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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-sierpień 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.
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Dro dzy Czy tel ni cy,
Roz po czę ła się pol ska Pre zy den cja w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej. Ni gdy do tąd w na szej hi sto rii
nie by ło ta kie go wy da rze nia. Pol ska po raz pier wszy stoi na cze le kra jów zwią za nych pak tem
uni j nym i po dej mu je de cy zje ma ją ce wpływ na ca łą wspól no tę. 
O na szym prze wod nic twie pi sa liś my w osta t nim nu me rze i czy tel ni cy z ca łą pew no ścią orien tu -
ją się, ja ka jest ran ga te go wy da rze nia. Choć je steś my wszy scy da le ko od do mu, mo że my być
dum ni z na sze go kra ju. 

Spo ty ka my na emi gra cji wie lu ro da ków. Każ dy z nas prze żył mi łe i nie mi łe sy tu a cje. Każ dy z nas
al bo po trze bo wał po mo cy, al bo jej udzie lił. Ale czy każ dy z nas ma po czu cie du my z te go, że jest
Po la kiem? Są ta cy, któ rzy od ci na ją się od włas nych ko rze ni i na wet nie przy zna ją do swo je go 
po cho dze nia. Cóż, to ich włas ny wy bór. Mo że czu ją się bar dziej Eu ro pej czy ka mi niż Po la ka mi. 

Obo jęt nie ile lat prze by wa my na emi gra cji, czy „wto pi liś my się” już w śro do wi sko bel gij skie,
czy też nie, nic nie zmie ni fak tu, że ko rze nie ma my pol skie. 
Mo że to za brzmi nie co pa te tycz nie, ale po win niś my bar dziej niż do tych czas je pie lę gno wać. 

Ze środ ków ma so we go prze ka zu czę sto mo że my do wie dzieć się o róż nych ini cja ty wach or ga ni -
zo wa nych przez Po lo nię na ca łym świe cie. O tym, jak dba o pol skość i ją pro mu je. I mo że właś -
nie te raz, kie dy prze wod ni czy my kra jom Unii Eu ro pej skiej, kie dy ma my pol skie go prze wod ni -
czą ce go Par la men tu Eu ro pej skie go, kie dy Pol ska przez pół ro ku bę dzie na ustach ca łej Eu ro py
war to so bie po sta no wić, że i ja włą czę się ak tyw nie w pol ską spo łecz ność w An twer pii. 
I ja spró bu ję przy czy nić się do prze ła my wa nia nie za wsze po zy tyw ne go ste re o ty pu Po la ka. 

Prze cież ma my czym się po chwa lić. Ko per nik, Skło dow ska, Cho pin, Pa pież, Ma łysz, Ku bi ca
i wie le in nych, to po sta cie zna ne na ca łym świe cie. Nasz do ro bek kul tu ral ny, udział w po stę pie
tech nicz nym, po nad ty siąc lat hi sto rii i pięk na tra dy cja, to wszyst ko po win no być po wo dem na -
szej du my. Ceń my to co na sze, bo nie za wsze to co in ne i no we jest lep sze.

Nie wstydź my się na szej pol sko ści, nie prze my kaj my chył kiem bocz ny mi uli czka mi rze czy wi -
sto ści. Idź my głów ną uli cą z pod nie sio ną gło wą. Sza nuj my pol skość i sie bie sa mych, a wte dy
in ni usza nu ją nas. 

SSeerrddeecczznniiee  ppoozzddrraawwiiaammyy
RReeddaakkccjjaa
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La to zbli ża się wiel ki mi kro ka mi. Ma gicz ne
sło wo – wa ka cje, wy wo łu je na strój ocze ki -

wa nia, za chę ca do wspom nień oraz do snu cia wiel -
kich wa ka cyj nych pla nów. 

Ale czy to spra wie dli we, że dzie ci ma ją wa ka -
cje a do ro śli ma ją „tyl ko” ur lop??? 

Wa ka cje są „gwa ran to wa ne”, a ur lop się na le -
ży. By wa jed nak i tak, że kie dy właś nie do pi na -
my osta t nią wa liz kę, szef w imię wyż szych ce lów
prze su nie nasz ur lop np. na li sto pad. Czę sto trze -
ba o nie go pro sić, a prze de wszyst kim trwa o wie -
le, wie le za krót ko! 

Jesz cze go rzej ma ją eme ry ci i ren ci ści. Nie ma -
ją ani wa ka cji, ani ur lo pu, ani na wet zwol nień le -
kar skich. Czy li po pro stu nic im się już nie na le -
ży. 

Wpraw dzie ma jąc go dzi wą eme ry tu rę mo gą
mieć wa ka cje przez ca ły rok, ale ilu z nich stać
na ta ki kom fort?

Wróć my jed nak do wa ka cji. Na le żą się one tyl -
ko uczniom i na u czy cie lom. 

Nie za do wo lo ny i po krzyw dzo ny ur lo po wicz ma
jed nak szan sę sko rzy sta nia z praw dzi wych wa -
ka cji. Wy star czy po wrót do szko ły w cha rak te rze
ucznia, stu den ta lub na u czy cie la.... 

O ile faj niej pra co wa ło by się nam przez dzie -
sięć mie się cy wie dząc, że po tem cze ka ją na nas
dwa mie sią ce la by!

Ale ciesz my się z te go co ma my, czy li ze zwy -
kłe go ur lo pu.

A skąd się wzię ły ur lo py? Otóż moż na by po -
my śleć, że za wdzię cza my je wal czą cym o swo je
pra wa ro bot ni kom, fe mi nist kom lub ko mu ni stom.
Nic z tych rze czy. Ur lo py za wdzię cza my ho len -
der skim pra cow ni kom bran ży dia men to wej, któ -
rzy w 1910 ro ku uzy ska li pra wo do te go, by każ -
dy z nich raz w ro ku mógł przez ty dzień
od po czy wać i nie po ja wiać się w za kła dzie pra cy.
Oraz co waż ne, jesz cze otrzy mać za to pie nią dze.

W ten spo sób po wsta ły płat ne ur lo py, cho ciaż
wte dy to po ję cie nie by ło jesz cze zna ne. 

Po Ho len drach, pra wo do płat nej nie o bec no ści
w pra cy wy wal czy li so bie An gli cy. W 1925 ro ku
w Wiel kiej Bry ta nii oko ło 1,5 mln osób raz w ro -
ku od po czy wa ło otrzy mu jąc za to wy na gro dze -
nie. War to wspom nieć, że kil ka na ście lat póź niej
licz ba ta się ga ła już oko ło 11 mi lio nów osób.

Ko lej nym prze ło mem by ło przy zna nie pra wa
do płat ne go ur lo pu wszyst kim pra cow ni kom. Sta -
lo się to w ro ku 1936, a pier wszym pań stwem,
któ re się na to zde cy do wa ło by ła Fran cja.

Ur lo py spo wo do wa ły ogrom ne zmia ny w spo -
so bie ży cia lu dzi na ca łym świe cie. Mia sta i mia -
ste czka le żą ce nad mo rzem czy w gó rach, zmie -
nia ły nie jed no krot nie cał ko wi cie swój cha rak ter,
aby być przy go to wa nym na przy ję cie rze szy tu -
ry stów. Po wsta wa ły uzdro wi ska, sa na to ria i oś -
rod ki wy po czyn ko we. Upo wszech nie nie ur lo pów
to wiel ki roz wój tu ry sty ki, a prze de wszyst kim
po wsta nie pier wsze go na świe cie biu ra pod ró ży.
Za ło żył je w ro ku 1941 pe wien An glik, któ ry wy -
ku pił po nad 550 bi le tów na po ciąg z Le i ce ster do
Lo ug hbo ro ugh, a na stęp nie sprze dał je z ogrom -
nym zy skiem.

Pier wsza zor ga ni zo wa na wy cie czka do o ko ła
świa ta od by ła się w 1878 ro ku, a pier wsza wy -
cie czka lot ni cza na kil ka mie się cy przed wy bu -
chem II Woj ny Świa to wej, kie dy to Ame ry ka nie
po le cie li na wy po czy nek do Eu ro py.

Nie upie raj my się przy wyż szo ści wa ka cji nad
zwy kłym po czci wym ur lo pem, cho ciaż wa ka cje
są za wsze o tej sa mej po rze, a ur lop czę sto by wa
uza leż nio ny od de cy zji sze fa. Jak by nie by ło, wszy -
scy cze ka my na za słu żo ny wy po czy nek. 

Prze żyj my jak naj le piej na sze wol ne dni od pra -
cy czy szko ły i pa mię taj my, że od nas za le ży czy
wró ci my do pra cy zmę cze ni wy po czyn kiem, czy
au ten tycz nie wy po czę ci.

Ży czy my pięk nej po go dy i wspa nia łych wspom -
nień! 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TT..

1878 r.
pier wsza 
zor ga ni zo wa na
wy cie czka 
do o ko ła świa ta

1941 r.
pierwsze 
na świecie
biuro podróży

WAKACJE!
Nareszcie  
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Do syć po wszech ną jest opi nia, że dziec ko
bar dziej po trze bu je ma my, a ta ta jest od

za ra bia nia pie nię dzy. Ro la oj ca w ży ciu dziec ka
bar dzo czę sto by wa nie do ce nia na.

Sa mi ro dzi ce stwa rza ją nie kie dy sy tu a cje, ze
ma ma jest od przy tu la nia, a ta ta od dys cy pli ny.
Nic bar dziej myl ne go.

Bar dzo czę sto oj co wie wy co fu ją się z wy cho wy -
wa nia swo ich dzie ci, świa do mie lub nie świa do -
mie wy rzą dza jąc im krzyw dę. Na wet naj lep sza
mat ka nie jest w sta nie za stą pić dziec ku oj ca.
Oczy wi ście, czę ste są sy tu a cje, kie dy dziec ko wy -
cho wu je się w ro dzi nie nie peł nej, ale to już te mat
na in ny ar ty kuł.

Trze ba pa mię tać o tym, że każ de z ro dzi ców
w ży ciu dziec ka ma do wy peł nie nia in ną mi sję.

TTAA  TTAA,,  SSYYNN  II CCÓÓRR  KKAA..
Naj czę ściej do oj ca syn przy cho dzi z py ta nia mi

do ty czą cy mi okre su do jrze wa nia i sek su. Tak że
przez ob ser wa cję je go za cho wań uzy sku je od po -
wie dzi na swo je py ta nia. Syn chce być ta ki jak ta -
ta, a nie za wsze przy kład pły ną cy od ro dzi ca jest
god ny na śla do wa nia. Je że li oj ciec spę dza z dziec -
kiem du żo cza su, wie le czyn no ści wy ko nu ją ra zem,
to czu je się ono w peł ni ak cep to wa ne. Je że li za cho -
wu je się wręcz prze ciw nie, to prze ka zu je dziec ku
in for ma cję: nie na le żysz do mo je go świa ta.

Je że li oj ciec chce, by je go syn w do ro słym ży -
ciu był pew ny sie bie, zde cy do wa ny i znał swo ją
war tość, po wi nien spę dzać z nim jak naj wię cej
cza su, chwa lić suk ce sy któ re osią ga na wet wte -
dy, gdy nie są one zgod ne z je go ocze ki wa nia mi.

Bo chłop cy w każ dym wie ku po trze bu ją wspar -
cia i uzna nia ze stro ny ta ty.

Oj ciec jest pier wszym męż czyz ną w ży ciu cór -
ki. Po wi nien pra wić jej kom ple men ty, na u czyć ją
od po wied nich za cho wań w sto sun ku do chłop -
ców i oka zy wać jej sza cu nek. Wte dy cór ka bę dzie
się czu ła atrak cyj na i do ce nia na. I nie cho dzi tu -
taj tyl ko o wy gląd ze wnętrz ny, prze cież pięk no
ukry te jest w każ dym czło wie ku.

Je śli ta ta bę dzie jej uni kał, bał się nad cho dzą -
cej ko bie co ści, cór ka po szu ka po twier dze nia swo -
jej atrak cyj no ści u in nych męż czyzn.

TTAA  TTOO,,  CCZZYY  MMNNIIEE  KKOO  CCHHAASSZZ??
Wie lu oj ców ko cha swo je dzie ci, ale nie wszyst -

kie o tym wie dza. Mi łość trze ba oka zy wać w spo -
sób zro zu mia ły dla dzie ci. Je śli ta ta nie ma dla
nich cza su, nie po mo gą żad ne pre zen ty, czy raz
do ro ku faj ne wa ka cje. One od bie ra ją ten stan
rze czy ja ko brak mi ło ści. Ro zu mo wa nie dziec ka
jest lo gicz ne i nie po zo sta wia żad nych wąt pli wo -
ści. Je że li mój ta ta mnie ko cha, to po wi nien mieć
dla mnie czas. Bo czas spę dzo ny z dziec kiem, to
waż ny ele ment je go wy cho wa nia. Na nic wy kła -
dy o ro dzi ciel skiej mi ło ści, sza cun ku, czy mo ral -
no ści, je że li nie mó wi się o zwy kłych, co dzien -
nych spra wach.

TTAA  TTOO!!  DDOO  TTRRZZYY  MMUUJJ  SSŁŁOO  WWAA!!!!!!
Pod sta wą od po wied nich re la cji ro dzi ciel skich

jest po świę co ny czas, kon sek wen cja i do trzy my -
wa nie sło wa. Na ogół jest tak, że właś nie oj co wie
ma ją mniej cza su dla swo ich dzie ci i nie kon sek -
wen cja w do trzy my wa niu da ne go sło wa w ich wy -
ko na niu bar dziej bo li.

Dla dzie ci jest to ro dzaj wska zów ki na przy -
szłość: moż na nie do trzy my wać sło wa, a ho nor
jest spra wą in ter pre ta cji. 

Do trzy mu jąc sło wa oj ciec mo że wie le na u czyć
swo je dzie ci. Je że li da na obiet ni ca nie zo sta nie
speł nio na, mu si za cho wać się jak praw dzi wy męż -
czyz na i przy znać do błę du. Przy kład oj ca któ ry
prze pra sza, to po kaz od wa gi i si ły męż czyz ny. 

TTAA  TTAA  SSTTAA  WWIIAA  SSZZLLAA  BBAANN  II UUSSTTAA  LLAA  ZZAA  SSAA  DDYY
Dziec ko po win no mieć jas ność co do za sad obo -

wią zu ją cych w do mu i kon sek wen cji ich ła ma nia.
Pod czas wy mie rza nia ka ry oj ciec nie mo że ule gać
włas nym emo cjom, bo wpro wa dza za mie sza nie
w świat dziec ka. Uciąż li wość ka ry nie mo że za le -
żeć od hu mo ru ta ty. Oj ciec za wsze mu si pa mię -
tać, że cze goś in ne go mo że my ocze ki wać od przed -
szko la ka, a cze goś in ne go od gim na zja li sty.

Ta ta mu si do brze znać swo je dziec ko, a to na -
stę pu je po przez po świę ce nie mu uwa gi i za in te -
re so wa nie je go prob le ma mi. Kie dy syn lub cór -
ka ma ją po kil ka na ście lat, wy da je im się, że są
już do ro śli. Na stę pu je ciąg łe ob ra ża nie i za my -
ka nie w swo im po ko ju. Oj cu wy da je się, że ma
pra wo sto so wać su ro we wy ma ga nia i na ogół
dzie ci do sta ją tzw. szla ban nie za wsze wia do mo
dla cze go. To błąd! Obo wiąz kiem każ de go oj ca
jest kon tro lo wa nie po czy nań dziec ka, ale nie po -
win no to po le gać na ciąg łym wy da wa niu po le ceń
to nem nie zno szą cym sprze ci wu. Ina czej dzie ci
zno szą za ka zy po cho dzą ce od ma my, a ina czej od
ta ty. Ro zu mu ją w ten spo sób: je że li oj ciec umó -
wił się z ko le ga mi i wró cił do do mu póź niej niż
za po wia dał, to też po wi nien mieć szla ban. Zwłasz -
cza, gdy „za pom niał” o tym po in for mo wać ro dzi -
nę. Przy kład mu si iść z „gó ry”. Dziec ko bę dzie
za cho wy wać się o wie le bar dziej od po wie dzial -
nie, je że li bę dzie mia ło wpływ na usta la nie za sad
pa nu ją cych w do mu i je śli tych za sad bę dą prze -
strze gać wszy scy.

Tato 
Bycie 
dobrym ojcem 
to wyzwanie,
któremu 
nie każdy
mężczyzna
może sprostać. 



TTAA  TTAA  KKRRYY  TTYY  KKUU  JJEE
Wy o braź my so bie ta ką sy tu a cję. Wy bie ra my się z dzieć -

mi na ro dzin ną uro czy stość, a nasz na sto let ni syn ma na
so bie kur tkę z ćwie ka mi i wło sy na iro ke za. I na gle sły -
szy od oj ca: do cho le ry jak ty wy glą dasz???

To bar dzo de li kat na kwe stia i wy ma ga od ta ty du żo tak -
tu i cier pli wo ści.

Nie mo że bez przer wy kry ty ko wać sty lu ubie ra nia się
sy na, czy ro bić awan tu ry, bo cór ka po ma lo wa ła paz nok -
cie czar nym la kie rem. Wy śmie wa nie się z dziec ka, to naj -
gor szy z moż li wych sce na riu szy. Bar dzo czę sto dzie ci za
po mo cą stro ju ma ni fe stu ją swo ja przy na leż ność do da ne -
go śro do wi ska. Nie ozna cza to, że to co ro bią jest złe. To
jest po pro stu in ne. Oj ciec naj pierw po wi nien przy pom -
nieć so bie swo je mło dzień cze la ta i po my śleć co on ro bił
w tym wie ku. Mó wie nie do sy na „ja w two im wie ku...” jest
zu peł nie po zba wio ne sen su. 

War to usza no wać pry wat ność i po glą dy włas ne go dziec -
ka. Naj le piej jak oj ciec usta li z sy nem co wy pa da, a co nie
i spró bu ją dojść do po ro zu mie nia.

Nie moż na wciąż kry ty ko wać, trze ba wy tłu ma czyć.

TTAA  TTAA  KKUUMM  PPEELL
Wie lu oj ców po peł nia du ży błąd za cho wu jąc się jak „lu -

zak” w sto sun ku do włas ne go dziec ka. „Spo ko, na ra”, no -
sze nie bo jó wek, ta kie za cho wa nia do ro słe go czło wie ka
mo gą być ode bra ne przez dziec ko ja ko wy głup. Ta ta kum -
pel nie mu si się po pi sy wać i wy głu piać. Na sto lat ki ce lo -
wo pod kre śla ją od mien ny od ro dzi ców styl „by cia”. Na -
śla do wa nie te go sty lu przez ta tu sia, któ re mu wy da je się,
ze ma 15 lat jest po pro stu że nu ją ce. Faj ny ta ta po wi nien
być ser decz ny, ko cha ją cy, ale i wy ma ga ją cy. Mu si wy zna -
czać gra ni ce, któ re da ją dziec ku po czu cie bez pie czeń stwa.
Moż na być kum plem, ale trze ba też być au to ry te tem.

By cie do brym oj cem to wy zwa nie, któ re mu nie każ dy
męż czyz na mo że spro stać. Wy ma ga ono po świę ce nia sie -
bie, swo ich sił, umie jęt no ści i do świad cze nia. Jest to rów -
nież wy zwa nie, w któ rym męż czyz na mo że po ko nać swo -
je sła bo ści. 

Nie któ rzy oj co wie tłu ma czą się bra kiem cza su i tym, że
tak du żo pra cu ją dla do bra dzie ci. Ale dzie ci bar dziej po -
trze bu ją oj ca niż pie nię dzy. I pew ne go dnia ta ta ze zdu mie -
niem mo że stwier dzić, że je go dzie ci do ro sły bez nie go. 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Kilka cytatów sławnych ludzi na temat dzieci: 

n Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręca ne. Trze ba
im tak że poz wo lić cho dzić.

n Dzie ci naj u waż niej słu cha ją, kie dy mó wi się nie do nich. 
n Co na le ży zro bić po upad ku? To co ro bią dzie ci, pod -

nieść się.
n Co to jest czło wiek do ro sły? Dziec ko na dę te la ta mi.
n Dzie ci nie są głup sze od do ro słych, tyl ko ma ja mniej

do świad cze nia.
n Kto ni gdy nie był dziec kiem, nie mo że stać się do ro słym.
n Oj co wie zdol nych dzie ci są go rą cy mi zwo len ni ka mi te -

o rii dzie dzi cze nia.
n Na ogół du że dzie ci nie chcą mó wić, a ro dzi ce nie chcą

słu chać.
n Szczę śli wi, któ rzy na u czy li swo je dzie ci cie szyć się drob -

ny mi rze cza mi.
n Ko bie ta bar dziej ko cha dziec ko niż mę ża. Bo dziec ko

jest na pew no jej, a mąż nie za wsze.
n Mielibyśmy doskonale wychowane dzieci, gdyby ich

rodzice byli dobrze wychowani.
n Miłość rodziców do dzieci nie polega na ciągłym dawaniu

prezentów.
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MAS, czy li „Mu se um aan de Strom”
MAS, czy li „Mu se um aan de Strom” (Mu ze um

nad rze ką), to no wy obiekt na kul tu ral nej ma pie
An twer pii. Miej sce obo wiąz ko we dla wszyst kich,
któ rzy chcą po znać hi sto rię i kul tu rę te go mia sta.
My ślą prze wod nią ze bra nej w mu ze um ko lek cji
jest „An twer pia – mia sto por to we, któ re od wie -
ków by ło miej scem spot kań i wy mia ny róż nych
kul tur”. W MAS ze bra no eks po na ty, któ re są śla -
dem wszyst kich wy da rzeń, zwią za nych z hi sto rią
mia sta i por tu – tak kul tu ral nych i re li gij nych, jak
gos podr czych czy na u ko wych.

No wa tor ska bry ła mu ze um, na wią zu ją ca sty li -
sty ką do „wa re ha u se” (ma ga zy nu) zo sta ła wy ło nio -
na na dro dze kon kur su, do któ re go zgło szo no 55
pro jek tów z ca łe go świa ta. Bu dy nek ma dzie więć
pię ter, a na dzie sią tym znaj du je się ta ras wi do ko -
wy, z któ re go moż na po dzi wiać mia sto, rze kę i port.

Na każ dym pię trze bu dyn ku znaj du je się odziel -
na wy sta wa te ma tycz na. Do MAS wy po ży czo no
eks po na ty z in nych mu ze ów, m. in. Mu se um Plan -
tin Mor te us czy Ro y al Mu sum of Fi ne Arts An -
twerp (M HKA). Dzię ki te mu, w pre zen to wa nej na
trze cim pię trze eks po zy cji „Ar cy dzie ła w MAS. Pięć
wie ków ob ra zów w An twer pii” moż na po dzi wiać
płót na ta kich mi strzów jak Jan van Eyck, Pie ter
II Bre ug hel, czy Pe ter Pa ul Ru bens. Obok eks po -
zy cji „O han dlu i stat kach”, na któ rej po ka za no
m.in. mo de le ża glow ców i stat ków pa ro wych wraz
ze sprzę tem do na wi ga cji, w MAS moż na obej rzeć
przed mio ty kul tu re li gij ne go z In dii, Kon go, Ty -
be tu czy sta ro żyt ne go Egip tu. Jest też wy sta wa
po świę co na wła dzy i jej in sy gniom.

Oso by, któ re chcia ły by obej rzeć wszyst kie eks -
po zy cje mu szą za re zer wo wać so bie na to ca ły dzień.
Mu ze um jest ol brzy mie, a do kład ne za poz na nie się
z eks po na ta mi jed nej wy sta wy zaj mu je mi ni mum
pół go dzi ny. W so bo ty i nie dzie le trze ba też li czyć

się z bar dzo du żą licz bą zwie dza ją cych. MAS to „no -
wość”, a do te go miej sce, któ re od wie dza ją nie tyl -
ko miesz kań cy An twer pii, ale tak że licz ni tu ry ści.

Na kil ku pie trach mu ze um przy go to wa no „ką -
ci ki” mul ti me dial ne dla dzie ci. Nie ste ty, nie po my -
śla no o naj młod szych. Mię dzy pię tra mi moż na prze -
miesz czać się tyl ko za po mo cą ru cho mych scho dów,
a to du że utrud nie nie dla ro dzi ców, któ rzy prze -
wo żą ma lu chy w wóz kach.

Ma gda Mu si tow ska
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Polecamy w Antwerpii!
No wa tor ska
bry ła mu ze um,
na wią zu ją ca
sty li sty ką do
„wa re ha u se”
(ma ga zy nu)
zo sta ła 
wy ło nio na 
na dro dze 
kon kur su, 
do któ re go
zgło szo no 
55 pro jek tów
z ca łe go 
świa ta.

MAS (Mu se um aan de Strom) 
Han ze ste den pla ats 1
2000 An twer pen
tel. 32 03 338 44 34
www.mas.be

Mu ze um czyn ne: wto rek – nie dzie la 10.00 – 17.00
Wej ście na ta ras bu dyn ku: 
wto rek – nie dzie la 09.30 – 24.00 

Ce ny bi le tów na wy sta wy sta łe i cza so we
oraz wi dok pa no ra my mia sta: 
Nor mal ny – 10 eu ro. 
Dla po sia da czy A-ka art – 8 eu ro
Dla osób po wy żej 65. i grup po wy żej 12 osób – 8 eu ro
Dzie ci i mło dzież 12.-16. – 2 eu ro
Dzie ci po ni żej 12. – wej ście bez płat ne

Roxy
Za czę ły się wa ka cje i nad e szła po ra, aby za dbać

o roż ne ozdo by upię ksza ją ce nasz wi ze ru nek. 
Po le cam sklep Ro xy, któ ry ofe ru je chy ba naj -

wię kszy asor ty ment kol czy ków w An twer pii w bar -
dzo przy stęp nych ce nach. Sklep ma rów nież du -
ży wy bór stre cze rów. Dla bar dziej za moż nych jest
ofer ta z krysz ta ła mi Swa rov skie go. Wy kwa li fi ko -
wa na eki pa prze kłu je wam to na co ma cie ocho -
tę, ale mu si cie mieć co naj mniej 18 lat, al bo zgo -
dę ro dzi ców. Ro xy znaj du je się na Kam men stra at
68, ale god na uwa gi jest wła ści wie ca ła uli ca. Po -
le cam tak że in ne skle py któ re się tam znaj du ją.

RRuuddyy

Cargo zomerbar
Ja kiś czas te mu zno wu otwo rzył swe pod wo je

Car go zo mer bar na środ ku Par ku No ord. Bar na
świe żym po wie trzu to ide al ne miej sce na let nie,
upal ne dni. Knaj pka jest otwar ta tyl ko la tem od
10.00 do 24.00.

Dzie ci mo gą się
ba wić na po bli -
skim pla cu za baw
i plu skać w bro dzi -
ku. Nato miast do -
ro śli mo gą de lek -
to wać się pięk ną
po go dą ze szkla ne -
czką cze goś zim ne -
go, lub czymś do
je dze nia.

RRuu  ddyy



AANN  TTWWEERR  PPIIAA  PPAARRKK  SSPPOO  OORR  NNOO  OORRDD  

Nie daw no otwar ty park w dziel ni cy An twer pia
Nord pe łen atrak cji za rów no dla dzie ci, jak i dla
do ro słych. Szcze gól nie po le cam pla cy ki dla dzie -
ci z huś taw ka mi, dra bin ka mi, ko par ka mi do pia -
sku. Są też pom py z wo dą i du żą zjeż dżal nią, na
któ rą dzie ci wspi na ją się po li nach. Obok ka wiar -
ni roz ło żo ne są le ża ki i ro dzi ce od po czy wa jąc mo -
gą ob ser wo wać dzie ci ba wią ce się w wo dzie. Nie
ma wpraw dzie ba se nu, ale na wy zna czo nym te -
re nie za in sta lo wa no fon tan ny i dzie ci mo gą się
swo bod nie ba wić. Wo da się ga im tyl ko do ko stek,
nie ma wiec żad ne go za gro że nia.

Pod wia duk tem jest Ska te Park, gdzie ama to -
rzy ja zdy na de skach, rol kach lub ro we rach ma -
ja oka zje po sza leć. Znaj du je się tam rów nież wy -
bieg dla psów, na któ rym na sze czwo ro no gi mo gą
swo bod nie po bie gać.

Mo że my zor ga ni zo wać pik nik na tra wie i gril -
lo wać, gdyż jest za mon to wa ny grill, z któ re go
wszy scy mo gą ko rzy stać.

War to od wie dzić ten park do cze go go rą co na -
ma wiam. 

DDoo  jjaazzdd::

11..SSaa  mmoo  cchhoo  ddeemm::
- je dzie my na za chód od Fran klin Ro o se vel tow -

ski / N 12 – 79 m
- skrę ca my w pra wo w Ita lie lei – 650 m
- skrę ca my w pra wo w ul. Hack – 110 m
- po dro dze do St John Squ a re 100 m
- skrę ca my w le wo na Long Dij kstra at – 450 m

22..AAuu  ttoo  bbuu  sseemm  zz RRoo  oo  ssee  vveell  ttppllaa  aattss::
- 610, 620, 621, 640, 641, 650- wy siąść na przy -

stan ku El ler man stra at

33..TTrraamm  wwaa  jjeemm::  
- 3, 5, 6, 12 wy siąść na przy stan ku Schij npo ort

PPAARRKK  RRIIEE  VVIIEE  RREENN  HHOOFF  DDEE  UURR  NNEE  

Park, w któ rym jest wie le atrak cji dla dzie ci
i dla do ro słych. Ogrom na prze strzeń do gra nia
w pił kę, usy tu o wa ne w wie lu miej scach pla ce za -
baw z huś taw ka mi, zjeż dżal nia mi czy li na mi do
wspi na nia. Za ry bio ne sta wy wod ne i ma łe stru -
my ki. Po par ku prze cha dza ją się sta da ka czek
i roż ne, in ne ptac two. W ma łych par kach np. ró -
ża nym ros ną pięk ne oka zy róż, są rów nież cie ka -
we, nie spo ty ka ne drze wa. Moż na za trzy mać się
na chwi le, usiąść w par ko wych ka wia ren kach
i orzeź wić się chłod nym na po jem. Atrak cją jest
rów nież ma ły za me czek, w któ rym znaj du je się
mu ze um – czy li każ dy znaj dzie coś dla sie bie.

Go rą co po le cam. Na praw dę war to od wie dzić
park Rie vie ren hof!

DDoo  jjaazzdd::  
zz RRoo  oo  ssee  vveell  ttppllaa  aattss  lluubb  CCeenn  ttrraa  aall  SSttaa  ttiioonn;;
tram wa jem 10, au to bu sem 401, 411, 412, 419
– przy sta nek Le e u wlan tstra at
au to bu sem 19, 780 -przy sta nek Rug ge vel dla an
au to bu sem 33 – przy sta nek Streckshof
Park roz po czy na się za raz za mo stem po pra wej
stro nie, na po cząt ku De ur ne.
SSaa  mmoo  cchhoo  ddeemm::
UWA GA! 
Ze wzglę du na ro bo ty dro go we Open luch tthe a -
ter Ri vie ren hof nie jest do stęp ny ze wszyst kich
tras. Na an twer pskim rin gu na le ży zje chać na
Bor ger ho ut przez Lu i te nant, Lip pen sla an, Bo ter -
la ar ba an/He ren tal se ba an lub Sterckshof lei/Ho of -
tvun der lei lub Rug ge vel dla an.
Par king znaj du je się na Rug ge vel dla an lub Ho -
of tvun der lei. W par ku obo wią zu je za kaz par ko -
wa nia. Je dy nie na po cząt ku, za mo stem po pra -
wej stro nie usy tu o wa ny jest nie wiel ki par king,
na któ rym moż na zo sta wić sa mo chód. 

AAggnniieesszz  kkaa  
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Parki w Antwerpii

Gdzie 
aktywne
spędzić czas
lub
zorganizować
piknik?
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UUffff!!!!!!  ––  JJaakk  ggoo  rrąą  ccoo!!
Zbli ża się la to. Czas wa ka cji, ur lo pów i upa łów.

Słoń ce za czy na grzać co raz moc niej i co raz bar -
dziej to od czu wa my.

Co ro bić? Cze go uni kać? Na co zwra cać szcze -
gól ną uwa gę?

Słoń ce wy twa rza pro mie nie ultra fioletowe, któ -
re dla zdro wia czło wie ka w du żej ilo ści są bar dzo
szko dli we. Po wo du ją po wsta wa nie czer nia ka, na
któ re go cier pi co raz wię cej lu dzi na świe cie.

Je że li w ta ką po go dę wy cho dzi my na spa cer,
czy le ża ku je my na pla ży, po win niś my od po wied -
nio się za bez pie czyć. Wszy scy, któ rzy ma ją prob -
le my ze zdro wiem, po win ni uni kać du że go na sło -
necz nie nia. Szcze gól ną ostroż ność mu szą
za cho wać oso by star sze i ma łe dzie ci, któ re ma -
ją ob ni żo ną per cep cję, je że li cho dzi o pra gnie nie.
W tych gru pach wie ko wych ła two do cho dzi do
od wod nie nia właś nie dla te go, że pod czas upa łów
czu ją o wie le mniej sze pra gnie nie niż po zo sta li.

OO ccoo  nnaa  llee  żżyy  zzaa  ddbbaaćć::  
Naj waż niej sze jest pi cie od po wied niej ilo ści pły -

nów. Prze cięt ne za po trze bo wa nie zdro we go, do -
ro słe go czło wie ka wy no si oko ło 2 li trów dzien -
nie, przy śred niej tem pe ra tu rze 20 stop ni. Każ dy
wzrost tem pe ra tu ry o je den sto pień zwię ksza to
za po trze bo wa nie o oko ło 100 mi li li trów. Przy
tem pe ra tu rze 30 stop ni na le ży już pić oko ło 3 li -
trów pły nu. Tak zwa na gru pa ry zy ka czy li cho -
rzy na nad ciś nie nie, za bu rze nia ryt mu ser ca czy
nie wy dol ność krą że nia, po win ni w po ro zu mie niu
z le ka rzem do sto so wać ilość bra nych przez sie -
bie le ków do ak tu al nej po go dy. Wy so ka tem pe -
ra tu ra ob ni ża ciś nie nie jak le kar stwo, dla te go
w cza sie upa łów na le ży ta kich le ków za ży wać
mniej.

NNaa  ppoo  jjee::
Po nie waż wraz z po tem po zby wa my się z or ga -

niz mu wo dy i so li mi ne ral nych na le ży du żo pić,
ale naj le piej nie ga zo wa ną wo dę mi ne ral ną z do -
dat kiem so du, po ta su i ma gne zu. Od po wied ni
jest rów nież sok po mi do ro wy lub ke fir. Po win -
niś my od sta wić wszel kie na po je sło dzo ne i so ki,
po nie waż cu kier w nich za war ty przy czy nia się
do ob ni że nia ilo ści wo dy w or ga niz mie i po wo -
du je tzw. we wnętrz ne od wod nie nie. Na le ży uni -
kać al ko ho lu i pi wa, moż na je dy nie poz wo lić so -
bie na kie li szek czer wo ne go wi na do ko la cji.
Oso by star sze i cier pią ce na za bu rze nia krą że nia
po win ny pic wo dę czę sto, ale ma ły mi ły czka mi,
bo za szko dzić im mo że tak że nad miar pły nu. Je -
że li w trak cie upa łów wy ko nu je my pra cę fi zycz -
ną, to mu si my pić znacz nie wię cej wo dy niż nor -
mal nie, gdyż na sze za po trze bo wa nie na pły ny
mo że wy no sić na wet od 6 – 8 li trów na do bę. Na -
le ży tak że ogra ni czyć pi cie ka wy i her ba ty.

JJee  żżee  llii  ppoo  cczzuu  jjee  mmyy  ssiięę  ssłłaa  bboo::
Za słab nię cie, to spa dek ciś nie nia krwi. Oso ba,

któ ra za słab nie po win na być uło żo na w po zy cji
po zio mej, a no gi mieć wy żej niż resz ta cia ła. To
spo wo du je włą cze nie się me cha niz mów re gu lu -
ją cych w or ga niz mie ciś nie nie krwi. Po moc mo -
że rów nież szklan ka nie ga zo wa nej wo dy.

DDllaa  kkiiee  rrooww  ccóóww::  
Nie mu sisz – nie jedź. Je że li już, to le piej wie -

czo rem lub w no cy. Upał mo że być tak sa mo nie -
bez piecz ny jak np. go ło ledź. Ogrom nym prob le -
mem dla kie row ców by wa na grza ny as falt.
Ogu mie nie sa mo cho du przy wy so kich tem pe ra -
tu rach mo że się roż nie za cho wy wać. Na le ży rów -
nież pa mię tać, że sa mo chód po zo sta wio ny na par -
kin gu, w pa rę mi nut mo że na grzać się na wet do
tem pe ra tu ry 70 stop ni Cel sju sza.

CCoo  jjeesszz  cczzee  ppoo  wwiinn  nniiśś  mmyy  wwiiee  ddzziieećć::
n Bar dzo uwa żać mu szą oso by ma ją ce ży la ki, bo

w cza sie upa łów roz sze rza ją się na czy nia krwio -
noś ne, no gi puch ną i roś nie ry zy ko za to ru
płuc. Na le ży sto so wać uci ska ją ce po ńczo chy.

n Naj le piej, by oso by star sze po zo sta ły w do mu,
aby uni k nąć wy sił ku, któ ry do dat ko wo ob cią -
ża or ga nizm.

n Je że li mu si my wyjść, na le ży ubrać się lek ko
i prze wiew nie. Naj le piej za ło żyć luź ne, lek kie
ubra nie w jas nych ko lo rach. Do brze spraw -
dza ją się ba weł na i len. Nie za po mi na my oczy -
wi ście o od po wied nim na kry ciu gło wy, a oczy
chro ni my ciem ny mi oku la ra mi z fil trem UV.

n Bar dzo uwa ża my na dzie ci, któ re czę sto mu -
szą otrzy my wać pły ny i być od po wied nio ubra -
ne. Od wod nie nie mo że do pro wa dzić u nich do
zło gów w ner kach lub ostrych za parć.

n Sta ra my się nie prze by wać na słoń cu w go dzi -
nach od 10 do 15, bo wte dy naj sil niej grze je.

n Sma ru je my się kre mem z fil trem UV o nu me -
rze co naj mniej 15. Je że li doj dzie do ła god ne -
go opa rze nia, moż na wziąć let nią ką piel, al bo
za sto so wać zim ne okła dy na opa rzo ne miej -
sce.

n Upa ły mo gą za szko dzić prze cho wy wa nym
w do mu le kom. Czop ki, glo bul ki, czy ma ści
mo gą się roz pusz czać lub upłyn niać zmie nia -
jąc w ten spo sób swój skład che micz ny. Naj -
le piej trzy mać ap te czkę w ciem nym i chłod -
nym miej scu, a nie któ re le ki po pro stu wło żyć
do lo dów ki.

n Uni kamy scha bo we go, bo czku i tłu stej kieł ba -
sy. W cza sie upa łów le piej jeść lek ko straw ne
po tra wy z du żą ilo ścią wa rzyw i owo ców.

n Je my mniej, ale czę ściej.
n Uwa ża my na ką pie le. Nie wol no szyb ko schła -

dzać się w zim nej wo dzie. W przy pad ku du żej
róż ni cy tem pe ra tur mo że dojść do wstrzą su fi -
zy kal ne go.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Lepiej zapobiegać, niż leczyć...
Słoń ce 
wy twa rza 
pro mie nie
ultra fioletowe,
któ re 
dla zdro wia
czło wie ka
w du żej 
ilo ści 
są bar dzo
szko dli we.



Tren dy w mo dzie zmie nia ją się co se zon właś -
nie po to, abyś my mo gli uni kać mo no to nii, od -
waż nie ba wić się ko lo ra mi, ko rzy stać z uro ków
no wo ści i cie szyć się po my sła mi.

Pro po zy cją na no wy se zon wios na/la to 2011 bę -
dą in ten syw ne, czę sto na wet gry zą ce się ko lo ry.
Czy ha na nas praw dzi wy misz masz tren dów. Krot -
ko mó wiąc – po staw na kon tra sty i nie bój się za -
ba wy! Nie daj się za sko czyć, w tym se zo nie wszyst -
ko Ci wol no. Ko rzy staj z uro ków nad cho dzą cych
ciep łych dni i baw się mo dą. 

Przed sta wiam Wam dro gie Panie kil ka po my -
słów, w któ rych każ da znaj dzie coś dla sie bie. 

1. Neo nowe ko lo ry, bar wy cy tru sów – ży we, wi -
docz ne z da le ka i od waż ne – ka nar ko wy żółć,
oranż, nie bie ski, róż. Bądź od waż na, baw się ko -
lo ra mi i do pa suj od po wied ni dla sie bie. 

2. Be że in spi ro wa ne pu sty nią; écru, pia sko wy,
ko lor rdzy, zlo ty oraz kar me lo wy i kre mo wy.
W tych ko lo rach bę dzie cie wy glą da ły ne u tral nie
i na tu ral nie. Błysz czą ca sa ty na, wy so kiej ja ko ści
tka ni ny z jed wa biu, ba weł ny i lnu. A do prze ła -
ma nia pro po nu je moc ny ak cent ko lo ry stycz ny! 

3. Punk rock – mo da roc ko wa!
Skó rza ne kur tki, ćwie ki i łań cu -
chy. Pro po nu je aby ście sto so wa -
ły ten styl ja ko do da tek, ma ją cy
nad ać cha rak ter swo je mu wy glą -
do wi. Bran so let ki na bi ja ne ćwie -
ka mi, dra pież ne kro je, skó ra. 

4. Je ans w sty lu lat '70 – roz -
sze rza ne „dzwo ny” lub spod nie ty pu skin ny! Pa -
mię taj my jed nak, ze ten mo del nie sprzy ja każ -
dej syl wet ce.

5. Pa ski – mu szą mieć do mi nu ją cy cha rak ter.
Kie dyś pod trzy my wa ły spod nie i by ły ko niecz no -
ścią. Dzi siaj jest zu peł nie ina czej. Pa ski są jed -
nym z naj czę ściej uży wa nych i naj bar dziej mod -
nych ak ce so riów. No szo ne są czę sto do tu nik
i blu zek w ma ry nar skie pa sy któ re są na to pie.
Nie ste ty, nie każ de mu słu żą.

6. Mo do wy show na pla ży – He re Co mes The Sun.
Pod róż wzdłuż wy brze ża Ka li for nii. Szor ty, spod -
nie pół krót kie, dłu gie spód ni ce, ko szu le i su kien -
ki z prze wiew nych ma te ria łów w ge o me trycz ne
wzo ry w ko lo rze bia łym. Nie za pom nij jed nak
o nie bie skim i tur ku so wym aby zde fi nio wać ten
let ni wy gląd pla ży. 

7. Biel któ ra ni gdy nie za wo dzi i nie mog ło by jej
za brak nąć la tem. Ta, któ ra do sko na le pod kre śla
opa le niz nę. W nad cho dzą cym se zo nie za no si się
na mi ni ma li stycz ną i nie -
ska zi tel ną, jed nak nie za -
brak nie w niej nut ki ro -
man tycz no ści.
Prze waż nie no si my ja
z pro stym fa so nem lub
ge o me trycz nym kro jem.
Nie mo że my rów nież za -
pom nieć jak pięk nie kom -
po nu je się z ko ron ką
i prze zro czy sto ścią. Biel
to kró lo wa każ de go la ta!
Bę dzie do sko na łym kon -
tra stem dla ży wych barw
i be żo wych od cie ni.

Dla tych któ -
rzy za pom nie liby
o tym czymś eks -
tra.

AAkk  ccee  ssoo  rriiaa. 
Do naj mod niej szych w tym se zo nie na le żą mo ty -

wy i ele men ty kwia to we. I o ile nie każ da z nas jest
prze ko na na co do za ło że nia su kien ki w kwia ty, o ty -
le pier ścio nek z ró ży czką, al bo pa sek w kwiat ki po -
win ny je już bar dziej do sie bie prze ko nać. 

Te go rocz ne la to to szal na bi żu te rie! Za kła da -
my wszyst ko co du że, krzy kli we, od waż ne i rzu -
ca ją ce się w oczy. Do dat ki do wło sów jak naj bar -
dziej po le ca ne: kwiat ki, opa ski, spin ki i in ne. Aby
nad ać fi nał to uch swo je mu wy glą do wi na le ży wy -
brać od po wied nia tor bę. Ple cio ne i sło mia ne w tym
se zo nie tyl ko do da dzą Wam uro ku! One nie wy -
cho dzą z mo dy. Wy ko rzy sty wa ne sa nie mal do
wszyst kie go. Ozda bia ją nasz ubiór, a z dru giej
stro ny do da ją nam let niej lek ko ści. Ka pe lu sze
i ko tur ny świet nie ze so bą współ gra ją. Kol czy ki,
bran so le ty i na szyj ni ki oraz du że sło necz ne oku -
la ry pod kre śla na sza oso bo wość.

Pod su mo wu jąc po wiem krot ko: Ty wy bie rasz
jak wy glą dasz te go la ta. Bądź od waż na i baw się
mo da! Nie za po mi naj o do dat kach, któ re tak wie -
le uro ku do da ją każ dej ko bie cie. Te go la ta masz
się wy róż niać z tłu mu!

SSyyll  wwiiaa  KKrraa  jjeeww  sskkaa
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Nasze trendy na wiosnę i lato 2011
Trendy
w modzie 
– dobry sposób 
na monotonię.



Czołowi
belgijscy
projektanci,
którzy podbili
światowy
rynek mody, 
są
absolwentami
Royal Academy
of Fine Arts
w Antwerpii
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Naj bliż sza sto li ca mo dy? 
An twer pia!

An twer pia sły nie nie tyl ko z dia men tów. To tak -
że mia sto mo dy i ko leb ka no wych tren dów. Jak
twier dzą znaw cy te ma tu „w Pa ry żu trze ba po ka -
zać i sprze dać swo je kre a cje. W An twer pii pro -
jek tan ci mo gą na praw dę po świę cić się pra cy twór -
czej. Tu taj od wy ni ku fi nan so we go bar dziej li czy
się prze kaz ar ty stycz ny”.

Hi sto rię mo dy w An twer pii war to roz po cząć od
Ro y al Aca de my of Fi ne Arts. Czo ło wi bel gij scy
pro jek tan ci, któ rzy pod bi li świa to wy ry nek mo -
dy, są ab sol wen ta mi właś nie tej uczel ni. Tu tej szy
wy dział mo dy to bar dzo pre sti żo wy kie ru nek
i pew nie dla te go tak trud no się na nie go do stać.
Rocz nie przyj mu je się na nie go tyl ko 140 stu den -
tów. Po pier wszym ro ku, śred nio po ło wa z nich
od pa da. Sa me stu dia są po dob no bar dzo stre su -
ją ce. Du żo pro jek tów, ma ło cza su i wy ma ga ją cy
na u czy cie le. Ka ro li na Piech, je dy na Po lka, któ ra
stu dio wa ła na tym wy dzia le, w wy wia dzie dla Ak -
ti vist stwier dzi ła – „mnie este ty ka An twer pskiej
Aka de mii od po wia da naj bar dziej. Ce nię też to, że
na u czy cie le mo ty wu ją nas do po ko ny wa nia obaw,
do pój ścia na ca łość. Kre a tyw ność i wy o braź nię
ce ni się tu na pier wszym miej scu”.

W hi sto rii mo dy w An twer pii bar dzo waż na by -
ła koń ców ka lat 80-tych. To wte dy wy bie ga mi Eu -
ro py za wład nę ła gru pa pod wez wa niem „An twerp
Six”. Ann De me u le me e ster, Dries van No ten, Dirk
Bik kem berg, Wal ter Van Be i ren donck i kil ku in -
nych człon ków tej gru py wy zna czy ło tren dy, o któ -
rych by ło głoś no w ca łym mo do wym świe cie. Dziś
do ich gro na do łą czy li mło dzi bel gij scy pro jek -
tan ci. 

I choć w An twer pii swo je skle py ma ją naj wię -
ksze sła wy kra wiec kie go biz ne su (na dep ta ku Me -
ir – Boss, Bur ber ry, Die sel czy La Co sta), to że by
zo ba czyć, gdzie bi je ser ce an twer pskiej mo dy trze -
ba zbo czyć z głów nej uli cy han dlo wej. Przy Na -
tio na le stra at 16 mie ści się Het Mo de pa le is, dom
mo dy pro jek tan ta Drie sa Van No te na. Nie da le ko
jest Hu is A. Bo on, eks klu zyw ny bu tik z rę ka wi -
czka mi (moż na tu na być np. sty li zo wa ne na la ta
30. rę ka wi czki dla kie row ców). Na uli cy Ho pland
znaj du je się bu tik Coc co dril lo, spe cja li zu ją cy się
w bu tach bel gij skich pro jek tan tów (w tym Mar -
gie li i Ann De me u le me e ster), a prze czni cę da lej,
przy Lan ge Gast hu is stra at 9, znaj du je się sklep

Ver so, na zy wa ny „świą ty nią współ czes nej mo dy”.
Tu taj włas nie moż na zna leźć ubra nia i do dat ki
z ko lek cji mło dych an twer pskich twór ców. Te bu -
ti ki nie są tyl ko miej sca mi z mar ko wy mi „ciu cha -
mi”. Wię kszość z nich war to od wie dzić choć by po
to, że by zo ba czyć nie ba nal ne, cie ka we aran ża cje
wnętrz. Na przy kład Wal ter, przy St. An to nius -
stra at 12, to bia ła ha la ze ścia ną ze skrzyn ka mi
po pi we. Po środ ku na wie sza kach jest kil ka na -
ście ubrań i dzię ki te mu zo rien tu je my się, że tra -
fi liś my do bu ti ku. To sklep Wal te ra Van Be i ren -
don cka i Dir ka Van Sa e ne uwa ża nych za
przed sta wi cie li „mo do we go ultras”. 

Jak na sto li cę fas hion przy sta ło w An twer pii
mie ści się zna ne mu ze um mo dy – Mo Mu. (Na tio -
na le stra at 28) W mar cu otwar to w nim nie zwy -
kłą wy sta wę. No si na zwę „Unra vel.Kni twe ar in
Fas hion”, czy li w wol nym tłu ma cze niu „Roz plą -
ty wa nie dzia ni ny w mo dzie”. Za pre zen to wa no na
niej waż ne w dzie jach dzia ni ny eta py i po ka za no
jej burz li wy zwią zek z mo dą. Na wy sta wie moż -
na zo ba czyć naj lep sze ga tun ko wo pro jek ty ubrań
i ak ce so riów z kil ku stu le ci ze szcze gól nym
uwzględ nie niem tych za li cza nych do tzw. high
fas hion.

Dla mi łoś ni ków mo dy w lip cu szy ku je się praw -
dzi wa grat ka. An twer pski In sty tut Mo dy co ro -
ku or ga ni zu je, od by wa ją cy się na prze mian w An -
twer pii i Gan da wie, fe sti wal Vi tri ne. Pod czas tej
im pre zy swo je ko lek cje pre zen tu ją nie tyl ko świa -
to wej sła wy kre a to rzy, ale tak że mło dzi twór cy.
A wszyst ko w wi try nach skle po wych i na spe cjal -
nych in sta la cjach w róż nych pun ktach mia sta.W
ubieg łym ro ku im pre za pod ha słem „Slow Fas -
hion” od by ła się w An twer pii. W te wa ka cje wszy -
scy „fas hio ni ści” po win ni więc od wie dzić Gan da -
wę. 

MMaa  ggddaa  MMuu  ssii  ttooww  sskkaa

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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PPrroo  sszzęę  ppoo  wwiiee  ddzziieećć  kkiill  kkaa  ssłłóóww
oo ssoo  bbiiee??

Z za mi ło wa nia i wy kształ ce nia
na u czy ciel hi sto rii i hi sto rii sta -
ro żyt nej, a z ser ca pa sjo nat ka
w wie lu dzie dzi nach wy cho waw -
czo-dy dak tycz nych.

CCoo  wwppłłyy  nnęę  łłoo  nnaa  ppoodd  jjęę  cciiee  PPaannii  ddee  ccyy  zzjjii  oo ppoo  zzoo  ssttaa  --
nniiuu  ww sswwoo  iimm  zzaa  wwoo  ddzziiee??

Po wie lu in te re su ją cych do świad cze niach za -
wo do wych, z Pol ski wy je cha łam do Bel gii. Zde -
rze nie ze spo łecz no ścią za chod nio-eu ro pej ską
i men tal no ścią pol ską spo wo do wa ło pod ję cie de -
cy zji o pra cy w swo im za wo dzie ja ko na u czy ciel,
ale też ja ko wy cho waw ca i dy dak tyk. Po przez
swo ją pra cę chcia łam po móc spo łecz no ści pol -
skiej w na u ce trud ne go ję zy ka ni der lan dzkie go.
Sa ma uczy łam się ję zy ka ni der lan dzkie go na Uni -
wersytecie przez 3 mie sią ce i po dej mo wa łam przez
sze reg lat czyn ną wal kę o uzna nie mo je go pol -
skie go dy plo mu i pod ję cia pra cy ja ko na u czy ciel.

GGddzziiee  nnaa  bbyy  łłaa  PPaannii  ttaa  kkiiee  ddoo  śśwwiiaadd  cczzee  nniiee??
Du że do świad cze nie na u czy ciel skie zdo by łam

pra cu jąc w pry wat nym cen trum oświa to wym,
gdzie zde rzy łam się z wie lo ma kul tu ra mi i sy ste -
ma mi oświa to wy mi.

In ne wy cho wa nie: weź my na przy kład Af gań -
czy ków, dla któ rych ko bie ta nie jest par tne rem,
a któ rzy mu szą mi mo wszyst ko schy lić gło wę nie
tyl ko przed za chod nio e u ro pej skim na u czy cie lem,
ale i pol skim. To uczy po ko ry i sza cun ku w obie
stro ny – dla na u czy cie la jak i dla ucznia.

Wcho dzę do kla sy czu ję za pach la kie ru do paz -
nok ci, ja kaś dziw na mu zy ka, kra jo braz af ry kań -
sko-eu ro pej ski i co? Ko go mam na u czyć i cze go?
Więc sia dam po środ ku nich i ma lu ję paz nok cie
na zie lo no! I ten ich dziw ny uśmiech, a mój sza -
cu nek do ich in no ści. Na dru gi dzień sie dzia ły
już grzecz nie w kla sie, ale wiem, że oni są in ni
– ina czej my ślą i czu ją.

Te do świad cze nia by ły dro gą do pod ję cia jesz -
cze wię ksze go wy zwa nia: wy star to wa nia ja ko na -
u czy ciel ka ję zy ka pol skie go dla tej za chod niej
kul tu ry, spot ka nie z bel gij skim sy ste mem war -
to ści dy dak tycz no-wy cho waw czym. Ta kie zde rze -
nie mo za i ki świa to wej z po u kła da nym świa tem
war to ści spro wa dza ją cych się do de mo kra tycz -
ne go sy ste mu wy cho waw cze go.

Ta in ność jest mo to rem do pod ję cia na u ki i po -
zna nia mo de lu war to ści oświa to wo-wy cho waw -
czych na kie run ku na u czy ciel skim.

Po skoń cze niu szko ły ma jąc wie le lat do świad -
czeń dy dak tycz nych do pie ro zro zu mia łam, ja ka
jest mo ja ro la w Bel gii ja ko na u czy cie la-wy cho -
waw cy dla Bel ga, Po la ka, Af gań czy ka, Af ry kań -
czy ka…

CCoo  ssppoo  wwoo  ddoo  wwaa  łłoo  zzaa  łłoo  żżee  nniiee  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ccjjii  VVii  vvaa--
PPooll??  JJaa  kkiiee  ssąą  jjeejj  ggłłóóww  nnee  ccee  llee??

Re zul ta tem mo ich do świad czeń jest or ga ni za -
cja Vi va-Pol skie ro wa na prze de wszyst kim do Po -
la ków, któ rzy chcą po ko nać ba rie rę ję zy ko wą

i kul tu ro wą. Chce my im po móc, by na te re nie Bel -
gii czu li się jak w do mu roz ma wia jąc po ni der -
lan dzku i kul ty wu jąc kul tu rę pol ską.

Prze de wszyst kim ję zyk ni der lan dzki! Po ma -
ga my ro da kom na u czyć się te go ję zy ka z tłu ma -
cze niem na ję zyk pol ski, z po rów na niem dwóch
od ręb nych grup ję zy ko wych. 

Czy moż na? Tak! Ma my po nad rocz ne do świad -
cze nie. Na si kur san ci umie ją tłu ma czyć zda nia,
po tra fią wy ra zić swo je my śli, po trze by, skry te
ma rze nia. Ma my spo rą gru pę, któ ra za czy na pra -
co wać w swo im za wo dzie ma rzeń. Za czy na ją
chcieć wię cej, dla te go wy cho dzi my z ini cja ty wa
kul tu ral ną: po znaj swo je naj bliż sze oto cze nie, hi -
sto rię re gio nu, hi sto rię kul tur, mu zy kę, te atr,
sztu kę.

Jak jesz cze bę dzie ma ło to bę dzie my or ga ni zo -
wać jesz cze wię cej, by speł nić wa sze ma rze nia,
by po znać kraj, po znać Eu ro pę.

AA ccoo  zz mmłłoo  ddzziiee  żżąą??
Tak, wiem jest bied na, nie czu je się do brze w do -

mu, ma kło po ty w kon tak tach z ludź mi, w szko -
le, w zwy kłej roz mo wie z ma mą i ta tą. Nie po tra -
fi do ko ny wać wy bo rów. W chwi li obec nej sta ra my
się na nie wiel ką ska lę po ma gać in dy wi du al nym
jed nost kom, ale prob lem do ty czy ca łej spo łecz -
no ści pol skiej. Po my słów jest wie le. Krok po kro -
ku…

Je śli je steś za in te re so wa ny, chcesz pójść no wą
dro gą ży cia ku lep sze mu, ku no we mu, mo żesz
sko rzy stać z na szych ofert. No we nie zna czy dziw -
ne al bo trud ne, no we mo że być two im wy zwa -
niem, zmia ną na lep sze….

Roz ma wia ła IIzzaa  bbee  llaa  KKuu  ccyykk

Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi

Wchodzę 
do klasy czuję
zapach lakieru
do paznokci,
jakaś dziwna
muzyka,
krajobraz
afrykańsko-
-europejski
i co?
– rozmowa
z Bożeną
Suchodół,
nauczycielem
i wychowawcą.

Bo że na Su cho dół
Na u czy ciel-wy cho waw ca 

ZAPRASZA SERDECZNIE 
NA POLSKIE GRILLOWANIE

CZWARTEK 07/07/11
W godzinach: 18:00 – 21:00

Het Oude Badhuis
Stuivenbergplein 38,

2060 Antwerpen

CENA KONSUMPCJI: 4 EURO

PIWO LECH DO ZAKUPIENIA ODDZIELNIE



Pan Ja nek, we so ły, star szy, mi ły męż czyz na. Po -
zna łam go kil ka lat te mu wraz z mał żon ką. Pani
Iren ka, pięk na ko bie ta, zmę czo na cho ro bą, ale za -
wsze uśmiech nię ta i szczę śli wa. Opo wia da li o dzie -
ciach, wnu kach, wa ka cjach. Ze łza mi w oczach
o chwi lach, któ re przy no si ły szczę ście, a z lek kim
uśmie chem wręcz ka pryś nym o cho ro bie, bó lu
i smut ku. La tem ubieg łe go ro ku pani Iren ka prze -
gra ła osta t nia bi twę z ra kiem. By ła dziel na, wa lecz -
na i sil na, ale „on” umac nia jąc swo ją po zy cję, ata -
ku jąc ją ca łą, zwy cię żył. Ro dzi na po cho wa ła ją
w Pol sce, bo pani Iren ka po wta rza ła, że oj czyz nę
ma tyl ko jed ną. Ja kiś czas po po grze bie spot ka łam
się z pa nem Jan kiem na ka wę i szar lot kę. Miesz -
ka nie pach nia ło jabł ka mi i cy na mo nem. Pa trzy łam
w kie run ku kuch ni wy pa tru jąc uśmiech nię tej twa -
rzy pani Iren ki. Pa mię tam jej go ścin ność i szcze re
za do wo le nie, gdy ich od wie dza łam. Dziś jej nie ma,
ale wspom nie nia wciąż ży ją i „pach ną” jak wy pie -
ki, już dziś pa na Jan ka. Oglą da liś my zdję cia z mło -
do ści, cza sów stu diów, ślu bu i na ro dzin dzie ci. Mó -
wił pięk nie o swo jej ko cha nej żo nie. Śmia łam się,
cza sem za my śla łam z na pły wa ją cy mi do oczu łza -
mi, czu łam jak bym by ła czę ścią tam tej hi sto rii.
Prze glą da jąc te uwiecz nio ne na pa pie rze chwi le na -
tknę łam się na zdję cie ślicz nej dziew czy ny o dłu -
gich blond wło sach. Spy ta łam kim jest ład na ko -
bie ta i usły sza łam wte dy opo wia da nie o bó lu,
wy bo rach, tro skach i ża lu. Do dziś nie mo gę uspo -
ko ić my śli, uło żyć tak, by mia ło to wszyst ko ja kiś
sens. Pi szę o tym nie oce nia jąc, nie do cie ka jąc słusz -
no ści w po dej mo wa niu ży cio wych de cy zji. Pi szę
o tym, by każ dy z Was mógł się na chwi lę za trzy -
mać, po my śleć nie wy da jąc osą dów… 

Ja nek ja ko mło dy chło pak po znał na stu diach
Iren kę i Ka się. By li nie roz łącz ni – Spę dza liś my ze
so bą każ dą wol ną chwi lę. Uśmie cha jąc się mó wi
– Hmm, Ka sia by ła pięk na, zwa rio wa na, cu dow na.
Ni gdy póź niej nie po zna łem już ta kiej ko bie ty. Za -
sko czo na mo że na wet za wie dzio na mil cza łam i słu -
cha łam. – Ko cha łem ją, ko cha łem ją ca łą swo ją sza -
lo ną mi ło ścią. Ko cha łem jej ga dat li wość, jej
mil cze nie, jej słod kość, głos, za pach, jej spoj rze nie
na świat. Wszyst ko w niej ko cha łem. Wszyst ko co
mi da ła i też to co za bra ła, gdy wy je cha ła. Na wet,
gdy jej nie by ło, gdy ode szła, ko cha łem to uczu cie
jej ist nie nia. W po ło wie stu diów wy je cha ła z ro dzi -
ca mi do Ka na dy. To mia ły być dla niej tyl ko wa ka -
cje. Jed nak trwa ły o mie siąc dłu żej, rok dłu żej, zda -
wa ło mi się, że nie by ło jej wiecz ność. Tęsk ni łem
ja, Ire na, by ły te le fo ny, li sty, ale coś za czę ło się
zmie niać. „Usy pia liś my” wspól ne ma rze nia, wspo -
mi na jąc o nich co raz mniej. Z Iren ką zży liś my się
tak bar dzo, że na wet nie za u wa ży liś my, kie dy ona
i ja za mie ni ło się w my. Po stu diach za miesz ka liś -
my ra zem. Uro dził nam się sy nek i by liś my wte dy
na praw dę szczę śli wi... Któ re goś la ta, tak jak znik -
nę ła po ja wi ła się na sza ko le żan ka. To mia ło być
zwy czaj ne spot ka nie po la tach. Za kło po ta ny pan
Ja nek, upi ja jąc łyk ka wy, spoj rzał w prze strzeń
ocza mi tam te go, mło de go chło pa ka. – Gdy ją zo ba -
czy łem czas sta nął w miej scu. Wła ści wie wró cił,
cof nął się o kil ka lat. Przy pom nia łem so bie jak ją

ko cha łem. Ta mi łość wte dy wró ci ła, wpa dła wręcz
w mo je ży cie wbrew mo jej wo li. To co czu łem by ło
pięk ne, ale jed no cześ nie god ne po ża ło wa nia. Ka -
sia czu ła to co ja, ale spóź ni liś my się. Do tar ło do
mnie, że tra cę dru gi raz mi łość mo je go ży cia. Każ -
de go dnia my śla łem o niej i nie speł nio nych ma rze -
niach. Bra ko wa ło mi cze goś, cze goś co by ło cu dow -
ne i cał ko wi cie nie praw dzi we. Praw dzi wa by ła
Iren ka, do ra sta ją cy syn, a póź niej ból zwią za ny
z cho ro bą żo ny. Nie wiem czy po stą pi łem słusz nie,
czy do ko na łem wła ści we go wy bo ru. Ży cie nas sa -
mo nie sie. Jed ni po dej mu ją wal kę z nim, in ni da ją
się mu pro wa dzić. Od nas wszyst ko za le ży. Dla cze -
go opi sa łam tą hi sto rię? Bo to pięk ne tak ko chać.
Mi łość ma wie le twa rzy. Mi łość to na sze dzie ci, mę -
żo wie, żo ny, a tak że nie do ści gnię te ma rze nia, te
ma łe i du że se kre ty... Uwień cze niem tej hi sto rii jest
to, że znam jej za koń cze nie, wręcz fil mo we, rzec
moż na har le ki no we. Pani Ka sia wró ci ła do Pol ski
po tym jak sa ma zo sta ła wdo wą. Od na le źli swo ją
nie do koń czo ną hi sto rię po la tach. Miesz ka ją „na
ra ty” tro chę w Pol sce, tro chę w Bel gii. Szu ka ją swo -
je go miej sca na zie mi. Wie rzę, że im się uda. Praw -
dzi we uczu cie to chy ba ta kie, któ re trwa i jest ży -
we za wsze, po mi mo wszyst ko. 

Imio na i bieg wy da rzeń są zu peł nie przy pad ko -
we, je dy ne co jest praw dzi we to mi łość.

ee..kk..

Prawdziwe
uczucie 
to chyba takie,
które trwa 
i jest żywe
zawsze,
pomimo
wszystko. 
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Prawdziwe historie
Janek



Belgijskie parki rozrywki
Zastanawiacie
się Państwo
nieraz, 
co zrobić
w nadchodzący
weekend, 
gdzie się udać
całą rodziną,
jak miło
spędzić czas? 

Otóż jest na to wspa nia łe roz wią za nie, nie -
da le ko od An twer pii, moż na tam oder -
wać się od co dzien no ści i świet nie się

za ba wić. Na pew no każ dy znaj dzie coś dla sie bie
w Par kach Roz ryw ki. Ku szą nie wy gó ro wa ny mi
ce na mi, mnó stwem atrak cji, a jed no cześ nie poz -
wa la ją na spę dze nie cza su w gro nie ro dzin nym. 

Naj bar dziej zna nym i chy ba naj wię kszym par -
kiem roz ryw ki w Bel gii jest WWaa  llii  bbii, któ re go po -
cząt ki dzia łal no ści się ga ją lip ca 1975 ro ku. Jest
to park urzą dzo ny na wzór we so łe go mia ste czka
z ka ru ze la mi, ko lej ka mi, ba se na mi, ki nem (od
2010 ro ku ki no 4D), la bi ryn tem, czy prze jaż dżką
mi ni je e pa mi dla naj młod szych. Nie spo sób na -
wet wy mie nić tych licz nych, do stęp nych tam
atrak cji w kil ku pa ra gra fach. Jest to miej sce i dla
dzie ci i dla do ro słych. Sam spa cer po par ku jest
bar dzo przy jem ny ze wzglę du na ilość atrak cji,
znaj du ją cych się wo kół. Park zna ny jest ze swo -
ich sied miu ko le jek, któ re mo gą na po cząt ku prze -
ra żać. Po le cam z nich sko rzy stać. Dla lu dzi żąd -
nych wra żeń – emo cje gwa ran to wa ne. Znaj du je
się tu je dy na w Bel gii ko lej ka, któ ra ma kon struk -
cję drew nia ną. Jed nak pro szę się nie oba wiać
– spró bo wa łam i po twier dzam – kon struk cja ta
jest bar dzo so lid na. 

Do dat ko wo jest też aqua park ((AAqquu  aa  llii  bbii)), któ -
ry po re mon cie w ubieg łym ro ku ro bi wspa nia łe
wra że nie. Szcze gól nie po le cam wy brać się tam
w upal ne dni. Ba se ny, zjeż dżal nie, po nto ny, ja -
cuz zi, ma sa że wod ne, itp. na pew no spra wią przy -
jem ność każ de mu z nas i poz wo lą się och ło dzić
pod czas la ta. Za ba wa gwa ran to wa na! 

Ce ny za wej ście:
Dzie ci do 2 lat – za dar mo
Dzie ci od 3 do 11 lat – 27 eu ro 
Prze dział wie ko wy od 12 do 54 lat – 31 eu ro
Se nio rzy 55 lat i wię cej – 27 eu ro
UWA GA: przy za ku pie bi le tu on li ne na stro nie Wa li bi
są zniż ki, wszyst kie bi le ty do stęp ne już od 25 eu ro.
Adres Wa li bi: Bo u le vard de l’Eu ro pe 100, 1300 Wav re
Tel: 010421500
Do dat ko we in for ma cje: www.wa li bi.be
www.aqu a li bi.be

Je śli pa sjo nu ją się Pań stwo na tu rą i zwie rzę -
ta mi to po le ca my park BBeell  llee  wwaa  eerr  ddee.. Za led wie go -
dzi nę dro gi sa mo cho dem z An twer pii, nie da le ko
Kor trijk, mo gą Pań stwo spę dzić mi ły dzień w oto -
cze niu dzi kich zwie rząt, np. sło ni, ty gry sów, lwów,
ży raf, zebr czy małp. W spe cjal nej ko lej ce (mi ni
po cią gu) moż na obej rzeć zwie rzę ta z od leg ło ści
kil ku cen ty me trów. W Bel le wa er de ży je po nad
300 ga tun ków zwie rząt. 

Do dat ko wo, w par ku znaj du ją się jesz cze in ne
atrak cje: pięk na ro ślin ność, ko lej ki, któ re zjeż -
dża ją wprost do wo dy, prze jaż dżka ło dzią po ka -
na łach wod nych, pod czas któ rej po dzi wiać moż -
na ptac two i ry by. Dla od waż nych jest też śli zga nie
się w po nto nach wod nych. Nie ste ty, aby tam wejść
trze ba tro chę „od stać” w ko lej ce, ale war to. 

Na koń cu to ru ko lej ki wod nej za in sta lo wa no ka -
me rę z apa ra tem fo to gra ficz nym, tak że w naj bar -
dziej emo cjo nu ją cym mo men cie – zo sta je nam zro -

bio ne zdję cie, któ re po tem moż na so bie wy ku pić
za 4-5 eu ro. Fot ki prze ra żo nych i roz wrzesz cza -
nych twa rzy wy wie szo ne są póź niej w ma łym drew -
nia nym do mku przy wyj ściu z ko lej ki. Śmiech i do -
bry hu mor gwa ran to wa ny! 

Ce ny za wej ście:
24-28 eu ro, przy za ku pie on li ne bi le ty do stęp ne
od 22 eu ro.
Adres Bel le wa er de:
Me en se weg 497, 8902 Ie per, 
Tel: 057468686
Do dat ko we in for ma cje: 
www.bel le wa er de park.be

A gdy by tak wy brać się w stro nę Tur nai i Lil -
le? Za led wie 20 km od mia sta Mons od kry ją Pań -
stwo ko lej ne miej sce war te uwa gi, a mia no wi cie
park PPaa  rraa  ddii  ssiioo. Praw dzi wa uczta dla mi łoś ni ków
pta ków i ro ślin. Jest to miej sce, któ re po wsta ło
na te re nie daw ne go klasz to ru Cy ster sów. Moż -
na je dziś okre ślić ja ko nie sa mo wi te zoo. Już za -
raz przy wej ściu mo że my zro bić so bie zdję cie z pa -
puż ką, któ ra po słusz nie usią dzie nam na
ra mie niu. W par ku wie le zwie rząt mo że my ob -
ser wo wać w śro do wi sku na tu ral nym, nie ma wie -
lu kla tek, cza sa mi trze ba się do brze przy pa trzeć,
aby do strzec zwie rzę ta wśród prze pięk nej ro ślin -
no ści. Jest tam nie sa mo wi ta ilość ga tun ków ro -
ślin. Po le ca my szcze gól nie przy sta nek w ogro -
dzie chiń skim, po ło żo nym na wo dzie. Jest to
praw dzi wa oa za spo ko ju. 

Szcze gól ną atrak cją te go miej sca jest spe cjal nie
przy go to wa ny spek takl zptac twem dra pież nym wro -
li głów nej. Pta ki (aż się nie chce wie rzyć) po słusz -
nie wy ko nu ją po le ce nia tre se ra i la ta ją wprost nad
na szy mi gło wa mi. Moż na od nieść wra że nie, że za -
raz usią dą nam na ra mie niu. Prze pięk ne prze ży cie. 

Ce ny za wej ście: 
Dzie ci do 3 lat – za dar mo
Dzie ci od 3 do 11 lat – 17 eu ro
Prze dział wie ko wy od 12 do 59 lat – 22 eu ro
Se nio rzy 60 lat i wię cej – 20 eu ro
Adres Pa ra di sio: 
Do ma i ne de Cam bron, 7940 Bru ge let te
Tel: 068250850
Do dat ko we in for ma cje: 
www.pa ra di sio.be
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Wie lu z nas ma już za so bą pro ce du rę mel dun ko -
wą w Bel gii, któ ra czę sto oka zy wa ła się dłu ga
i żmud na. Tym, któ rych to cze ka przed sta wiam
kil ka bar dzo istot nych in for ma cji.

1. Wszy scy, któ rzy chcą osie dlić się w gmi nie An -
twer pia, mu szą naj pierw wy peł nić for mu larz
zgło sze nio ny w wer sji pa pie ro wej (for mu larz
moż na za mó wić pod nu me rem te le fo nu 03/292
93 94), lub elek tro nicz nej, do stęp nej na stro -
nie www.an twer pen.be (e-lo ket-Inschrij ving
als nie uw ko mer) w 4 ję zy kach: Ni der lan dzkim,
An giel skim, Fran cu skim i Nie miec kim. Wer -
sję pa pie ro wą na le ży wy słać pod adres: PB 593,
2000 An twer pen.

2. W cią gu oko ło 2-3 ty god ni po wy sła niu for mu -
la rza zgło sze nio we go, po win niś my otrzy mać
za pro sze nie z urzę du z wy zna czo ną da tą i go -
dzi ną spot ka nia, a tak że ze wska za niem do ku -
men tów, któ re po win niś my wziąć ze so bą.

3. W za leż no ści od pod sta wy na sze go mel dun ku
(stu dent, pra cow nik eta to wy, sa mo za trud nio -
ny bądź wspól nik, kon ku bi nat bądź mał żeń -
stwo z Bel giem lub człon kiem UE, jed no cze -
nie ro dzin) po trze bo wać bę dzie my róż nych
do ku men tów. Pa mię taj my, iż wszyst kie ofi cjal -
ne do ku men ty (ak ty uro dze nia, mał żeń stwa,
ate sty) sa waż ne 2 mie sią ce od da tych ich wy -
da nia. Je że li akt uro dze nia i mał żeń stwa nie
jest na dru ku eu ro pej skim, przed prze tłu ma -
cze niem mu si po sia dać apo stil le. In for ma cje
na ten te mat znalźć moż na na stro nie MSZ:
www.msz.gov.pl/Apo stil le.

4. Po wyż sza pro ce du ra do ty czy tyl ko tych, któ -
rzy ni gdy wcześ niej nie mel do wa li sie w Bel -
gii i chcą za miesz kać w gmni nie An twer pia.

5. Ci, któ rzy by li już wcześ niej mel do wa ni, bądź
chcą osie dlić się w gmi nach Bor ger ho ut, De -
ur ne, Ber chem, Ho bo ken, Wil rijk, Mer ksem
i Eke ren po win ni zglo sić się bez poś red nio do
Urzę du Gmi ny (adre sy w po przed nim wy da niu
„An twer pia po Pol sku”).

6. Po do peł nie niu for mal no ści i do star cze niu od -
po wied nich do ku men tów, urzęd nik gmi ny wy -

da nam do ku ment po twier dza ją cy na szą chęć
za mel do wa nia sie w An twer pii, któ ry jest waż -
ny przez 3 mie sią ce od da ty je go wy da nia.
W tym cza sie po win niś my do star czyć bra ku -
ją ce do ku men ty i ate sty (je że li nie po sia da liś -
my wszyst kich na pier wszym spot ka niu) oraz
po twier dze nie na sze go adre su od dziel ni co we -
go.

7. Urząd gmi ny wy sy ła dziel ni co we mu po le ce nie
spraw dze nia, czy miesz ka my pod wska za nym
przez nas adre sem. Ma on mie siąc na do ko na -
nie kon tro li. Aby uni k nąć kom pli ka cji i nie po -
ro zu mień, na le ży za dbać o to, aby na sze na -
zwi sko by ło do brze wi docz ne na dzwon ku
i skrzyn ce po czto wej.

8.Po do ko na niu kon tro li otrzy mu je my od dziel -
ni co we go do ku ment po twier dza ją cy nasz adres.

9. Od te go mo men tu mo że my już do star czyć go
(wraz z po zo stały mi bra ku ją cy mi do ku men ta -
mi) do urzę du gmi ny. Nie mu si my cze kać, aż
upły nie okres 3 mie się cy, po nie waż atest od
dziel ni co we go waż ny jest tyl ko przez mie siąc
od je go wy da nia.

10. Po do star cze niu po wyż szych do ku men tów
otrzy ma my „ver kla ring van inschrij ving” – do -
ku ment po twier dza ją cy na sze za mel do wa nie.
Urzęd nik gmi ny po in for mu je nas rów nież
o tym, iż w okre sie do 4 ty god ni otrzy ma my
po cztą „ko dy” do na sze go do wo du. Od mo -
men tu ich otrzy ma nia mo że my zgło sić się do
gmi ny po od biór do wo du wraz z po twier dze -
niem uisz czo nej za nie go op ła ty, a tak że „ver -
kla ring van inschrij ving” 

11. Ko dy do do wo du na le ży prze cho wy wać, po -
nie waż bę dą nam one po trzeb ne mię dzy in -
ny mi przy zmia nie adre su, do ko na niu de kla -
ra cji po dat ko wej przez in ter net i in nych,
spraw dze nia wy so ko ści na szych pie nię dzy
wa ka cyj nych i przy słu gu ją cych nam dni wol -
nych. Ko dy te da ją nam moż li wość do stę pu
do in for ma cji oso bo wych znaj du ją cych się
w chi pie do wo du.

MMaarr  llee  nnaa  CChhrraa  bbaasszzcczz

Zameldowanie w  Antwerpii
Obowiązujące
przepisy 
w zakresie
meldunku
w Antwerpii 

Na za koń cze nie po le cam Pań stwu prze pięk ne miej sce na
ro dzin ny spa cer w Ogro dzie Ja poń skim ((JJaa  ppaann  ssee  TTuu  iinn)) nie -
da le ko mia sta Has selt. Jest to naj wię kszy ta ki ogród w Eu -
ro pie, po ło żo ny na ob sza rze oko ło 2.5 hek ta ra, za ło żo ny
w 1992 ro ku. Nie mal w każ dy we e kend moż na zo ba czyć
w nim mło de pa ry za raz po ślu bie pod czas se sji fo to gra ficz -
nej. Wśród nie sa mo wi tej ro ślin no ści i ko lo rów moż na się
w zu peł no ści wy ci szyć. W ogro dzie mo że my po dzi wiać ka -
ska dy wod ne, sta wy, ry by oraz dom wy bu do wa ny i urzą dzo -
ny w sty lu ja poń skim. Jed ną z atrak cji jest z pew no ścią część,
na któ rej znaj du je się po nad 250 ja poń skich drze wek wiś -
nio wych. W tej nie sa mo wi tej atmo s fe rze mo gą się Pań stwo
na chwi lę prze nieść do Ja po nii. Go rą co po le cam. 

Ce na za wej ście: dzie ci do 12 lat – za dar mo, do ros li – 3eu ro
Adres: Ja pan se Tu in ko lo Has selt:
Go u ver ne ur Ver wil ghen sin gel, 3500 Has selt
Do dat ko we in for ma cje: http://www.tra bel.com/has selt-ja pa ne -
se gar den.htm

MMaa  ggddaa  WWaa  wwrryy  sszzuukk
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W tym ar ty ku le nie bę dę zaj mo wał się tym gdzie
moż na ku pić au to i na co zwra cać uwa gę przy je -
go za ku pie (jest to te mat na in ny ar ty kuł), chciał -
bym ra czej opi sać za kup i re je stra cję au ta od stro -
ny „pa pier ko wej”.

KKuu  ppuu  jjee  mmyy  aauu  ttoo
Za kup no we go po ja zdu nie wy ma ga spe cjal ne -

go opi su, a wszyst kie do ku men ty po trzeb ne do
za re je stro wa nia au ta otrzy ma my wraz z sa mo -
cho dem. Ina czej ma się spra wa w przy pad ku kup -
na sa mo cho du uży wa ne go, po nie waż to my sa mi
mu si my za dbać o to, aby do stać wszyst kie po -
trzeb ne „pa pie ry”. 

Sprze da ją cy mu si ra zem z au tem do star czyć
na stę pu ją ce do ku men ty:
n Atest z kon tro li aut uży wa nych; 
n Atest z kon tro li tech nicz nej, któ ry ma mak sy -

mal nie 2 mie sią ce;
n Atest re je stra cji po przed nie go wła ści cie la;
n Car-Pass (do wód prze je cha nych ki lo me trów); 
n Proś ba o po now ną re je stra cję po ja zdu (for mu -

larz jest wy da wa ny przy kon tro li tech nicz nej); 
n Atest zgod no ści po ja zdu z nor ma mi eu ro pej -

ski mi.

RRee  jjee  ssttrruu  jjee  mmyy  zzaa  kkuu  ppiioo  nnyy  ssaa  mmoo  cchhóódd
Po za ku pie niu au ta moż na za re je stro wać je oso -

bi ście w DIV – Di rec tie Inschrij ving Voer tu i gen
(Dy rek cja Re je stra cji Po ja zdów), lub za po śred -
nic twem agen cji ubez pie cze nio wej. Wy star czy

wy peł nić spe cjal ny for mu larz oraz za łą czyć kil -
ka wy ma ga nych do ku men tów. 

Re je stra cji moż na do ko nać rów nież przez in -
ter net. Na le ży wte dy od dać wy peł nio ny for mu -
larz jed nost ce współ pra cu ją cej z DIV (par tner
Web DIV). Oni zaj mą się ca łą pro ce du rą. Przez
in ter net re je stru je się au ta za rów no no we, jak
i uży wa ne. Tab li cę re je stra cyj ną otrzy ma my po
24 go dzi nach. 

Je śli re je stru je my no wy lub spro wa dzo ny sa -
mo chód, nie mu si my za łą czać do dat ko wych do -
ku men tów. Po ja zdy uży wa ne, zwol nio ne z kon -
tro li tech nicz nej, po win ny mieć do wód
re je stra cyj ny po przed nie go wła ści cie la. 

Ina czej niż w Pol sce, w Bel gii otrzy mu je się tyl -
ko tyl ną tab li cę re je stra cyj ną, a przed nią moż na
za mó wić so bie w jed nym z wie lu pun któw usłu -
go wych.

Przed uzy ska niem tab li cy re je stra cyj nej mu si -
my wy ku pić po li sę OC. War to spraw dzić ofer tę
kil ku ubez pie czy cie li, po nie waż ce na ubez pie cze -
nia mo że się do syć znacz nie róż nić. 

Po za re je stro wa niu po ja zdu, w prze cią gu mie -
sią ca otrzy mu je my fak tu rę do za pła ce nia po dat -
ku. Je śli jej nie do sta nie my, naj le piej udać się sa -

me mu do któ re go kol wiek biu ra po dat ko we go
i do wie dzieć się, ja ką kwo tę na le ży za pła cić.

PPrrzzee  rree  jjee  ssttrroo  wwaa  nniiee  wwłłaass  nnee  ggoo  ssaa  mmoo  cchhoo  dduu
Od pew ne go cza su na si li ły się dzia ła nia po li cji

ukie run ko wa ne na „wy ła py wa nie” Po la ków miesz -
ka ją cych na te re nie Bel gii i jeż dżą cych sa mo cho -
da mi za re je stro wa ny mi w Pol sce. 

Wie lu z nas jeź dzi na pol skich „bla chach” nie
zda jąc so bie spra wy z te go, że ła mie my w ten spo -
sób pra wo i na ra ża my się na po waż ne kon sek wen -
cje fi nan so we w przy pad ku za trzy ma nia przez po -
li cję (ka ry mo gą się gać na wet kil ku ty się cy eu ro).

O tym kto po wi nien za re je stro wać swo je au to
w Bel gii jas no mó wią od po wied nie prze pi sy:
1. Oso by po sia da ją ce miej sce sta łe go za miesz ka -

nia na te re nie Bel gii (mel du nek w gmi nie), ma -
ją obo wią zek na tych mia sto wej re je stra cji po -
ja zdów w Bel gii zgod nie z ar ty ku łem 3§1
Roz po rzą dze nia Kró lew skie go z dnia 20 lip ca
2001 r. do ty czą ce go re je stra cji po ja zdów (Mo -
ni tor bel gij ski z dnia 8.08.2001 r.). Nie do peł -
nie nie po wyż sze go obo wiąz ku nie sie za so bą
po waż ne kon sek wen cje. Brak re je stra cji na te -
re nie Bel gii ozna cza nie pła ce nie po dat ków dro -
go wych i sta no wi tym sa mym prze stęp stwo
po dat ko we.

2. Oso by nie po sia da ją ce miej sca sta łe go za miesz -
ka nia na te re nie Bel gii (brak mel dun ku w gmi -
nie) mo gą po ru szać się w Bel gii po ja zda mi za -
re je stro wa ny mi za gra ni ca, je że li po ja zdy  te
są za re je stro wa ne w jed nym z kra jów człon -
kow skich UE, a tab li ce re je stra cyj ne są zgod -
ne z prze pi sa mi praw ny mi pań stwa, w któ rym
do ko na no re je stra cji (ar ty kuł 4§1 Roz po rzą -
dze nia Kró lew skie go z dnia 20 lip ca 2001 r.
do ty czą ce go re je stra cji po ja zdów, Mo ni tor bel -
gij ski z dnia 8.08.2001 r.).

3. Oso by po ru sza ją ce się na te re nie Bel gii po ja -
zdem po ży czo nym i za re je stro wa nym w Pol sce
mu szą po sia dać przy so bie i oka zy wać na żą -
da nie or ga nu kon tro li ru chu dro go we go
oświad cze nie stwier dza ją ce pra wo kie ru ją ce -
go do uży wa nia po ja zdu (ar ty kuł 3§2 Roz po -
rzą dze nia Kró lew skie go z dnia 20 lip ca 2001
r. do ty czą ce go re je stra cji po ja zdów, Mo ni tor
bel gij ski z dnia 8.08.2001 r.). Po wyż sze oświad -
cze nie mu si być prze tłu ma czo ne na ję zyk fran -
cu ski lub ni der lan dzki oraz za wie rać po świad -
cze nie pod pi su.

jjuu  rreekk  ttwwaa  

Kupujemy
auto

Kup no i re je stra cja sa mo cho du w Bel gii. 

www.antwerpiaonline.pl
Portal internetowy dla Polaków w Antwerpii

Tu znajdziesz informacje ciekawe
i potrzebne w codziennym życiu.

Na forum możesz nawiązać nowe
znajomości.

Teraz nie będziesz już skazany na nudę.
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Miejsce na Twoją reklamę

kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0499/721160 
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Właś nie za koń czy liś my na gry wa nie na szej pier -
wszej pły ty, część stro jów jest go to wa (resz ta się
szy je), ukła dy cho re o gra ficz ne do pię te na osta t -
ni gu zik, przy ję liś my wiec za pro sze nie i ru szy -
liś my w dro gę. I co cie ka we nie tyl ko gru pa star -
sza, ale też na sze ma lu chy w eskor cie ro dzi ców.

Hu mo ry do pi sy wa ły, cho ciaż po go da się nie
spraw dzi ła. By ło we so ło, ko lo ro wo, a my ba wi liś -
my się z desz czem w ciu ciu bab kę. Do An twer pii
wró ci liś my wie czo rem zmę cze ni, ale za do wo le ni.
Na za koń cze nie chcie li byś my do dać, że faj nie nam
ra zem i co raz le piej czu je my się ja ko zes pół...

Polonia
z Luxemburga
zaprosiła nas
na koncert
i wspólne
świętowanie
Dnia Dziecka.

Luksemburg

Dzie ci z zes po łu ta necz no–wo kal ne go dzia ła ją ce go przy Fun da cji Chil dren of Eu ro pe 



NAGRANIA W STUDIO
A tak wygladała nasza pierwsza sesja nagraniowa...
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Owocowa sałatka w melonie
SSkkłłaaddnniikkii::
ll 11  mmeelloonn  ll 11  oowwoocc  kkiiwwii  ll 11  bbaannaann  
ll 22  ttrruusskkaawwkkii  ll 11  mmaałłaa  kkiiśśćć  cciieemmnnyycchh  wwiinnooggrroonn
ll 11  dduużżee  jjaabbłłkkoo  ll 11  mmaałłyy  kkaawwaałłeekk  aarrbbuuzzaa  
ll 33  oorrzzeecchhyy  wwłłoosskkiiee

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa::
1.Ki wi umyj, obierz ze skór ki, po krój na pla ster -

ki, a na stęp nie na mniej sze ka wał ki. Ba na na,
tru skaw ki i ar bu za rów nież po krój na pla ster -
ki.

2.Jabł ko do kład nie umyj, obierz ze skor ki, od -
dziel gnia zdo na sien ne i po krój w du ża kost kę

3.Orze chy wło skie drob no po sie kaj. Roz drob nio -
ne owo ce wy mie szaj i prze łóż do prze kro jo ne -
go i wy drą żo ne go me lo na, po lej jo gur tem na -
tu ral nym i po syp orze cha mi.

RRAA  DDAA::  Ba na na moż na za stą pić po ma rań czą lub
man da ryn ką, sa łat ka bę dzie wte dy lżej sza i bo -
gat sza w wi ta mi nę C.

Nie u stan nie za sta na wia my się, co po dać, ja ką po tra wą za sko czyć bli skich. Go to wa nie i je dze nie
zbli ża ją, in spi ru ją i są za wsze ide al nym pre tek stem do spot kań i roz wo ju ży cia to wa rzy skie go. Naj -
wię ksza przy jem ność czer pie my, oprócz oczy wi ście je dze nia, ze spra wia nia przy jem no ści swo im go -
to wa niem in nym.

MMaa  rriiuusszz  KKrrzzyy  ssiiaakk

Kuchnia męskim okiem  

Chłod nik z cu ki nią
SSkkłłaadd  nnii  kkii::
ll ccuu  kkii  nniiaa  ll 22  ooggóórr  kkii  ll 11  zząą  bbeekk  cczzooss  nnkkuu  
ll 11  ppęę  cczzeekk  sszzcczzyy  ppiioorr  kkuu  ll 11  ppęę  cczzeekk  kkoo  ppeerr  kkuu  
ll 22  łłyyżż  kkii  oollii  wwyy  zz oollii  wweekk  ll 335500  mmll  mmaa  śśllaann  kkii
ll ssóóll,,  ppiieepprrzz  

SSppoo  ssóóbb  wwyy  kkoo  nnaa  nniiaa::
1. Cu ki nię umyj i po krój w ma łą kost kę. Je den

ogó rek (ra zem ze skór ką) po krój na cien kie pla -
ster ki, a dru gi, ob ra ny, na nie du że ka wał ki.

2. Czos nek wy ciś nij, ale mo żesz go rów nież drob no
po sie kać. Po sie kaj tak że ko pe rek i szczy pio rek.

3. W ron dlu roz grzej oli wę, pod smaż cu ki nię,
czos nek oraz po kro jo ny na pla stry ogó rek. Od -
staw szyb ko do schło dze nia.

4. W tym cza sie zmik suj dru gi ogó rek, ra zem
z ma ślan ką, szczyp tą so li i pie przu. Na stęp nie
do daj do mie szan ki po sie ka ne zio ła oraz pod -
sma żo ne wa rzy wa. Wstaw chłod nik do lo dów -
ki na mi ni mum pól go dzi ny.

RRAA  DDAA:: Do chłod ni ka z cu ki nią mo żesz do dać nie -
du żą ce bul kę, któ ra do sko na le za o strzy je go smak.
Po krój ją w drob ną kost kę i le ciut ko pod smaż
wraz z cu ki nią i ogór kiem. Je że li lu bisz ku li nar -
ne eks pe ry men ty, spró buj do pra wić jesz cze chłod -
nik su szo ną ba zy lią, a gdy jej nie masz – mie szan -
ką ziół pro wan sal skich.
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Każ dy ma cza sem an tyku chen ny dzień. Nie chęć
do ro bie nia ob ia du, brak cza su, zmę cze nie, lub
po pro stu ocho ta na coś do bre go i co waż niej sze
– go to we go, czy to na wy nos, czy na miej scu, czy
z do sta wą do do mu. W mie ście aż się roi od roż -
nych pun któw ga stro no micz nych, ba rów szyb -
kiej ob słu gi, re sta u ra cji, gar ma że rii i to prak tycz -
nie z każ de go za kąt ka świa ta. I co zro bić że by nie
stra cić ca łe go dnia na szu ka nie do bre go miej sca?
Co wy brać? 

Ten dział po wstał, że by ście mo gli Pań stwo
dzie lić się wa szy mi spraw dzo ny mi miej -
sca mi i że by in ni uni k nę li je dze nio -
wych wpa dek, któ re nie ste -
ty czę sto się zda rza ją...

Za chę ca my do po le ca -
nia do brych miejsc!

AANNIIEELL  SSKKIIEE  PPIIEE  RROO  GGII
Wielu z nas ma swo ją ulu -

bio ną po tra wę, smak za któ -
rym tęsk ni i z któ rym są
zwią za ne wspom nie nia. Dla
mnie to są pie ro gi. A szcze gól -
nie z mię sem i ru skie. Wiem,
pew nie nie je stem ory gi nal na...

Przez osta t nie kil ka na ście lat
emi gra cji i po by tu w róż nych miej -
scach w Eu ro pie nie za wsze był w po bli żu pol ski
sklep, nie wspo mi na jąc już o gar ma żu. Więc cza -

sem trze ba by ło spró bo wać je po pro stu zro bić,
nie ste ty z róż nym skutkiem. Na szczę ście w An -
twer pii pol skie skle py i gar ma że są, więc ży cie
sta ło się ła twiej sze. 

Od wie dza jąc ko lej ne miej sca w po szu ki wa niu
mo je go uko cha ne go da nia tra fi łam w koń cu na
ten smak, któ re go tak dłu go szu ka łam! Ko le żan -

ka po wie dzia ła mi o pol skim
skle pie Na ti/Aniel ska Kuch nia
na De ur ne. No do brze, po my -
śla łam, ko lej ny sklep, chy ba
już trze ci z gar ma żem, moż -
na jesz cze raz spró bo wać.
I by ło war to. Sym pa tycz -
na ob słu ga, ład nie urzą -
dzo ne wnę trze, du ży wy -
bór pol skich pro duk tów,
do bre wę dli ny, na biał
i oczy wi ście pie ro gi.
I to ta kie ja kie pa mię -
tam z do mu mo jej

bab ci (w koń cu!). Do brze
do pra wio ne, z ide al nym far szem

i co naj waż niej sze – świe że (bo pod -
czas mo ich ku li nar nych po szu ki wań nie ste -

ty by wa ło róż nie). Nie wiel ki sklep ist nie je rok
i oprócz pie ro gów moż na zjeść rów nież in ne, prze -
pysz ne po tra wy.

Go rą co po le cam!
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa  LL..

Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można 
zjeść

Czytelnicy polecają kulinarnie
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QUALITY OF SERVICE 
jest firmą, która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych oraz oferuje 

PŁATNE 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
u tłumaczenia wolne: ustne i pisemne,
u asystowanie w instytucjach i urzędach

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

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU

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

Tel./fax: 03/290 05 69
TTeell::  00990033  1122  221155  ((11,,55  //mmiinn))

E-mail: info@qualityofservice.be

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

Q
UA

LITY OF SERVICE

UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU 
– 0903 122 15 (1,5 /min)
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200 l.p.n.e
w Chinach
powstała
pierwsza gra
liczbowa

1567 r.
oficjalne
zapoczątkowanie
loterii 
przez królową
Elżbietę

Grać czy nie grać... 
sło wo o grach licz bo wych. 

Hi sto ria gier lo so wych jest
sta ra jak świat. W śred nio wie -
czu gra w koś ci by ła tak wiel ką
pla gą, że uzna no ja za grzech
i pró bo wa no wy tę pić. 

Pier wsza gra licz bo wa ma
swo ja ge ne zę w Chi nach 200 lat
przed na szą erą. Spe cjal nie nie
róż ni ła się od obec ne go Lot ka,
a zo sta ła zor ga ni zo wa na po to,
by sfi nan so wać ob ron ność Chin,
w tym bu do wę Wiel kie go Mu ru.
Tyl ko wte dy nie by ło jesz cze ma -
szyn lo su ją cych, ani tak astro -
no micz nych wy gra nych.

W Eu ro pie pier wsze śla dy gier
licz bo wych zna le zio no w Bel gii
na ob ra zach Ja na Wan Eyck'a
z 1446 ro ku. Prze łom na stą pił
w An glii w 1567 ro ku, kie dy kró -
lo wa El żbie ta ofi cjal nie za po cząt -
ko wa ła zor ga ni zo wa nie lo te rii,
w któ rej do sprze da ży by ło pra -
wie 400.000 za kła dów. 

A po tem... to już pra wie wszy -
scy na świe cie za czę li grać.

Ce lem każ de go pań stwa w or -
ga ni zo wa niu ja kiej kol wiek gry
licz bo wej jest po pra wa sta nu fi -
nan sów kra ju. Na wpły wy z ty -
tu łu lo te rii skła da ją się mi lio ny
lu dzi, a wy gry wa ją nie licz ni.
Wia do mo, że na każ dej grze za -
wsze za ra bia or ga ni za tor, dla -
te go też są one czę sto re kla mo -
wa ne w me diach.

Gry licz bo we ku szą nas moż -
li wo ścią zy ska nia du żych pie -
nię dzy w krót kim cza sie i wła -
ści wie bez żad ne go wy sił ku.
Wy da nie jed ne go czy kil ku eu -
ro jest ma ło istot ne, gdy ma się
per spek ty wę „zgar nię cia” kil ku
mi lio nów. O praw do po do bień -
stwie tra fie nia ja kiej kol wiek wy -
gra nej w po szcze gól nych grach,
moż na się do wie dzieć u or ga ni -
za to rów czy na wet z każ de go
for mu la rza do skre śleń. Moż na
też sa me mu to wy li czyć.

Jak po ka zu je hi sto ria, szczę -
ście bar dzo czę sto uśmie cha się
do przy pad ko wych gra czy. We -
dług ba dań, to właś nie oni naj -
czę ściej zgar nia ją głów ne wy -
gra ne, a nie ci, któ rzy gra ją
sy ste ma tycz nie.

Lo so wość i przy pad ko wość
gier licz bo wych jest nie do po -
ko na nia. W ża den spo sób nie je -
steś my w sta nie prze wi dzieć,
kie dy i czy kie dy kol wiek pad nie
na sza wiel ka wy gra na.

Prze gry wa nie jest czymś naj -
zu peł niej nor mal nym, gdyż wy -

ni ka z praw do po do bień stwa wy -
gra nej, któ ra jest wy łącz nie
efek tem przy pad ku traf nie wy -
ty po wa nych liczb. Oprócz wy -
sła nia wszyst kich moż li wych
kom bi na cji nie ma i nie bę dzie
100 pro cen to wej re cep ty na wy -
gra ną. Ale nie znie chę caj my się.

Szan sa – choć ma ła, jest za -
wsze. Nie po twier dza się za tem
opi nia, że te go ty pu gry nie ma -
ja sen su. Ma ją i to du ży, bio rąc
pod uwa gę mi ni mal ny wkład
w sto sun ku do per spek ty wy zo -
sta nia mi lio ne rem. 

Nie któ rzy gra cze za miast sa -
mi ty po wać nu me ry ku pu ją
„pew ne kom bi na cje” od tzw. spe -
cja li stów. Za po mi na ją, że gry
licz bo we, są gra mi lo so wy mi
i nie ma go to wych re cept na
wiel ką wy gra ną. Jest wie le osób,
któ re za miast pra co wać po sta -
wi ły na grę w Eu ro Mil lions, czy
Lot to. Ale bez sta łe go źró dła do -
cho dów jest to ra czej trud ne
– chy ba, że już ko goś na to stać.

NNaajj  wwiięę  kksszzee  wwyy  ggrraa  nnee::  
Naj wię ksze na świe cie wy gra -

ne pa da ją w ame ry kań skiej lo te -
rii Po wer Bo ok (od po wied nik
Two je go Szczę śli we go Nu mer ka).
n 295 mln do la rów – sie dem na -

sto krot na ku mu la cja w 1998
ro ku

n 195 mln do la rów – w 1998 ro ku
n 118 mln do la rów – w 1991 ro ku

Ame ry ka nie ma ją pra wo wy -
bo ru, czy chcą od ra zu pod jąć
ca łość wy gra nej

i wte dy np. z 295 mln zo sta je
szczę śliw co wi 160 mln, czy też
ktoś wo li otrzy my wać rocz ne
wy pła ty przez 25 lat – w ta kim
wy pad ku otrzy mu je prak tycz -
nie ca łość wy gra nej.

EEuu  rroo  MMiill  lliioonnss
Jest to pan-eu ro pej ska lo te -

ria, któ ra po cząt ko wo mia ła wy -
star to wać w dniu wpro wa dze -
nia w kra jach uni j nych wa lu ty
eu ro, ja ko tak zwa na lo te ria
dzie wię ciu kra jów. Z roż nych po -
wo dów ter min ten ule gał prze -
su nię ciu i pro jekt ru szył do pie -
ro w 2004 ro ku. 

Wszyst kie kra jo we lo te rie
uczest ni czą ce w Eu ro Mil lions
usta no wi ły tak zwa ne kon to 
za u fa nia, gdzie „zbie ra ne” są wy -
gra ne i op ła ca ne wszel kie na leż -
no ści zwią za ne z fun kcjo no wa -
niem lo te rii.

Eu ro Mil lions ku mu lu je wkład
gra czy dzie wię ciu kra jów i dzię -
ki te mu ofe ru je czę sto bar dzo
wy so kie wy gra ne, o któ rych
w pol skich za kła dach moż na tyl -
ko po ma rzyć. Bio rąc pod uwa -
gę roz sze rze nie się Unii Eu ro -
pej skiej i przy stą pie nie do lo te rii
in nych kra jów oraz zwię ksze nie
licz by gra czy, wy gra ne bę dą po
pro stu „kos micz ne”.

Naj wię ksze wy gra ne w Eu ro
Mil lions:
n 129.818.430 eu ro – 2010 r.

Wiel ka Bry ta nia (je den zwy -
cięz ca)

n 183.000.000 eu ro – 2006 r.
(po praw ne nu me ry wy ty po wa -
ło 20 osób  w tym jed na z Bel -
gii i każ dy z gra czy otrzy mał
9,6 mln eu ro)

n 121.000.000 eu ro – 2010 r.
Hisz pa nia (je den zwy cięz ca)

n 100.000.000 eu ro – 2007 r Bel -
gia (je den zwy cięz ca)

EEuu  rroo  JJaacc  kkppoott
Eu ro Jac kpot, to no wa mię -

dzy na ro do wa gra licz bo wa, któ -
ra ma ob jąć swo im za się giem jak
naj wię cej kra jów Unii Eu ro pej -
skiej. Wśród nich bę dzie rów -
nież Bel gia. Lo te ria ma ru szyć
jesz cze w tym ro ku. Praw do po -
dob ne kwo ty do wy gra nia bę dą
tak wy so kie, jak ni gdy do tąd.

Jed ną z bar dziej po pu lar nych
de fi ni cji szczę ścia jest wy gra na
w przy sło wio we go Lot ka. Co
dwie go dzi ny, gdzieś na świe -
cie, dzię ki wy gra nej ktoś zo sta -
je mi lio ne rem.

Mo że war to spró bo wać i wy -
peł nić ku pon cho ciaż za je den
eu ro?

Na wet je że li nam się tym ra -
zem nie po szczę ści, po trak tuj -
my ten fakt z przy mru że niem
oka. Za wsze prze cież mo że się
zda rzyć, że kie dyś to właś nie my
skre śli my te szczę śli we nu mer -
ki i oczy wi ście nie za pom ni my
ich wy słać.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Zo mer tan go 
Od 8 lip ca do 19 sierp nia w każ dy pią tek od go dzi ny

21.00 do 24.00 moż na tań czyć tan go na Lin ke roe ver przy
rze ce Schel da. Gwa ran to wa na do sko na ła za ba wa dla
wszyst kich i prze pięk ny noc ny wi dok na ka te drę.

Ro man tycz ne tan go moż na za tań czyć w Al ber tpark
w nie dzie le 24 lip ca i 28 sierp nia od go dzi ny 16.00.
((wwwwww..aall  mmaa--aarr  ddiieenn  ttee..oorrgg))

An twer pia – ro we ro we mia sto
W związ ku z du żym za in te re so wa niem na szych czy tel -

ni ków wy po ży cza niem miej skich ro we rów, po sta no wi liś -
my kon ty nu o wać te mat i przed sta wić kil ka naj i stot niej -
szych in for ma cji:
n aby spraw niej po ru szać się po Antwerpii i oko li cach, mia -

sto za o fe ro wa ło wy po ży cza nie ro we rów. Aby móc z niej
skorzystać trzeba mieć kartę, którą można zamówić przez
in ter net, te le fo nicz nie, bądź oso bi ście. Kar ta dzien na – 3
eu ro, kar ta ty god nio wa – 7 eu ro, kar ta rocz na – 35 eu -
ro. Po re je stra cji otrzy mu je my kod, któ ry po trzeb ny bę -
dzie do wy po ży cze nia ro we ru w pun kcie ser wi so wym.
Adres ma i lo wy: iinn  ffoo@@vvee  lloo--aann  ttwweerr  ppeenn..bbee,,  te le fon:
03.206.50.30 od po nie dział ku do czwar tku w go dzi nach
od 6.00 do 22:00; w piąt ki od 6.00 do 24.00; w so bo ty
od 8.00 do 24.00, a w nie dzie le i świę ta od 8.00 do 22.00

Punkty rowerowe znajdują się w różnych punktach mia -
sta. Obok ro we rów za in sta lo wa ne są czyt ni ki kart, któ re
poz wa la ją od blo ko wać ro wer. Jed no cześ nie czyt nik wy sy ła
in for ma cje do cen tra li, ile ro we rów w da nej chwi li jest wy -
po ży czo nych. W chwi li obec nej jest 50 sta cji ro we ro wych
od da lo nych od sie bie o oko ło 500 me trów, co uła twia miesz -
kań com wy po ży cza nie i od da wa nie ro we rów. Wła dze mia -
sta za pew nia ją, ze w lip cu ilość sta cji i ro we rów zwię kszy
się dwu krot nie. Miej skie ro we ry są bar dzo do brej mar ki
i każ dy z nich za o pa trzo ny jest w blo ka dę. W 2013 ro ku
przy bę dzie ko lej nych 800 ro we rów, co poz wo li w tym sa -
mym cza sie sko rzy stać z ro we rów 1800 oso bom. Wy kaz sta -
cji ro we ro wych, znaj du ją się na wwwwww..vvee  lloo--aann  ttwweerr  ppeenn..bbee

DE SIN KSEN FO OR – wesołe miasteczko
Od 11 czer wca do 11 lip ca za pra sza we so łe mia ste czko.

Du żo do brej za ba wy dla wszyst kich grup wie ko wych. Mnó -
stwo atrak cji: dia bel ski młyn, szyb ka ko lej ka, ka ru ze le,
oś mior ni ca, dom stra chów, gry si ło we i in ne. Od 1969 na
te re nach tar go wych roz sta wia się tam po nad sto kra mów 

We so łe mia ste czko znaj du je się mie dzy Vla am se i Wa al se
ka ai nad Schel da. Moż na do je chać tram wa jem 8 prze jeż dża -
jąc przez Groen pla ats wy siąść na przy stan ku obok mu ze -
um Scho ne Kun sten i kie ro wać się uli ca de Bur bu re stra at.
Ce ny atrak cji od 10 do 40 €  .

Fe sti wa lo wy ka len darz:
11--22  lliipp  ccaa  SSiimm  mmeerr  ddoowwnn  ww PPuu  uurrss,,  
Fe sti wal – od bę dzie się zbiór ka pie nię dzy na wy bu do wa -
nie no wych stud ni do po bie ra nia wo dy pit nej w za chod -
niej Af ry ce – do jazd au to bu sa mi 250, 251, 260, 252; … 

nn 2222--2233--2244  lliipp  ccaa  TToo  mmoorr  rroo  wwllaanndd  ww BBoo  oomm..
W pią tek 22, so bo ta 23, nie dzie la 24 lip ca 2011, siód ma
edy cja – wy stą pią naj bar dziej zna ne gwia zdy fe sti wa lu w Bel -
gii. Po raz ko lej ny kon cer ty od bę dą się w pięk nej re kre a -
cyj nej czę ści Bo om Schor re. Wy stą pią:, DJ. Ma ga zi ne, Abo -
ve & Be y ond " Gro up The ra py „, M.I.K.E., AKS & se lah Sue,
Sex dre ams & De nim Je ans, Rank 1, Untit led! i in ni. 
Do jazd au to bu sa mi 252, 286, 290, 295, 500, 502. Do kład -
ny adres Rec re a tie do me in De Schor re, Schom me lei 1,
2850 Bo om;

nn 2299--3311  lliipp  ccaa  SSffiinnkkss  MMii  xxeedd  ww BBooee  cchhoo  uutt.. Wy stą pią Af ro -
Cu bism (Cu ba – Ma li), Al pha Blon dy (Ivo or kust), Aw za
(Ma li), Ay ar kha an (Si be rië), Ay fer Du zdas (Tur ki je), Bom -
ba Estéreo (Co lom bië), Bu ga lu So und (Bel gië), Di kan da
(Po len), DJ Mun chi & VJ M (Ne der land), Dhols of Ja i pur
(In dia), Emir Ku stu ri ca and the No Smo king Or che stra
(Ser vië), Fa iz Ali Fa iz (Pa ki stan), Fa so cir que (Bur ki na Fa -
so), Gha lia Be na li – Ro meo en Le i la (Bel gië – Tu ne sië),
Hin di Za hra (Ma rok ko), Jo a qu in Diaz (Do mi ni ca an se re -
pub liek), Kha i ra Ar by (Ma li), Ko nin klijk bal let van Cam -
bod ja (Cam bod ja), Lëk Sèn (Se ne gal), Les Go ti pu as, je u -
nes dan se urs et ac ro ba tes de l'Oris sa (In dia), Ma gu aré
(Bel gië), Ma mer (Chi na), MPS Pi lot (Ne der land), Mu zi ka
Agre si ja (Bel gië), Re bel Up! (Ne der land), Ro bert So ko
(Kro a tië), Rubén Bla des (Pa na ma), So oe un Kwak (So uth
Ko rea), So ul sha kers (Bel gië), Ste reo Par ti zan (Hon ga ri -
je), Sy ste ma So lar (Co lom bië), Win dstre ken (Ne der land).
Do jazd au to bu sa mi 14, 196/197, 297, au to bus noc ny N14;

nn 33--66  ssiieerrpp  nniiaa  CCaa  ssaa  BBllaann  ccaa  ww HHee  mmiikk  sseenn..  Wy sta pia: De Je -
ugd Van Te gen wo or dig, Da an, Diab lo Blvd, The Subs, Das
Pop, In ter ga lac tic Lo vers, Milk Inc, Di sco bar Ga la xie, Ga -
briel Rios, Henk Rij cke art, Ni gel Wil liams, So und of Ste -
reo, Ad mi ral Fre e bee, Di mi tri Ve gas & Li ke Mi ke, K's Cho -
i ce, Bart Pe e ters, CPeX, Ad mi Adres Sint-Ber nar du sab dij,
Nij ver he id sstra at te 2620 He mik sem. Do jazd 1, 24, 290-
295, au to bus noc ny N14;

nn 55--66  ssiieerrpp  nniiaa  RReegg  ggaaee  GGee  eell  ww GGee  eell.. Jed na z naj star szych
im prez reg gae w Eu ro pie i na pew no jed na z naj bar dziej
za baw nych. Na kil ku estra dach za pre zen tu ją się wy ko -
naw cy re pre zen tu ją cy ja maj ska kul tu rę mu zycz na. Wy -
stą pią: Big Yo uth, The Mo on In va ders, Che zi dek, Mor gan
He ri ta ge, Dub ma tix, Ro ma in Vir go, Eta na, Jah Sha ka,
Gap py Ranks, Ste pa ci de Lu cia no, Su gar Char lie, Mad Pro -
fes sor, Tip pa Irie. Do jazd au to bu sem 299;

nn 55--66  ssiieerrpp  nniiaa  LLoocchh  ttFFeesstt  ww DDuuff  ffeell.. Fe sti wal otwo rza dwa
lo kal ne zes po ły: Mo tion Glue i Ke ef man. Mo tion Glue. Sa
la u re a ta mi LF Roc kral ly w ze szłym ro ku i gru py Tom Duff
Kets La ar. Do dat ko wo w so bo tę po po łud niu od be dzie sie
LF Roc kral ly. Wy sta pia: Bre a the the So und, Ge ne ra tion!,
Sky Cast les, Whi te La bel, Mo tion Glue, Ke ef man, Mo jo
Fil ters, He i de ro o sjes, Vi ve la Fe tei in ni. Do jazd au to bu -
sem 196, 197, 550;

nn 77  ssiieepprr  nniiaa  JJoo  uurr  TTii  bboo  uurr  ww NNiijj  lleenn.. Dar mo wy fe sti wal or -
ga ni zo wa ny po raz trze ci. Gmi na Nij len współ pra cu je z peł -
ną en tu zjaz mu mło dzie żą, któ ra w osta t nich mie sią cach

Różności antwerpskie  
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cięż ko pra co wa ła nad przy go to wa niem wszyst kich, na -
wet naj mniej szych szcze gó łów. Fe sti wal od bę dzie się w par -
ku Ti bo urschrans w Nij len. Wy stą pią: The Sex To ys, The
Na sty DJ's, Tsi ga ni sa tion Pro ject, The So re Lo sers, A Brand
i in ni. Adres Sta tie stra at 13, Nij len.

Er win Wurm: „Unies mnie”
Wszech stron ny, za ska ku ją cy, za baw ny. Te po ję cia do sko -
na le pa su ją do Er wi na Wurm au striac kie go ar ty sty (ur.
1954). Prze ko naj się od 29 ma ja, 2011 w mu ze um Mid -
del he im.
Od 29 ma ja do 25 wrześ nia w mu ze um Mid del he im moż -
na oglą dać je go pra ce. Wśród sta łej ko lek cji roz miesz czo -
nych jest pond 25 prac ar ty sty. W pa wi lo nie Bra em Er -
win pre zen tu je no wa wy sta wę gdzie per for ma tyw ne Rzeź by
Zy cia od gry wa ją klu czo wa ro le.
Wy sta wa WE AR ME OUT jest od kryw cza pod ro żą przez
mu ze um. Bę dzie cie za sko cze ni nie tyl ko eks pre sja sztu -
ki Wurm. Trze ba przyjść i zo ba czyć, co czło wiek mo że jesz -
cze w so bie od kryć. Mu ze um Mid del he im gro ma dzi po raz
pier wszy tak du ży wy bór prac Er wi na na ze wnątrz. Po -
nad to ar ty sta za pra sza każ de go do sie bie, aby sa me mu
stać się dzie łem sztu ki w po sta ci rzeź by One Mi nu te, a na -
wet czę ścią mo nu men tal ne go dzie ła.
Li piec: od wtor ku do nie dzie li w go dzi nach od 10.00 do
21.00 (w po nie dział ki nie czyn ne)
sier pień:od wtor ku do nie dzie li w go dzi nach od 10.00 do
20.00 (w po nie dział ki nie czyn ne)
wrze sień: od wtor ku do nie dzie li w go dzi nach od 10.00
do 19.00 (w po nie dział ki nie czyn ne)
Wej ście jest za dar mo.
Do kład ny adres Mid del he im la an 61, 2020 An twer pia

Do jazd:
Tram wa jem nr 7 lub 5, bądź au to bu sem 17 (przy sta nek
Be u ken la an-Dik ke Mee), 21 (przyst. Be u ken la an), 32
(przyst. Ko nin klij ke la an), 33 (przyst. Be u ken la an), 190,
135, 196, 197 i 297.
Z przy stan ku Be u ken la an – Dik ke Mee trze ba przejść ring
i mi nąć A12 pod ą ża jąc da lej Be u ken la an. Na pier wszej uli -
cy w le wo znaj du je się Mid del he im mu ze um.
Z przy stan ku Ko nin klij ke la an na skrzy żo wa niu Ko ni klij -
ke la an z Mid del he im la an na le ży skrę cić w uli ce Mid del -
he im la an i pod ą żać nią aż do mu ze um, któ re znaj du je się
na tej uli cy.

„Ai da” Verdiego
Marsz trium fal ny, sło nie i pi ra mi dy przy po mi na ją zwy kle
ele men ty de ko ra cyj ne sto so wa ne w ope rze Ai da Ver die -
go. Re ży ser Kon witschny po ka zu je isto tę te go dzie ła w bar -
dzo uni kalny spo sób. Na tle woj ny, któ ra wy buch ła w sta -
ro żyt nym Egip cie, kwit nie w ta jem ni cy mi łość mie dzy
Ai da, a Ra da me sem. Ludz ki dra mat do cie ra do naj głęb -
sze go za kąt ka każ de go czło wie ka Po nad cza so wa mu zy -
ka, wspa nia ła sce no gra fia i fan ta stycz ne wy ko na nie.
PO LE CAM!!!

Fla man dzka Ope ra w An twer pii (Vla am se Ope ra An twer -
pen) Fran krij klei 3, 2000 An twer pia
Bi le ty w ce nie 13 €  , a do 26 ro ku ży cia 8 €  .
Dni i go dzi ny przed sta wień: 1 i 2.07 godz. 20.00, 3.07
godz. 15.00 , 5.07-9.07 godz. 20.00

XXee  nniiaa

25lipiec 2011 Antwerpia po polsku    

Porównanie cen 
w wybranych marketach!

1 Proszek do prania 
(uniwersalny) 6,4 kg € 5,49 € 7,55 € 5,99 € 5,59

2
Płyn do prania 
(uniwersalny) 3 l € 3,49 € 4,75 € 3,19 € 4,55

3 Płyn do prania (czarnego) 
1,5 l € 1,99 € 5,25 € 2,59 € 3,99

4 Płyn do prania (koloru) 
1,5 l € 3,49 € 2,69 € 4,19 € 1,98

5 Płyn do płukania 2 l € 0,99 € 2,65 € 0,79 € 0,98

6 Odplamiacz 2 l € 2,99 € 2,85 € 1,99 € 3,15

7 Tabletki do zmywarki 
50 *18 g € 2,79 € 4,39 €  2,29 € 3,25

8 Płyn do mycia naczyń 1 l € 0,69 € 0,95 € 0,69 € 0,68

9 Płyn do mycia szyb 1l € 0,69 € 1,09 € 1,09 € 2,59

10 Płyn do mycia podłóg 2 l € 0,90 € 0,79 € 0,85 € 2,45

11 Mydło w płynie 500 ml € 0,69 € 0,68 € 0,69 € 0,55

12 Odświeżacz powietrza 375 ml € 1,09 € 1,35 € 0,90 € 0,79

13 Gąbki do zmywania 5 sztuk € 0,69 € 1,29 € 0,69 € 0,29

14 Żel WC 1 l € 1,09 € 0,79 € 0,79 € 1,43

15 Javel 2 l € 0,69 € 1,65 € 1,69 € 1,35

16 Kostki WC 3*55 ml € 1,19 € 1,75 € 1,19 € 1,25

17 Ręczniki kuchenne 4 sztuki € 1,99 € 2,59 € 1,15 € 0,93

18 Papier toaletowy 10 sztuk € 1,59 € 4,29 € 3,05 € 3,13

19 Chusteczki higieniczne 
30*10 € 1,59 € 2,19 € 0,95 € 1,58

20 Waciki do uszu 200 sztuk € 0,70 € 0,89 € 0,32 € 0,29

Razem: € 34,82 € 50,43 € 35,08 € 40,80

Artykuły chemiczne Aldi Carrefour Lidl Artykuły chemiczne Aldi Lidl DelhaizeCarrefour

ssppoorrzząąddzziiłłaa  IIzzaabbeellaa  KKuuccyykk

Delhaize

Spe cjal nie dla Pań stwa po rów na liś my ce ny 20 róż nych artykułów
chemicznych w 4 wy bra nych przez nas mar ke tach. 
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 czerwcu 2011)



TTrryy  lloo  ggiiaa  MMiill  lleenn  nniiuumm  ––  „„MMęężż  cczzyyźź  nnii,,  kkttóó  rrzzyy  nniiee  --
nnaa  wwii  ddzząą  kkoo  bbiieett””  SSttiieegg  LLaarr  ssssoonn

Ak cja po wie ści roz gry wa się we współ czes nej
Szwe cji. Zdol ny dzien ni karz i wy daw ca ma ga zy -
nu „Mil len nium” Mi ka el Blom kvist spe cja li zu ją -
cy się w wy kry wa niu afer prze gry wa pro ces i zo -
sta je ska za ny za znie sła wie nie, gdy oka zu je się,
że za rzu ty wo bec zna ne go przed się bior cy się nie
po twier dzi ły. W tym sa mym cza sie otrzy mu je nie -
ty po we zle ce nie od Hen ri ka Van ge ra – ma gna ta
prze my sło we go, sto ją ce go na cze le wiel kie go kon -
cer nu. Ten pro si znaj du ją ce go się na za krę cie ży -
cio wym dzien ni ka rza o na pi sa nie kro ni ki ro dzin -
nej Van ge rów. Oka zu je się, że spi sy wa nie dzie jów
to tyl ko pre tekst do pró by roz wią za nia skom pli -
ko wa nej za gad ki. Hen rik Van ger nie mo że się po -
go dzić z ta jem ni czym znik nię ciem przed la ty swo -
jej 16 let niej wnu czki Har riet. Żmud ne śledz two
po li cyj ne pro wa dzo ne przez la ta nie da ło żad nych
re zul ta tów, dziew czy na prze pa dła jak ka mień
w wo dę. Van ger nie ma w za sa dzie wąt pli wo ści,
że do szło do mor der stwa, ale chciał by wie dzieć,
co wła ści wie się sta ło i gdzie ukry to zwło ki. Każ -
dy z ro dzi ny Van ge rów stra tę Har riet prze zy wa
ina czej i snu je in ne do my sły. Dla jed nych pew ne
jest, że za mor do wa ła ja jej mat ka – Isa bel la, z któ -
rą Har riet nie mia ła do brych kon tak tów, moż na
na wet po wie dzieć, że się nie na wi dzi ły. Dru dzy
twier dza, że to Ani ta – jej przy ja ciół ka, uchwy co -
na na zdję ciu zro bio nym w po ko ju dziew czy ny
kil ka chwil przed jej za gi nię ciem. Jesz cze in ni
uwa ża ją że Har riet ży je, że ucie kła, ale ta wer sja
jest naj mniej praw do po dob na. Mi ka el Blom kvist
mu si od po wie dzieć na py ta nie co na praw dę się
wy da rzy ło i cho ciaż nie chce osiąść w ma lej miej -
sco wo ści zaj mu jąc się spra wa sprzed wie lu lat,
to wy na gro dze nie ofe ro wa ne przez Van ge ra nie -
za leż nie od wy ni ków śledz twa jest bar dzo ku szą -
ce. Opusz cza Sztok holm i prze no si się do nie wiel -
kiej wio ski na pół no cy kra ju.

W śledz twie po ma ga mu Lis beth Sa lan der pra -
cu ją ca w agen cji ochro niar skiej wy szu ku ją cej 
in for ma cji na zle ce nie klien tów. To dziw na dziew -
czy na – czę ścio wo ubez włas no wol nio na, przez nie -
któ rych uwa ża na za nie spraw na umy sło wo. W rze -
czy wi sto ści jest mło dą, in try gu ją cą i ge nial ną
re se ar cher. Blom kvist i Sa lan der two rzą nie zwy -
kły te am. Wspól nie, choć nie za wsze ra mię w ra -
mię, bio rą pod lu pę prze szłość kla nu Van ge rów
i wy kry wa ją praw dę o wie le bar dziej mrocz ną
i krwa wą niż ta, któ rą spo dzie wa li się od na leźć…

„Męż czyź ni, któ rzy nie na wi dzą ko biet” to do sko -
na ły, pe łen pa sji thril ler, w któ rym ta jem ni ca trzy -
ma czy tel ni ka w na pię ciu aż do sa me go koń ca. Te
książ kę moż na czy tać na wie lu płasz czyz nach: ja -
ko kry mi nał pe łen mrocz nych ta jem nic, ja ko zna -
ko mi tą, wie lo wąt ko wą po wieść współ czes ną, peł -
ną praw dzi wych zda rzeń i osób, ja ko thril ler
psy cho lo gicz ny z do sko na le skro jo ny mi syl wet ka -
mi bo ha te rów. Au tor ma fan ta stycz ną zdol ność
pro wa dze nia rów no le gle wie lu skom pli ko wa nych
wąt ków, któ re bły skot li wie wią że ze so bą. To pier -
wsza z trzech ksią żek o Mi ka e lu Blom kvi scie i Lis -
beth Sa lan der ze bra nych w se rii „Mil len nium”. Mi -
mo 640 stron- trud no się od niej oder wać! 

IIzzaa  bbee  llaa  KKuu  ccyykk

Zde cy do wa nie
po le cam!

Warto przeczytać
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Wy dzial Kon su lar ny Am ba sa dy 
Rze czy pos po li tej Pol skiej w Bel gii
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: 

poniedziałek – wy łącz nie na umó wio ne wcześ niej spot -
ka nie
wto rek, czwar tek, pia tek: 09.00-13.00, sro da 13.00-
18.00

Am ba sa da RP w Bruk se li
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

Te le fo ny awa ryj ne w Bel gii
Po go to wie ra tun ko we i straż po żar na 100
Po li cja 101
Ser wis w przy pad ku wy pad ku, agre sji 112
Te le fon za u fa nia dla do ro słych 107
Za gi nię cie dziec ka lub prze moc sek su al na 
wo bec dziec ka „Child fo cus” 110

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le ka rze pol sko ję zycz ni w An twer pii i oko li cach:

Le ka rze do mo wi:
Agniesz ka Bor kie wicz 
Mug gen ber glei 278, 2100 De ur ne. Tel. 03/321.58.39 

Mar tin Ro sen blum tel. 03/218.77.07 
Ja na Vav ro wa tel. 0475/83.14.35 
przyj mu ją na Me chel se ste en veg 217, 
na umó wio ne spot ka nie 

Hen ri Ja ku bo wicz tel. 03/239.18.19. Bel giëlei 124 

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

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

Den ty sta
Ma gda le na Usci no wicz 
Egied Se ger sla an 5, 2610 Wil rijk, tel.03/828 52 60 

Ap te ki dy żur ne
www.apo the ek.be – na le ży klik nąć na „wach tdien sten apo -
the kers” i wpi sać swój kod po czto wy
0900/10.500.

Pol ski koś ciół 
Msze świę te: śro da godz. 19:00

so bo ta godz. 18:30
nie dzie la godz.9:00 i 13:00

Pier wszy pią tek mie sią ca – msza świę ta o go dzi nie 19:00
Pół go dzi ny przed każ dą mszą – na bo żeń stwo i spo wiedź
Adres: Koś ciół pod wez wa niem św. Te re sy, Ber chem
Gro te ste en weg 650 

Kon takt z dusz pa ste rzem:
ks. Ry szard Ku row ski
Ou de ste en weg 66, 2060 An twer pen, tteell::  0033  223333  8877  9933

Ad wo kat
Iwo na Wie wiór ka, 
He mel stra at 3 | 2018 An twer pen,  Tel. 03 233 06 00, 
Fax. 03 231 62 00 

Ad wo ka ci 
Je że li masz ja kieś praw ne prob le my, szu kasz po mo cy a nie
masz du żych do cho dów i nie stać cię na ad wo ka ta mo żesz
sko rzy stać z dar mo wej po mo cy praw nej. W za leż no ści od
do cho dów mo żesz ją uzy skać za nie wiel ką kwo tę lub zu -
peł nie za dar mo. Po moc obej mu je wszyst kie as pek ty praw -
ne (spra wy ro dzin ne, od szko do wa nia, itp.). 
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 tyl ko te le fo nicz nie w godz 10.00-12.00,
tel.03/260 72 80

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



Ofe ru ję:

Tłu ma cze nia 
Pol sko-Ni der lan dzkie 
Ni der lan dzko-Pol skie

• Tłu ma cze nia ustne i pi sem ne 
• Po moc przy wy peł nia niu do ku men tów
• Po moc przy za ła twia niu spraw ban ko wych 

oraz urzę do wych (np. za ło że nie kon ta, 
ubie ga nie się o po ży czkę, spot ka nia urzę do we, 
wy mia na do ku men tów itp.)

• Tłu ma cze nia CV
• Po sia dam włas ny trans port
• Kon ku ren cyj ne ce ny
• Gwa ran tu je po uf ność

Kon takt:
Syl wia: 0496.923240

MASAŻE 0484260526

Bolą plecy? 
Masz kłopoty z kręgosłupem? 
Pomogą Ci masaże!

Masaż klasyczny, bańkami chińskimi,
antycellutisowy, odprężający, relaksacyjny!

TANIO!

BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ 
ODZIEŻY MARKOWEJ

Nowość dla zapracowanych!

Proponujemy bezpośrednią
sprzedaż markowej
odzieży dla Pań, Panów
i dzieci...

Co tydzień oferujemy nowy wybór
wysokiej jakości ubrań.

Wystarczy zadzwonić
i umówić się na spotkanie.

Dostarczamy do Klienta  
lub proponujemy weekendową sprzedaż w lokalu w centrum.

Naszym Klientom oferujemy porady stylistyczne związane
z doborem zakupowanej odziezy, jak i jej łączenia z posiadaną już
garderobą!

PPoo  wwsszzeellkkiiee  iinnffoorrmmaaccjjee  pprroosszzęę  ddzzwwoonniićć  ppoodd  nnuummeerryy::
GGoossiiaa::  00449966//445588  001122

UUllaa::  00448877//338855  990000

ZAPRASZA SERDECZNIE NA
WAKACYJNY KURS NIDERLANDZKIEGO

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Esperantobond Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen
CENA KURSU: 55 euro (10 lekcji) + książka do zakupienia

osobno (€  30)
Zapisy telefonicznie: 0498/33 79 43

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W J. POLSKIM

VIVA-POL VZW, Tel: 0498 33 79 43, e-mail: viva-pol@hotmail.com
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�� Poniedziałek 19:30 – 22:00
Sierpień: 1/08/11, 08/08/11,
22/08/11, 29/08/11 

�� Środa 19:30 – 22:00
Lipiec: 27/07/11
Sierpień: 03/08/11, 10/08/11,
17/08/11, 24/08/11, 31/08/11

ZAPRASZA SERDECZNIE NA 
WAKACYJNY KURS NIDERLANDZKIEGO

DLA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH 

�� Czwartek: 19:00 – 22:00
Lipiec: 28/07/11

Sierpień: 04/08/11, 11/08/11, 18/08/11, 25/08/11 

Esperantobond Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen
CENA KURSU: 40 euro (5 lekcji)

Zapisy telefonicznie: 0498/33 79 43
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W J. POLSKIM

VIVA-POL VZW, Tel: 0498 33 79 43, e-mail: viva-pol@hotmail.com
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Ogłoszenia drobne:

KUPIE, 
SPRZEDAM, 
ODDAM, 
SZUKAM, ITD.
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Dodaj bezpłatnie swoje ogłoszenie 
wysyłając maila pod adres 

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com
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