roz są dek, cier pli wość, czy wy ro zu mia łość to
nie są ce chy sta łe. Mat ki czę sto ob wi nia ją się

o nie do sta tek uczuć ma cie rzyń skich,
a praw da jest ta ka, że bar dzo czę sto rze -
czy wi stość je prze ra sta. Wte dy trze ba
pa mię tać, że „su per ma my”, któ re za -
wsze ma ją czas dla dzie ci, wszyst ko
wie dzą i ro bią naj le piej, ni gdy nie
po peł nia ją błę dów, ma ją tyl ko jed -
na wa dę – nie ist nie ją!

Dziec ko wca le nie po trze bu je ma -
my ide al nej, do szczę ścia wy star czy

mu je go zwy czaj na ma ma.
Każ da z mam obie cu je so bie, że bę dzie

nie skoń cze nie cier pli wa, wy ro zu mia ła
i że ni gdy nie pod nie sie gło su. Za wsze
znaj dzie czas, że by dziec ku po śpie wać,
po czy tać, wspól nie się po ba wić lub ob -
ser wo wać chmur ki na nie bie. W pew -
nym mo men cie mo że się jed nak od bić
od te le wi zyj nej pro pa gan dy jak od ścia -
ny. Kie dy przy cho dzi sza ra co dzien -
ność, za czy na się za drę czać i co raz bar -
dziej utwier dzać w prze ko na niu, że
nie do ro sła do ro li mat ki. Ma po czu -
cie wi ny, wy ol brzy mia włas ne błę dy
i ro bi z nich tra ge dię. A cza sem na -
le ży po po stu wy cią gnąć od po wied -
nie wnio ski. To, czy śpiosz ki są rów -
no uło żo ne, a na pół ecz ce

z za baw ka mi pa nu je ide al ny po rzą -
dek, nie ma dla na sze go dziec ka żad ne go zna cze -
nia. Ono chce mieć pew ność, że jest bez piecz ne
i ko cha ne. Wię cej zdzia ła my przy tu la jąc dziec ko
i mó wiąc mu, że jest dla nas naj waż niej sze na
świe cie, niż ro biąc ko lej ną po ka zów kę z se rii „ide -
al na ma ma”.

„Wy star cza ją co do bra ma mo”!
Pa mię taj, że nie grzecz ne cza sem dziec ko za -

wsze po win no czuć się ko cha ne, a ty nie mu sisz
spę dzać z nim 24 go dzi ny na do bę. Pod sta wą jest
cier pli wość. Mu sisz dbać o to, aby two je dziec ko
by ło szczę śli we, a świat wo kół nie go bez piecz ny.
A wnio sek koń co wy? 

Nie sta raj się być ma mą ide al ną, a w swo ich
dzia ła niach za cho wuj umiar i roz są dek. I pa mię -
taj: „su per ma my” nie ist nie ją!

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

„Su per ma ma” 
„Supermamy”,
które zawsze
mają czas 
dla dzieci,
wszystko
wiedzą i robią
najlepiej, nigdy
nie popełniają
błędów, 
mają tylko
jedna wadę
– nie istnieją!

Miejsce 
na Twoją reklamę

kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0499/721160 

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

w Doświadczona, odpo wie dzial na ko bie ta za o pie ku je
się dziec kiem w każ dym wie ku, tel. 0487/408005

w Szu kam współ lo ka to rek na miesz ka nie, tel.
0484/889057

Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie wysyłając maila pod
adres redakcjachildrenofeurope@yahoo.com



Pier wsze go czer wca jest świę to na szych dzie ci. 
Ob cho dzo ne w Pol sce od 1952 ro ku z ini cja ty wy or ga -

ni za cji „The In ter na tio nal Uni on for Pro tec tion of Chil -
dho od” przy po mi na do ro słym, że „dzie ci to naj wię kszy
skarb na świe cie”. Dzień Dziec ka to świę to ob cho dzo ne
nie mal na ca łym świe cie. Jed nak nie we wszyst kich kra -
jach w tym sa mym dniu i w ten sam spo sób. We Fran cji
i Wło szech ob cho dzo ne jest 6. stycz nia. Te go dnia pie cze
się spe cjal ne cia sto za wie ra ją ce „wróż bę”, któ rym czę sto -
wa ne są dzie ci. Oprócz cia sta ma lu chy otrzy mu ją ko ro nę
„kró la” lub „kró lo wej” i oczy wi ście pre zen ty. To na wią za -
nie do świę ta Trzech Kró li, któ rzy w bib lij nej hi sto rii zło -
ży li da ry ma łe mu Je zu so wi. 

Ja poń ski Dzień Dziec ka, przy pa da ją cy na 5 ma ja, ob cho -
dzą głów nie chłop cy. Ma ją wte dy „mę ski dzień” i wraz ze swo -
i mi oj ca mi wy ko nu ją pa pie ro we za baw ki. Wspól nie przy go -
to wu ją z tka ni ny la taw ce w kształ cie kar pia (zwa ne go
Ko i no bo ri) i wy wie sza ją je na dłu gich masz tach przed do -
mem. 3 mar ca swo je świę to w Ja po nii ma ją z ko lei dziew -
czyn ki. Ra zem z ro dzi ca mi two rzą i ubie ra ją pa pie ro we lal ki
w tra dy cyj ne, ja poń skie stro je i jest to jed no cześ nie Świę to
La lek. W kra jach af ry kań skich dzień dziec ka ob cho dzo ny jest
16 czer wca, a w Tur cji dniem dziec ka jest 23 kwiet nia, to tak -
że Świę to Nie po dleg ło ści. W nie któ rych pań stwach Dzień
Dziec ka ob cho dzi się 20 li sto pa da, w rocz ni cę uchwa le nia De -
kla ra cji Praw Dziec ka oraz Kon wen cji o Pra wach Dziec ka.

To ra dos ne świę to wy my ślo no po to, by przy pom nieć do -
ro słym, jak waż ne jest by chro nić naj młod szych przed okru -
cień stwa mi woj ny, przed gło dem i wszel ki mi krzyw da mi. Z tej

oka zji i dzie ciom i ro dzi com de dy ku je my wiersz MMaarr  ccii  nnaa  BBrryykk  --
cczzyyńń  sskkiiee  ggoo,,  OO pprraa  wwaacchh  ddzziieecc  kkaa..

Niech się wresz cie każ dy do wie
I roz po wie w świe cie ca łym
Że dziec ko to tak że czło wiek
Ty le że jest ma ły.
Dla te go lu dzie ucze ni
Któ rym za to na le żą się bra wa
Chcąc wie lu dzie ci los od mie nić
Stwo rzy li dla was mą dre pra wa.
Więc je na co dzień i od świę ta
pró buj cie do brze za pa mię tać:
Nikt mnie si łą nie ma pra wa zmu szać do ni cze go
A szcze gól nie do zro bie nia cze goś nie do bre go.
Mo gę uczyć się wszyst kie go, co mnie za cie ka wi
I mam pra wo sam wy bie rać, z kim się bę dę ba wić.
Nikt nie mo że mnie po ni żać, krzyw dzić, bić, wy zy wać
I każ de go mo gę za wsze na ra tu nek wzy wać.
Je śli ma ma al bo ta ta już nie miesz ka z na mi
Nikt nie mo że mi za bro nić spot kać ich cza sa mi.
Nikt nie mo że mo ich li stów czy tać bez py ta nia
Mam też pra wo do ta jem nic i włas ne go zda nia.
Mo gę żą dać, że by każ dy uznał mo je pra wa
A gdy róż nię się od in nych, to jest mo ja spra wa.
Tak się w wier sze po u kła da ły Pra wa dla dzie ci na ca łym świe cie
By ście w po trze bie z nich ko rzy sta ły naj le piej jak umie cie.

MMaa  ggddaa  MMuu  ssii  ttooww  sskkaa
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Święto najmłodszych
czyli „Dzień Dziecka”



Kie dy ma łe dziec ko za czy na za da wać py ta nia,
dla wszyst kich ro dzi ców jest to nie la da wy zwa -
nie. Każ de py ta nie dziec ka jest dla nie go waż ne.
Bie rze się z cie ka wo ści, zdzi wie nia, wąt pli wo ści
lub prze ko ry, al bo że by zwró cić na sie bie uwa gę.
Mi lu siń scy, za da jąc ty sią ce py tań, wy sta wia ją nie -
kie dy cier pli wość do ro słych na po waż ną pró bę.
A nam bar dzo trud no po now nie „do ros nąć do świa -
ta z któ re go już wy ro śliś my”.

Z naj bar dziej „kul to wym” py ta niem „Skąd się
bio rą dzie ci?” zmie rzy ło się już wie le po ko leń ro -
dzi ców. Z róż nym skut kiem. Kie dy to py ta nie pa -
da mu si my zro bić wszyst ko, aby wyjść zwy cię -
sko z tej sy tu a cji. Ma luch nie wie co jest kre pu ją ce,
co nie – i to my ro dzi ce mo że my uczy nić to py ta -
nie nie zręcz nym. 

Nie po le cam więc opo wiast ki z bo cia nem w tle,
bo za rok czy dwa to py ta nie mo że do nas wró cić
i spro sto wa nie oka że się o wie le trud niej sze niż
mo gli byś my przy pusz czać.

Głów ną za sa dą po ro zu mie wa nia się z dziec kiem
jest szcze rość i na ile to moż li we, praw do mów -
ność. Je śli na py ta nie udzie li my nie wła ści wej od -
po wie dzi, w kon fron ta cji z ko le ga mi z przed szko -
la, szko ły czy pod wór ka, nasz ma luch mo że się
skom pro mi to wać i prob lem go to wy. Mu si my pa -
mię tać, ze dzie ci wie dzą wię cej niż nam się wy -
da je, choć ta wie dza by wa nie kom plet na. Nie mo -
że w na szym prze ka zie być oczy wi stej nie praw dy.
Le piej praw dę zręcz nie omi nąć niż ja fał szo wać. 

Gdy do ro sły uni ka od po wie dzi, dziec ko jest jesz -
cze bar dziej cie ka we i tak dłu go bę dzie „drą żyć”,
aż uzy ska sa tys fak cjo nu ją cą je od po wiedź, lub po -
szu ka jej gdzieś in dziej. Je że li zo rien tu je się, że to
co wpa ja liś my mu przez dłuż szy okres nie jest
praw dą, przy jdzie nam za pła cić za nie fra sob li wość
utra tą za u fa nia. Z na sze go do ro słe go ży cia wie my,
jak ła two tra ci się za u fa nie i jak trud no je po tem
od zy skać. Na do miar złe go, kie dy nasz uko cha ny
sy nek czy có ru nia doj dzie do wnio sku, ze ra cję ma -
ją ko le dzy z pod wór ka, oprócz za u fa nia stra ci my
też au to ry tet. Nie ża łuj my więc cza su i od po wia -
daj my NA KA ZDE „po waż ne” py ta nie na sze go mi -
lu siń skie go, lub umów my się na póź niej je śli w da -
nym mo men cie za brak nie nam cza su. 

Pa mię taj my, ze dziec ko bar dzo do brze za pa mię -
tu je prze ka za ne przez nas in for ma cje. Mów my więc
praw dę i za wsze do trzy muj my sło wa. W prze ciw -
nym wy pad ku dziec ko po czu je się przez nas igno -
ro wa ne i od trą co ne, aż w koń cu prze sta nie py tać.
Lecz uwa ga! Prze sta nie py tać NAS. Nie oka zuj my
znie cier pli wie nia dla te go, ze w nie od po wied nim
mo men cie ma lec za da je nam trud ne py ta nie. Dziec -
ko nie ro zu mie, że w pew nych miej scach nie mó -
wi się o pew nych spra wach. Trze ba wie dzieć, iż
wszyst kie dzie cię ce py ta nia, te trud ne i z po zo ru
bła he są nie zmier nie waż ne. Dziec ko prze cież w ta -
ki spo sób – i nie tyl ko – po zna je świat. A my ich
py ta nia, rów nież po glą dy czy uczu cia, za wsze mu -
si my trak to wać nad wy raz po waż nie.

W ta kim ra zie co od po wie dzieć na py ta nie „„SSkkąądd
ssiięę  bbiioo  rrąą  ddzziiee  ccii??””  

PRAW DĘ, bo w prze ciw nym ra zie na sze po cie -
chy mo gą mieć np. ta kie wy o bra że nia, jak ich ró -
wieś ni cy wy po wia da ją cy się po ni żej:

Skąd się bio rą dzie ci we dług dzie ci.

KKrrzzyyśś,,  66  llaatt::  Dzie ci bio rą się z brzu cha ma my.
A w brzu chu ma my są róż ne skład ni ki. Ko mór -
ki, ale nie ta kie do roz ma wia nia...

PPiioo  ttrruuśś,,  44  llaa  ttaa:: Dzie ci bio rą się z ga da nia. Kie -
dyś ma ma mó wi ła do ta ty: Ty nie ga daj ty le, bo
z te go ga da nia bę dą dzie ci. Ale ta ta chy ba tak
spe cjal nie się za ga dał, bo na uro dzi ny do sta łem
bra cisz ka za miast pie ska. 

OOllaa,,  55  llaatt:: Dzie ci do sta je się za ka rę. Jak by łam
na wa ka cjach u cio ci, to cio cia mó wi ła do wuj ka:
Le piej bądź dziś grzecz ny, chy ba, że chcesz mieć
dru gie dziec ko. Wu jek po tem był ca ły dzień na
grzy bach.

JJaaśś,,  66  llaatt::  Na dziec ko trze ba się za pi sać do szpi -
ta la. Naj pierw do szpi ta la idzie ma ma, a po tem ta -
ta idzie z kwia ta mi. Ta ta mu si ma mę wy pi sać ze
szpi ta la i wte dy, ra zem z ma mą, do sta je od szpi -
ta la dziec ko. A kwia ty zo sta ją w szpi ta lu.

JJuu  ssttyynn  kkaa,,  llaatt  55:: Dzie ci się klo nu je. Trze ba iść
do par ku na spa cer, na zbie rać tych mo tyl ków do
przy kle ja nia do no sa, wy dłu bać zia ren ka i po -
łknąć. I te klo ny po tem ros ną w brzu chu u ma -
my. U ta ty nie, bo ta ta nie ma cza su na spa ce ry.

SSoo  nniiaa,,  llaatt  55:: A na pod wór ku mó wi li, że dzie ci
bio rą się z sek su. Pan i pani idą na spa cer, bio rą
się za rę ce, pa trzą, po tem da ją so bie bu zi. I to jest
seks. A jak ten seks ro bi ma ma i ta ta, to po tem
jest dziec ko.

KKaa  ssiiaa,,  llaatt  66:: Coś ty, to nie ża den seks, seks jest
na go la sa i z sek su nie ma dzie ci. Ma ma i ta ta mu -
szą być w ubra niu, to mo gą się ca ło wać i wte dy jest
mi łość. I z tej mi ło ści bio rą się dzie ci. 

Dla każ de go ro dzi ca do sko na łą oka zją do po -
ćwi cze nia do wci pu jest la wi na py tań w sty lu: 
– dla cze go tram waj ma ta ka smut na mi nę?
– dla cze go gło wa jest na gó rze, a no gi na do le?
– dla cze go dzia dek nie ma zę bów? Nie mo że my

pójść do skle pu i ku pić mu no wych?
I tak da lej. 

Kie dy bę dzie my wzno sić się na szczy ty do wci -
pu i na szych in te lek tu al nych moż li wo ści pa mię -
taj my, że ma lu chy po trze bu ją z na szej stro ny krót -
kich i zwięz łych ko mu ni ka tów. Nie roz wi jaj my
nie po trzeb nie te ma tu i po słu guj my się pro stym,
zro zu mia łym słow nic twem. Nie wy my ślaj my ta -
kich za wi ło ści, w któ rych trud no bę dzie nam sa -
mym się od na leźć.

Dziec ka nie wol no lek ce wa żyć tyl ko dla te go, ze
jest dziec kiem. Trze ba oka zy wać mu sza cu nek,
a wte dy sta nie się mą drzej sze i le piej przy go to -
wa ne do zmie rze nia się z do ro sło ścią. Nie wol no
mó wić „Je steś za ma ły”, czy „Nie in te re suj się
tym czym nie po wi nie neś”. Mó wiąc tak po ka zu -
je my dziec ku, że nie mo że na nas li czyć. Nie spo -
dzie waj my się też, że by le ja ka, nie sa tys fak cjo -
nu ją ca od po wiedź spra wi, że na sza po cie cha
za pom ni o te ma cie. Wręcz prze ciw nie.

Naj lep sza re ak cja ro dzi ców to np: „Cie szę się,
że o to za py ta łeś, bo to bar dzo waż ny te mat”. Tyl -
ko tak dziec ko na u czy się, że mo że roz ma wiać
z ro dzi ca mi o swo ich tro skach, lę kach i wąt pli -
wo ściach. Na bie rze prze ko na nia, że je ro zu mie -
my. To bez cen ne. Mu si my pa mię tać, iż nie uf ny
i zam knię ty w so bie ma lec wy roś nie kie dyś na
mło dzień ca z któ rym ro dzi ce nie bę dą mieć kon -
tak tu. AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa  
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Ła twe py ta nia, trud ne od po wie dzi
Kiedy małe
dziecko
zaczyna
zadawać
pytania, 
dla wszystkich
rodziców 
jest to nie lada
wyzwanie. 



„Dia men to wa dziel ni ca” w An twer pii znaj du je
się w oko li cach dwor ca cen tral ne go. Na jej te re -
nie dzia ła oko ło 190 firm zwią za nych z tą bran -
żą. Na nie wiel kiej prze strze ni sku pio ne są szli -
fier nie, za kła dy ju bi ler skie, rze czoz naw cy
i ubez pie czy cie le. Wszyst ko za bez pie czo ne jest
mniej lub bar dziej dy skret ny mi kra ta mi, a każ -
dy krok po ten cjal nych klien tów śle dzą ka me ry.
Ser cem tej dziel ni cy jest Świa to we Cen trum Dia -
men tów, je den z naj pil niej strze żo nych bu dyn -
ków w ca łym mie ście. Miesz czą się w nim 4 gieł -
dy dia men to we – z 23 na świe cie, oraz 3
dia men to we ban ki.

Skle py i za kła dy ju bi ler skie na le żą głów nie do
Ży dów i Hin du sów. Od kil ku lat bo wiem han del
dia men ta mi i ich szli fo wa nie prze sta ły być do me -
ną or to dok syj nych Ży dów, któ rych przod ko wie
przy by li do An twer pii w XIX wie ku z Eu ro py
Wschod niej. (Na mar gi ne sie, dziel ni ca ży dow ska
w An twer pii, za miesz ka ła głów nie przez cha sy -
dów, po dob no wciąż na zy wa na jest „kle i ne War -
schau”).

Już w XV wie ku An twer pia od gry wa ła zna czą -
cą ro lę na „dia men to wym szla ku”. To tu taj naj -

czę ściej koń czy ła się
pod róż ka mie ni po -
cho dzą cych z róż -
nych stron świa ta.
Dziś tra fia do niej 80
pro cent wszyst kich
wy do by wa nych na
świe cie dia men tów,
a rocz ne ob ro ty „dia -
men to we go za głę -
bia” wy no szą,
w przy bli że niu, 23
mld eu ro.

W tej bran ży obo -
wią zu ją po dob no trzy za sa dy. Pier wsza to uczci -
wość. Wy star czy jed nak jed no po tknię cie i po ten -
cjal ny klient wy pa da z gry raz na za wsze. Dru gą
jest za u fa nie, któ rym np. an twer pskie ban ki da -
rzą swo ich klien tów. Aby ob słu gi wać ten lu kra -
tyw ny han del, umoż li wi ły „wy bra nym” (głów nie
han dla rzom) swo bod ny do stęp do swo ich skar -
bców. To za u fa nie nad szar pnę ła głoś na kra dzież
klej no tów w 2007 ro ku. Zło dziej, po da ją cy się za
za moż ne go biz nes me na, opróż nił sej fy de po zy to -
we w ban ku ABN AM RO i wy niósł z nich ka mie -
nie o łącz nej wa dze 120 ty się cy ka ra tów. Wcześ -
niej czę sto od wie dzał ten bank i za przy jaź nił się
z je go pra cow ni ka mi – przy no sił im na wet cze -
ko lad ki. Po tej afe rze pra cow ni cy ban ku dłu go
mu sie li tłu ma czyć, ja kim cu dem oso ba, któ rej nie
zna li miej sco wi han dla rze, otrzy ma ła kar tę elek -
tro nicz ną do skar bca. Trze cia z za sad obo wią zu -
ją cych w han dlu dia men ta mi to da le ko po su nię -
ta dy skre cja. To przez nią trud no osza co wać
rze czy wi stą war tość ka mie ni, skra dzio nych w an -
twer pskich ban kach.

Kie dy dia ment sta je się bry lan tem? W wy ni ku
wie lu pro ce sów te szla chet ne ka mie nie uzy sku -
ją cha rak te ry stycz ny kształt, nie pow ta rzal ny szlif,
uni katowy ko lor, a tak że nie by wa le wy so ką ce -

nę. Przed osz li fo wa niem każ dy ka mień mu si
przejść spe cjal ną kon tro lę, któ ra wy ka że, czy jest
na tu ral ny, czy sztucz ny. Pro ces szli fo wa nia po -
je dyń cze go dia men tu trwa od kil ku dni do kil ku
mie się cy. Osz li fo wa ny ka mień, czy li bry lant, otrzy -
mu je spe cjal ny cer ty fi kat. Je go ce na za le ży od
szli fu, ko lo ru, wa gi i przej rzy sto ści, czy li tzw. „4
C” – „ca rat, co lo ur, cla ri ty, cut”.

Na po cząt ku XX wie ku Mar cel Tol kow ski opra -
co wał naj bar dziej ide al ny szlif na świe cie. Do dziś
ucho dzi on za szczyt osią gnięć mi strzów ju bi ler -
stwa. 

W 1973 ro ku w An twer pii po wo ła no Wy so ką
Ra dę Dia men tów (HRD) – or ga ni za cję, któ rej ce -
lem jest ko or dy no wa nie i kon tro lo wa nie lo kal -
ne go ryn ku dia men tów. Jest ona rów nież ofi cjal -
nym łącz ni kiem mię dzy sek to rem dia men to wym,
a rzą dem bel gij skim ak tyw nie wspie ra ją cym tę
bran żę.

Nie dzi wi za tem, że to właś nie w An twer pii znaj -
du je się naj wię ksze na świe cie Mu ze um Dia men -
tów. Na trzech po zio mach moż na za poz nać się
z pro ce sem po wsta wa nia tych ka mie ni, tech ni ką
ich wy do by wa nia, szli fo wa nia, ob rób ki oraz sprze -
da ży. Au dio-prze wod nik wy jaś ni, dla cze go bry -
lan ty opra wia no w sre bro, a nie w zło to i dla cze -
go tyl ko 20 proc. wy do by wa nych ka mie ni na da je
się do ob rób ki ju bi ler skiej.

W mu ze um znaj du ją się re pli ki naj wię kszych
i naj pięk niej szych dia men tów świa ta. M.in. Cul -
li na na I, któ ry po wstał ze słyn ne go Cul li na na
– ka mie nia zna le zio ne go w 1905 ro ku w RPA, po -
dzie lo ne go póź niej na 105 bry lan tów. Prze ci na -
ją cy go Jo seph As scher po pro sił, by przy pra cy
asy sto wa li mu le karz i pie lę gniar ka. Słusz nie, bo
kie dy roz łu pał ka mień na dwie czę ści, ze mdlał
z wra że nia.

W An tycz nej Gre cji uwa ża no, że dia men ty to
„łzy Bo gów, któ re spa dły na zie mię”. Aby pod kre -
ślić ich twar dość na zwa no je „ada mas” – nie znisz -
czal ny. Ma ri lyn Mon roe śpie wa ła, że to właś nie
dia men ty są naj lep szy mi przy ja ciół mi ko bie ty. To
ka mie nie pięk ne, po żą da ne i bar dzo kosz tow ne.
U an twer pskie go ju bi le ra za jed no-ka ra to wy,
okrąg ły bia ły bry lant trze ba za pła cić po nad 11
ty się cy do la rów. Dla po rów na nia, słyn ny Koh-i-
no or, któ ry zdo bi bry tyj skie klej no ty ko ron ne,
a któ re go re pli ka znaj du je się w Mu ze um Dia -
men tów, ma 108,93 ka ra ta.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa,,  MMaa  ggddaa  MMuu  ssii  ttooww  sskkaa
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Co wiesz o An twer pii?
Dia men to we mia sto 

Dla 
mi łoś ni ków
bry lan tów 
to mia sto 
jest tym, 
czym dla 
fi nan si stów
No wy Jork
i gieł da 
fi nan so wa, 
czy lon dyń skie
Ci ty. 

Muzeum Diamentów w Antwerpii (Diamantmuseum)
Koningin Astridplein 19 – 23 

(koło ZOO i Dworca Centralnego)
B-2018 Antwerpen, Tel. +32 (0)3 202 48 90

www.diamantmuseum.be

Czynne we wszystkie dni, poza środami, 
w godz. 10.00-17.30
Dorośli: 6 euro (powyżej 60. 4 euro)
Dzieci i młodzież  12- 25 lat: 4 euro
Dzieci poniżej 12. lat: wejście bezpłatneW
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Ze e zicht (eet ca fe) to na stęp ne miej sce, któ re
war to od wie dzić choć by na po po łud nio wą ka wę..

W spo koj nej atmo s fe rze, któ ra za gęsz cza się
każ de go wie czo ru, moż na spo koj nie po sie dzieć
i od sap nąć po cięż kim dniu. Przy do brej po go -
dzie moż na spę dzić czas na ob szer nym ta ra sie
przed knaj pa.Przy cho dzą tu lu dzie wie lu na cji
i każ dej gru py spo łecz nej. Jest to rów nież miej -
sce, w któ rym moż na do brze zjeść. Me nu nie jest
zbyt roz bu do wa ne, ale war to spró bo wać (dla tam -
tej sze go chi li con car ne je stem go tów prze je chać

pól mia sta) Co
ja kiś czas od -
by wa ją się tak -
że kon cer ty na
ży wo, ale w ta -
kich mo men -
tach trud no
jest się do -
pchać do ba ru
i jest to je dy ny
mi nus te go
miej sca.

Ze e zicht
Da ge ra ad pla -
ats 7-8, naj ła -
twiej do trzeć
tram wa jem
11. 

Dla mi łoś ni -
ków mu zy ki
Chel sea na
Klo o ster stra at
to praw dzi wy
skar biec. Pół ki
z pły ta mi wi -
ny lo wy mi aż
ugi na ją się pod
ich cię ża rem.
Przy odro bi nie
szczę ścia i wy -
trwa ło ści moż -
na tam zna leźć
praw dzi we pe -
reł ki. Ce ny nie
są zbyt wy gó ro wa ne choć dyk to wa ne są ja ko ścią
i zu ży ciem da nej pły ty Po jed nej wi zy cie sam zła -
pa łem bak cy la i przy naj mniej raz w mie sią cu mo -
ja ko lek cja płyt po wię ksza się o kil ka ty tu łów, a że
słu cham dość oldscho ol-owej mu zy ki, to moż li -
wo ści wy bo ru mi nie bra ku je. Od roc ka do mu zy -
ki kla sycz nej każ dy znaj dzie coś dla sie bie. Chel -
sea ofe ru je tez dość spo ry wy bór płyt cd, zaj mu ją
się rów nież sku pem uży wa nych. Na praw dę po le -
cam Che le sea, Klo o ster stra at 10 

Naj ła twiej do je chać tram wa jem lub au to bu sem
do Na tio na le stra at i dojść ka wa łek pie szo.

RRuu  ddyy  
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Polecamy w Antwerpii!
Miejsca godne
uwagi poleca
Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.



Do An twer pii przy je cha łem w sierp niu 1985 ro -
ku, tak jak wię kszość chy ba mo ich ro da ków miesz -
ka ją cych tu taj, w ce lach za rob ko wych. Z dru giej
stro ny, by ła to też cie ka wość świa ta. Chcia łem
zo ba czyć, jak ży je się w in nym kra ju. 

Mo ja przy go da z pił ką noż ną roz po czę ła się jesz -
cze w Pol sce. Ja ko mło dy chło pak in te re so wa łem
się i gra łem ama tor sko, by ło to mo je hob by. Póź -
niej jed nak prze ro dzi ło się to w wiel ką pa sję. Po -
świę ca łem jej mnó stwo wol ne go cza su.

„„ŻŻuubbrr””  ii MMAA  VVAA
Miesz ka jąc w An twer pii, po sta no wi łem kon ty -

nu o wać przy go dę z pił ką noż ną. W tym cza sie
gra łem w dwóch ama tor skich dru ży nach. Pier -
wszym z klu bów był bel gij ski „Żubr”, któ re go za -
ło ży cie lem był Frans Ne y ens (Frans miał pol skie
ko rze nie). W tej dru ży nie gra łem ra zem z je go
sy nem To mem (któ ry do brze mó wił po pol sku).

Dru gą mo ją dru ży ną by ła MA VA, któ ra bra ła
udział w roz gryw kach ama tor skich pił ki noż nej.

Pew ne go wio sen ne go dnia 1989 ro ku zo sta łem
za pro szo ny na spot ka nie to wa rzy skie do An drze ja
Wa na to wi cza. Pod czas roz mo wy wspól nie zAn drze -
jem do szliś my do wnio sku, że war to zor ga ni zo wać
coś pol skie go w An twer pii. Nie zwłocz nie spo rzą -
dzi liś my 2. li sty po ten cjal nych gra czy, ja spi sa łem
li stę osób z gro na mo ich zna jo mych, a An drzej spo -
rzą dził dru gą, uwzględ nia jąc swo ich ko le gów, któ -
rzy mie li po ję cie o gra niu lub mie li chę ci cza sa mi
po ko pać pił kę. Póź niej kon tak to wa liś my się z ty mi
ludź mi i zbie ra liś my chęt nych do wspól nej gry.

FF..CC..  PPoo  lloo  nniiaa  AAnn  ttwweerr  ppeenn  ii SS..VV..MMAA  DDOO  KKAA
Na stęp nie szu ka liś my miej sca, gdzie mo gli byś -

my po grać. Wkrót ce zna le źliś my dzi kie bo i sko
po ło żo ne w po bli żu Szko ły Mor skiej. Na pier wsze
me cze przy jeż dża ło re gu lar nie 18-20 osób. Stąd
po wstał po mysł zor ga ni zo wa nia pol skiej dru ży -
ny o na zwie F.C. Po lo nia An twer pen i zgło sze nia
jej do re gu lar nych roz gry wek. Uda ło nam się to
we wrześ niu 1989 ro ku i by ła to ama tor ska dru -
ży na S.V. MA DO KA. Me cze roz gry wa liś my na te -
re nie PO LDER STER w Ka pel len Put te. 

TTrruudd  nnee  ppoo  cczząątt  kkii
Po cząt ki by ły trud ne. Bra ko wa ło nam ko stiu -

mów. Tą spra wą za ją łem się wspól nie z Ar tu rem
Ro sia kiem. Przy tym bar dzo nam po mógł Ma rek
Se ku ła, któ ry pra co wał w fir mie BA VE CO i uła -
twił nam kon takt z jej wła ści cie lem. P. Frank,
wła ści ciel fir my BA VE CO zde cy do wał się sfi nan -
so wać za kup ko stiu mów dla na szej dru ży ny. By -
ły na nich oczy wi ście pol skie bar wy.

Z pier wsze go se zo nu (1989-1990 r.) pa mię tam
kil ku bar dzo cie ka wych pił ka rzy: bram ka rza Ja -
nu sza Szraj be ra, ob roń cę Rom ka Mi chal skie go,
sto pe ra Sta sia Lur skie go (pseudo nim „Struś” lub
„Ka ri no” ze wzglę du na je go szyb kość), Ja nu sza
Fio la, Woj cie cha Sprin ge ra (nie zły te o re tyk-stra -
teg pił ki), Pio tra Husz lew skie go, Mar ka Ol kie -
wi cza, An drze ja Wa na to wi cza, Jac ka Pa pro ta. 

War to rów nież wy mie nić Pio tra An to szew skie -
go (pseudo nim „Ły sy”) dru go li go wy pił karz ręcz -

ny, oraz Mac ka Ze nka by -
łe go wi ce mi strza Pol ski
w ka ja kar stwie gór skim.

Pe reł ką w tym to wa rzy -
stwie był Mar cin Star ski
bar dzo do bry na past nik, któ -
ry po po waż nej kon tu zji za jął
się ko lar stwem. Naj wię kszym je go
suk ce sem w tej dzie dzi nie by ło dwu krot ne zdo -
by cie mi strzo stwa Bel gii ama to rów w (W.A.O.D)
w la tach 2000 i 2006.

PPuu  cchhaarr  LLii  ggiiii
W S.V.MA DO KA Po lo nia An twer pia gra ła do

2002 ro ku. Po wy gra niu dwóch osta t nich se zo -
nów i po dwu krot nym zdo by ciu Pu cha ru Li gii,
po sta no wi liś my zgło sić na szą dru ży nę Po lo nia
An twer pia do roz gry wek K.V.V (ama tor skiej li -
gi, zwa nej po tocz nie ka to lic ką). Mu sie liś my za -
czy nać od naj niż szej kla sy roz gryw ko wej (czy li
od 5 li gi). Pier wszy se zon wy gra liś my w „cu glach”,
wy gry wa liś my wszyst kie 24 me cze zdo by wa jąc
145 bra mek, a tra cąc 15. W ko lej nych la tach awan -
so wa liś my co se zon z 1-ego miej sca aż do II Li -
gii, w któ rej gra my do dziś.

W osta t nich 3 la tach Po lo nia An twer pia po sia -
da oprócz pier wszej dru ży ny se nio rów, dru ży nę
we te ra nów oraz dwie dru ży ny mło dzie żo we (10-
lat ków i 15-lat ków).

Po za koń cze niu osta t nie go se zo nu (2010/2011)
opie ku no wie obu dru żyn mło dzie żo wych po sta -
no wi li zgło sić je do in nych roz gry wek. Na pla cu
bo ju w K.V.V. zo sta ła dru ży na se nio rów oraz we -
te ra nów.

W związ ku z tym, że Po lo nia An twer pia ma kon -
takt z in ny mi pol ski mi dru ży na mi w Bel gii, w naj -
bliż szych ty god niach wy bie ra my się na dwa tur -
nie je do Bruk se li. Pier wszy tur niej or ga ni zu je 21
ma ja 2011 Wi sła Bruk se la. Dru gi tur niej or ga ni -
zu ją 4 czer wca 2011 na si wiel cy ry wa le Po lo nia
Bruk se la.

ZZ LLeesszz  kkiieemm  CCeegg  łłooww  sskkiimm  
rroozz  mmaa  wwiiaa  łłaa  IIzzaa  KKuu  ccyykk

21 ma ja klub pił kar ski Po lo nia An twer pia wziął
udział w Tur nie ju Dru żyn Po lo nij nych ro ze gra -
nym w Bruk se li. Pier wsza dru ży na (se nio rów) ro -
ze gra ła pięć me czów.Wy gra ła czte ry, po ko nu jąc
ko lej no: Po lo nie Bruk se la 3 – 1, Wi słę Bruk se la
4 – 0, So kół Bruk se la 2 – 0, No wych Bruk se la 
4 – 0 i uleg ła w osta t nim 0 – 2 Le gii Bruk se la. 
To wy star czy ło do wy gra nia ca łe go tur nie ju i zdo -
by cia pu cha ru. Wkrót ce bę dzie oka zja do „wiel -
kie go re wan żu”. Po nie waż 4 czer wca po dob ny
tur niej rów nież w Bruk se li or ga ni zu je Po lo nia
Bruk se la z oka zji 25-le cia swo je go ist nie nia. Na -
si we te ra ni za ję li „tyl ko” 3 miej sce w tym że tur -
nie ju, ale już my ślą o wzię ciu od we tu na prze ciw -
ni kach. Atmo s fe ra na ta kich tur nie jach iście
pol ska. Pol ska mu zy ka, je dze nie, mo wa... Mi le,
przy jem nie, z ko rzy ścią dla wszyst kich. Oby wię -
cej ta kich im prez.

Po zdra wiam, LLee  sszzeekk  CCeegg  łłooww  sskkii..
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Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi... 

Leszek
Cegłowski,
sekretarz
klubu
piłkarskiego
Polonia
Antwerpia
i opiekun
Drużyny
Seniorów,
opowiedział
nam o swoich
emigracyjnych
początkach 
we Flandrii. 



Za dzwo nił te le fon, to Jol ka. We so ła, mi ła i za -
pra co wa na. Jak wię kszość po zna nych mi ko biet
prze szła wie le, by być tym kim jest i kim już chcia -
ła by po zo stać. Być mo że hi sto ria Jol ki jest ba nal -
na, po dob na do in nych, ale ta jest praw dzi wa
i „prze my ka” jak my uli ca mi An twer pii. Raz w mie -
sią cu słu cham Jol ki, opo wia da du żo o swo im ży -
ciu. Przy je cha ła do An twer pii pięt na ście lat te -
mu w po szu ki wa niu lep sze go ju tra. Po cząt ki by ły
cięż kie. Pra ca na zmy wa ku w ja kiejś pod rzęd nej
knaj pie, na u ka ję zy ka w szko le wie czo ro wej, cza -
sem ja kaś im pre za czy ki no by szli fo wać ję zyk.
Na jed nej z pry wa tek po zna ła Pio tra. Przy stoj ny
bru net o zie lo nych oczach. Bły skot li wy, za baw -
ny, in te li gen tny. Mi łość rzec by moż na od pier -
wsze go spoj rze nia. Był jak ktoś o kim ma rzy ła,
na ko go cze ka ła, z kim chcia ła być już na za wsze.
Kil ka ty god ni spot kań, za raz póź niej wspól ny
dom, szyb ki ślub i na ro dzi ny Grze sia. By ła naj -
szczę śli wszą ko bie ta na świe cie. Ta tuś osza lał na
pun kcie sy na, a ona z du ma pa trzy ła na swo ich
naj wspa nial szych męż czyzn..Piotr du żo pra co -
wał, a ona zaj mo wa ła się do mem. Sie lan ka za czę -
ła zni kać wraz z Piotr kiem. Mó wił, ze od po czy -
wa psy chicz nie wy cho dząc z ko le ga mi. We e ken dy
przy no si ły ko lej ne awan tu ry, go dzi ny pła czu i ci -
szę, gdy za trza ski wał za so bą drzwi. Cze ka ła na
zmia nę kil ka lat. Lat zgrzy tów, pła czu i stre su.
Ode szła. Nie pro sił by wró ci ła. Szyb ko zna lazł się
w ra mio nach po cie szy ciel ki. Jo la z na dzie ja wy -
cze ki wa ła na lep sze ju tro i na ja kiś znak od Piotr -
ka. Te le fon odzy wał się tyl ko wte dy, gdy dzwo -
ni li zna jo mi al bo ro dzi na. Wró ci ła do pra cy, któ ra
nie da wa ła ani du żych pie nię dzy ani sa tys fak cji.
Kru czo czar ne lo ki ma lo wa ła co raz czę ściej, by
ukryć po ja wia ją ce się każ de go dnia si we wło sy.
By ła sil na dzię ki lu dziom, któ rzy ją ota cza li. Szczę -
ściem jest dziś mieć ta kich przy ja ciół. Któ re goś
po nu re go po po łud nia za dzwo ni ła Ew ka z pro po -
zy cją wyj ścia na im pre zę. Po dłu giej na mo wie ko -
le żan ki Jo la zgo dzi ła się iść. Pry wat ka uda na,
wie lu zna jo mych, śmiech i tań ce. Do do mu od -
wiózł ją ko le ga Ew ki, Mi chał. Sły sza ła o nim wie -
le, rzecz jas na od ko le żan ki, któ ra zna jąc każ de
z osob na, chcia ła za ba wić się w swat kę. Po lu bi li
się, dzwo ni li, pi sa li, a z cza sem na wet uda ło się
Mi cha ło wi wy cią gnąć Jo lę na spa cer, do ki na czy
wy cie czkę za mia sto. Za czę ła co raz czę ściej się
śmiać, a ku swe mu za sko cze niu, za po mi na ła przy
nim o roz ter kach, któ re wcześ niej za przą ta ły jej
gło wę. Spę dza li co raz wię cej cza su ra zem. Grześ
po lu bił du że go ko le gę, a ona sa ma za czy na ła czuć
coś wię cej. Pew ne go dnia odez wał się za gi nio ny
mąż. Po pro sił o spot ka nie i roz mo wę. Zgo dzi ła
się, gdyż mu sie li pod jąć w koń cu ja kieś kro ki
zwią za ne z roz wo dem. Już by ła na to go to wa.
Hmm, tak my śla ła. Pio trek wy glą dał osza ła mia -
ją co. W jed nym rę ku jej ulu bio ne kwia ty, w dru -
gim wi no, któ re kie dyś pi ja li ra zem. Je go uśmiech
ła go dził za wsze, naj bar dziej kosz mar ne sy tu a cje.
Tym ra zem za dzia łał po dob nie. Pod świa do mie
wie dzia ła, że nie po win na, ale gó rę wzię ło prze -
i de a li zo wa nie prze szło ści, a co za tym idzie
wspom nie nia i do ra sta ją cy syn, któ ry po trze bo -

wał ich oboj ga. My śla ła, że tym ra zem się uda..
Nie skar ży ła się choć „ga sła” tkwiąc w czymś, co
już nie by ło dla niej. Ro bi ła i czu ła jak on, utoż -
sa mia jąc je go szczę ście ze swo im. Nie od dzwa -
nia ła do przy ja ciół, bo te raz je go zna jo mi, je go
pla ny to był jej świat. Ro dzin ne spa ce ry, wy pa -
dy nad mo rze, ko la cje w dro gich re sta u ra cjach.
Ona lu bi ła gó ry, fryt ki na mie ście i spo kój, ale
nikt nie py tał o jej zda nie. Zno wu by ła „do dat -
kiem” do syn ka i ka len da rza swo je go cu dow ne -
go mę ża. Los sam zna lazł roz wią za nie z tej pu -
łap ki. Na dro dze Pio tra po ja wi ła się zna jo ma
sprzed lat, Ewe li na, któ ra kie dyś wy bra ła in ne -
go. Po kil ku mie sią cach, ot zwy czaj nie wró cił do
do mu, spa ko wał wa liz ki i wy pro wa dził się. Wszy -
scy my śle li, ze Jo la się za ła mie. Wie dzie li, ze prze -
ży ła szok. Na szczę ście, ku za sko cze niu wszyst -
kich jak i jej sa mej, „pod nio sła się” dość szyb ko.
Na stą pi ła w niej nie wia ry god na prze mia na. Zmie -
ni ła pra cę, zro bi ła pra wo ja zdy, ku pi ła au to. Sta -
rzy zna jo mi nie wy po mi na li, że kie dyś, na chwi -
lę o nich za pom nia ła. Wręcz prze ciw nie, mó wi li
jak są za do wo le ni wi dząc ją właś nie ta ką. Wró ci -
ła na sza Jol cia, pięk na i szczę śli wa, ta sa ma ja ką
zna li przed la ty. Któ re goś dnia po roz mo wie
z Ewą, za dzwo ni ła do Mi cha ła. Usły sza wszy je go
głos, dziw nie po wró ci ło sa mo po czu cie, ja kie mie -
wa ła tyl ko przy nim. Nie ste ty nie cze kał nie cier -
pli wie, aż Jo la się odez wie. Ukła dał swo je ży cie.
Ro zu mia ła to, tak jak on wte dy, gdy pod ję ła de -
cy zję o po wro cie do mę ża. Był właś nie na wa ka -
cjach w Tu ne zji, z Go sią. Nie py ta ła kim jest owa
zna jo ma, ale na za jutrz, zba da wszy ca ły te mat
Ewa, opo wie dzia ła co się sta ło. On wró cił do swo -
jej by łej, mó wi ła zszo ko wa na. To żad ne za sko cze -
nie. Czę sto lu dzie wra ca ją do mi ło ści sprzed lat,
do zna nych już związ ków i osób. Są ta cy, któ rym
się uda je i ta cy jak Jo la, któ rzy nie mie li te go
szczę ścia… o ile to szczę ście, to nie oszu ki wa nie
sa mych sie bie. Mi ja ły mie sią ce, spadł śnieg, zbli -
ża ły się świę ta. Bie ga jąc za pre zen ta mi po ga le -
rii, spot ka ła Mi cha ła z Go sią. Po roz ma wia li przez
chwi lę i zno wu po czu ła tę bli skość, to coś, cze go
nie po win na by ła po czuć. On ma swo je ży cie ja
swo je my śla ła, tak niech po zo sta nie. W świę ta
wy słał ży cze nia i zno wu ci sza, aż do tam te go, już
let nie go po ran ka. Za dzwo nił, za py tał czy mo gą
się spot kać. Gdy po ja wił się u niej, przy glą da li
się so bie z nie po zba wio ną czu ło ści ref lek sją. Obo -
je wie dzie li, że ta roz łą ka zbli ży ła ich jesz cze bar -
dziej. Już po mie sią cu oświad czył się, w wy ma -
rzo ny wcześ niej przez nią spo sób. Dziś miesz ka ją
w ma łym do mku z ogród kiem w oko li cach An -
twer pii, ma ją dru gie go sy na, psa i ko ta. Jeż dżą
w gó ry, któ re tak lu bi Jo la. Wie le rze czy ro bią ra -
zem, ale i też wie le osob no. Są i by li dla sie bie
stwo rze ni, mu sie li tyl ko się od na leźć… Ta kie go
za koń cze nia ży czę każ de mu, kto szu ka swo je go
szczę ścia, każ de mu, kto nie wie ja ką dro gę wy -
brać. Ży cie jest za cza ro wa ne, nie prze wi dy wal ne
i cu dow ne. Trze ba w to tyl ko uwie rzyć. 

Da ne per so nal ne bo ha te rów zo sta ły zmie nio ne,
a hi sto ria ta, moż ne prze cież spot kać każ de go… 

ee..kk..
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Prawdziwe historie
Jolka

Życie jest
zaczarowane,
nieprzewidywa
lne i cudowne.
Trzeba w to
tylko uwierzyć.



1 lip ca 2011 r. Pol ska prze jmu je pół rocz ne prze -
wod nic two w Ra dzie UE. Nie ste ty, osta t nie ba da -
nia po ka za ły, że po nad 30 proc. Po la ków o tym
nie wie. Rów nież nie wie lu ro da ków ma po ję cie
o tym, czym jest pre zy den cja. Ja ko że 1. lip ca zbli -
ża się wiel ki mi kro ka mi, a ze gar na stro nie rzą -
do wej, któ ra ma in for mo wać o przy go to wa niach
(www.pre zy den cja ue.gov.pl) nie u bła ga nie od li cza
czas do Pre zy den cji, upo rząd kuj my kil ka fak tów
zwią za nych z tym cze ka ją cym Pol skę wy zwa niem.

CCoo,,  kkiiee  ddyy,,  zz kkiimm??
Po pier wsze, for mal nie obej mie my pre zy den cję

nie w Unii Eu ro pej skiej, ale w Ra dzie UE, któ ra
jest naj wyż szym or ga nem de cy zyj nym. Jed nym
z głów nych za dań pre zy den cji jest właś nie or ga -
ni za cja i pro wa dze nie spot kań tej Ra dy. „Kie dy
na po sie dze niach na róż nych szczeb lach spo ty -
ka ją się urzęd ni cy państw człon kow skich, po trze -
bu ją li de ra i me dia to ra. To właś nie są naj waż niej -
sze za da nia pre zy den cji.” – in for mu je In sty tu tu
Spraw Pu blicz nych.

Do bra pre zy den cja to prze de wszyst kim spraw -
ne za rzą dza nie Unią. Pol ska pod czas „swo je go”
pół ro cza (od 1 lip ca 2011 do 31 grud nia 2011r.)
nie bę dzie jed nak „sa ma”. Pre zy den cja jest bo -
wiem spra wo wa na przez 3 pań stwa, peł nią ce tę
fun kcję przez ko lej ne pół ro cza. Ce le i prio ry te ty
są wspól nie usta la ne na po cząt ku prze ję cia obo -
wiąz ków i suk ce syw nie re a li zo wa ne przez pań -
stwa wcho dzą ce w skład trio. Na szy mi par tne ra -
mi bę dą Da nia i Cypr.

JJaa  kkiiee  ssąą  nnaajj  wwaażż  nniieejj  sszzee  zzaa  ddaa  nniiaa  „„ppooll  sskkiiee  ggoo””  ppóółł  --
rroo  cczzaa??  

Każ dy kraj, roz po czy na jąc Prze wod nic two, ogła -
sza, na czym bę dą kon cen tro wa ły się je go pra ce.
Pol ska chce się sku pić na: wzmoc nie niu uni j nej
po li ty ki ob ron nej, za pew nie niu bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go, wal ce z kry zy sem fi nan so wym,
po li ty ce wschod niej oraz lep szym wy ko rzy sty wa -
niu ka pi ta łu in te lek tu al ne go. Pod czas pre zen ta -
cji ofi cjal ne go lo go Pol skiej Pre zy den cji mi ni ster
Mi ko łaj Do wgie le wicz, Peł no moc nik Rzą du ds.
Przy go to wa nia Or ga nów Ad mi ni stra cji Rzą do -
wej i Spra wo wa nia przez RP Prze wod nic twa w Ra -
dzie UE do dał, że Pol skę cze ka ją trzy waż ne za -
da nia pod czas peł nie nia pre zy den cji – roz po czę cie
ne go cja cji o bu dże cie Unii na la ta 2014 – 2020,
na stęp nie od bę dzie się szczyt Par tner stwa
Wschod nie go w War sza wie, bar dzo waż ne bę dzie
tak że po ka za nie, że Unia jest otwar ta na przyj -
mo wa nie no wych człon ków.

„„JJaa  kkiiee  kkoo  rrzzyy  śśccii  ddaa  jjee  nnaamm  pprrzzee  wwoodd  nniicc  ttwwoo  ww UUnniiii
EEuu  rroo  ppeejj  sskkiieejj??””

Na to py ta nie Do wgie le wicz od po wia da: „pre -
zy den cja da je moż li wość wię ksze go i re al ne go
wpły wu na de cy zje po dej mo wa ne w UE. Bę dzie -
my mieć szan sę przed sta wie nia na fo rum Unii
Eu ro pej skiej prio ry te tów pol skiej po li ty ki, za ak -
cen to wa nia naj i stot niej szych ob sza rów, przed ło -
że nia włas nych po my słów i ini cja tyw. Pre zy den -
cja to jed nak głów nie kon ty nu a cja wcześ niej szych
dzia łań Unii, za pew nie nie jej spój ne go fun kcjo -
no wa nia, za gwa ran to wa nie jej gło su w waż nych
dla świa ta spra wach. (...) Suk ces Pre zy den cji to
naj lep sza pro mo cja Pol ski i oka zja do stwo rze nia
po zy tyw ne go wi ze run ku Pol ski w świe cie.” Eks -
per ci uwa ża ją, że je że li Pol ska spro sta te mu wy -
zwa niu, mo że awan so wać do li gi kra jów z wy ro -
bio ną mar ką we Wspól no cie. 

PPrroo  mmoo  ccjjaa  ii RRee  kkllaa  mmaa..  OOdd  BBrruukk  ssee  llii  ddoo  TToo  kkiioo..  
W ra mach Pre zy den cji część spot kań bę dzie

od by wać się w Bruk se li. Ale już nie for mal ne po -
sie dze nia mi ni strów kra jów człon kow skich, bę -
dą mia ły miej sce w pol skich mia stach – War sza -
wie, Kra ko wie, Po zna niu, Wroc ła wiu, czy So po cie.
To do bra oka zja do pro mo cji na sze go kra ju.
W tym cza sie, w 10 świa to wych sto li cach: Pe ki -
nie, To kio, Mosk wie, Ki jo wie, Miń sku, Ber li nie,
Ma dry cie, Pa ry żu, Lon dy nie oraz Bruk se li pro -
mo wa na bę dzie tak że pol ska kul tu ra. Obok twór -
czo ści Cze sła wa Mi ło sza, we wszyst kich tych mia -
stach po pu la ry zo wa na ma być mu zy ka Ka ro la
Szy ma now skie go. Pol ska kul tu ra bę dzie obec na
tak że m.in. na de skach te a trów, wy sta wach fo -
to gra ficz nych.

PPooll  sskkaa  ––  kkrraajj  bbąą  cczzkkóóww,,  mmllee  kkiieemm  ii mmiioo  ddeemm  ppłłyy  --
nnąą  ccy

Obok drew nia nych bą czków – ręcz nie ma lo wa -
nych w czte rech wzo rach: ku jaw skim, kur piow -
skim, ło wic kim i opo czyń skim, sty li sty ką na wią -
zu ją cych do tra dy cyj nych pol skich stro jów
lu do wych, do li sty pre zen tów wrę cza nych de le -
ga tom pod czas ofi cjal nych spot kań w ra mach Pol -
skiej Pre zy den cji do łą czył pa kiet „Mle ko i Miód”.
Ze staw skła da się z ce ra micz ne go ku be czka i sło -
i ka z mio dem. Au tor ka mi te go pro jek tu są de si -
gner ki, ab sol wen tki war szaw skiej ASP An na Ło -
skie wicz i Zo fia Stru mił ło-Su kien nik. Jak czy ta my
na stro nach MSZ, ten upo mi nek ma pod kre ślać,
że Pol ska po tra fi w no wo czes ny spo sób czer pać
in spi ra cje ze swo jej tra dy cji. Rów no cześ nie ma
sym bo li zo wać głów ne ce le ko mu ni ka cyj ne Pol -
skiej Pre zy den cji: pol scy pro jek tan ci – ka pi tał in -
te lek tu al ny, no wo czes na for ma – pol ska pro duk -
cja, na tu ral ne ma te ria ły – za so by i dzie dzic two,
trend – mi ni ma lizm, na tu ral ne pięk no, in te gra -
cja – toż sa mość na ro do wa.

Źró dło: In sty tut Spraw Pu blicz nych, stro ny in -
ter ne to we Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych RP

MMaa  ggddaa  MMuu  ssii  ttooww  sskkaa

Do bra 
pre zy den cja 
to prze de
wszyst kim
spraw ne 
za rzą dza nie
Unią.
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Polska Prezydencja w Unii
Co powinniśmy o niej wiedzieć? 
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450 milionów zł

Tyle środków finansowych na naszą
Prezydencję przeznaczy rząd polski 

83 miliony zł
z tej puli przeznaczone będą na ochronę
zagranicznych dyplomatów, unijnych

urzędników itd. Pieniądze te będą wydane na
wyposażenie służb, zakwaterowanie, czy

transport funkcjonariuszy. W Polsce jeszcze
nigdy nie było potrzeby chronienia tak dużej

liczby osób przez tak długi czas

210 tysięcy zł
To koszty produkcji gadżetów promujących

Polską Prezydencję. „Unijni” goście
obdarowywani będą np. specjalnie z tej okazji
wydanym komiksem, krawatami, apaszkami,

broszkami z bursztynem, spinkami do
mankietów, bączkami i ceramicznymi kubkami

z dołączonymi do nich słoiczkami z miodem

30 tysięcy delegatów
odwiedzi Polskę podczas Prezydencji (unijni

ministrowie, eksperci, urzędnicy itd.)

2000 spotkań
odbędzie się w trakcie trwania Polskiej

Prezydencji, w tym nieformalne rady ministrów,
które wymagają specjalnej ochrony

Ponad 2,5
tysiąca kandydatów

stara się o sto posad przy obsłudze polskiej
prezydencji (pomimo bardzo wysokich
wymagań, pracy na umowę – zlecenie

i niewielkiego wynagrodzenia). Kandydaci
muszą wykazać się świetną znajomością

języków obcych, dobrą organizacją pracy,
dyspozycyjnością, doskonałą orientacją

w polityce polskiej i zagranicznej oraz dużą
wiedzą o Unii Europejskiej

80 
oficerów łącznikowych

posługujących się kilkoma językami obcymi
będzie opiekować się zagranicznymi delegatami,

którzy przyjadą do Polski podczas naszego
przewodnictwa

184 dni
Tyle będzie trwała Polska Prezydencja

4.416 
godzin 

Tyle czasu zajmie prowadzenie rozmów
i rozwiązywanie problemów

264.960 
minut

będzie miała Polska, aby wzmocnić pozycję Unii
Europejskiej w świecie

Polska Prezydencja w liczbach

JOANNA
strzyżenie, farbowanie, balejage…

Dojazd do klienta gratis!
Kontakt: 0483/065687



Kie dyś my śla łam, że przy wo łu je ono na tych mia -
sto we sko ja rze nia z luk su sem, czymś dro gim i eks -
klu zyw nym. Wy da wa ło mi się, że to bar dzo kosz -
tow ny tru nek, na któ re go de gu sto wa nie mo gą so bie
poz wo lić tyl ko lu dzie bo ga ci. A tu, nie spo dzian ka… 

RRee  iimmss  ––  ssttoo  llii  ccaa  sszzaamm  ppaa  nnaa  
W ze szłym mie sią cu po sta no wi łam zwie dzić we

Fran cji oko li cę, któ ra sły nie z pro duk cji szam pa -
na i przy oka zji spraw dzić, co wła ści wie kry je się
pod tą na zwą. Po mysł był świet ny, bo przy oka zji
spę dzi łam „szam pań ski” we e kend. 

Dwie i pół go dzi ny, no mo że trzy, ja zdy sa mo -
cho dem z An twer pii... i na szym oczom uka zu je się
nie wiel kie 200 ty sięcz ne mia sto Re ims w re gio -
nie Szam pa nia Ar de ny w pół noc no-wschod niej
Fran cji. Sta re mia sto z prze pięk ną go tyc ką ka te -
drą wi dać już z da le ka. Ta zbu do wa na na prze ło -
mie XIII i XIV wie ku na miej scu po zo sta ło ści świą -
ty ni z 401 ro ku bu do wla by ła miej scem ko ro na cji
pra wie wszyst kich kró lów Fran cji. 

Prze cha dza jąc się po sta rym mie ście od ra zu za -
u wa ża my wie le miejsc, w któ rych ser wu je się szam -
pa na. Zwy kle w in nych mia stach, czy to we Fran -
cji czy w Bel gii, prze cho dząc ko ło re sta u ra cji lub
ba ru, wi dać lu dzi, któ rzy po pi ja ją pi wo, ka wę lub
wi no. Ale nie w Re ims. Tu taj szam pan jest ser wo -
wa ny w każ dym ba rze czy re sta u ra cji, ja ko „po -
spo li ty” na pój. Za kie li szek chłod ne go, mu su ją ce -
go trun ku pła ci my śred nio 5-6 eu ro. 

Naj cie ka wszym pun ktem pro gra mu mo jej wy -
cie czki jest oczy wi ście zwie dza nie piw nic i od kry -
wa nie choć rąb ka ta jem ni cy pro duk cji te go na po -
ju. Oczy wi ście to wszyst ko po łą czo ne jest z je go
de gu sta cją. 

W tym szcze gól nym re gio nie win ni ce do pro -
duk cji szam pa na swo je bo gac two za wdzię cza ją
roz drob nie niu. Każ da wieś, któ rych jest po nad
300, sta no wi re gio nal ną od mia nę szam pa na, co
wy ni ka z róż no rod no ści te re nu i kli ma tu. 

SSkkąądd  ttee  bbąą  bbeell  kkii??
Szam pan – szcze gól ny ro dzaj wi -

na mu su ją ce go, ro bio ny jest ze
szcze pów wi no gron char le sto ny,
pi not no ir i pi not me u nier. Pier -
wszym eta pem jest zbiór i tło cze -
nie ze bra nych wi no gron. Pier wsza
fer men ta cja od by wa się w ka -
dziach lub be czkach dę bo wych
i jest ona iden tycz na, jak w przy -
pad ku zwy kłych win. Do pie ro dru -
ga fer men ta cja, już po prze la niu
na po ju do bu te lek, po wo du je na -
tu ral ne po wsta wa nie pę che rzy -
ków dwut len ku wę gla. W cza sie
bu tel ko wa nia wi na pod sta wo we -
go, do da je się do nie go spe cjal ny
li kier zło żo ny z droż dży i cu kru.

Mło de, nie do koń ca prze fer -
men to wa ne wi no, prze cho wu je
się w bu tel kach lek ko po chy lo -
nych do do łu, w piw ni cach, w sta -
łej tem pe ra tu rze 3-5 °C. Nie są

one jesz cze za kor ko wa ne, ma ją po pro stu zwy kły
kap sel. Bu tel ki te mu szą być ob ra ca ne o 1/4 ob ro -
tu wo kół włas nej osi na wet kil ka ra zy dzien nie.
Czyn ność ta ma po móc opa da niu osa du na szyj kę
bu tel ki, po to by ła twiej by ło go w od po wied nim
mo men cie usu nąć. Aby to uczy nić za mra ża się szyj -
kę bu tel ki w roz two rze so lan ki o tem pe ra tu rze –18
°C i zdej mu je się kap sel. Wte dy osad jest sa mo -
czyn nie wy rzu ca ny pod ciś nie niem przez gaz. Utra -
co na w ten spo sób czę ścio wa za war tość bu tel ki zo -
sta je wy peł nio na mie szan ką wi na i cu kru i jest to
etap tzw. do zo wa nia. Ilość cu kru za war ta w tym
pły nie de cy du je, czy szam pan bę dzie wy traw ny,
pół wy traw ny lub pół słod ki. 

AA jjaakk  ssmmaa  kkuu  jjee!!
Kie dy już do kład nie po zna łam pro ces po wsta -

wa nia mu su ją ce go wi na uda łam się na de gu sta -
cję. Spró bo wa łam trzech róż nych ro dza jów szam -
pa na... i mu szę przy znać, że od te go mo men tu
kom plet nie zmie ni ło się mo je spoj rze nie na ten
na pój... Bo też nie miał on nic wspól ne go z trun -
kiem po spo li cie okre śla nym „szam pa nem”, ku po -
wa nym w zwy kłych skle pach lub otwie ra nym przez
wię kszość z nas w syl we stro wą noc... 

Chwi lę po na la niu praw dzi we go szam pa na do
kie lisz ka, czu je my pięk ny, jak by lek ko per fu mo -
wa ny za pach, któ ry tyl ko za o strza ape tyt. Na pój
jest chłod ny, lek ko mu su ją cy, wy glą da pięk nie
i bar dzo sty lo wo. A je go smak? To kwe stia gu stu.
Ja wy pi łam odro bi nę bia łe go oraz ró żo we go, wy -
traw ne go i pół wy traw ne go, i mu szę przy znać, że
się za chwy ci łam. Oczy wi ście zna laz łam swój ulu -
bio ny smak po śród tych wszyst kich bu te lek. I mo -
gę Pań stwa za pew nić, że praw dzi wy szam pan nie
jest ani kwaś ny, ani nie do bry! W sma ku jest bar -
dzo de li kat ny, przy po mi na do bre wi no i wy wo łu -
je ocho tę na wy pi cie ko lej ne go kie lisz ka. A co naj -
waż niej sze, nie bo li po nim gło wa!

Za py ta ją Pań stwo za pew ne, ile kosz tu je bu tel -
ka ta kie go szam pa na lub też zwie dza nie piw nic
wraz z de gu sta cją... I ku mo je mu za sko cze niu ce -
ny kształ tu ją się zu peł nie przy zwo i cie. 

Za bu tel kę 0.75 l, któ ra poz wo li nam po znać
smak i za pach praw dzi we go szam pa na, za pła ci my
w Re ims od 15 do 30 eu ro. Za pew niam Pań stwa,
że jest to bar dzo do brej ja ko ści szam pan o wy śmie -
ni tym sma ku. Do te go moż na ku pić prze pięk ne
kie lisz ki, pro du ko wa ne tak że na miej scu. Ce na za
je den kie li szek – 2 eu ro. Wej ście do piw nic wraz
z de gu sta cją kosz tu je oko ło 10 eu ro od oso by i nie
jest to, mo im zda niem, ce na wy gó ro wa na. 

Oczy wi ście znaj dą też Pań stwo w Re ims bar dzo
dro gie szam pa ny, któ re po wsta ły na spe cjal ne
oka zje, lub ich pro duk cja by ła rze czy wi ście ogra -
ni czo na. Są to jed nak bu tel ki dla praw dzi wych ko -
ne se rów i ta kich „uni katów” jest w Re ims zde cy -
do wa nie mniej. Czę ściej moż na tu ku pić
wspa nia łe go, praw dzi we go szam pa na po bar dzo
roz sąd nej ce nie. 

Po le cam wszyst kim to ma gicz ne miej sce na we -
e kend, bo poz wa la ono na chwi le od po cząć od prob -
le mów i od pły nąć do „szam pań skiej” kra i ny...

MMaa  ggddaa  llee  nnaa  WWaa  wwrryy  sszzuukk

Czy 
za sta na wia li
się Pań stwo,
z czym mo że
ko ja rzyć się
sło wo 
„szam pan”? 
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Legenda o szampanie
Ile w niej prawdy, a ile basni?



Każ dy z nas przy naj mniej raz mu siał kie ro wać
swe kro ki do Urzę du Gmi ny (ge me en te hu is), któ -
ry ofe ru je sze ro ki wach larz usług i do radz twa.

Czy wie my jed nak w ja kich spra wach (oprócz
mel dun ku, za war cia związ ku mał żeń skie go, na -
ro dzin dziec ka itd.) mo że nam po moc urzęd nik
gmi ny?

W ko lej nych nu me rach na szej ga ze ty bę dzie -
my te ma tycz nie przed sta wiać usłu gi Urzę du Gmi -
ny.

Te raz przy bli ży my obo wią zu ją ce prze pi sy w za -
kre sie mel dun ku przy zmia nie adre su.

ZZmmiiaa  nnaa  aaddrree  ssuu  ww oobb  rręę  bbiiee  mmiiaa  ssttaa  AAnn  ttwweerr  ppiiaa
((vveerr  hhuu  iiss  bbiinn  nneenn  ddee  ssttaadd))::  

Zmia nę adre su trze ba zgło sić w cią gu 8 dni ro -
bo czych od mo men tu za miesz ka nia pod no wym
adre sem.

Każ dy do ro sły czło nek ro dzi ny mu si zgło sić ten
fakt w urzę dzie gmi ny. Oso ba ma ło let nia zgła -
sza ją ca no wy adres mu si prze by wać w to wa rzy -
stwie oso by do ro słej, któ ra jest jej praw nym opie -
ku nem.

Na le ży za brać ze so bą do wo dy oso bi ste wszyst -
kich człon ków ro dzi ny i PIN y do do wo dów, a tak -
że do wód re je stra cyj ny sa mo cho du, aby otrzy -
mać kar tę miesz kań ca, któ ra umoż li wia bez płat ne
par ko wa nie w miej scu za miesz ka nia.

Po zgło sze niu fak tu prze pro wadz ki zo sta je my
od ra zu au to ma tycz nie za mel do wa ni pod no wym
adre sem.

W za leż no ści od urzę du gmi ny, przed osta teczna
zmia na na sze go urzę du w ak tach, mo że naj pierw
zo stać prze pro wa dzo na kon tro la przez dziel ni co -
we go.

Mo że to na stą pić w na stę pu ją cych przy pad kach:
n kie dy zło żo ne zo sta ło po da nie o wy kre śle niu

da nej oso by z li sty lud no ści
n kie dy prze pro wa dza my się po now nie w okre -

sie krót szym niż 3 mie sią ce
n je że li prze pro wa dza my się do no wo wy bu do wa -

ne go do mu
n je że li miesz ka nie ob ję te jest okre ślo nym ry zy -

kiem (np: umeb lo wa ne stu dio, nie za miesz ka ły
bu dy nek, pen sjo nat itp.)

n je że li zmia na adre su zgła sza na jest w imie niu
oso by ma ło let niej
Dziel ni co wy skon tro lu je, czy rze czy wi ście efek -

tyw nie miesz ka my pod no wym adre sem. Po kon -
tro li zo sta wi nam do ku ment, któ ry mu si my do -
star czyć do urzę du gmi ny, aby za koń czyć
pro ce du rę zmia ny adre su.

W przy pad ku, gdy nasz no wy adres nie zo sta -
nie uzna ny przez urząd gmi ny, mo że my zło żyć
za ża le nie do Rzą du Fe de ral ne go:

Fe de ra le over he id sdienst, Di rec tie van de Ver -
kie zin gen en Be vol kin gPark Atrium Ko lo niënstra -
at 111000 Brus sel

ZZmmiiaa  nnaa  aaddrree  ssuu  pprrzzyy  pprrzzee  pprroo  wwaaddzz  ccee  zz iinn  nneejj  mmiieejj  --
ssccoo  wwoo  śśccii  ddoo  AAnn  ttwweerr  ppiiii  ((vvaarr  hhuu  iiss  nnaa  aarr  ddee  ssttaadd))::

Obo wią zu ją ta kie sa me for mal no ści jak przy
zmia nie adre su w ob rę bie te go sa me go mia sta.
Każ da oso ba, któ ra prze pro wa dza się na te ren
mia sta An twer pii, ma pra wo do „be wo ner ska art”

– kar ty miesz kań ca. Da je ona pra wo każ de mu
miesz kań co wi An twer pii do dar mo we go par ko -
wa nia w miej scu swo je go za miesz ka nia.

UUrrzzęęddyy  ggmmiinnyy  ww AAnnttwweerrppiiii::

Lange Gasthuisstraat 
212000 Antwerpen 
03 338 3411 fax 03 338 3511

Districtshuis DeurneMaurice
Dequeeckerplein 12100 Deurne-Antwerpen 
03 338 4511 fax 03 338 4690

Districtshuis BorgerhoutMoorkensplein 
12140 Borgerhout 
03 338 1711

Districtshuis BerchemGrotesteenweg 
1502600 Berchem 
03 338 4011

Districtshuis WilrijkBist 12610 
Wilrijk-Antwerpen 
03 338 5311

Districtshuis HobokenMarneflaan 
32660 Hoboken 
03 338 3011

Districtshuis MerksemBurgemeester 
J. Nolfplein 12170 Merksem-Antwerpen 
03 338 7211 fax 03 338 7292

Districtshuis EkerenVeltwijcklaan 
272180 Ekeren 
03 338 29 11

MMaarrlleennaa  CChhrraabbaasszzcczz
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Przewodnik po urzędach
Obowiązujące
przepisy 
w zakresie
meldunku 
przy zmianie
adresu.

BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ MARKOWEJ
ODZIEŻY PO CENACH HURTOWYCH!
Paniom, Panom i dzieciom oferujemy wysokiej jakości

odzież po atrakcyjnych cenach. 
Możliwość dojazdu do klienta lub uczestnictwa 

w weekendowych wyprzedażach.

Po wszelkie informacje proszę dzwonić pod numer
0496/458012.



Wy jazd już pra wie za pla no wa ny, my śla mi je -
steś my już w Pol sce, lecz wciąż na su wa ją nam się
py ta nia:
– Ile dni ur lo pu nam przy słu gu je?
– Kie dy mo że my przy słu gu ją cy nam ur lop wy ko -
rzy stać?
– A co z pie niąż ka mi wa ka cyj ny mi?

DDŁŁUU  GGOOŚŚĆĆ  UURR  LLOO  PPUU
Dłu gość płat ne go ur lo pu wy po czyn ko we go

w ro ku bie żą cym (va kan tie ja ar) za le ży od te go ile
dni prze pra co wa liś my w ro ku ubieg łym (va can -
tie dien sten ja ar). Pra cow nik, któ ry pra co wał przez
ca ły ubieg ły rok na peł ny etat, na by wa pra wo do
4 ty god ni płat ne go ur lo pu wy po czyn ko we go.
Rów nież nie któ re nie o bec no ści w pra cy (np.ur -
lop ma cie rzyń ski) trak to wa ne są na rów ni z wy -
ko ny wa niem pra cy i za ten okres rów nież przy -
słu gu je nam płat ny ur lop.

Dłu gość płat ne go ur lo pu wy po czyn ko we go dla
pra cow ni ków fi zycz nych (Ar be it) jest na li cza na
i okre ślo na na cze ku wa ka cyj nym (va ca tie che -
que), któ ry otrzy mu je my z Rijksdienst vo or Jar -
lij kse Va kan tie (RJV) al bo od po wied nie go fun du -
szu wa ka cyj ne go.

Wszyst kie dni przy słu gu ją ce go ur lo pu na le ży
wy ko rzy stać w ro ku bie żą cym. Nie do pusz czal ne
jest prze no sze nie przy słu gu ją ce go w da nym ro -
ku ur lo pu na rok na stęp ny. W nie któ rych sek to -
rach (sek tor bu do wla ny) lub za kła dach pra cy rocz -

ny ur lop wy po czyn ko wy mo że by usta lo ny ko lek -
tyw nie, wów czas wszy scy pra cow ni cy są zo bo -
wią za ni do wy ko rzy sta nia ur lo pu w cza sie od gór -
nie usta lo nym.

Pra cow ni cy, któ rzy nie ma ją pra wa do ur lo pu
al bo wy ko rzy sta li ur lop wcześ niej, otrzy mu ją za
ten czas za si łek (uit ke ring slu i ting on der ne ming).
O wy pła tę za sił ku wy stę pu je pra co daw ca do RVA.
Po otrzy ma niu do ku men tów od pra co daw cy na -
le ży przed ło ży je w związ kach za wo do wych lub
Hul pkas Vo or Wrklo os he id su it ke rin gen.

Je śli w za kła dzie pra cy nie obo wią zu ją po wyż -
sze re gu ły, wów czas da ta ur lo pu zo sta je usta lo -
na w dro dze in dy wi du al ne go po ro zu mie nia po -
mię dzy pra cow ni kiem i pra co daw cą.

PPIIEE  NNIIĄĄ  DDZZEE  WWAA  KKAA  CCYYJJ  NNEE
Pie nią dze wa ka cyj ne są wy pła ca ne przez

Rijksdienst vo or Ja ar lij kse Va can tie (RJV) lub
od po wied ni fun dusz wa ka cyj ny. Od 2011 ro ku
zmie nio no za sa dy i pie nią dze otrzy mu je my wy -
łącz nie prze le wem na ra chu nek ban ko wy. Tyl ko
na in dy wi du al ną proś bę mo gą zo stać one wy pła -
co ne cze kiem.

In for ma cje do ty czą ce pie nię dzy wa ka cyj nych
i ich wy so ko ści mo że my spraw dzać rów nież elek -
tro nicz nie na na stę pu ją cej stro nie in ter ne to wej
http://on va-rjv.fgov.be/nl/on tha al.htm. Po trze bu -
je my czyt ni ka kar ty elek tro nicz nej, do wo du oso -
bi ste go i pin ko du do kar ty.

UURR  LLOO  PPYY  SSPPEE  CCJJAALL  NNEE
SE NIOR VA KAN TIE

Pra cow ni kom za trud nio nym w sek to rze pry wat -
nym, któ rzy ukoń czy li 31 grud nia ro ku po przed -
nie go 50 lat i z po wo du bez ro bo cia lub in wa lidz -
twa nie przy słu gu je im płat ny ur lop wy po czyn ko wy
przy słu gu ją tzw. Se nior va kan tie, czy li pra wo do
4 (lub 2 przy nie peł nym eta cie) ty god ni ur lo pu wy -
po czyn ko we go oraz do za sił ku w tym okre sie, wy -
pła ca ne go przez RVA. W cza sie te go ur lo pu pra -
cow nik mu si być bez ro bot ny i nie mo że otrzy my wać
żad nych in nych do cho dów. Wszyst kie w/w wa run -
ki mu szą być speł nio ne jed no cześ nie.

Se nior va kan tie nie ma ją cha rak te ru jed no ra -
zo we go, czy li pra cow ni cy mo gą ko rzy stać z pra -
wa do te go ur lo pu za każ dym ra zem je śli speł nia -
ją jed no cześ nie wszyst kie wa run ki.

JE UGD VA KAN TIE
Do ty czą pra cow ni ków, któ rzy nie ma ją pra wa do

płat ne go ur lo pu ze wzglę du na to, że właś nie ukoń -
czy li szko łę. Aby na być pra wo do je ugd va kan tie
na le ży speł nić łącz nie na stę pu ją ce wa run ki:
n 31 grud nia po przed nie go ro ku nie mieć jesz -

cze ukoń czo nych 25 lat
n w ro ku ubieg łym ukoń czyć szko le i prze pra co -

wać co naj mniej 1 mie siąc (70 go dzin)
n pod czas ur lo pu po zo sta wać bez pra cy i nie ko -

rzy stać z in nych za sił ków lub do cho dów
Za rów no dłu gość je ugd va kan tie jak i se nior va kan -

tie to mak sy mal nie 4 ty god nie po mniej szo ne o ilość
ewen tu al nie przy słu gu ją cych płat nych dni ur lo pu.

Te spe cjal ne for my płat ne go ur lo pu fi nan so wa -
ne są przez RVA. Aby z nich sko rzy stać na le ży
zło żyć wnio sek do pra co daw cy, a na stęp nie po
otrzy ma niu od po wied nich do ku men tów przed ło -
żyć je w związ kach za wo do wych lub Hul pkas Vo -
or Wer klo os he id su it ke rin gen. aa..kk..
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Pytania
dotyczące
urlopu

Wakacje tuż, tuż
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SSppee  ccjjaall  nniiee  ddllaa  PPaańń  ssttwwaa  
ppoo  rróóww  nnaa  lliiśś  mmyy  ccee  nnyy  2200  rróóżż  nnyycchh  pprroo  dduukk  ttóóww  ssppoo  żżyyww  cczzyycchh  

ww 44  wwyy  bbrraa  nnyycchh  pprrzzeezz  nnaass  mmaarr  kkee  ttaacchh..  
To po mo że Pań stwu do ko nać ko rzyst nych i tań szych za ku pów!

(wy bie ra no naj tań sze pro duk ty w da nym skle pie, w ma ju 2011)

Porównanie cen 
w wybranych marketach!

1 Masło 250 g € 1,15 € 1,49 € 1,16 € 1,14

2 Margaryna 500 g € 0,69 € 1,15 € 0,70 € 1,38

3 Olej 1 L € 1,29 € 1,89 € 1,30 € 1,39

4 Oliwa 750 ml € 2,29 € 2,60 € 2,30 € 2,20

5 Mąka 1 kg € 0,27 € 0,40 € 0,27 € 0,53

6 Makaron 500 g € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 0,99

7 Makaron spaghetti 500 g € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 0,99

8 Ryz 4*125 € 0,49 € 0,69 € 0,49 € 1,49

9 Panierka 400 g € 0,29 € 0,30 € 0,29 € 1,15

10 Cukier 1 kg € 0,79 € 0,89 € 0,79 € 0,78

11 Sól 750 g € 0,35 € 0,40 € 0,35 € 0,50

12 Ser żółty 250 g € 1,29 € 1,98 € 1,39 € 1,19

13 Jajka 10 sztuk € 0,99 € 0,95 € 0,99 € 1,14

14 Mleko 1 L € 0,59 € 0,59 € 0,59 € 0,59

15 Ocet 1,5 L € 0,45 € 0,49 € 0,45 € 0,44

16 Majonez 500 ml € 0,79 € 0,80 € 0,79 € 0,68

17 Ketchup 560 g € 0,69 € 0,51 € 0,69 € 0,70

18 Konc. pom 4*70 g € 0,49 € 0,60 € 0,49 € 0,70

19 Sos spaghetti 830 g € 1,29 € 1,50 € 1,38 € 1,80

20 Dżem truskawkowy 450 g € 0,72 € 0,80 € 0,72 € 0,90

RRaazzeemm:: € 1100,,4433 € 1188,,5588 € 1177,,8899 € 2200,,6688

ssppoorrzząąddzziiłłaa  IIzzaa  KKuuccyykk

Produkty spożywcze Aldi Carrefour Lidl Delhaize Produkty spożywcze Aldi Lidl DelhaizeCarrefour



Zde cy do wa nie
po le cam!
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Ka tie Me lua
0099..0066 – Vorst Na tio na al w Bruk se li. Po czą tek godz. 20.

Koszt bi le tu 54 e.

Fe sti wal Rock Wer chter
3300..0066 – Lin kin Park – Qu e ens Of The Sto ne Age – The Che -

mi cal Bro thers – Be a dy Eye – Eels – Ano uk – The Hi -
ves – Se a sick Ste ve Hurts – Ja mes Bla ke – Aloe Blacc
– Tv On The Ra dio – Ofwgkta – War pa int

0011..0077 – Kings Of Le on – Ar ctic Mon ke ys – The Na tio nal – Whi -
te Lies Go o se – Trig ger fin ger – Cha se And Sta tus
– Ozark Hen ry – Jim my Eat World No i set tes – Mo na
– Lis sie

0022..0077 – Col dplay – Por tis he ad – Pj Har vy – Under world
– El bow – Ma gne tic Man – Bru no Mars – Se lah Sue
– The Gas light An them – Bright Ey es – I Bla me Co -
co – Ri val Sons – Jen ny And Joh ny – Eva li ne

0033..0077 – Iron Ma i den – Grin der man – Ka i ser Chiefs – Ka -
sa bian – Bran don Flo wers – Fle et Fo xes – Di gi ta -
lis me – Ro byn – So cial Di stor tion – All Ti me Low
Two Do or Ci ne ma Club – Ta me Im pa la – The Vac -
ci nes – Eve ry thing Eve ry thing

Im pre zę zam kną A-Trak & The Black Ey ed Pe as
Na fe sti wal moż na do je chać sa mo cho dem kie ru jąc się E19
Me che len-No ord. Na step nie N16 kie ro wać się na Bon he -
id obok wio ski Do rstveld. Za Ke er ber gen je chać wzdłuż
Tre me lo la an, na Kru is stra at na ron dzie ob rać kie ru nek
na Wer chter se ba an. Na ron dzie na Sint Jan sstra at pier -
wsza w pra wo. 200 m da lej znaj du je się Wer chter.
Po ciąg do jeż dża do Le u ven gdzie pod sta wia ne są au to bu -
sy De Lijn aż do sa me go fe sti wa lu. Koszt au to bu su wli -
czo ny jest w bi let po cią gu.

MAM MA MIA!
OOdd  1199..0077 Kur sa al – Oo sten de. Mu si kal gdzie Ben ny An -
der sson i Björn Ulva e us za dba ją o do brą mu zy kę i tek sty.

Milk Inc. 15 lat
2233  &&  2244..0099 – Spor tpa le is – An twer pen
Im pre za z oka zji pięt na sto le cia gru py Milk Inc. 
Bi le ty już do ku pie nia na stro nie www.spor tpa le is.be

KKssee  nniiaa  

Wybrane imprezy i koncerty 

Warto przeczytać
„„CCiieeńń  WWiiaattrruu””  CCaarrllooss  RRuuiizz  ZZaaffoonn

Bohaterem książki Zafona  jest dziesięciolet ni
Da niel, któ ry wcześ nie stra cił mat kę. Pew ne go
dnia oj ciec pro wa dzi go do ukry te go w ser cu
śred nio wiecz nej Bar ce lo ny Cmen ta rzy ska Za -
pom nia nych Ksią żek. Da niel do świad cza swo i -
stej ini cja cji. Ry tu ał po wta rza ny w ro dzi nie od
po ko leń na ka zu je, by wy brał so bie tyl ko jed ną
książ kę i za a dop to wał ją, sta jąc się opie ku nem
od po wie dzial nym za jej dal sze lo sy. Da niel mu -
si oca lić wy bra ną książ kę od za pom nie nia. To
za da nie na ca le ży cie. Wy bie ra Cień wia tru Ju -
lia na Ca ra xa. Za in try go wa ny, pró bu je do wie -
dzieć się cze goś wię cej o jej au to rze. Po szu ki -
wa nia wio dą od an tyk wa ria tu pro wa dzo ne go
wspól nie z oj cem, po przez m.in. przy tu łek dla
umy sło wo cho rych, bib lio te kę, aż do ta jem ni -
czej, opusz czo nej wil li. W mia rę trwa nia po szu -
ki wań je go ży cie za czy na przy po mi nać lo sy au -
to ra i krzy żo wać się z ni mi. Na po nad 500
stro nach po wie ści śle dzi my z za par tym tchem
fa bu łę, któ ra jest naj wię kszym atu tem te go utwo -
ru. Mi ster nie skon stru o wa na in try ga uka zu je
się na szym oczom bar dzo po wo li. Ob ser wu je my
mo zol ne od kry wa nie ta jem ni cy i je steś my świad -
ka mi prze mia ny chłop ca w męż czyz nę. Ra zem
z nim do świad cza my mi łos nych unie sień i nie -
zna nej wcześ niej go ry czy mi łos ne go za wo du.
Wspól nie prze ży wa my pier wsze przy jaź nie i ży -
cio we roz cza ro wa nia. Mo ty wem prze wod nim jest
oczy wi ście wy do by ta z za pom nie nia, prze klę ta
książ ka. Ko lej nym wa lo rem te go utwo ru jest pie -
czo ło wi tość, z ja ką au tor od twa rza to po gra fię
po wo jen nej Bar ce lo ny. Wio dąc nas po przez krę -
te uli czki, po grą żo ne w mro ku bu dyn ki, pod -

ziem ne kryp ty i ko ry ta rze, w spo sób mi strzow -
ski bu du je w po wie ści atmo s fe rę gro zy i ta jem -
ni cy. Kli mat po wie ści, jak i po sta cie stwo rzo ne
przez au to ra są wy ra zi ste i wy da wać by się mog -
ło, ze spot ka my je któ re goś dnia na uli cy. Chcia -
ła bym czy tać jak naj wię cej ta kich po wie ści, bo
ta mnie urze kła.

IIzzaa  KKuu  ccyykk

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
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Naleśniki z jabłkami

SSkkłłaaddnniikkii::
ll 11  sszzkkllaannkkaa  mmąąkkii  ll 22  sszzkkllaannkkii  mmlleekkaa  ll 11  jjaajjkkoo  
ll 11  łłyyżżkkaa  oolleejjuu  ll sszzcczzyyppttaa  ssoollii  ll 11  kkgg
kkwwaasskkoowwyycchh  jjaabbłłeekk  ll ccuukkiieerr  ddoo  ssmmaakkuu  ll ppoo  55
ddaagg  rrooddzzyynneekk  ii  oorrzzeecchhóóww  wwłłoosskkiicchh  
ll sskkóórrkkaa  oottaarrttaa  zz  ppoommaarraańńcczzyy  ll ppoolleewwaa
cczzeekkoollaaddoowwaa

SSppoossóóbb  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa::
1. Jabłka obrać, pokroić na cząstki, oddzielić
gniazdka nasienne
2. Przełożyć do rondelka, podlać niewielką ilością

wody, dusić na małym ogniu do czasu, aż się
rozgotują, dosłodzić

3. Do mąki dodać jajko, mleko, olej i sól, dokładnie
wymieszać
4. Usmażyć naleśniki, każdy cienko posmarować

jabłkami, posypać  rodzynkami i posiekanymi
orzechami

5. Zwinąć ruloniki, polać polewą czekoladową,
posypać skórką z pomarańczy.

Go to wa nie to prze de wszyst kim za ba wa i chciał bym, aby ście właś nie tak pod cho dzi li do tej ru -
bry ki, jak i ca łe go za gad nie nia ku li nar ne go. Każ dy czy tel nik po za poz na niu się z prze pi sa mi mo że
zro bić pier wszy (a po tem i na stęp ny) krok w pa sjo nu ją cy świat pe łen ku chen nych ta jem nic. Lek cje
go to wa nia są tak że eg za mi nem z wy o braź ni, fan ta zji i od wa gi. Za pra szam do wspól nej przy go dy.

MMaa  rriiuusszz

Kuchnia męskim okiem  

Bakłażany faszerowane

SSkkłłaadd  nnii  kkii::
ll 22  bbaa  kkłłaa  żżaa  nnyy  ll 440000 gg  mmiięę  ssaa  mmiiee  lloo  nnee  ggoo
ll ppiieepprrzz  ll ssóóll  
ll cchhii  llii  ww pprroosszz  kkuu  ll ccee  bbuu  llaa  ll 225500 gg  ppiiee  cczzaa  rreekk  
ll ppaa  pprryy  kkaa  ((cczzeerr  wwoo  nnaa  ii żżóółł  ttaa))  ll ccaa  łłee  jjaajj  kkoo

SSppoo  ssóóbb  pprrzzyy  ggoo  ttoo  wwaa  nniiaa::
1. Mię so mie lo ne so li my, na stęp nie do kład nie

mie sza my do da jąc jaj ko, pieprz, oraz szczyp tę
chi li w prosz ku.

2. Na 20 min od sta wia my mię so do lo dów ki,
w tym cza sie kro i my pie czar ki na drob ną ko -
ste czkę ra zem z pa pry ką. Na stęp nie po kro jo -
ne pie czar ki z pa pry ką do kład nie mie sza my
z wcześ niej wy ro bio ną ma są mięs ną.

3. Z ba kła ża nów prze kro jo nych wzdłuż na po lo -
we wy drą ża my miąższ, któ ry jest zbęd ny. Far -
szem mięs nym wy peł nia my ba kła ża ny, ozda -
bia jąc jesz cze pa pry ką i pie czar ka mi
w pla strach, czy też ce bul ką. Przy go to wa ne ba -
kła ża ny za pie ka my w temp. 150-160o C oko ło
35 mi nut. Go to we da nie mo że my po da wać
z ziem nia ka mi lub ka szą gry cza ną.



Zo sta łem po pro szo ny, że by na pi sać kil ka słów
na te mat ko mik su. Więc … Ko miks (lub no we la
gra ficz na) to nie jed no krot nie nie do ce nia na for -
ma sztu ki, łą czą ca sło wo i ob raz. Ko ja rzo na jest
ra czej z ta nią roz ryw ką dla dzie ci oraz al ter na ty -
wą dla ksią żek, niż czymś co mo że za in te re so wać
do ro słe good bior cę.Mo imskrom nymzda niemnic
bar dziejmyl ne go.Wię kszośćko mik sówjest stwo -
rzo na właś nie dla do ro słe go od bior cy i tyl ko nie -
życz li wi mo gli by po wie dzieć, że jest nie do ro bio -

nym ku zy nem fil mu. Ra czej jest je go młod szym
bra tem. Za nim Hol ly wo od za czę ło ba wić się tech -
ni ką kom pu te ro wą, to kre a cje ar ty stów zwy kłym
tu szem i far bą bi ły na gło wę naj lep sze pla ny fil -
mo we – fa bu le też by ło ma ło do za rzu ce nia.

Te mat prze wod ni któ ry wy bra łem zno si ja kie -
kol wiek ogra ni cze nia na rzu co ne przez rze czy wi -
stość.Prze ni ka nie się świa tów i ichróż no rod ność
zo sta wia mi nie o gra ni czo na swo bo dę dzia ła nia.

RRaa  ffaałł
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Rowerem
przez Antwerpię

WWaarr  ttoo  wwiiee  ddzziieećć..
Od 9 czer wca 24 go dzi ny na do -

bę moż na wy po ży czać ro we ry, aby
spraw niej i szyb ciej po ru szać się
po mie ście i oko li cach. Wy po ży -
cze nie ro we ru wy ma ga rocz nej,
ty god nio wej lub dzien nej kar ty.
Za mó wić ją moż na przez stro nę
in ter ne to wą www.an twer pen-ve -
lo.be lub w pun kcie ser wi so wym
znaj du ją cym się na Cen tra al Sta -
tion. Od 13 ma ja do 1 lip ca kar ty
rocz ne są wpro mo cyj nych ce nach.
Za ca ły rok 29 eu ro, a od 1 lip ca
bę dą już kosz to wać 35 eu ro.
W przy pad ku ty god nio wej lub
dzien nej kar ty za raz po za re je stro -
wa niu się na po da nej stro nie otrzy -
mu je my SMS-a zko dem, któ ry po -
trzeb ny bę dzie do wy po ży cze nia
ro we ru w pun kcie ser wi so wym.
Ty god nio wa kar ta kosz tu je 7 eu -
ro, a dzien na 3 eu ro.

BBaarr  bbee  ccuuee  nnaa  śśwwiiee  żżyymm  ppoo  wwiiee  --
ttrrzzuu..

W oś miu par kach w ca łej An -
twer pii roz miesz czo ne są gril le
za o pa trzo ne w pod sta wo we
przy rzą dy do gril lo wa nia (wli -
cza jąc na wet ma łą gaś ni cę na
wy pa dek po ża ru). Re zer wa cja
jest zbęd na. Od go dzi ny 10 do
22 moż na cie szyć się do brą po -
go da przy gril lo wa nym po sił ku.
Każ dy mo że ko rzy stać z miej sco -
we go bar be cue dba jąc o bez pie -

czeń stwo i po rzą dek. Pro si my
o utrzy my wa nie czy sto ści w ta -
kich miej scach, aby in ni nie mu -
sie li sprzą tać na szych od pad -
ków. Cze ka ją ce na Cie bie
i Two ich bli skich bar be cue znaj -
du ją się w:
n An twer pii Park Spo or No ord.

Bar be cue znaj du je się mie dzy
mo stem No or der la an, a czer -
wo na klat ką

n Ber chem Bril schan spark. Naj -
ła twiej do stać się tam wcho -
dząc wej ściem z Mar cel Au ber -
tin la an;

n Wil rijk Ste y te linckpark. Przy
ta ra sie na cen tral nej wy sep -
ce, obok ka czej al tan ki umiesz -
czo ne jest ber be cue;

n Ber chem Park Het Prie el. Do -
stęp uła twia przej ście z par -
kin gu na uli cy Ter Nie u wer -
brug ge. Grill znaj du je się po
le wej stro nie przy dro dze.

n An twer pii Kat ten dijkslu is;
n De ur ne Brem we i de. Na la ce

przy pla cu za baw od stro ny
Ter He y de la an mo że my zna -
leźć po szu ki wa ne bar be cue;

n An twer pii Kiel park. Od stro -
ny Sint-Ber nar dse ste en weg
przy pla cu za baw;

n Lin ke roe ver Rec re a tie we i de
Ka stan je dre ef. Grill znaj dzie -
my na łą ce za ba se nem de Mo -
len.

KKssee  nniiaa  





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:



LLeekkaarrzzee  ppoollsskkoojjęęzzyycczznnii  ww AAnnttwweerrppiiii  ii ookkoolliiccaacchh::

LLeekkaarrzzee  ddoommoowwii::
Agnieszka Borkiewicz 
Muggenberglei 278, 2100 Deurne
Tel. 03/321.58.39 

Martin Rozenblum tel. 03/218.77.07 
Jana Vavrowa tel. 0475/83.14.35  
Henri Jakubowicz tel. 03/239.18.19  

LLaarryynnggoolloogg
Andrzej Zarowski 
Valaarstraat 131, 2610, Belgia +32 3 827 56 42 
W szpitalu Sint-Augustinus, tel: 03 443 36 04

PPeeddiiaattrraa
Kurotowa Andrea
Szpital Sint Vincentius
St-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpia 
tel.03 285 28 35

DDeennttyyssttaa
Magdalena Uscinowicz 
Egied Segerslaan 5, 2610 Wilrijk 
tel.03/828 52 60 

AApptteekkii  ddyyżżuurrnnee
www.apotheek.be – należy kliknąć na „wachtdiensten
apothekers” i wpisać swój kod pocztowy 0900/10.500.

DDoorraaddccaa  PPrraawwnnyy
Iwona Wiewiórka, 
Hemelstraat 3 | 2018 AntwerpenTel. 03 233 06 00, 
Fax. 03 231 62 00 

AAddwwookkaaccii  
Jeżeli masz ja kieś praw ne prob le my, szu kasz po mo cy a nie
masz du żych do cho dów i nie stać cię na ad wo ka ta mo żesz
sko rzy stać z dar mo wej po mo cy praw nej. W za leż no ści od
do cho dów mo żesz ją uzy skać za nie wiel ką kwo tę lub zu -
peł nie za dar mo. Po moc obej mu je wszyst kie as pek ty praw -
ne (spra wy ro dzin ne, od szko do wa nia, itp.). 
Or de van ad vo ca ten te An twer pen
Bo li var pla ats 20/15
2000 An twer pen
tel.03/260 72 50
godz. przy jęć od 14.30 -16.00
Naj le piej umó wić się wcześ niej na spot ka nie;
W okre sie li piec, sier pień – tyl ko we wtor ki i czwar tki.
Uma wia my się tylko telefonicznie w godz 
10.00-12.00, tel.03/260 72 80
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Waż ne nu me ry te le fo nów 
cd:

przyjmują na
Mechelsesteenveg 217
na  umówione
spotkanie 
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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 dzieł 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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