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Letnie warsztaty artystyczne



Witamy w kolejnym wydaniu naszej gazety.

W tym nu me rze pro po nu je my Pań stwu – jak zwy kle – ar ty ku ły na róż ne te ma ty. Ma my na dzie ję,
że każ dy znaj dzie coś dla sie bie. „An twer pia po pol sku” z każ dym nu me rem zwię ksza swój na kład
i ob ję tość i cie szy się co raz wię kszą sym pa tią czy tel ni ków. Dzię ku je my za czas po świę co ny lek -
tu rze. Sta ra my się by to cza so pis mo za wie ra ło jak naj wię cej tre ści uła twia ją cych na sze ży cie na
emi gra cji, jak też ar ty ku ły za chę ca ją ce do ref lek sji i prze my śleń. Ogrom nym wy zwa niem dla nas
– jak dla każ de go cza so pis ma – jest, aby w na szym mie sięcz ni ku „by ło o czym po czy tać”. Wy bie -
ra my te ma ty i in for ma cje któ re bę dą przed mio tem za in te re so wa nia jak naj wię kszej rze szy czy -
tel ni ków. Je że li uda je nam się cza sem wy wo łać uśmiech na twa rzy, tym wię ksza na sza ra dość. 
Jest la to, czas wa ka cji i ur lo pów. Na pew no są wśród nas ta cy, któ rzy przez ten okres bę dą pra -
co wać i nie bę dzie im da ne by choć przez ty dzień od po cząć.
Na ile to moż li we, ciesz my się wszy scy słoń cem i ko rzy staj my z wol ne go cza su. A tym któ rzy nie
ma ją ur lo pu, ży czy my wspa nia łych sło necz nych we e ken dów. 

RReeddaakkccjjaa
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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, sierpień 2011

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

malarzy, rzeźbiarzy i muzyków,
n wyjścia dzieci do muzeów i na wystawy, które będą inspiracją do dalszej pracy, 
n poznanie wybranych technik plastycznych,
n przybliżenie różnych stylów tanecznych,
n zabawa w teatr.

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 róż ne dzie dzi ny sztu ki. Po mo że im to w po zna wa niu sie bie i świa ta. 

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

zzaa  ddzzwwoońń::  00448888  441166448811  lluubb  wwyy  śślliijj  ee--mmaa  iill::  iinn  ffoo@@cchhiill  ddrree  nnoo  ffee  uu  rroo  ppee..bbee

SKŁAD REDAKCJI: Magdalena Wawryszuk, Magdalena Musitowska, Izabela Krzysiak,
Rafał Kitaszewski, Agata Kocińska
KONTAKT: redakcjachildrenofeurope@yahoo.com, tel.: 0489/823803
WYDAWCA: Fundacja „Children of Europe”, www.childrenofeurope.be
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Jesteśmy na Fecebooku, szukaj: cchhiillddrreennooffeeuurrooppee22001111@@hhoottmmaaiill..ccoomm
lub bezpośrednio: hhttttpp::////ffaacceebbooookk..ccoomm//CChhiillddrreenn..ooff..EEuurrooppee

Naszym redakcyjnym współpracownikom

IIzziiee  ii  MMaarriiuusszzoowwii  
składamy serdeczne gratulacje z okazji ślubu.
NNiieecchh  nnaamm  żżyyjjee  MMłłooddaa  PPaarraa!!

RReeddaakkccjjaa

SSPPRROOSSTTOOWWAANNIIEE::
W pierwszym numerze naszej gazety zacytowaliśmy fragment „Ballady majowej” przypisując autorstwo
Edwardowi Stachurze. Twórcą wiersza jest Józef Baran. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja



Pla że An twer pii 
Jest piasek,
palmy,
drewniane
stoły, bar,
restauracja,
tylko brakuje
miejsca 
do kąpieli.

Tym, któ rzy spę dza ją la to w mie ście pro po nu -
je my an twer pskie „pla że”. Są to kli ma tycz ne miej -
sca w środ ku mia sta, da ją ce cho ciaż na miast kę
praw dzi wych nad mor skich miej sco wo ści. Na ta -
kich mi ni pla żach moż na mi ło spę dzić czas opa -
la jąc się na le ża ku (oczy wi ście o ile po go da nam
na to poz wo li), przy dźwię kach spo koj nej mu zy -

ki, po pi ja jąc ulu bio ny na pój. I to wszyst ko w cen -
trum An twer pii. Jest pia sek, pal my, drew nia ne
sto ły, bar, re sta u ra cja, tyl ko bra ku je miej sca do
ką pie li. No ale prze cież nie moż na mieć wszyst -
kie go...

PPoo  llee  ccaa  mmyy  SSttrraann  ttwweerr  ppeenn  ii BBoo  ccaa  ddee  rroo..

SSTTRRAANN  TTWWEERR  PPEENN – czyn ne do 15 wrześ -
nia lub kró cej, w za leż no ści od po go dy.
Bar dzo mod na te go la ta pla ża. Nie moż na
wpraw dzie pły wać, ale jest du żo miej sca
do opa la nia się i od po czyn ku. Eg zo tycz ny
ta ras i bar na świe żym po wie trzu oraz we -
e ken do we im pre zy.
Adres: Kat ten dij kdok West ka ai
Wstęp wol ny 15:00 – 22:00
Kuch nia otwar ta w go dzi nach: 
11:30 – 14:30 i 17:00 – 22:00
wwwwww..ppeerr  rriieerr--ssttrraann  ttwweerr  ppeenn..bbee

BBOO  CCAA  DDEE  RROO – czyn ne do 15 wrześ nia lub
kró cej, w za leż no ści od po go dy. Pal my nad
Schel dą. Wspa nia łe miej sce, gdzie bez tro -
sko moż na cie szyć się la tem i wy po czy wać.
Or ga ni za to rzy za pew nia ją róż no rod ne atrak -
cje, jak np. w każ dy wto rek sal sa par ty od
godz. 20:00.
Adres: Rij nka ai 150
Wstęp wol ny
Tel: + 32 323 19 265.
wwwwww..bboo  ccaa  ddee  rroo--aann  ttwweerr  ppeenn..bbee
Do jazd au to bu sa mi 9 i 7, do osta t nie go przy -
stan ku.
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Wso bo tę i nie dzie lę (2 i 3
lip ca) Polonia z An twer -
pii wraz z miesz kań ca -

mi te go mia sta świę to wa li ob ję -
cie przez Pol skę pre zy den cji
w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej. Uro -
czy sty ko ro wód oraz kier masz
pol ski zor ga ni zo wa ny przez po -
lo nij ną Fun da cję „Chil dren of
Eu ro pe” przy ku ły uwa gę dużej
ilości osób.

Bar wny ko ro wód po pro wa -
dzo no głów ny mi uli ca mi An -
twer pii. Uczest ni cy prze mar szu,
w tym po lo nij ne ka pe le lu do we,
dzie ci w stro jach re gio nal nych
oraz uni formach przed sta wia ją -
cych naj bar dziej zna nych Po la -
ków (m.in. F. Cho pi na i Ja na Pa -
wła II), z bia ło-czer wo ny mi
i nie bie ski mi, uni j ny mi fla ga mi
prze szli od dwor ca cen tral ne go

do par ku Spo or No ord, gdzie od
so bot nie go po ran ka od by wał się
kier masz pol ski. Na licz nych sto -
i skach i stra ga nach wy stawcy
z Pol ski pre zen to wa li i sprze da -
wa li swo je wy ro by, w tym rę ko -
dzie ło ar ty stycz ne i pa miąt ki
zwią za ne z Pol ską oraz tra dy -
cyj ne pol skie wę dli ny, pie czy wo
i na po je. 

Na kier ma szo wej sce nie pol -
ską kul tu rę pre zen to wa ł z ko lei
zes pó ł dzie cię cy dzia ła ją cy przy
Fun da cji „Chil dren of Eu ro pe”.
Pol skie pieś ni i pio sen ki wy -
brzmia ły w aż trzech wer sjach
ję zy ko wych. No wo czes ne aran -
ża cje tra dy cyj nych utwo rów
i efek tow ny ta niec im to wa rzy -
szą cy spot ka ły się z go rą cym
przy ję ciem i owa cją na sto ją cą
od go ści im pre zy. 

Oprócz dzie ci spe cjal ny kon -
cert da ły też za pro szo ne przez
or ga ni za to rów pol skie ka pe le
lu do we (m.in. kur piow ska i gó -
ral ska) oraz zes pół Nie ty kal ni.

Im pre za spot ka ła się z nie zwy -
kle ciep łym przy ję ciem miesz -
kań ców An twer pii oraz tu ry stów
prze by wa ją cych w tym cza sie
w na szym mie ście. My ślę, że po -
ka za liś my sie bie i Pol skę z jak
naj lep szej stro ny i udo wod ni liś -
my, że w ob li czu roz po czę tej 1
lip ca pre zy den cji Pol ska mo że
dać Eu ro pie wie le do bre go. Po
ko ro wo dzie i wy stę pach na kier -
ma szu na za pro sze nie eu ro par -
la men ta rzy stów pol skie dzie -
ci uda ły się do Bruk se li na
od by wa ją cy się tam pik nik eu -
ro pej ski.

żżrróóddłłoo::  JJuuvveennuumm  PPoolloonniiaa

Belgijska Polonia
efektow nie za i na u gu ro wa ła pol ską pre zy den cję 

Barwny
korowód
poprowadzono
głównymi
ulicami
Antwerpii.

Antwerpia po polsku     sierpień 20114
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DDzziięękkuujjeemmyy  wwsszzyyssttkkiimm,,  kkttóórrzzyy  ppoommaaggaallii  nnaamm
ww pprrzzyyggoottoowwaanniiuu  ii oorrggaanniizzaaccjjii  kkoorroowwoodduu

ii kkiieerrmmaasszzuu  ppoollsskkiieeggoo..  
Szczególne podziękowania składamy Polonii

z Antwerpii, która gościła u siebie twórców ludowych
z Cepelii. Ponadto dziekujemy firmom: Polsmaak, 
Pol Wim, Meta4, Simply the best oraz Wydziałowi

Konsularnemu Ambasady RP, Polskiej Organizacji
Turystycznej, Fundacji „Semper Polonia”.

Zarząd Fundacji „Children of Europe” 



Czło wiek nie do koń ca jesz cze uczy nił so bie zie -
mię po słusz ną, a już za trud nia słoń ce do pra cy.
Oprócz te go, że ten ol brzym świe ci i grze je, mo -
że też być źró dłem ener gii elek trycz nej. Po tym
jak skon stru o wa no pier wsze ba te rie sło necz ne
uży wa ne m.in. do kie szon ko wych kal ku la to rów,
kwe stią cza su by ło za sto so wa nie pa ne li so lar -
nych na wię kszą ska lę. Ale to co się dzie je obec -
nie, na si pra dziad ko wie bez wa ha nia wło ży li by
mię dzy baj ki, ewen tu al nie na pół kę z książ ka mi
scien ce fic tion. 

Z Cen tra al Sta tion w An twer pii do Brech tu
w Ho lan dii 6 czer wca ok. go dzi ny 09:30 swo ją
pier wszą pod róż na dy stan sie 25 km od był szyb -
ki po ciąg na pę dza ny tyl ko ener gią sło necz ną. Do -
ce lo wo, prze by ty dy stans jest czę ścią ko le jo wej
su per szyb kiej li nii któ ra po łą czy An twer pię z Am -
ster da mem. 

W dzien ni ku „Le Mon de” po in for mo wa no, że
ener gia sło necz na zo sta ła prze two rzo na w elek -
trycz ną przez 16 tys. pa ne li za in sta lo wa nych na
li czą cym 3,4 km da chu tu ne lu ko le jo we go w Sho -
ten Bras scha at bli sko E19. Wy daj ność tej mi nie -
lek trow ni oce nia się na 3300 me ga wa tów w ska -
li ro ku. Dla po rów na nia, ty le prą du rocz nie
zu ży wa ok. 1000 ro dzin. Po wierz chnia wszyst -
kich pa ne li to ok. 50.000 me trów kwadratowych
czy li ty le ile 8 bo isk pił kar skich.

W pla nach jest bu do wa ca łe go sy ste mu ba te rii
sło necz nych na róż nych wol nych po wierz chniach
te re nu oraz na da chach dwor ców i han ga rów.
Nad wyż ki ener gii bę dą wy ko rzy sta ne m. in. do
oświet la nia i ogrze wa nia dwor ców. 

Ist nie ją już pro to ty po we sa mo cho dy „na słoń -
ce”, a nie daw no swój pier wszy ofi cjal ny 12 go -

dzin ny lot z Pay er ne w Szwaj ca rii do Bruk se li od -
był sa mo lot, w któ rym 4 nie wiel kie sil ni ki elek -
trycz ne otrzy mu ją ener gię z pa ne li sło necz nych
umiesz czo nych na je go skrzy dłach. Jak in for mo -
wa ła agen cja PAP sa mo lot o na zwie So lar Im pul -
se wa ży 1600 kg. Pra ce nad tym pro jek tem trwa -
ją od 2003 ro ku, a w pla nach jest lot do o ko ła
świa ta prze wi dzia ny za rok lub dwa la ta. 

Co raz trud niej nas za dzi wić je śli cho dzi o po -
stęp tech nicz ny. Na u kow cy i ca ła ludz kość dziel -
nie i co raz szyb ciej pod ą ża ją za wy o braź nią fu tu -
ry stów któ rzy „przy go to wu ją nas” do ko lej nych
nie spo dzia nek. Ale bła gam na u kow ców, ostroż -
nie z ekra na mi an ty gra wi ta cyj ny mi! Co byś my
zro bi li bez na sze go sło ne czka gdy byś my wszy scy
wraz z Mat ką Zie mią od le cie li w mrocz ny i zim -
ny kos mos?! 

KKaarroolliinnaa  TToommcczzaakk

Pracowite słońce
W Antwerpii
ruszył
pierwszy
szybki pociąg
napędzany
energią
słoneczną

Od 2003 ro ku Eu ro pej ska
Unia Na daw ców (EBU) or ga ni -
zu je Ju nior Eu ro vi sion Song
Con test – kon kurs pio sen ki dla
mło dych wy ko naw ców w wie ku
od 10 do 15 lat. W tym ro ku do
pół fi na łu bel gij skie go spoś ród
ok. ty sią ca mło dych pio sen ka -
rzy za kwa li fi ko wa ło się oś mio -
ro, w tym z pio sen ką „Big Bang”
Ale xan dra Ga dzi na. Re pre zen -
tu je ona Bel gię, ale jest Po lką
i jest to dla nas po wód do ra do -
ści. Przez wszyst kie edy cje kon -
kur su ni ko mu z mło dych Po la -
ków nie uda ło się dojść tak
wy so ko. Te go rocz ni pół fi na li ści we wrześ niu sta -
ną do wal ki o gło sy wi dzów, ju ro rów i za kwa li fi -
ko wa nie się do fi na łu. Obec nie w gło so wa niu bel -
go vi sion.com Ale xan dra zaj mu je 3 miej sce, ma
więc spo re szan se na wej ście do fi na łu i re pre -
zen to wa nie Bel gii w Eu ro vi sion Song Con test
w tym ro ku w Ar me nii. 

Re gu la min kon kur su wy ma ga aby tekst utwo -
ru był na pi sa ny przez wy ko naw cę, tym wię ksze

uzna nie dla 14 let niej Ale xan -
dry. Pio sen ka no si ty tuł „Big
Bang” i jak się do wie dzie liś my,
za in spi ro wa na by ła re per tu a -
rem Av ril La vi gne, któ ra jest
idol ką na szej pół fi na list ki. 

Je steś my w kon tak cie z jej ro -
dzi ca mi i ma my obiet ni cę udzie -
le nia nam przez pio sen kar kę 
wy wia du, któ ry zo sta nie za miesz -
czo ny w ko lej nym nu me rze „An -
twer pii po pol sku”. Po in for mu je -
my też o za sa dach gło so wa nia
wi dzów pod czas pół fi na łu ima my
na dzie ję, że na Ale xan drę za gło -

su je ca ła bel gij ska Po lo nia. 
Do tych cza so we osią gnię cia Ale xan dry to już

wiel ki suk ces i nie za leż nie od efek tów udzia łu
w kon kur sie Eu ro wi zji uwa ża my, że jest obie cu -
ją cą wscho dzą cą gwia zdą pio sen ki. Aby nie być
go ło słow nym in for mu je my: te le dysk „Big Bang”
któ ry był krę co ny w An twer pii na ta ra sie MAS
i na Me ir, jest do obej rze nia na stro nie in ter ne -
to wej www.eu ro wi zja.org 

AAllee  xxaann  ddrroo!!  JJee  sstteeśś  mmyy  zz TToo  bbąą!!!!!!

Brawo Alexandra! 
Alexandra
Gadzina
zakwalifikowała
się do
półfinału
belgijskiego
konkursu
piosenki
Junior
Eurovision
Song Contest

źródło: www.eurowizja.org
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Specjalne panele słoneczne będą dostarczać energię do pierwszego
belgijskiego pociągu poruszającego się dzięki użyciu energii słonecznej
(fot. PAP/ EPA/ D.WAEM), żródło: http://tvp.info/informacje/technologie/
/pociag-napedzany-energia-sloneczna/4653583



SShhaann  ttii  BBaa  zzaarr  
Na par te rze znaj dzie cie mnó stwo T-shir tów

z róż ne go ro dza ju gra fi ka mi, nie jed no krot nie
dość za baw ny mi, w wię kszo ści w tym skle pie za -
pro jek to wa ny mi i dru ko wa ny mi. Je że li ktoś ma
włas ny po mysł na na druk, tam
też mo że się zgło sić i za pa rę -
na ście eu ro bę dzie mógł na ko -
szul ce eks po no wać swo je dzie -
ło (pra wie) wszę dzie gdzie
ze chce.

W piw ni cy nato miast, mo że -
cie zna leźć faj ki i ty toń o róż -
nych sma kach. In ne go wy mia ru
pa le nia moż na też do świad czyć
za spra wą faj ki wod nej. Tych
któ rzy jesz cze te go nie pró bo -
wa li, za chę cam do po sma ko wa -
nia. 

Adres: Je zus stra at 12

Ka fej ka w ser cu Ri vie ren hof 
To pięk ne miej sce by się cze -

goś na pić w let nim słoń cu. 
Na wet je śli – jak to w Bel gii
– po go da aku rat ka pry si za pew -
niam, że jest tam rów nie przy -
jem nie. 

Cie ka wą atrak cją są wy stę py
na plat for mie przed ka fej ką, na

któ re nie trze ba zbyt dłu go cze kać. Z te go miej -
sca w nie ca łe 5 min mo że cie dojść do open lucht
the a ter gdzie przez ca łe wa ka cje w każ dy we e -
kend nie moż na się nu dzić. Do dat ko we in for ma -
cje na wwwwww..ooppeenn  lluucchh  tttthhee  aa  tteerr..bbee  

Rudy poleca!
Miejsca 
godne uwagi
poleca Rudy,
poszukiwacz
i odkrywca
klimatycznych
miejsc
i zaułków
w Antwerpii.
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Wszy scy z nas wie lo krot nie spa ce ro wa -
li wzdłuż Schel dy. Ale czy wie dzie li ście
o moż li wo ści przej ścia pod rze ką? Otóż

właś nie w An twer pii znaj du je się tu nel pod Schel -
dą, je den z nie licz nych na świe cie zbu do wa nych
pod wo dą wy łącz nie dla pie szych. Po wstał w la -
tach 1931-33, aby po łą czyć cen trum sta re go mia -
sta z le wym brze giem rze ki (Lin ke roe ver). Ma
572 me try dłu go ści, śred ni cę 4,30 m i od po wied -
nio du żo miej sca dla pie szych i ro we rów. 

Drew nia ne scho dy (za cho wa ne w ory gi nal nej
for mie) pro wa dzą do 31 me trów po ni żej po zio mu

Schel dy. Moż na też sko rzy stać z win dy co jest
bar dzo prak tycz ne gdy wy bie ra my się na dru gi
brzeg ro we rem lub z dziec kiem w wóz ku. 

Tu nel w kształ cie ru ry po kry ty jest bia ły mi, ce -
ra micz ny mi płyt ka mi. Za cho wa no rów nież „sta -
ro mod ne” zna ki ostrze gaw cze. Po przej ściu na
dru gą stro nę cze ka na nas park oraz prze pięk ny
wi dok na wie żę ka te dry, za mek Ste en i pa no ra -
mę mia sta. Zwłasz cza wie czo rem, gdy An twer pia
roz bły ska świat ła mi, war to to zo ba czyć. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Tunel św. Anny                  
dłu go ść

572 
me try 

śred ni ca

4,30
metra
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wejście do tunelu
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FFUUNNDDAACCJJAA  CCHHIILLDDRREENN  OOFF  EEUURROOPPEE

ZZAAPPRRAASSZZAA  DDZZIIEECCII,,  
MMŁŁOODDZZIIEEŻŻ  II  DDOORROOSSŁŁYYCCHH  

NNAA  ZZAAJJĘĘCCIIAA::

4 zajęcia z baletu klasycznego
4 hip-hop, funky jazz, clip dance
4 taniec nowoczesny
4 wolna grafika (piórko,

ołówek, flamastry, tusz,
druk, akwarela)

4 rysowanie komiksów
4 studio wokalne
4 teatr dla najmłodszych
4 zumba fitness
4 aerobik
4 zajęcia sportowe
4 zabawa z angielskim 
4 nauka hiszpańskiego
4 niderlandzki dla dzieci  

Zapisy do 15 września, 
zajęcia rozpoczynamy 

od października.

Więcej informacji:

tteell..::  00448899  882233--880033,,    
00448855  662288--449988,,  00448888  441166--448811,,

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
wwwwww..cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee



W tym nu me rze przy bli ża my na szym czy tel ni -
kom praw dzi wą „pe reł kę” wśród za byt ków An -
twer pii, śred nio wiecz ny Za mek Ste en sto ja cy na
brze gu Schel dy w za byt ko wej czę ści mia sta.

Oto kil ka naj cie ka wszych in for ma cji:
n Za mek Ste en po wstał oko ło 1200 ro ku, jest

naj star szym za byt kiem w mie ście i jed ną z naj -
star szych twierdz w Eu ro pie 

n zo stał zbu do wa ny w okre sie, gdy wię kszość
bu dyn ków by ła z drew na, stąd na zwa: ste en
– ka mień 

n oto czo ny jest wy so ki mi mu ra mi ob ron ny mi
z bia łe go ka mie nia, a okrąg łe basz ty wień czą
stoż ko wa te da chy

n w cią gu swo jej hi sto rii był kil ka krot nie prze -
bu do wy wa ny; sta ra część zam ku od no wej róż -
ni się ko lo rem ka mie nia

n od ro ku 1549 do po ło wy XIX wie ku słu żył ja -
ko wię zie nie; ów czes ny sy stem wię zien nic twa
był bar dzo nie spra wie dli wy – za moż nych więź -
niów osa dza no w pra wym skrzy dle i mo gli li -
czyć na spe cjal ne trak to wa nie, nato miast bie -
da cy mie li do dys po zy cji le we skrzy dło i nie
otrzy my wa li na wet je dze nia i pi cia; by ły to naj -
bar dziej po nu re la ta w dzie jach zam ku

n na ze wnątrz umiesz czo ny jest krzyż pod któ rym
ska zań cy mo gli po mo dlić się przed eg ze ku cją

n w dru giej po ło wie XIX wie ku w zam ku Ste en
znaj do wa ło się Mu ze um Ar che o lo gii 

n w ro ku 1890 zo stał od no wio ny i do bu do wa no
skrzy dło w sty lu go tyc kim

n pod ko niec XIX wie ku du ża część zam ku zo sta -
ła znisz czo na, aby po wsta ło miej sce dla roz wi -
ja ją ce go się por tu; zbu rzo no rów nież kil ka dzie -
siąt za byt ko wych ka mie nic oraz naj star szy
w mie ście koś ciół (pier wot nie mia sto nie le ża ło

tak bli sko rze ki, a po mię dzy zam kiem i rze ką
sta ły ka mie ni ce); to co te raz mo że my oglą dać,
to tyl ko nie wiel ka część te go, co ist nia ło kie -
dyś

n nad bra mą wja zdo wą znaj du -
je się ma ła pła sko rzeź ba
przed sta wia ją ca po gań skie -
go boż ka płod no ści Se mi ni
(sym bo licz ny fal lus zo stał
usu nię ty przez Je zu i tów
w XVII wie ku); miej sco we ko -
bie ty wie rzy ły, że do tknię cie
owej pła sko rzeź by za pew ni
im płod ność i szczę śli we roz -
wią za nie

n daw ni miesz kań cy An twer pii
na zy wa li sie bie „Dzieć mi Se -
mi ni”. Od 1985 r. w pier wszą
so bo tę wios ny miesz kań cy
An twer pii, ba wią się przed ra -
tu szem dla uczcze nia ob rzę -
du Se mi ni

n na mo ście pro wa dzą cym do
zam ku znaj du je się po sąg ol -
brzy ma w to wa rzy stwie dwóch
rzym skich żoł nie rzy – to Dru -
on An ti go on, le gen dar ny
straż nik po bie ra ją cy op ła ty za
prze kro cze nie rze ki i ob ci na -
ją cy pra wą dłoń tym, któ rych
nie by ło stać na ta ki wy da tek

n do dziś w her bie mia sta wid -
nie je Za mek Ste en i dwie ob -
cię te dło nie

n na mu rach umiesz czo na jest in for ma cja o wkła -
dzie pol skich żoł nie rzy w wy zwo le nie mia sta
spod oku pa cji hit le row skiej

Do nie daw na Za mek Ste en był sie dzi bą Mu ze -
um Mor skie go (któ re obec nie znaj du je się w bu -
dyn ku MAS), przy na brze żu stoi jesz cze kil ka sta -
rych stat ków. Obec nie wnę trze zam ku jest czę sto
wy ko rzy sty wa ne do or ga ni zo wa nia roż nych im -
prez kul tu ral nych. Cie ka wym pro jek tem jest mu -
zycz ny la bi rynt (sze rzej pi sze my o tym na str. 17)

To na praw dę war to zo ba czyć. Go rą co po le cam.
AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Spa ce ru jąc po zam ku mo że my usły szeć dźwię -
ki mu zy ki do cho dzą ce z Zo mer bar Bi bi. Pro po nu -
je my się tam na chwi le za trzy mać aby od po cząć
w przy jem nej atmo s fe rze, uga sić pra gnie nie i po -
si lić się piz zą (jak za pew nia -
ją wła ści cie le jest to je dy ne
miej sce w mie ście gdzie po 23
moż na zjeść świe żą piz ze).
War to wy brać się tam wie czo -
rem po nie waż za wsze coś się
dzie je – np. w po nie dział ki
każ dy mo że przyjść i ry so wać
włas ny ko miks, w in ne dni
jest mu zy ka na ży wo itd. do -
kład ny plan moż na zna leźć na
wwwwww..rraa  ddiioo  mmoo  ddeerrnn..bbee//bbii  bbii

Zo mer bar jest czyn ny do 30
wrześ nia, co dzien nie od 11:30.

Zamek Steen                
Zobacz
koniecznie
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Za nim zde cy du je my się 
na za kup miesz ka nia...
PPoo  żżyy  cczzkkaa  ssoo  ccjjaall  nnaa

Oprócz wy naj mu miesz ka nia so cjal ne go ist nie je tak że
moż li wość ubie ga nia się o przy zna nie po ży czki so cjal nej
z prze zna cze niem na bu do wę lub za kup nie ru cho mo ści.
Aby ją uzy skać, na le ży zwró cić się do or ga ni za cji zaj mu -
ją cych się przy zna wa niem lo ka li so cjal nych.

Wy mo giem jest jed nak miesz ka nie w bu dyn ku so cjal -
nym przez okres mi ni mum 5 lat, a miesz ka nie któ re chce -
my ku pić mu si być star sze niż 15 lat.

PPoo  żżyy  cczzkkaa  zz FFllaa  mmaann  ddzzkkiiee  ggoo  FFuunn  dduu  sszzuu  MMiieesszz  kkaa  nniioo  wwee  ggoo
Fun dusz ten umoż li wia za cią gnię cie kre dy tu hi po tecz -

ne go na bar dzo ko rzyst nych wa run kach, tak że mło dym
mał żeń stwom o skrom nych do cho dach. Udzie la on po ży -
czki pod za staw miesz ka nia. W ra zie po trze by słu ży peł -
ną in for ma cją i po mo cą na te mat po ży czek so cjal nych.

Po ży czki z Fun du szu prze zna czo ne są na za kup nie ru -
cho mo ści, dział ki bu do wla nej lub no wo wy bu do wa ne go
miesz ka nia oraz pra ce re mon to we. Tak że pod czas groź -
by za ję cia na szej nie ru cho mo ści przez bank, mo że my zwró -
cić się do Fun du szu o po moc w prze ję ciu za dłu że nia i udzie -
le niu nam kre dy tu. 

Fun dusz mo że prze jąć po ży czkę pod wa run kiem, że nie -
ru cho mość prze zna czo na by ła do ce lów miesz ka nio wych,
a nie wy naj mu i gdy ra ta spła ty kre dy tu ban ko we go wy no -
si ła mi ni mum 50% do cho dów net to w la tach po przed nich.

Dla ko go
Dla ro dzin z mi ni mum 1 dziec kiem lub ro dzi ców sa mot -

nie wy cho wu ją cych dzie ci, któ rzy nie po sia da ją in nej nie -
ru cho mo ści (na by tej lub odzie dzi czo nej).

Nie ru cho mość któ rą na bę dzie my, mu si znaj do wać się
na te re nie Okrę gu Fla man dzkie go i być przez nas za miesz -
ki wa na pod czas trwa nia spła ty kre dy tu. Nie mo że my jej
wy naj mo wać, a przy ewen tu al nej sprze da ży obo wią zu ją
nas od gór nie wy zna czo ne gra ni ce cen sprze da ży.

Abyś my mo gli ubie gać się o po ży czkę, na sze rocz ne do -
cho dy net to nie mo gą prze kra czać 50.920 dla ro dzin 
z 1 dziec kiem. Kwo ta ta zo sta je pod wyż szo na o 3.180 dla
każ dej na stęp nej oso by na utrzy ma niu. Opro cen to wa nie
kre dy tu za leż ne jest od na szych do cho dów i licz by osób
na na szym utrzy ma niu. Im wię ksze ma my za rob ki tym
wię ksze jest opro cen to wa nie na sze go kre dy tu. Ro dzi na
z ma ły mi lub śred ni mi do cho da mi i min. 1 dziec kiem mo -
że li czyć na opro cen to wa nie kre dy to we od 2%, z 2 dzie ci
od 1,5%. Mak sy mal ne opro cen to wa nie kre dy tu nie mo że
prze kro czyć 4,27%. Co 5 lat opro cen to wa nie pod le ga prze -
li cze niu i mo że wzros nąć lub zma leć w za leż no ści od zmian
w na szej sy tu a cji ro dzin nej i za rob ko wej.

W przy pad ku gdy za trud nia my się sa mi i chce my pro -
wa dzić dzia łal ność gos po dar czą w za ku pio nej nie ru cho -
mo ści, sto py pro cen to we ule ga ją pod wyż sze niu o 0,5%,
a mak sy mal na sto pa pro cen to wa mo że wy no sić 4,77%.

Fun dusz Fla man dzki udzie la po ży czek do 95% ce ny nie -
ru cho mo ści lub 90% w przy pad ku, gdy nie po sia da my
ubez pie cze nia kre dy tu. Przy tym ro dza ju po ży czki nie -
zbęd ny jest więc wkład włas ny na kosz ty no ta rial ne i po -
dat ki. Mo że my ewen tu al nie wy stą pić o do dat ko wy kre -
dyt w ban ku na po kry cie tych że kosz tów.

Bar dzo waż ne jest ubez pie cze nie kre dy tu. Je że li nie ru -
cho mość ku pu je mał żeń stwo, ubez pie cze nie to moż na wy -
ku pić wspól nie (np.:50%-50% lub 60%-40%). Ozna cza to
w prak ty ce, iż w przy pad ku śmier ci jed ne go ze współ mał -
żon ków spła ca my tyl ko na szą część kre dy tu.

Pro ce du ra ubie ga nia się o kre dyt:
Aby zło żyć po da nie o kre dyt mu si my umó wić się na spot -

ka nie (adres i nu mer te le fo nu po ni żej). Na le ży wte dy mieć
za świad cze nie o na szych za rob kach, ze zna nie po dat ko we,
w przy pad ku gdy otrzy mu je my ro dzin ne – wy cią gi z ban -
ku to po twier dza ją ce. Je że li idzie my na umó wio ne spot -
ka nie bez współ mał żon ka, mu si my za brać ko pię je go do -
wo du oso bi ste go. Pod czas spot ka nia spo rzą dzo na zo sta nie
sy mu la cja kre dy tu. Fla man dzki Fun dusz na li cza so bie 150
euro kosz tów ad mi ni stra cyj nych. Przed za ku pem nie ru -
cho mo ści Fun dusz wy sy ła in spek to ra, któ ry de cy du je czy
ce na i wiel kość miesz ka nia speł nia ją wy ma ga ne nor my.

Je że li wy nik kon tro li oka że się po zy tyw ny, na sze ak ta
prze sy ła ne są do dzia łu kre dy to we go w Bruk se li, gdzie
za pa da de cy zja o ewen tu al nym przy zna niu nam kre dy tu.

Ca ła pro ce du ra trwa oko ło 3 mie się cy.

War tość nie ru cho mo ści przy jej sprze da ży za le ży od ilo -
ści osób na na szym utrzy ma niu: 

Kie dy naj młod sze dziec ko w mo men cie sprze da ży nie -
ru cho mo ści nie ma jesz cze 6 lat, mak sy mal na war tość zo -
sta je pod wyż szo na o 9,360.

WWyy  nnaa  jjeemm  ttaańń  sszzyycchh  mmiieesszz  kkaańń  ppoo  pprrzzeezz  FFuunn  dduusszz
Po mi mo ni skie go opro cen to wa nia kre dy tu nie wszy scy

mo gą poz wo lić so bie na za kup nie ru cho mo ści.
Dla tej czę ści lud no ści Fla man dzki Fun dusz Miesz ka -

nio wy ofe ru je wy na jem miesz kań w niż szych ce nach.
Aby móc z te go sko rzy stać, mu si my speł niać na stę pu -

ją ce wa run ki:
n być peł no let nim
n mieć mi ni mum 1 dziec ko
n nie po sia dać nie ru cho mo ści w Bel gii lub za gra ni cą
n po sia dać atest in te gra cyj ny, lub dy plom ukoń cze nia kur -

su ję zy ka ni der lan dzkie go na po zio mie pod sta wo wym
n miesz kać ofi cjal nie na te re nie Bel gii
n nie prze kra czać na stę pu ją cych mak sy mal nych do cho dów:

Kwo ta pod sta wo wa 28,753 zo sta je pod wyż szo na o 1,607
o każ dą oso bę na utrzy ma niu.

VVllaa  aammss  WWoo  nniinn  ggffoonnddss
Bos man slei 292018 An twer pen 
Te le fo n: (03)238 60 34, Fax: (03)238 16 97
ddlant@vla am swo nin gfonds.be

W na stęp nej czę ści przed sta wi my Pań stwu moż li wość
za war cia po ży czek miesz ka nio wych w ban kach i przy bli -
ży my dzia ła nie biur „Im mo the ker”.

MMaarrlleennaa  CChhrraabbąąsszzcczz

Ilość osób
na utrzy ma -

niu

1 2 3 4 5 6

Max. 
war tość

sprze da ży
nie ru cho -

mo ści 

187 120 187 120 196 480 205 840 215 200 224 560

Ilość osób 
na utrzy ma niu

1 2 3 4 5

Max. 
dochody 30 360 31 967 33 574 35 181 36 788
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W dzi siej szych cza sach po sia -
da nie pra wa ja zdy jest nie tyl -
ko do dat ko wą umie jęt no ścią
któ rą mo że my zdo być, jest
wręcz ko niecz no ścią. Po ru sza -
nie się po An twer pii ko mu ni ka -
cją miej ską nie po win no ni ko -
mu spra wiać trud no ści, ale
po sia da nie sa mo cho du i je go
uży wa nie bar dzo uła twia ży cie. 

O tym jak zdo być pra wo ja zdy
w An twer pii opo wie dzia ła mi
bar dzo mi ła i kom pe ten tna oso -
ba – pani Agniesz ka, pra cu ją ca
w szko le na u ki ja zdy „San de -
rus”.Oto in for ma cje uzy ska ne
od pani Agniesz ki.

Pod sta wo wa róż ni ca po mię -
dzy sy ste mem szko le nia w Pol -
sce i w Bel gii jest ta ka, że w Bel -
gii moż na zdo być pra wo ja zdy ucząc się
sa mo dziel nie (nie mu si my cho dzić na kurs do
szko ły na u ki ja zdy).

Zdo by cie pra wa ja zdy po dzie lić moż na na dwa
eta py:

CCzzęęśśćć  ttee  oo  rree  ttyycczz  nnaa – czy li eg za min ze zna jo mo -
ści pra wa o ru chu dro go wym – jest to pod sta wa
w ca łym pro ce sie zdo by wa nia pra wa ja zdy. Ina -
czej niż w Pol sce, tu taj bez zda ne go eg za mi nu
z te o rii nie mo że my roz po cząć jazd sa mo cho dem.

Do eg za mi nu mo że my przy go to wać się sa mo -
dziel nie lub wy ku pić lek cje w szko le na u ki ja zdy.
Eg za mi ny z te o rii od by wa ją się co dzien nie w cen -
trum eg za mi na cyj nym na De ur ne. 

Eg za min w ję zy ku ni der lan dzkim kosz tu je 15 €.
Moż li wy jest też eg za min po pol sku (koszt 15 € +
tłu macz 50 €), jed nak ta kie eg za mi ny od by wa ją
się raz lub dwa ra zy w mie sią cu i trze ba wcześ -
niej za re zer wo wać ter min. Eg za min jest to test
skła da ją cy się z pięć dzie się ciu py tań (do każ de -
go py ta nia jest kil ka od po wie dzi, z któ rych tyl -
ko jed na jest pra wi dło wa), na któ re trze ba udzie -
lić mi ni mum czter dzie ści je den pra wi dło wych
od po wie dzi.

Po po zy tyw nym za li cze niu eg za mi nu do sta je -
my atest i uda je my się do gmi ny po tym cza so we
pra wo ja zdy, któ re jest waż ne przez trzy la ta. 

CCzzęęśśćć  pprraakk  ttyycczz  nnaa – tu ma my dwie moż li wo ści
do wy bo ru prak tycz nej na u ki ja zdy.

1. Ja zdy z oso bą to wa rzy szą cą;
Tym cza so we pra wo ja zdy, o któ rym wspo mi -

na łem, poz wa la na ja zdę z kimś, kto po sia da pra -
wo ja zdy od mi ni mum oś miu lat. Po co naj mniej
trzech mie sią cach mo że my iść na eg za min prak -
tycz ny. 

2. Ja zdy sa mo dziel ne;
Aby jeź dzić sa me mu, bez oso by to wa rzy szą cej,

trze ba wy ku pić i od być mi ni mum dwa dzie ścia
go dzin ja zdy z in struk to rem. Ce ny ta kich jazd to
142 € za pier wsze dwie go dzi ny i 112 € za każ de
na stęp ne dwie go dzi ny. Po tem do sta je my z gmi -
ny tym cza so we pra wo ja zdy upo waż nia ją ce do ja -

zdy sa mo dziel nej i jest ono waż ne osiem na ście
mie się cy.

Po co naj mniej trzech mie sią cach mo że my udać
się na eg za min prak tycz ny. 

Eg za min prak tycz ny mo że od by wać się za rów -
no sa mo cho dem oś rod ka jak włas nym. Koszt eg -
za mi nu sa mo cho dem szkol nym to 112 € (w tym
36 € cen trum eg za mi na cyj ne) + 50 € tłu macz.

W szko le San de rus kurs te o re tycz ny po ni der -
lan dzku kosz tu je 130 €, moż li we są kur sy po pol -
sku, ale są one or ga ni zo wa ne gdy zbie rze się 
gru pa przy naj mniej sze ściu chęt nych i kosz tu ją
170 €. 

Jesz cze kil ka obo wią zu ją cych rze czy pod czas
na u ki ja zdy:
l Mu sisz mieć ukoń czo ne sie dem na ście lat;
l Każ dy kto uczy się jeź dzić, mu si po sia dać (naj -

czę ściej na szy bie sa mo cho du) na klej kę z li te -
rą „L”;

l Gdy zde cy do wa łeś się na tym cza so we pra wo
ja zdy z oso bą to wa rzy szą cą, to oprócz was mo -
że się w au cie znaj do wać je den pa sa żer;

l Je śli wy bra łeś tym cza so we pra wo ja zdy bez oso -
by to wa rzy szą cej, to też mo żesz za brać ze so -
bą pa sa że ra, jed nak mu si on mieć ukoń czo ne
dwa dzie ścia czte ry la ta i po sia dać sta łe pra wo
ja zdy;

l W piąt ki, so bo ty, nie dzie le i świę ta obo wią zu -
je cię za kaz ja zdy w go dzi nach od 22 wie czo -
rem do 6 ra no. 

jjuu  rreekk  ttwwaa

W Belgii
można zdobyć
prawo jazdy
ucząc się
samodzielnie 

Prawo jazdy w Antwerpii 

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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CCzzyy  ppaa  mmiięę  ttaasszz  ddzziieeńń,,  ww kkttóó  rryymm  ppoo  ssttaa  nnoo  wwii  łłaaśś  wwyy  jjee  --
cchhaaćć  zz PPooll  sskkii??

Nie któ rych mo gę za sko czyć... My śla łam o wy jeź -
dzie z Pol ski już w szko le pod sta wo wej. Kie dy mia -
łam 12 lat mó wi łam ro dzi com, że wy ja dę z kra ju jak
tyl ko do ros nę, po cząt ko wo trak to wa li to z przy mru -
że niem oka. Ja ko dziec ko ma rzy łam aby wy ru szyć
w da le ki świat, fa scy no wa ło mnie nie zna ne. Od kie -
dy pa mię tam, za wsze by łam bar dzo sa mo dziel na,
w każ de wa ka cje za ra bia łam na swo je drob ne wy dat -
ki pra cu jąc u cio ci w skle pie. W ten spo sób mia łam
włas ne pier wsze pie nią dze w ży ciu i by łam z te go bar -
dzo dum na.

Ucząc się jesz cze w Li ce um Eko no micz nym, po uzy -
ska niu peł no let no ści zło ży łam po da nie o pasz port.
Wraz z dwie ma ko le żan ka mi po sta no wi łyś my wy je -
chać do Bel gii i tam spró bo wać szczę ścia.

W ma ju 1996 ro ku wy ku pi łam bi let otwar ty do Bel -
gii, po wie dzia łam o swo ich pla nach ro dzi com i 26
czer wca wraz z dwie ma ko le żan ka mi roz po czę łyś my
na sza przy go dę. Wy ru szy łyś my w nie zna ne.
JJaakk  wwyy  gglląą  ddaa  łłyy  TTwwoo  jjee  „„ppoo  cczząątt  kkii””  ww BBrruukk  ssee  llii??

Mo je po cząt ki by ły bar dzo trud ne. Po przy jeź dzie
zna laz łam „stał kę” u pew nej ro dzi ny w Bruk se li. Po
trzech dniach po by tu dwie mo je ko le żan ki z któ ry mi
przy je cha łam by ły tą ca łą sy tu a cją za ła ma ne. Wszyst -
ko je prze ro sło, po sta no wi ły wró cić do Pol ski a ja zo -
sta łam sa ma w ob cym kra ju. Cóż by ło po cząć. Wzię -
łam się w garść bo wie dzia łam, że mi mo trud no ści
dam so bie ra dę. Rok prze pra co wa łam w Bruk se li, po
licz nych pe ry pe tiach po sta no wi łam prze pro wa dzić się
do An twer pii.
KKiiee  ddyy  ii oodd  cczzee  ggoo  rroozz  ppoo  cczząąłł  ssiięę  pprrzzee  łłoomm  ww TTwwoo  iimm  żżyy  --
cciiuu??

W 2006 ro ku my śląc o włas nej dzia łal no ści roz po -
czę łam Kurs Za rzą dza nia Fir mą, któ ry ukoń czy łam
po myśl nie uzy sku jąc dy plom. W 2007 ro ku otwo rzy -
łam włas ną fir mę sprzą ta ją cą i swo je usłu gi skie ro -
wa łam do biur, re sta u ra cji itd. Rów no cześ nie pro wa -
dzi łam księ go wość i zaj mo wa łam się spra wa mi
ad mi ni stra cyj ny mi na zle ce nie wła ści cie la pol skiej fir -
my bu do wla nej. Ta współ pra ca otwie ra ła prze de mną
no we moż li wo ści.

Praw dzi wy prze łom na stą pił w 2008 ro ku, kie dy
prze le ża łam mie siąc w do mu z po twor nie bo lą cym bio -
drem. Mia łam bar dzo sil ne zwy rod nie nie sta wu bio -
dro we go. Już w wie ku 3 lat prze ży łam 3 ope ra cje bio -
dra, do pie ro osta t nia uda ła się i mog łam w mia rę
nor mal nie fun kcjo no wać. Kie dy ten prob lem trzy la -
ta te mu po wró cił, za czę łam uża lać się nad so bą. Nie
wie dzia łam co da lej, co przy nie sie przy szłość. Na szczę -
ście bli scy mi lu dzie w tam tym trud nym mo men cie
da li mi wspar cie i si łę do dzia ła nia. Po sta wi łam wszyst -
ko na jed na kar tę. Po nie waż uwiel biam wy zwa nia,
prze kształ ci łam swo ją do tych cza so wa fir mę sprzą ta -
ją cą w fir mę ad mi ni stra cyj ną dla firm i osób pry wat -
nych. Za czę łam wy ko rzy sty wać wie dzę któ rą na by łam
cięż ką pra cą i szu ka niem roz wią zań prob le mów dnia
co dzien ne go. In te res roz krę cił się bły ska wicz nie. In -
for ma cja omo ich usłu gach do tar ła do wie lu lu dzi, dzię -
ki te mu zy ska łam no wych klien tów. Świad czy łam tak -
że usłu gi ad mi ni stra cyj ne dla firm, któ re za trud nia ły
panie do pra cy w sy ste mie cze ków usłu go wych.

Po kil ku la tach po sta no wi łam po sze rzyć za kres
usług. W paź dzier ni ku 2010 ro ku wspól nie z Anią

otwo rzy łyś my biu ro świad czą ce usłu gi w za kre sie do -
radz twa i ad mi ni stra cji po łą czo ne z cze ka mi usłu go -
wy mi.

Obie po sia da łyś my już do świad cze nie w za kre sie
pro wa dze nia biur sprzą ta ją cych. To właś nie tam wi -
dzia łyś my jak trak to wa ne są cięż ko pra cu ją ce panie
i cze go ab so lut nie na le ży uni kać.
PPoo  wwiieeddzz  kkiill  kkaa  ssłłóóww  nnaa  ttee  mmaatt  kkuurr  ssóóww  iinn  ttee  ggrraa  ccyyjj  nnyycchh
kkttóó  rree  pprroo  wwaa  ddzzii  łłaaśś..

Czę sto za ła twia łam spra wy mo im klien tom w Cen -
tra al lo ket i pod czas jed ne go z ta kich spot kań któ raś
z pra cow nic za py ta ła mnie, czy by ła bym za in te re so -
wa na pra cą dla Mia sta An twer pii. Po da ła mi nu mer
te le fo nu pod któ ry mia łam za dzwo nić w spra wie pra -
cy. Za nim za czę łam pra co wać w Pi nie, pro wa dzi łam
kur sy po ni der lan dzku dla ob co kra jow ców i po pol -
sku dla Po la ków w Gent. W po ło wie ro ku prze nio słam
się do At la su w An twer pii. Tam rów nież pro wa dzi łam
kur sy orien ta cji spo łecz nej skie ro wa ne do Po la ków.
Ta kie kur sy są bar dzo po trzeb ne na po cząt ku ży cia
we Flan drii.

Jak wszę dzie, tak i tu taj, dla no wo przy by łych pra -
wie wszyst ko jest no we i nie zna ne. Dla te go też or ga -
ni zo wa ne są kur sy in te gra cyj ne. Kur san ci na by wa ją
wie dzę, jak żyć w no wych re a liach.

Ja ko część in te gra cji, ofe ro wa ne są rów nież dar -
mo we kur sy ję zy ka ni der lan dzkie go oraz po moc w zna -
le zie niu pra cy lub w za pi sa niu się na dal szą na u kę.
Mi mo, że nie ma przy mu su uczest ni cze nia w tych kur -
sach, je steś my jed ną z naj licz niej szych grup na ro do -
wo ścio wych, któ re chęt nie z nich ko rzy sta ją.
WWkkrróótt  ccee  ssppoo  ddzziiee  wwaa  cciiee  ssiięę  wwaa  sszzee  ggoo  ppiieerr  wwsszzee  ggoo  ddzziieecc  --
kkaa..  JJaa  kkiiee  mmaa  cciiee  ppllaa  nnyy  wwyy  cchhoo  wwaaww  cczzee??  CCzzyy  cchhccee  cciiee  wwyy  --
cchhoo  wwaaćć  ddzziieecc  kkoo  ddwwuu  kkuull  ttuu  rroo  wwoo??  CCoo  oo ttyymm  mmoo  ddee  lluu  wwyy  --
cchhoo  wwaaww  cczzyymm  ssąą  ddzzii  cciiee??

Obo je z Ro nal dem w peł ni po pie ra my ta ki mo del
wy cho waw czy. Na szym zda niem wy cho wa nie i wy -
kształ ce nie „dwu ję zycz ne go” dziec ka to za da nie trud -
ne i wy ma ga ją ce od ro dzi ców cier pli wo ści i kon sek -
wen cji w dzia ła niu. Sa me do bre chę ci nie wy star czą
zwłasz cza, gdy ro dzi ce po cho dzą z róż nych kra jów,
tak jak w na szym przy pad ku: ja po cho dzę z Pol ski
a Ro nald z Ko lum bii.

Są dzi my, że dzie ci z ta kich ro dzin, do ra sta jąc w wie -
lo kul tu ro wym oto cze niu, zy sku ją wie le a ta ka sy tu a -
cja wzbo ga ca we wnętrz nie i po sze rza ho ry zon ty.

Po przez ta kie wy cho wa nie chce my aby na sze dziec -
ko by ło otwar te, to le ran cyj ne, kre a tyw ne, od no szą ce
się z sza cun kiem do dru gie go czło wie ka i in nych kul -
tur. Waż ne jest aby mia ło po czu cie włas nej war tość
i by ło dum ne ze swo je go po cho dze nia, z bo gac twa
oby cza jów i dzie dzic twa kul tu ro we go ja kie otrzy ma
od oboj ga ro dzi ców.
CCoo  ddoo  rraa  ddzzii  łłaa  bbyyśś  lluu  ddzziioomm,,  kkttóó  rrzzyy  sszzuu  kkaa  jjąą  sswwoo  jjee  ggoo  mmiieejj  --
ssccaa  nnaa  eemmii  ggrraa  ccjjii??

Naj waż niej sza jest mo ty wa cja i umie jęt ność ko rzy -
sta nia z moż li wo ści ja kie nie sie nam ży cie. Nie na le -
ży się ogra ni czać – wręcz prze ciw nie, trze ba wy zna -
czać so bie cią gle no we ce le i wy zwa nia oraz je
re a li zo wać. Wie rzę, że jak się cze goś bar dzo pra gnie,
to się to osią ga. Naj waż niej sze, to uwie rzyć w sie bie
i nie zwra cać uwa gi na znie chę ca ją ce zda nia zna jo -
mych, po nie waż tyl ko od nas za le ży jak, z kim i gdzie
ży je my. Suk ces przy jdzie z cza sem. 

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

Mając 12 lat
mówiłam
rodzicom, 
że wyjadę
z kraju jak
tylko dorosnę,
– rozmowa 
z Marleną
Chrabąszcz
właścicielką
firmy „Quality
of service”

Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi
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Dwo rzec to miej sce w któ rym za wsze tęt ni ży -
cie. Każ de go dnia prze wi jają się tę dy set ki za bie -
ga nych lu dzi. Każ dy z in nym kłęb kiem my śli,
wszy scy po łą cze ni tym sa mym ce lem – do tar cia
do pun ktu do ce lo we go. To jed na stro na me da lu.
Z dru giej – dwo rzec to do brze zor ga ni zo wa na ma -
chi na, któ ra na pę dza na ludz kim wy sił kiem i za -
an ga żo wa niem umoż li wia spraw ne prze miesz cza -
nie się pa sa że rów. 

PPoo  zzyy  ttyyww  nnee  wwrraa  żżee  nniiee..
Pa sa żer pod ró żu ją cy pol ski mi ko le ja mi prze -

sia da jąc się do bel gij skie go wa go nu czu je się mi -
le za sko czo ny. Kom for to we wa run ki ja zdy po łą -
czo ne z do brze zor ga ni zo wa ną in fra struk tu rą
skut ku ją po zy tyw ną opi nią wie lu osób. Ty sią ce
ki lo me trów to rów two rzą gę stą sieć po łą czeń
umoż li wia ją cą spraw ne prze miesz cza nie się po
kra ju. Prze wo zy kra jo we ob słu gu je SNCB – Na -
ro do we To wa rzy stwo Ko lei Bel gij skich, obec nie
za trud nia ją ce po nad 21000 pra cow ni ków. Okre -
śla jąc w trzech sło wach tu tej szą ko lej moż na po -
wie dzieć: pun ktu al na, czy sta, szyb ka. Kon duk -
to rzy prze waż nie zna ją ję zyk an giel ski i są
w sta nie wy jaś nić wąt pli wo ści, wska zać od po -
wied ni przy sta nek czy po in for mo wać o ko niecz -
no ści prze siad ki. Po za tym trze ba wspom nieć
o do brym ozna ko wa niu dwor ców, dzię ki cze mu
na wet przy pier wszej wi zy cie je steś my w sta nie
tra fić na od po wied ni pe ron.

TTaa  nniiaa  jjaa  zzddaa..
Oprócz bo ga tej ofer ty po łą -

czeń, SNCB ofe ru je pa sa że ro wi
ko rzyst ny sy stem zniż ko wy. 

Dzie ci – w wie ku od 0 do12 lat
mo gą pod ró żo wać bez płat nie
w przy pad ku, gdy są pod opie -
ką oso by (po wy żej 12 lat) po sia -
da ją cej bi let. Jed na oso ba max.
4 dzie ci. 

Go Pass 10 – to kar net na 10
prze ja zdów. Przed pod ró żą pa -
sa żer wy peł nia bi let, sa mo dziel -
nie wpi su jąc na za ku pio nym kar -
ne cie dzień, da tę oraz sta cje. Go
Pass 10 umoż li wia pod róż mię -
dzy dwie ma do wol nie ob ra ny mi
miej sco wo ścia mi z moż li wo ścią
prze siad ki. Jest prze zna czo ny
dla osób, któ re nie ukoń czy ły 26
ro ku ży cia. (Koszt 50 €)

Ra il Pass – to kar net na 10
prze ja zdów dzia ła ją cy na ta kiej
sa mej za sa dzie jak Go Pass10,
lecz prze zna czo ny dla osób po -
wy żej 26 ro ku ży cia. (Koszt 74 €)

50% zniż ki na we e kend. Ku -
pu jąc bi let we e ken do wy tam
i z po wro tem pła ci my tyl ko po -
ło wę ce ny. Bi let jest waż ny
w pią tek (po 19.00), so bo tę i nie -
dzie lę. To my de cy du je my kie -
dy chce my wró cić. 

Ofer ta wa ka cyj na – prze jazd mię dzy dwo ma do -
wol ny mi sta cja mi w Bel gii za 7,5 € w jed ną stro -
nę lub 15 € tam i z po wro tem. Ofer ta waż na od
po nie dział ku do piąt ku w ter mi nie 1.07.2011-
31.08.2011.

Ofer ta dla przy szłych mam – W 4 osta t nich mie -
sią cach cią ży ko bie ty mo gą pod ró żo wać w pier -
wszej kla sie, ma jąc wy ku pio ny bi let na dru gą kla -
sę. Wa run kiem jest po sia da nie za świad cze nie
le kar skie go z da tą po ro du.

JJaakk  wwyy  ppeełł  nniićć  bbii  lleett??

W po lu ozna czo nym nu me rem:
1 – Wpisz dzień ty god nia. 
2 – Wpisz da tę wy ja zdu.
3 – Wpisz sta cję z któ rej roz po czy nasz pod róż.
4 – Wpisz sta cję do ce lo wą. 

Uda nych pod ró ży! 
SSyyll  wwiiaa  SSzzuumm  nniiaakk

Czy wiesz,
że…

Gęstość linii
kolejowych
wynosi w Belgi
11,5 km na
100 km², 
taki wynik
plasuje ją 
na pierwszym
miejscu
w Europie. 
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MMUU  SSEE  UUMM  NNAACCHHTT  
––  66  ssiieerrpp  nniiaa  oodd  1188::3300  ddoo  0011::0000

Te go rocz na im pre za roz pocz nie się o go dzi nie
18:30 na Gro te Markt kon cer tem tu rec kie go zes -
po łu Meh ter z Istam bu łu.
Moż na zo ba czyć uni kalne dzie ła sztu ki w mu ze -
ach w An twer pii. Oprócz wy staw za po wia da ne są
wy stę py ar ty stycz ne, kon cer ty DJ, po ka zy fil mów.
Oprócz te go roż ne go ro dza ju war szta ty – na przy -
kład w Mu ze um Mo dy od bę dą się war szta ty dzie -
wiar skie. War to do dać, że w ubieg łym ro ku w No -
cy Mu ze ów wzię ło udział po nad 20.000 osób.
Bi le ty wstę pu:
n je że li bi let ku pi my przed roz po czę ciem im pre -

zy – 7 eu ro
n w trak cie im pre zy, koszt bi le tu to 8 eu ro
n dzie ci do lat 12 – wstęp wol ny
n mło dzież po ni żej 26 lat – 1 eu ro
n bi le ty mo że my ku pić na Gro te Markt 13, tel:03

338 95 85, lub po przez stro nę in ter ne to wą
wwwwww..mmuu  ssee  uumm  nnaacchhtt..bbee

Po uisz cze niu op ła ty otrzy mu je my spe cjal ną bran -
so let kę, któ ra jest na szą prze pust ką do wszyst -
kich wy bra nych tej no cy mu ze ów.
I jesz cze jed na waż na in for ma cja! Do koń ca sierp -
nia mo że my za mie nić bran so let kę na jed no bez -
płat ne wej ście do wy bra ne go mu ze um, któ re
uczest ni czy ło w No cy Mu ze ów.

AANN  TTWWEERRPP  ZZIINNGGTT  ––  77  ssiieerrpp  nniiaa

Ca ła An twer pia śpie wa. W ze szłym ro ku uczest -
ni czy ło w tej im pre zie oko ło 40.000 osób. Li sta
pio se nek, któ re bę dą wy ko ny wa ne, znaj du je się
na stro nie in ter ne to wej www.vla an de ren zingt.be
Adres: Ge dem pte Zu i der dok ken, An twer pen
Wstęp wol ny
W go dzi nach: od 18:00 do 23:00
wwwwww..  vvllaa  aann  ddee  rreenn  zziinnggtt..bbee

WWEE  RREELL  DDDDAANNSS  FFEE  SSTTII  VVAALL  EEDDEE  GGEEMM  
––  oodd  1100  ddoo  1177  ssiieerrpp  nniiaa

36 edy cja mię dzy na ro do we go fe sti wa lu fol klo ry -
stycz ne go. Wy stą pią mię dzy in ny mi zes po ły z Chin,
Mar ty ni ki, Mek sy ku, Ira nu, Ja po nii, Bel gii i Pol -
ski. Przy go to wa no mnó stwo atrak cji, du żo do brej
za ba wy, war szta ty ta necz ne, na u ka zum by, na u -
ka gry na bęb nach ja poń skich i wie le in nych.
Adres: Ede gem – Cen trum
Po nie waż in for ma cji na te mat fe sti wa lu jest bar -
dzo wie le, za in te re so wa nych za pra sza my do od -
wie dze nia stro ny in ter ne to wej:
wwwwww..wwee  rreell  ddddaann  ssffee  ssttii  vvaa  llee  ddee  ggeemm..bbee

LLIINN  KKEERR  WWOO  OO  FFEERR  22001111  ––  1122  ii 1133  ssiieerrpp  nniiaa

Ós ma edy cja naj wię ksze go w Atwer pii fe sti wa lu na
świe żym po wie trzu. W pięk nym miej scu z wi do kiem
na Schel dę. Jest to ro dzaj im pre zy ro dzin nej z nie -
pow ta rzal ną atmo s fe rą i fan ta stycz ną mu zy ką.
Or ga ni za to rzy uprze dza ją, że na te ren fe sti wa lu
nie moż na wpro wa dzać zwie rząt, ro we rów, jak

rów nież nie bez piecz nych i ostrych przed mio tów
(w tym pa ra so li). Nie wol no też na gry wać, moż -
na ro bić zdję cia.
Adres: Ma ri tien Open luch tmu se um (Boe ien we i de)
Fre de rik Van Ee den ple in
An twer pen – Lin ke roe ver
Go dzi ny: 12.08 – 18:30 do 01:00

13.08 – 13:00 do 02:00
wwwwww..lliinn  kkeerr  wwoo  oo  ffeerr..bbee

JJAAZZZZ  MMIIDD  DDEELL  HHEE  IIMM  
––  oodd  1122  ddoo  1155  ssiieerrpp  nniiaa

Fan ta stycz ny fe sti wal dla mi łoś ni ków jaz zu or -
ga ni zo wa ny po raz trzy dzie sty. Wy stą pi wie lu
zna ko mi tych ar ty stów z ca łe go świa ta. Kon cer -
ty w par ku na świe żym po wie trzu w go dzi nach
po po łud nio wych, aż do póź ne go wie czo ra.
Adres: Park de Brandt
Be u ken la an – Wil rijk
Bi le ty do na by cia w skle pie Fnac na Groen pla ats,
lub na stro nie in ter ne to wej
wwwwww..  jjaazz  zzmmii  ddeell  hhee  iimm..bbee
Go dzi ny: pią tek i so bo ta 17:30 – 23:30, nie dzie -
la i po nie dzia łek 15:30 – 23:00.

FFIISS  HHEERR  MMAANN  FFRRIIEENNDD  SSTTRROONN  GGMMAANN  RRUUNN
––  1133  ssiieerrpp  nniiaa

Pier wsza edy cja świa to we go kon kur su Fis her -
man Friend Stron gman Run w An twer pii. Po kaz
si ły, wy trzy ma ło ści i od wa gi. Du żo hu mo ru i do -
brej za ba wy, a prze de wszyst kim wy zwa nie, po -
nie waż w im pre zie mo że wziąć udział każ dy, kto
ze chce. Że by się za pi sać na le ży wejść na stro nę
in ter ne to wą wwwwww..ssttrroonn  ggmmaann  rruunn..bbee
Adres: Ha ven An twer pen

RRYY  NNEEKK  RRUU  BBEENN  
––  1155  ssiieerrpp  nniiaa

Po nad 200 sto isk w śred nio wiecz nej atmo s fe rze,
ale nie za brak nie też ak cen tów współ czes nych.
Adres: Gro te Markt
Wstęp wol ny. Go dzi ny: ca ły dzień

TTAA  SSTTEE  OOFF  AANN  TTWWEERR  PPEENN  ii BBOOLL  LLEE  KKEE
FFEE  SSTTII  VVAALL..  OOdd  1188  ddoo  2211  ssiieerrpp  nniiaa

po raz pią ty od bę dzie się w An twer pii „fe sti wal sma -
ku”, naj wię ksza im pre za ga stro no micz na na świe -
żym po wie trzu. Przez kil ka dni lo kal ni sze fo wie
kuch ni ser wo wać bę dą „ku li nar ne roz ko sze”. Oprócz
te go bę dzie moż na rów nież spró bo wać spe cja łów
mię dzy in ny mi z Włoch, Ja po nii, USA, Hisz pa nii,
Ar gen ty ny, Au stra lii, czy Gre cji.
Jed no cześ nie od by wać się bę dzie FE STI VAL BOL -
LE KE – świę to mu zy ki i tań ca. Pla no wa ne są róż -
ne go ro dza ju im pre zy prze de wszyst kim dla dzie ci
i mło dzie ży, ale rów nież ca łe ro dzi ny bę dą się do -
sko na le ba wić. Wy stę py ar ty stycz ne, DJ, mnó stwo
tań ca i do brej mu zy ki. W oce nie miesz kań ców mia -
sta, jak i tu ry stów jest to fe sti wal „ma gicz ny”.
Adres: 
An twer pia – Zu id (w oko li cach Ge dem pte Zu i der -
dok ken)

Kalendarz wybranych imprez kulturalnych
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Wszystkie
imprezy,
działania
kulturalne
i sportowe
w Antwerpii
odbywają się
pod hasłem
„miasto 
należy do
wszystkich”.



Wstęp wol ny. Go dzi ny: czwar tek – 18:00 – 24:00
pią tek – 16:00 – 24:00, so bo ta – 13:00 – 24:00
nie dzie la – 10:00 – 23:00
tel: 0 497 418 458, 0 494 544 563
wwwwww..aann  ttwweerr  ppeenn  pprrooeefftt..bbee,,  wwwwww..bbooll  llee  kkeess  ffee  eesstt..bbe

AAUU  TTOO  HHAAPP  PPEE  NNIINNGG  
––  2200  ii 2211  ssiieerrpp  nniiaa

Wpraw dzie ta im pre za od by wa się po za An twer -
pią, ale z pew no ścią war to to zo ba czyć. Bę dzie to
we e kend pe łen fan ta stycz nych atrak cji dla ca łej
ro dzi ny. Naj faj niej sze po ja zdy na dwóch i czte rech
ko łach: ro we ry, mo to cy kle, sku te ry i go kar ty. Nie -
sa mo wi te to ry prze szkód i mnó stwo wra żeń.
Adres: Cir cus Zol der He us den
wwwwww..vvaabb..bbee

SSPPIIEE  GGEELL  TTEENNTT  HHOO  BBOO  KKEENN
––  oodd  2266  ssiieerrpp  nniiaa  ddoo  44  wwrrzzeeśś  nniiaa

Cykl im prez na świe żym po wie trzu dla dzie ci i nie
tyl ko. Tram po li ny, sza lo ne ro we ry, ele men ty cyr ko -
we, bu do wa nie do mków z bam bu sa, czy na miot lu -
stro – to tyl ko nie któ re z atrak cji. Po za tym fe sti wal
te a tru, kon cer ty, spek ta kle ko me dio we i hip-hop.
Adres: Fort 8 Ho oldfron twegs, An twer pen Ho bo ken
Wstęp wol ny. W go dzi nach: od 13:30 do 01:00
wwwwww..aaee  yycc22001111..bbee

DDIISS  NNEEYY  CCHHAANN  NNEELL  SSTTAARRSS  
––  2266  ssiieerrpp  nniiaa

Im pre za dla dzie ci w wie ku od 6 – 14lat.
Po czuj się gwia zdą!!!
Świat mu zy ki, fil mów, ksią żek, tań ca i mo dy, jed -
nym sło wem Świę to Dis ney Chan nel w An twer -
pii. Kil ka na ście im prez w cią gu jed ne go dnia i moż -
li wość spot ka nia swo ich ulu bio nych te le wi zyj nych
i ki no wych bo ha te rów.  Po za tym pre mie ra fil mu
„Shar pay's Fa bu lo us Ad ven tu re”, ma ra to ny fil mo -
we (rów nież kre sków ki), kon cer ty De a na i Si ki,
na u ka tań ca i wie le in nych atrak cji. Każ de dziec -
ko ma szan sę, aby za ist nieć na okład ce ma ga zy -
nu Dis ne ya „D you”. Każ de mo że cho ciaż przez
chwi le „błysz czeć” jak praw dzi wa gwia zda.
Adres: Me tro po lis An twer pen. Od go dzi ny 10:00 
Bi le ty do na by cia w Me tro po lis An twer pia, jak
rów nież na stro nie in ter ne to wej
wwwwww..ddiiss  nneeyy..bbee

CCAAMM  PPIINNGG  
LLOO  UU  II  SSAA

Przez czte ry ko lej ne śro dy w sierp niu w par ku,
mu zy ka „na ży wo”, wy stę py ar ty stycz ne, te atr
ulicz ny, po ka zy ta necz ne, żon gler ka, ma gia i wie -
le in nych atrak cji.
Adres; Park Sorghvliedt, Ka pel stra at 3
An twer pen – Ho bo ken. Wstęp wol ny
wwwwww..CCaa  ssaa  lloo  uu  ii  ssaa..bbee

TTHHEE  BBAANNDD  KKEETT  NNEETT  
––  2266  ssiieerrpp  nniiaa

Kon cert bar dzo zna nej ka pe li gra ją cej rock and
roll dla dzie ci. Fan ta stycz na za ba wa.
Adres: Open luch tthe a ter, An twer pen Ri vie ren hof
Od go dzi ny 13:00. Wstęp wol ny
wwwwww..ooppeenn  lluucchh  tttthhee  aa  tteerr..bbee

MMUU  ZZIIEEKK  LLAA  BBII  RRYYNNTT  
––  ddoo  2288  ssiieerrpp  nniiaa

Mu zycz ny la bi rynt dla dzie ci w wie ku od 4 do 12
lat. Fan ta stycz ny spo sób po zna wa nia mu zy ki
i prze ży wa nia ar ty stycz nych wzru szeń. Pod czas
gdy dzie ci za głę bią się w świat mu zy ki (pół to rej
go dzi ny), ro dzi ce mo gą na pić się ka wy, lub po -
spa ce ro wać po sta rym mie ście. Je że li ktoś z do -
ro słych ze chce ba wić się ra zem z dziec kiem, nie
ma prob le mu.
Adres: Ste en ple in 1, An twer pen (Za mek Ste en)
Go dzi ny: od wtor ku do nie dzie li, od 10:00 do 18:00
Bi le ty: dla dzie ci po ni żej 18 lat – 4 eu ro
dla do ro słych – 6 eu ro
wwwwww..aaee  yycc22001111..bbee

LLAAMM  BBEERR  MMOONN  TTMMAARR  TTEE  
––  2299  ssiieerrpp  nniiaa

Coś dla mi łoś ni ków dzieł sztu ki. Ob ra zy, gra fi ki,
ry sun ki, fo to gra fie, książ ki o sztu ce. Kli mat pa -
ry skie go Mon tpar nas se. Naj wię ksza we Flan drii
ulicz na wy sta wa ar ty stów.
Adres: Lam ber mon tpla ats 
An twer pia-Zu id
Wstęp wol ny. Go dzi ny: 12:00 – 17:00

FFOOLLKK  IINN  AANN  TTWWEERR  TTPPEENN  
––  1177  ii 3311  ssiieerrpp  nniiaa

Na pla cu św. An drze ja w An twer pii wiel ka za ba -
wa dla mi łoś ni ków fol klo ru. Gwa ran to wa na do -
sko na ła za ba wa. Bę dzie moż na tań czyć, śpie wać
i po znać kul tu rę lu do wą z ca łe go świa ta. 
Adres: Sint-An dries ple in
An twer pen
Go dzi ny: 17 i 31 sierp nia od 20:00 do 22:00
Wstęp wol ny
wwwwww..ffooll  kkii  nnaann  ttwweerr  ppeenn..bbee

VVOOLLKKSSDDAANNSS  IINN  DDEE  AANN  TTWWEERR  PPSSEE  
PPAARR  KKEENN  ––  ssiieerr  ppiieeńń

W let nie wie czo ry moż na po tań czyć i po ba wić się
pod czas faj nych wie czo rów fol klo ry stycz nych.
Za ba wa na świe żym po wie trzu w wy bra nych par -
kach An twer pii. 
Na chte ga len park – 4, 11, 18 i 25 sierp nia, w go -
dzi nach od 20:00 do 22:00
Ri vie ren hof – 22 i 29 sierp nia, w go dzi nach od
20:00 do 22:00
wwwwww..ffooll  kkii  nnaann  ttwweerr  ppeenn..bbee

AANN  TTWWEERRPP  CCII  TTYY  CCAARRDD

Biu ra tu ry stycz ne w An twer pii wspól nie stwo -
rzy ły spe cjal ną kar tę, któ ra umoż li wia bez płat -
ne, lub znacz nie tań sze wej ścia do mu ze ów, czy
ga le rii. Opra co wa no spe cjal ne tra sy tu ry stycz ne
(hi sto rycz ne i ku li nar ne), prze wod ni ki za wie ra -
ją ce waż ne in for ma cje i go dzi ny otwar cia), a na -
wet przy dat ne ma py. Kar ta jest waż na przez 48
go dzin od chwi li za ku pu i do stęp na jest na Cen -
tra al  Sta a tion, lub Gro te Markt w pun ktach in -
for ma cji tu ry stycz nej.

MMaarrttaa  WWaarroocckkaa
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Ka len da rium Spor tpa le is
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Każ dy z Was za pew ne nie raz sły szał na zwę An twerps
Spor tpa le is Lot to Are na. Jest to uni wersalna ha la
gdzie or ga ni zo wa ne są kon cer ty, im pre zy spor to -

we, fe sti wa le, tar gi i in ne. Po ło żo ny w dziel ni cy Mer ksem
bu dy nek pier wot nie był wy ko rzy sty wa ny do za wo dów spor -
to wych. Obec nie zna ny jest też z wy stę pów zna nych ar ty -
stów. Sa la ma 18.400 miejsc sie dzą cych, a tak że 1780 miejsc
sie dzą cych w cen trum sa li i do 5000 miejsc sto ją cych.
Tuż obok znaj du je się Are na Lot to i sa la kon fe ren cyj no-ban -
kie to wa, któ ra mo że po mie ścić oko ło 5000 osób. Zo sta ła ona
otwar ta w mar cu 2006 i uzu peł nia głów ny bu dy nek. W Are -
nie Lot to me cze roz gry wa m. in. dru ży na ko szy ków ki An -
twerp Giants.
Gwia zdy któ re już wy stę po wa ły w Spor tpa le is to zna ni nam;
Ju stin Bie ber, Ky lie Mi no gue, Black Ey ed Pe as, La dy Ga -
ga, Jo nas Bro thers, Ri han na, Be y oncé, Brit ney Spe ars, Céli -

ne Dion, Col dplay, De pe che Mo de, The Rol ling Sto nes, Mar -
co Bor sa to, Mon ster Jam, U2, Clo u se au, Ur ba nus Vo bi scum,
Me tal li ca, P! nk, Ano uk i wie lu in nych ar ty stów.
Obiekt po ło żo ny jest przy zjeź dzie De ur ne z An twer pskiej
ob wod ni cy. Brak jest jed nak miejsc par kin go wych dla
wszyst kich go ści, co po wo du je re gu lar ne prob le my na
miej scu oraz kor ki w po bli żu ob wod ni cy. 
An twerps Spor tpa le is / Lot to Are naSc hij npo or tweg
1192170 Mer ksem (An twer pen)
Za le ca na jest ko mu ni ka cja miej ska.
Me tro: sta cja Sport
Pre-me tro: nr 3 i 6, sta cja Sport
Tram waj nr 12

PPoo  nnii  żżeejj  kkaa  lleenn  ddaa  rriiuumm  nnaa  ssiieerr  ppiieeńń,,  wwrrzzee  ssiieeńń  ii ppaaźź  ddzziieerr  nniikk
22001111

Air At tack An twerp 2011
So bo ta, 27-08-11, 10:00h do 20:00h
Nie dzie la 28-08-11, 11:00h do 21:00h
Bez wąt pie nia naj wię ksze od lat za wo dy ska te bo ar du w Eu ro pie. We e kend pe łen
emo cji i spek ta klu z im po nu ją cy pro gra mem.
Bi le ty kosz tu ją 30 eu ro w So bo tę, Sier pień 27 i 40 eu ro w Nie dzie lę, Sier pień 28,
w tym op ła ty za usłu gi fir my trans por to wej De Lijn. Bi let na po łą cze nie dwóch dni jest
tań szy i kosz tu je 50 eu ro.

Milk Inc. 15

Pią tek 23-09-11o 20:30h
So bo ta 24-09-11 o 20:30h
To bel gij ski zes pól ta necz ny. We Flan drii z 27 sin gli, 25 zna laz ło się w top 10 li sty
hi tów.
„Milk Inc. 15” jest na zwą zbli ża ją cej się tra sy kon cer to wej Re gi i Lin da któ rzy rów -
nież bę dą go ścić w Spor tpa le is.
Bi le ty: 27,50, 32,50 lub 37,50 eu ro.

Ge or ge Mi cha el Sym pho ni ca: The Or che stral To ur

Pią tek 07-10-11 o 20:30h
Ge or ge Mi cha el jest jed nym z naj wię kszych i naj bar dziej po pu lar nych bry tyj ski pio -
sen ka rzy i au to rów pio se nek. Sym pho ni ca-to ur ob cho dzi pra wie 30 lat na sce nie.
Mu zy ka zo sta nie za a ran żo wa na na or kie strę, któ rą bę dzie kie ro wał Ge or ge. Każ dej
pio sen ce zo sta nie na da ny kla sycz ny układ.
Bi le ty: 66, 78, 91 en 116 (Gol den Cir cle) eu ro.

Brit ney Spe ars
So bo ta 08-10-11 o 20:30h
Brit ney Spe ars z no wym al bu mem „Fem me Fa ta le” kon cer tu je te go la ta w Eu ro pie.
Bi le ty: 61, 71, 88 i 114 (Gol den Cir cle) eu ro.

Ri han na

So bo ta 22-10-11 o 20:00h
Pią tek 11-11-11 o 20:00h
Do brze nam wszyst kim zna na Ri han na nie jest już tak zwa ną Umbrel la-girl ani dziew -
czyn ką lecz gwia zdą i iko ną pop. 5ty al bum jest już go to wy i na pew no god ny uwa gi. 
Bi le ty: 39, 44 i 49 eu ro.

Len ny Kra vitz

Nie dzie la 30-10-11 o 20:30h
Ame ry kań ski Rap ha el Sa a diq z je go ‘old scho ol’ r&b jest ide al ną roz grzew ką pu -
blicz no ści przed wy stę pem Len ny Kra vitz. 
Ja ko czte ro krot ny zdo byw ca na gro dy Gram my, Len ny Kra vitz na pew no wie le mo -
że po wie dzieć na te mat zdo by wa nia ryn ku mu zycz ne go. Mu zy ka któ rą upra wia to
sze ro kie spek trum: od rock and roll do uwo dzi ciel skie go so ul i funk. 
Bi le ty: 40, 46 i 51 eu ro.

Re zer wa cja bi le tów na głów nej stro nie in ter ne to wej Spor tpa le is.
O kon cer tach na mie sią ce li sto pad oraz gru dzień po in for mu je my Pań stwa w ko lej -
nym nu me rze.

Syl wia Kra jew ska



450 
milionów
egzemplarzy
książek 
o Harrym
Potterze

70 
wersji
językowych
w 200 krajach

15 lip ca we szła do kin dru ga czę ści „In sy gniów
śmier ci” osta t nie go z cy klu fil mu o przy go dach
cza ro dzie ja i je go przy ja ciół. Czy to na praw dę już
ko niec?

Przy po mi nam so bie eks cy ta cję gra ni czą cą wprost
z hi ste rią, gdy na ry nek wcho dził ko lej ny tom Har -
re go, a ko lej ne czę ści sa gi kon ku ro wa ły ze so bą
o miej sce na świa to wych li stach best sel le rów.

O „Po tte ro ma ni” na pi sa no już wie le. Ilość sprze -
da nych eg zem pla rzy na ca łym świe cie jest wprost
nie sa mo wi ta i zwią za ny jest z tym ca ły prze mysł.
A dzie ci? Dzie ci po pro stu za czę ły czy tać. „Cza -
sem jed na skrom na książ ka dla dzie ci mo że zmie -
nić świat” – to praw da.

Ja rów nież uleg łam tej ma gii za spra wą sy na,
któ ry pier wszy tom prze czy tał z cie ka wo ści. No
i wte dy się za czę ło. Czy tał bez przer wy i w każ -
dym moż li wym miej scu. Czy tał z wy pie ka mi na
twa rzy i za chły sty wał się przy go da mi cza ro dzie -
jów. Ocze ki wał na dal szy ciąg spe ku lu jąc, czy Har -
ry prze ży je, ja kie bę dą dal sze lo sy je go przy ja ciół.
Oczy wi ście osta t nią część roz po czę liś my od prze -
czy ta nia za koń cze nia, bo emo cje by ły ogrom ne.

I obo je po ko cha liś my ten świat. Cho ciaż nie kie -
dy bar dzo bru tal ny, miał w so bie ty le ta jem ni cze -
go pięk na, ty le obiet nic na przy szłość, ty le mą -
drych słów.

Har ry Po tter jest naj słyn niej -
szym książ ko wym bo ha te rem na
ca łym świe cie i jest bo ha te rem
po zy tyw nym. Oprócz ciem nej
stro ny mo cy z któ rą się zma ga
jest pra wy, ry cer ski, od waż ny
i bar dzo przy wią za ny do war to -
ści świa ta, któ ry re pre zen tu je.
Nie je den mło dy chło piec chciał -
by się z nim iden ty fi ko wać, być
ta ki jak on i zna leźć się w je go
świe cie. Bo ten świat jest in ny.
Wpraw dzie wal ka o wła dzę,
o prze trwa nie, za wiść, zbrod nia,
to nie o dłącz na je go część, ale
nie je den mło dy czy tel nik wo lał -
by cho dzić do szko ły w Hog war -
cie, niż mieć do czy nie nia z mu -
gol ski mi ró wieś ni ka mi.

Świat ma gii z ksią żek J.K. Ro -
wling jest od leg ły od na sze go o la -
ta świet lne. Ale czy aby na pew -
no? Te dwie od leg łe rze czy wi sto ści
wbrew po zo rom łą czy bar dzo wie -
le. Ale ja, tak jak mi lio ny czy tel -
ni ków na ca łym świe cie za fa scy -
no wa łam się kra i ną bia łej i czar nej
ma gii, cu dów, smo ków i cza ro -
dziej skich róż dżek.

Bę dzie mi bra ko wa ło no wych
przy gód Har re go Po tte ra. Bę -
dzie mi brak te go nie pow ta rzal -
ne go świa ta, w któ ry mog łam
się za nu rzyć.

I dzię ku ję Har ry – mój syn po -
ko chał książ ki i do dziś jest wier -
nym czy tel ni kiem Ka ro la Maya,
Mar ka Twa i na, czy Ale xan dra
Du ma sa.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

FFaakk  ttyy  ii lliicczz  bbyy::
n do tych cza so we wpły wy ze świa to wych ekra ni -

za cji sa gi wy no szą 6,4 mld  do la rów
n na ca łym świe cie sprze da no po nad 450 mi lio -

nów eg zem pla rzy ksią żek o Har rym Po tte rze
n prze tłu ma czo no je na 70 wer sji ję zy ko wych

w 200 kra jach
n Da niel Rad clif fe od twór ca ro li Har re go jest jed -

nym z naj bo gat szych mło dych ak to rów – je go
ma ją tek sza cu je się na oko ło 48 mln fun tów

n Em ma Wat son (Her mio na) i Ru pert Grint (Wes -
ley) za ro bi li „tro chę mniej”.  Każ de z nich wzbo -
ga ci ło się o kwo tę oko ło 28 mln fun tów.

n J.K. Ro wling jest naj bo gat szą Bry tyj ką z ma jąt -
kiem sza co wa nym na oko ło 1 mld fun tów (to
wię cej niż po sia da bry tyj ska kró lo wa El żbie ta
II).

n naj wię kszy do chód przy nio sła pier wsza część
sa gi „Har ry Po tter i ka mień fi lo zo ficz ny” – 974,7
mln do la rów

n naj mniej sze wpły wy mia ła trze cia część „Har ry
Po tter i wię zień Az ka ba nu” 795,6 mln do la rów

n w paź dzier ni ku ru szy dar mo wa wi try na in ter -
ne to wa, gdzie fa ni bę dą mo gli  za o pa trzyć się
w in ter ne to we wy da nia ksią żek i za głę bić w ma -
gicz ny świat  Har re go.

Bye, bye Harry Potter
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QUALITY OF SERVICE jest firmą, 
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych 

DIENSTENCHEQUES

Naszym Paniom oferujemy konkurencyjne warunki pracy i pomoc administracyjną osób z wieloletnim
doświadczeniem.
Respektujemy prawa pracownika i dbamy o dobrą atmosferę, miłą i fachową obsługę 

Doceniając ciężką pracę naszych Pań oferujemy:
u 10.71 € brutto za godzinę 
u czeki żywnościowe w wysokości 4  €
u wszystkie świadczenia socjalne tj. pieniądze wakacyjne, premie noworoczne, rodzinne, chorobowe ...
u płatne dni  świąteczne
u ubezpieczenie od wypadków przy pracy i w drodze do pracy
u zwrot kosztów dojazdów do pracy
u ekwiwalent za czas dojazdu do pracy
u ubrania robocze i rękawiczki lub ekwiwalent
u premie uznaniowe i okolicznościowe
u dbając o nasze pracownice organizujemy różnorodne szkolenia i sesje informacyjne 

ZAPRASZAMY PANIE Z WŁASNYMI KLIENTAMI, POSZUKUJĄCE PRACY 
ORAZ PRACUJĄCE OKRESOWO W BELGII ZE ZMIENNICZKĄ

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

Tel.: 0485/000 825
(kontakt tylko przez sms)
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
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Współ czes ny świat „pę dzi” do przo du
w osza ła mia ją cym tem pie. Za pra co wa -
ni, zmę cze ni, sfru stro wa ni ma my co -

raz mniej cza su na wszyst ko. Zwłasz cza na roz -
mo wę. Nic nie za stą pi bez poś red nie go kon tak tu:
wy mia ny my śli, spoj rzeń i do ty ku. Kie dyś lu dzie
roz ma wia li i pi sa li li sty. Te raz ra czej prze ka zu ją
so bie in for ma cje.

W ciąg łym po śpie chu bar dzo ła two prze ga pić
mo ment w któ rym dziec ko chce z na mi po roz ma -
wiać. Je śli już do nas przy cho dzi, mu si to być dla
nie go – tak jak wszyst ko – bar dzo waż ne. Nie poz -
wa laj my umy kać chwi lom, któ re mo gą nie po -
wró cić już ni gdy. 

Mu si my nie tyl ko słu chać dziec ka, ale prze de
wszyst kim je sły szeć i ro zu mieć. Jest to bar dzo
waż ne tak że w kon tek ście te ma tu, któ ry dzi siaj
po ru szam.

Każ de z ro dzi ców wie, że nad ej dzie mo ment,
kie dy trze ba bę dzie wpro wa dzić dziec -
ko w kom pu te ro wy i in ter ne to wy
świat. Nie któ rzy kła dą na cisk
na edu ka cję, dla in nych za -
ba wa dziec ka przy kom pu -
te rze, to chwi la spo ko ju
i wy tchnie nia. Jed ni kon -
tro lu ją po czy na nia swo -
ich po ciech w sie ci, in -
ni po zo sta wia ją im
cał ko wi tą swo bo dę.

Naj trud niej szy
mo ment przy cho dzi
wte dy, gdy dzie ci
za czy na ją wkra -
czać do in ter ne to -
wych spo łecz no ści.
Mo ty wa cja by wa
róż na: chęć za ist -
nie nia na da nym
por ta lu (bo wszy scy
tam są), moż li wość
gra nia w „hi to wą”
grę (prze cież wszy scy
gra ją), któ ra bez re je -
stra cji jest nie do stęp na.
Istot ne jest tak że na wią -
zy wa nie wir tu al nych zna jo -
mo ści w sie ci, bo ta kich praw -
dzi wych „w re a lu” brak, lub nie
sa tys fak cjo nu ją dziec ka. Nie cho dzi
oczy wi ście o zu peł ne od cię cie od wir -
tu al ne go świa ta, lecz roz są dek, umiar i ostroż -
ność.

W przy pad ku no wej zna jo mo ści ko niecz nie mu -
szą „wkro czyć” ro dzi ce. Na le ży bo wiem bez -
względ nie uświa do mić dziec ku, ze NI GDY NIE
WIA DO MO, KTO JEST PO DRU GIEJ STRO NIE!!!
To właś nie do ro śli mu szą na u czyć mło de go in -
ter na u tę, że NI GDY nie po da je się nu me rów te -
le fo nów, żad nych da nych oso bo wych swo ich, ro -
dzi ny, czy przy ja ciół. Że tak jak w re al nym świe cie
nie na le ży roz ma wiać z ob cy mi. Trze ba mu uświa -
do mić, że to co raz do sta nie się do sie ci, po zo sta -
nie tam na dłu go. Na le ży uczu lić dzie ci, iż w wir -
tu al nym świe cie mo że na nie czy hać mnó stwo
za gro żeń. W sie ci na sze po cie chy mo gą ze tknąć

się nie tyl ko z tre ścia mi po rno gra ficz ny mi, ale
rów nież z cy ber prze mo cą, ra siz mem, kse no fo bią,
czy dra stycz ny mi zdję cia mi. 

JJaakk  uunnii  kk  nnąąćć  zzaa  ggrroo  żżeeńń??
n od kry waj my in ter net ra zem z dziec kiem
n wska zuj my stro ny, z któ rych na sze po cie chy

mo gą ko rzy stać
n za poz naj my dziec ko z za sa da mi bez piecz ne go

użyt ko wa nia in ter ne tu
n roz ma wiaj my o za gro że niach ja kie mo gą czy -

hać na nie w sie ci
n nie poz wól my, aby dziec ko do ko ny wa ło za ku -

pów przez in ter net – ist nie je du że nie bez pie -
czeń stwo, że na sza kar ta bę dzie sko pio wa na

n nie do puś ćmy, aby na sze po cie chy bez kon tro -
li uma wia ły się z oso ba mi po zna ny mi przez in -
ter net

n ca ły czas kon tro luj my wszyst kie po czy na nia
na szych dzie ci

n pa mię taj my, że ist nie ją pro gra -
my któ re blo ku ją „nie chcia ne”

stro ny, za pew nia jąc bez -
piecz ny do stęp do za so -
bów sie ci
n dbaj my aby dziec ko

nie uza leż ni ło się od
kom pu te ra i in ter ne -
tu. 

Mu si my tak że wy -
tlu ma czyć, że nie le -
gal ne ścią ga nie
z sie ci mu zy ki,
gier, czy fil mów, to
prze stęp stwo i mo -
że za ist nieć sy tu -
a cja, że trze ba bę -
dzie po nieść za to
kon sek wen cje.
Ist nie ją stro ny,
gdzie za nie wiel ką
op ła tą moż na mieć
swo ją ulu bio na grę,
czy pio sen kę. Je że -
li te pro ce du ry omi -
ja my, to ma my do

czy nie nia z pi rac -
twem in ter ne to wym.
Ro dzi ce spraw dza ją

i kon tro lu ją dzia ła nia swo -
ich dzie ci w szko le czy na pod wór ku, ale czę sto
bar dzo ma ło uwa gi po świę ca ją jed ne mu z po ten -
cjal nie naj wię kszych za gro żeń – in ter ne to wi. Do -
ro śli po win ni spraw dzać ja kie tre ści prze glą da
dziec ko, z kim się kon tak tu je i ja kie na wią zu je
przy jaź nie.

In ter net mo że być przy ja cie lem czło wie ka, ale
mo że tak że stać się je go wro giem. Jest źró dłem
wie dzy, ale mo że się stać źró dłem za gro żeń. Uwa -
żaj my na na sze dzie ci w sie ci i na ucz my je mą -
drze ko rzy stać z te go do bro dziej stwa cy wi li za cji
XXI wie ku.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Bezpieczne dziecko w sieci
Internet 
może być
przyjacielem
człowieka, 
ale może także
stać się 
jego wrogiem. 



Za sta na wia łam się, któ rą ze zna nych mi hi -
sto rii opi sać, ale wy bór byl trud ny. Dla -
te go też po mys la łam, że na pi szę zno wu

o mi ło ści, ale tro chę ina czej. Chcia ła bym tym ra -
zem za poz nać wszyst kich z Se kre tem Rhon dy
Byr ne. Ci któ rzy Se kre tu nie zna ją, do wie dzą się
po tro sze czym jest Se kret, jak go czy tać, ro zu -
mieć i żyć z nim każ de go dnia. Po nie waż pi szę
naj czę ściej praw dzi we hi sto rie mi łos ne, to skon -
cen tru ję się na Se kre cie w od nie sie -
niu do te go uczu cia. Przy to czę kil -
ka sen ten cji z tej ksiaż ki po to, by
każ dy kto nie wie rzy, a wła ści wie
nie chce uwie rzyć w praw dzi wą mi -
łość, uda ne związ ki, a co za tym idzie
w ist nie nie tej na szej dru giej po łów -
ki, mogł choć chwil kę za sta no wić się po
prze czy ta niu te go ar ty ku łu, a mo że na wet ro -
ześ miać mó wiąc, że to bzdu ry. Nie ździ wi mnie
to, gdyż mo ja pier wsza re ak cja by ła po dob na, gdy
usły sza łam pier wszy raz o tej książ ce i mą dro -
ściach w niej za war tych. Se kret w jed nym zda -
niu to pra wo przy cią ga nia. Wszyst ko co po ja wia
się w na szym ży ciu sa mi do sie bie przy cią ga my.
Sta je się to za spra wą ob ra zów, któ re po ja wia ją
się w na szych umy słach. Na sze ży cie jest od bi -
ciem prze szłych my śli i za spra wą naj po tęż niej -
sze go pra wa, pra wa przy cią ga nia, my śli za mie -
nia ją się w kon kret ne rze czy i urze czy wist nia ją
się.

Je dy ny po wód, dla cze go nie ma my te go cze go
chce my to ta ki, że czę sto my śli my o tym, cze go
nie chce my. Uczu cie mi ło ści jest naj wyż szą czę -
stot li wo ścią ja ką emi tu je my. Im bar dziej ko chasz
i czu jesz, to na praw dę tym wię kszą masz moc.
Wiem, brzmi śmiesz nie, ale zdą ży łam już się sa -
ma prze ko nać, że to ma sens, choć ła twe nie jest. 

Nie trud no ma rzyć, bo to po tra fi każ dy, ale trze -
ba po stę po wać, my śleć tak jak byś my już to mie -
li. Mu si my ema no wać uczu ciem, ja kie da je po sia -
da nie na szych ma rzeń, by ob ra zy te wró ci ły do
nas ja ko na sze ży cie. Je że li chce my ko chać, być
ko cha ni, mu si my za cząć od sie bie. Pod sta wą jest
by sza no wać i ko chać sie bie. Nie mó wię tu o na -
rcyz mie i za pa trze niu w sie bie, ale o trak to wa niu
sie bie z mi ło ścią, ucie sze z te go, że jest się dla

sie bie kimś waż nym, wiel kim i za słu gu ją cym na
wszyst kie cu dow ne uczu cia. Ktoś mą dry kie dyś
po wie dział, że by zy skać mi łość, trze ba się nią
wy peł nić tak, aż sta nie się ona ma gne sem. Pod -
sta wą jest by za dbać o ra dość, pro mie nio wać nią
i czuć się do brze z sa mym so bą. Kie dy czu jesz się
ze so bą źle, po wstrzy mu jesz mi łość i przy cią gasz
wię cej lu dzi i sy tu a cji, któ re spra wia ją, że wciąż
bę dziesz czuł się źle. Wiem, wiem, brzmi jak ma -

sło ma śla ne, ale w ci szy i spo ko ju za sta -
nów my się nad tym. Każ dy z nas ma

lep sze i gor sze dni. Skon cen truj my
uwa gę na tym lep szym. Wsta je my

ra no świet nie wy po czę ci, za ok -
nem sło ne czko, choć – jak to
w Bel gii – czę ściej deszcz, prysz -
nic, na sze ulu bio ne dżin sy i ten

ma gne tycz ny uśmiech na twa rzy.
Czu je my się tak świet nie, że wszy scy

row nież to wi dzą. Ko le żan ka za u wa ża kol czy ki,
któ re no sisz od ty god ni, ko le ga chwa li fry zu rę,
choć wi dział cię kil ka dni wcześ niej ucze sa ną tak
sa mo. Dla cze go? Dla te go, że te go dnia ema no wa -
ło z Cie bie szczę ście, mi łość do sie bie i na wet do
tej bel gij skiej po go dy. Ta kie sa mo po czu cie dzia -
ła jak ma gnes i przy cią ga my wte dy uprzej mość,
mi łość, grzecz ność i po dziw in nych. Tak mo że
być każ de go dnia, choć jak wspo mi na łam, to nie
jest pro ste, ale moż na się te go na u czyć, moż na
na u czyć się być szczę śli wym ba, moż na być szczę -
śli wym. Ha ha ha, cza sem tak pro mie niu ję szczę -
ściem, że czę sto uśmie chy lu dzi to nie ko niecz nie
odzwza jem nie nie mo je go uśmie chu. To jest nie -
waż ne, ja lu bię być szczę śli wa. Jak to się ma do
mi ło ści? Ma bar dzo wie le, choć bu dzić się ra no
z ta kim sa mo po czu ciem jak byś my by li za ko cha -
ni jest ba a a ar dzo trud ne i za kra wa cza sem na wa -
riac two. Ko chaj my swo je ży cie i ciesz my się z nie -
go każ de go dnia bez wzglę du na wszyst ko,
a w za mian otrzy ma my na ma cal nie wszyst ko co
na zy wa sie szczę ściem, wszyst ko co so bie wy ma -
rzy my… Za pew niam, że ten ar ty kuł na pi sa ła oso -
ba przy zdro wych zmy słach i za chę cam wszyst -
kich do prze czy ta nia książ ki pt. SE KRET
au tor stwa Rhon dy Byr ne.

ee..kk..

Musimy
emanować
uczuciem,
jakie daje
posiadanie
naszych
marzeń

Prawdziwe historie
Sekret
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Różne oblicza samotności. 
Sam czy samotny? 

Zamiast
rozczulać się
nad sobą,
warto spojrzeć
na wszystko
obiektywnym
okiem.
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Sło wo „sa mot ność” by wa
nie pre cy zyj nie przez nas
ro zu mia ne. Za cznij my od

roz gra ni cze nia dwóch po jęć.
Ktoś jest sa mot ny, czy sam? Po -
ję cie „sa mot ność” za wie ra w so -
bie od cień smut ne go po czu cia
osa mot nie nia. Nato miast je śli
ktoś „jest sam”, to jest ra czej in -
for ma cja, że jest bez to wa rzy -
stwa, czy pa ry. 

Nie za wsze o czło wie ku sa mot -
nym moż na po wie dzieć że jest
sam, jak i o kimś kto jest sam,
że jest sa mot ny. 

„Być sa me mu”, „ktoś jest sam”
– ten stan nie pro wo ku je do tak
sze ro kie go roz pa trze nia jak sa -
mot ność. Je śli ktoś jest sam, czy -
li bez pa ry – to wa rzy sza ży cia,
nie mu si to ozna czać, że jest mu
z tym źle. Mo że to świa do my wy -
bór? Mo że ktoś uwa ża, że ży cie
w po je dyn kę jest dla nie go lep -
sze, wy god niej sze, szczę śli wsze?
Dla cze go z gó ry za kła dać, że
ona, on, jest sam bo ma trud ny
cha rak ter, bo nikt jej nie chce?
Czę sto sły szy my: „Je stem sa ma
od 5 lat i do pie ro te raz wiem że
ży ję”. Al bo: „Je stem sa ma, ale nie sa -
mot na. Czu ję się wol na i szczę śli wa. Nie bo ry kam
się z fał szy wą mi ło ścią, któ ra jest zwy kłym znie -
wo le niem, bo dla ko goś mi łość to pry mi tyw ne po -
sia da nie na włas ność. Mam przy ja ciół, któ rzy się
spraw dzi li w trud nych sy tu a cjach i nie mu szę im
się tłu ma czyć z kim, kie dy i dla cze go się spo ty -
kam. Ale je śli kie dyś spot kam ko goś...” 

Ina czej jest z sa mot no ścią. To w prze ci wień -
stwie do po wyż sze go, stan od czu wa ny su biek -
tyw nie ja ko zły, nie mi ły, po wo du ją cy chęć uwol -
nie nia się od nie go. „Mo je ży cie to co dzien na
wal ka z pust ką i ze smut kiem”. „Och, jak bar dzo
chcia ła bym spot kać brat nią du szę, ko goś z kim
mog ła bym zwy czaj nie po roz ma wiać. Sa mot ność
dzień po dniu mnie za bi ja. Mo ja je dy na po cie cha
to per spek ty wa, że to ży cie kie dyś się skoń czy”. 

Ta ka sa mot ność w po je dyn kę jest smut na, wręcz
tra gicz na. Jest jesz cze in ny jej ro dzaj. To sa mot -
ność w tłu mie, jak też sa mot ność w ro dzi nie. Sa -
mot ność u bo ku mę ża któ ry nie ro zu mie włas nej
żo ny, wra ca do do mu kie dy chce i do te go ma ca -
łą ster tę pre ten sji i wy ma gań, jest rów nie do kucz -
li wa i tra gicz na. Na do da tek ta ka oso ba nie chce,
lub boi się wy zwo lić z tej sy tu a cji bo, oba wia się...
sa mot no ści. 

Jak uszczę śli wić oso bę sa mot ną, kie dy ser ce
nam się kra je gdy wi dzi my jak cier pi? Mo że „wy -
swa tać” ją z na szym ko le gą z pra cy? Al bo cho ciaż
za pro sić na uro dzi ny? Życz li we za in te re so wa nie,
de li kat na roz mo wa mo gą zdzia łać wie le. Upew -
nij my się jed nak, czy ten ktoś jest i czu je się sa -
mot ny. Mo że jest zwy czaj nie sam i do brze mu
z tym? 

Cóż, czło wiek jest nie do sko na -
ły i ma ło ko go stać na Mi łość
Uni wersalną, któ ra tyl ko da je,
wy ba cza, po świę ca się, ni cze go
nie ocze ku je i prze pra sza za
włas ną nie do sko na łość.

Ra dy na sa mot ność... Ktoś
kie dyś po wie dział: „Naj ła twiej
udzie lać rad, naj trud niej po -

znać sa me go sie bie”. Ale je że li
czu jesz się sa mot na, sa mot ny, nie

poz wól, aby ten stan Cię znisz czył.
Po dob no sy tu a cja i oto cze nie czło -

wie ka jest lu strza nym od bi ciem je go włas -
ne go wnę trza. Je śli ktoś sam sie bie oce nia ni sko
i ma tak zwa ne kom plek sy, nie uła twia mu to ży -
cia. Do dat ko wa trud ność w na wią zy wa niu głęb -
szych przy jaź ni to obec ny styl ży cia, ciąg ła po -
goń za pie niędz mi i po wierz chow ność roz mów.
Czy li błęd ne ko ło z któ re go co raz trud niej się wy -
rwać. 

Ale mo że za miast roz czu lać się nad so bą, war -
to „wyjść z sie bie, sta nąć obok” i spoj rzeć na
wszyst ko obiek tyw nym okiem. No wy ciu szek czy
fry zu ra to tyl ko ram ka dla praw dzi we go dzie ła
sztu ki ja kim je steś TY. Cho dzi o Two je wnę trze.
Spró buj od kryć w so bie ja kąś pa sję, za in te re so -
wa nie. Za cznij za da wać so bie py ta nia i szu kaj na
nie od po wie dzi. Two ją twarz pew ne go dnia roz -
świet li błysk zro zu mie nia i wte dy bę dziesz go to -
wa, go to wy na spot ka nie tej prze zna czo nej Ci
dru giej po ło wy, któ ra być mo że ma właś nie ta ką
sa mą dro gę do prze by cia jak Ty”. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk





Wty god niu wpa da my w wir pra cy. Co dzien -
nie bie ga my, za ła twia my, spie szy my się,

wy si la my. Wie czo rem wra ca my zmę cze ni. Wie lu
z nas do do mu, w któ rym oprócz ro dzi ny cze ka
dłu ga li sta obo wiąz ków: ob iad do ugo to wa nia, pra -
nie, sprzą ta nie, ra chun ki do za pła ce nia. Cza sem
pa da my ze zmę cze nia, te le fon do naj bliż szych do -
da je sił – mo bi li zu je my się. Mó wi my so bie: „Dasz
ra dę!” Tu taj na emi gra cji wie lu z nas – Po la ków
pra cu je dłu go i cięż ko. Pra co wać po tra fi my, ale
czy uświa da mia my so bie jak waż ny jest od po czy -
nek? Ła ciń skie przy sło wie mó wi: „Od po czy nek
krze pi cia ło, duch tak że nim się kar mi. Nato miast
nad mier na pra ca osła bia jed no i dru gie”.

Nasz or ga nizm po trze bu je dwóch ro dza jów od -
po czyn ku. Pier wszy z nich mu si być „apli ko wa ny”
co dzien nie. Moż na go po rów nać do pi cia wo dy.
Każ dy z nas do znał za pew ne uczu cia od wod nie nia.
Na sze cia ło i umysł sta ją się wte dy osła bio ne, ma -
my mniej ener gii, je steś my przy gnę bie ni, za czy na
nas bo leć gło wa. Po dob nie dzie je się, gdy w na -
szym ży ciu bra ku je chwi li na zła pa nie od de chu.
Na le ży pa mię tać, że każ de go dnia po win niś my za -
a ran żo wać chwi lę dla sie bie. Psy cho lo go wie zwra -
ca ją uwa gę na ko niecz ność do pa so wa nia for my od -
po czyn ku do ro dza ju zmę cze nia. I tak pra cow nik
fi zycz ny po wi nien w pier wszej ko lej no ści za dbać
o od po czy nek dla swo ich mięś ni
(np. wziąć od prę ża ją cą ką piel,
usiąść wy god nie i prze czy tać
frag ment książ ki, obej rzeć war -
to ścio wy film, po świę cić chwi lę
na na u kę ję zy ka). Nato miast dla
osób pra cu ją cych umy sło wo
wska za ny jest wy si łek fi zycz ny
(np. ba sen, prze jaż dżka na ro we -
rze, spa cer). Pro po nu je się za sa -
dę: „Od pocz nij ina czej niż pra co -

wa łeś”. Dzię ki te mu nasz or ga nizm bę dzie re ge -
ne ro wał si ły, a w ży ciu psy chicz nym za ist nie je po -
trzeb na rów no wa ga. 

Dru gi ro dzaj wy po czyn ku, któ re go rów nież nie
na le ży ba ga te li zo wać to ur lop. Da je on moż li wość
oży wie nia kon tak tów z bli ski mi. Wspól ne wa ka cje
to do sko na ła oka zja do umac nia nia wię zi ro dzin -
nych oraz za ko cha nia się na no wo w swo im par -
tne rze. Nie pra cu jąc ma my wię cej cza su na prze -
my śle nie pew nych kwe stii. Jest to do bry mo ment
na spoj rze nie w głąb sie bie, na za sta no wie nie się:
Ja kie są mo je pla ny na przy szłość? Do cze go dą żę?
Na czym bę dę sku piać swo je wy sił ki po po wro cie.
Spo so bów na spę dza nie ur lo pu jest ty le ile lu dzi.
Jed ni wo lą zor ga niz0wa ne i za pla no wa ne wy ja zdy,
dru dzy sa mo dziel ne i spon ta nicz ne. Jed ni pre fe ru -
ją wy le gi wa nie się na pi sa ku a in ni ak tyw ny wy -
po czy nek. Nie po dam re cep ty na uda ny ur lop, bo
ta kiej nie ma. Uda ny wy po czy nek to ta ki, któ ry
nam od po wia da, któ ry jest do pa so wa ny do nas.

PPaa  mmiięę  ttaajj!!  
Nie re zy gnuj z ur lo pu. Je śli nie masz pie nię dzy

na zor ga ni zo wa ne za gra nicz ne wy cie czki, wy bierz
się na dział kę lub w gó ry. Mo żesz wcześ niej za cząć
sy ste ma tycz nie od kła dać pie nią dze na wa ka cje,
mo bi li zu jąc się do pra cy zbli ża ją cym się od po czyn -

kiem. Nie mu sisz je chać da le ko,
spró buj jed nak opu ścić dom, bo
w nim za wsze znaj dzie się coś do
zro bie nia (mo że ja kieś ma łe na -
pra wy al bo ma lo wa nie). Gdy wy -
je dziesz choć by dwie uli ce da lej,
oder wiesz się od co dzien no ści.
Poz wo lisz so bie zła pać od dech
a ko rzy ści ujaw nią się w ko lej -
nym ro ku pra cy. 

SSyyll  wwiiaa  SSzzuumm  nniiaakk

Urlopowe korzyści. 
O tym dlaczego potrzebujemy chwili wytchnienia od pracy.

Nie re zy gnuj
z ur lo pu.
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Po ko lej nych po rząd kach w miesz ka niu, gdy
nie któ re rze czy wy rzu ci my ze wzglę du na brak
miej sca czy przy dat no ści po my śli my: „Ileż to śmie -
ci na ku po wa łam bez sen su i mu szę je te raz wy -
rzu cić.Tra cę tyl ko na to pie nią dze i czas... „.

Czas i prze strzeń to atry bu ty rze czy wi sto ści
w któ rej ży je my. Z praw dzi wą pa sją i do kład no -
ścią or ga ni zu je my na sze miesz ka nie, urzą dza my
sy pial nię, na wet za gos po da ro wu je my piw ni cę czy
ga raż. Wszyst ko po to, aby ży ło się ła twiej i przy -
jem niej. Or ga ni zo wa nie prze strze ni jest oczy wi -
ste, lecz je śli za sta no wi my się nad or ga ni zo wa -
niem na sze go cza su, mo że my dojść do wnio sku,
że nie ma my na to... cza su.

„Bo ży cie to czy się tak szyb ko”, „Te raz mu szę
zro bić to, po tem tam to” i tak da lej. Po głęb szym
za sta no wie niu mo że doj dzie my do smut nej kon -
klu zji, że tak na praw dę je steś my bier ny mi uczest -
ni ka mi włas ne go ży cia, w któ rym oko licz no ści
i in ni lu dzie de cy du ją o tym co, kie dy i gdzie
mu si my zro bić. 

Za sa da Pa re to mó wi: 80% skut ków
wy ni ka z 20% przy czyn. Na przy -
klad 20% za in we sto wa nych
środ ków przy no si 80% zy -
sków, 20% spo łe czeń stwa jest
w po sia da niu 80% dóbr, 20%
cza su któ ry po świę ci my na
wy ko na nie ja kiejś pra cy da
nam 80% wy ni ków tej pra -
cy. Stąd wy pły wa wnio sek,
że po zo sta łe 80% cza su, któ -
ry po świę ci liś my na da ne
przed sięw zię cie, po win no
stać się przed mio tem na szej
uwa gi. Za daj my so bie py ta nie:
Gdzie i jak po pro stu mar nu je -
my czas? 

Po głęb szej ana li zie doj dzie my do
wnio sku, że naj wię kszym prob le mem bę -
dzie usto sun ko wa nie się do na szych na wy ków
i sła bo stek. 

Oczy wi ście ska la za gad nie nia w przy pad ku za -
rzą dza nia fir mą bę dzie in na od sy tu a cji in dy wi -
du al nych. Spój rzmy na sa mych sie bie i zde cy duj -
my, czy chce my do ko ny wać ja kichś zmian. Je śli
nie, ozna cza to iż je steś my z sie bie i włas ne go ży -
cia za do wo le ni. Tyl ko po za zdro ścić! 

Je śli tak, po win niś my wejść w ro lę ma na ge ra
za rzą dza ją ce go na szym włas nym cza sem.

Przy oka zji po wiedz my, że we dług spe cja li sty
za rzą dza nia cza sem Mi cha lea For ti no czło wiek
sta ty stycz nie: przez 6 lat spo ży wa po sił ki, 7 lat
spę dza w ła zien ce, 5 lat stoi w ko lej kach, pół ro -
ku cze ka w sa mo cho dzie na czer wo nych świat -
łach, 4 mie sią ce my je zę by. W cią gu dnia tyl ko 4
przez mi nu ty roz ma wia z mał żon kiem, a z włas -
ny mi dzieć mi... 30 se kund. 

Brian Tra cy po da je wie le su ge stii, jak le piej
zor ga ni zo wać swój czas. Na le ży za cząć od po rząd -
ku. Je śli z pew ne go dy stan su kry tycz nie spoj rzy -
my na na sze miej sce pra cy i za py ta my czy tej oso -
bie zle ci li byś my wy ko na nie waż ne go za da nia,
mo że się oka zać, że spo ro cza su zaj mu je nam ciąg -
łe szu ka nie po trzeb nych rze czy. Pra wie wszy scy

sze fo wie są zda nia, iż nie przy zna li by awan su oso -
bie któ ra za wsze ma ba ła gan na swo im sta no wi -
sku pra cy. 

Je śli nie no tat nik, to zwy kła kar tka pa pie ru
i ołó wek bę dą bar dzo po moc ne. War to bo wiem
wie czo rem przy go to wać li stę spraw na ju tro. Dzię -
ki te mu mo że my uło żyć ich ko lej ność tak, aby nie
tra cić cen ne go cza su na przy klad na sta nie w kor -
kach w go dzi nach wzmo żo ne go ru chu. By wa, że
nie mo że my za snąć, bo roz my śla my o tym co cze -
ka nas ju tro. War to wte dy po pro stu za pi sać to
na kar tce i w ten spo sób uwol nić się od prob le -
mu. Je śli już uda nam się za snąć, wie czor ne prze -
my śle nia i za pi ski nie od po czy wa ją ra zem z na -
mi, gdyż na sza pod świa do mość nie śpi i czę sto
ra no pod su wa nam naj lep sze po my sły i roz wią -
za nia. 

Co masz zro bić ju tro, zrób dziś. Od kła da nie
waż nych spraw na ju tro pro wa dzi do ich sku mu -

lo wa nia i nie po trzeb ne go stre su. 
Lu dzie „sko wron ki” i lu dzie „so wy” ma -

ją zu peł nie in ny rytm naj lep szej wy -
daj no ści. Mo że je steś my w kon flik -

cie z sa my mi so bą? Cią gle
cho dzi my nie wys pa ni, bo wie -
czo rem ma my przy pływ sił wi -
tal nych i nic nie mo że my zro -
bić, gdyż in ni chcą aku rat
spać. Je śli nie do ko na my
zmian, sy tu a cja mo że prze -
ro dzić się w po waż ny kon -
flikt z oto cze niem. 

Nie za po mi naj my o ra cjo -
nal nym od ży wia niu się. To za -

gad nie nie jest tak oczy wi ste,
że aż lek ce wa żo ne. Po ran na ka -

wa i pa pie ros na czczo mo gą do -
pro wa dzić do te go, że w okre sie

roz kwi tu na szych moż li wo ści bę dzie -
my mu sie li cho dzić na ga stro sko pię i oby

tyl ko skoń czy ło się na le kar stwach! 
Dbaj my o wła ści we pro por cje po mię dzy pra cą

a wy po czyn kiem. Ilość nie chęt nie cho dzi w pa -
rze z ja ko ścią i efek ty prze pra co wa nia bę dą bez
li to ści. Od po wied nie za pla no wa nie ur lo pu mo że
za o wo co wac tym, że wró ci my do pra cy au ten tycz -
nie wy po czę ci, a nie zmę cze ni nic nie ro bie niem.
Chy ba, że ze chce my pod czas ur lo pu prze pro wa -
dzić sa mo dziel nie re mont miesz ka nia. Wte dy na -
sze zmę cze nie bę dzie uza sad nio ne. Wy po czy wać
po win niś my tak że co dzien nie. Chwi la re lak su za -
pro cen tu je od no wie niem sił. 

Nie bierz za wie le na swo je bar ki. Dziel się obo -
wiąz ka mi do mo wy mi z do mow ni ka mi. Je śli dla
świę te go spo ko ju be dziesz ro bić wszyst ko „bo
prze cież ktoś to mu si zro bić” i pew ne go dnia bę -
dziesz mieć te go dość, na ra zisz się na ko lej ną
stra tę cza su i ner wów. Zmia na ta kie go sta nu rze -
czy bę dzie tym trud niej sza im dłu żej bę dzie trwać. 

Moż na na ten te mat po wie dzieć wie le, są na -
wet spe cjal ne i kosz tow ne kur sy na te mat za rzą -
dza nia cza sem. Je śli uda ło mi się spro wo ko wać
Czy tel ni ka do chwi li za sta no wie nia na ten te mat,
ten czas na pew no nie bę dzie stra co ny. Ja osta t -
nio po wie dzia łam so bie w du chu: To mo je ży cie
i bę dę ro bić to na co mam... czas. 

KKaa  ssiiaa  MMoo  rraaww  sskkaa  

Jak odnaleźć się w czasie? 

80% 
skut ków 
wy ni ka 
z

20%
przy czyn
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Oj czyz ną her ba ty są Chi ny. Po dob no już w 2737
r. p.n.e. chiń ski ce sarz Chen Nung ja ko pier wszy
za sma ko wał w tym na po ju, kie dy to wiatr przy -
niósł mu her ba cia ny liść do na czy nia z go rą cą
wo dą. Uży wa na naj pierw ja ko le kar stwo, po kil -
ku set la tach her ba ta roz po czę ła po wol ny, ale try -
um fal ny po chód naj pierw przez chiń skie sa lo ny,
aż tra fi ła pod strze chy na ca łym świe cie. Już w VIII
w.n.e póź niej szy pa tron her ba ty Luh Zu upo rząd -
ko wał ów czes ną wie dzę na te mat te go na po ju
i i na pi sał dzie lo „Świę te pis mo o her ba cie”. Ce -
sarz Hui Tsung w „Roz pra wie o her ba cie” pod -
niósł jej wa lo ry do ro li le ku na wszel -
kie cho ro by cia ła i du cha, włącz nie
z za pew nie niem peł ne go szczę -
ścia. 

Z ty się cy li ści her ba cia ne -
go krze wu naj le piej ob ry wać
tyl ko dwa list ki, oraz pąk
co 10-15 dni. Okres wzro -
stu koń czy się z nad ej ściem
zi my. Krze wy na plan ta -
cjach są przy ci na ne do roz -
mia rów uła twia ją cych ich
ręcz ne zbie ra nie, cho ciaż dzi -
ko ros ną ce w Chi nach drze wa
her ba cia ne osią ga ją 32 me try
wy so ko ści i wiek na wet do 1700
lat. Her ba tę po zy sku je się głów nie
w Chi nach, w

in dyj skim sta nie As sam i na Taj wa nie. Upra -
wia się ją rów nież w 50 in nych kra jach. Sza cu je
się, że ist nie je od kil ku set do kil ku ty się cy od -
mian her ba ty, tak zwa nych hy bryd i wciąż po -
wsta ją no we. 

Na prze strze ni wie ków her ba ta by ła za pa rza na
bar dzo róż nie. Od XVII w. prze wa żył po wszech -
ny te raz spo sób za le wa nia drob no po kro jo nych
lub ca łych list ków wrząt kiem. W tym też cza sie
za spra wą Ho len drów her ba ta tra fi ła do Eu ro py.

U schył ku XIX wie ku, ten „na pój bo gów” zo stał
po trak to wa ny bar dziej przy ziem nie i li ście her -
ba ty zo sta łe ob ję te po dat ka mi. 

Ca ła hi sto ria te go na po ju do ty czy her ba ty zie -
lo nej. Do pie ro po nad sto lat te mu, kie dy to na
szer szą ska lę pro du ko wa no ją w an giel skich ko -
lo niach, za chod ni świat za sma ko wał w czar nej
her ba cie. Po ra po wie dzieć, że oba ro dza je her ba -
ty otrzy mu je się z tych sa mych li ści, ty le że her -
ba ta czar na po wsta je po ich fer men ta cji. 

Czar na her ba ta nie do cze ka ła się tak wie lu po -
chwał za swo je wla ści wo ści jak zie lo na. Obie ma -
ją oczy wi ste wa lo ry sma ko we i za wie ra ją te i nę.
Opi nie le ka rzy sa róż ne, ale prze wa ża ją te, któ re
po twier dza ją zba wien ne dzia la nie zie lo nej her ba -
ty na or ga nizm czlo wie ka. 

AA oottoo  kkiill  kkaa  zz nniicchh::
n ob ni ża po ziom cho le ste ro lu i trój gli ce ry dów,

zmniej sza jac za gro że nie miaż dży cą
n po ma ga przy scho rze niach prze wo du po kar mo -

we go
n spo wal nia sta rze nie się or ga niz mu
n po bu dza wy dzie la nie so ków żo łąd ko wych, dla -

te go od ra dza się pi cie her ba ty oso bom z wrzo -
da mi żo łąd ka

n po zy tyw nie wpły wa na zę by ze wzglę du na za -
war tość flu o ru

n jest źro dłem cen nych mi kroe le men tów np.cyn -
ku i że la za

n dzia ła bak te rio bój czo i prze ciw wi ru so wo
n skład ni ki za war te w zie lo nej her ba cie zwie ksza -

ją ilość bia łych cia łek we krwi
n za wie ra sub stan cje ha mu ją ce po wsta wa nie

zmian no wo two ro wych
n zmniej sza skut ki pro mie nio wa nia ultra -

fioletowego, dla te go przed wy sta wie niem sią
na słoń ce war to ją wy pić dla wzmoc nie nia zdol -

no ści ob ron nych skó ry i or ga niz mu
n za pa rza na krót ko dzia ła od żyw czo, za -

pa rza na dłu żej – uspo ka ja
n po ma ga w oczysz cza niu or ga niz -

mu z tok syn.

W Chi nach i Ja po nii w re gio -
nach o wy so kim spo ży ciu zie lo -
nej her ba ty za ob ser wo wa no
o wie le mniej szą za cho ro wal ność
na ra ka żo łąd ka. Na le ży jesz cze
do dać, że fi li żan ka czar nej her ba -

ty to 25-100 mg te i ny, zie lo nej
znacz nie mniej, bo tyl ko oko lo 8 mg.
Je ze li chce my na pić się do brej her -

ba ty nie po win niś my za le wać jej wrząt -
kiem, lecz po cze kać, aż chwi lę prze sty gnie

(naj lep sza tem pe ra tu ra to ok.80 stop ni Cel sju -
sza, a czas za pa rza nia to 3-4 mi nu ty). Waż na też
jest wo da. Po win na za wie rać ma ło wap nia i chlo -
ru. Je że li więc nie fil tru je my wo dy z kra nu, naj -
le piej jest użyć nie ga zo wa nej wo dy mi ne ral nej.
I jesz cze jed na waż na spra wa. Nie na le ży tym na -
po jem po pi jać le karstw ze wzglę du na moż li wość
in te rak cji, czy li za cho dze nia nie po żą da nych pro -
ce sów che micz nych po mię dzy obu sub stan cja mi.

Nie sądź my, że zie lo na her ba ta to pa na ce um na
wszyst ko i nie trak tuj my jej ja ko le kar stwa na
okre ślo ne do le gli wo ści. Au to ry te tem w tej dzie -
dzi nie jest me dy cy na. Ja mo gę tyl ko za chę cić do
roz sąd ku i ostroż no ści na wet w przy pad ku pi cia
zwy kłej wo dy.

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

Czas na zieloną herbatę 
w Chi nach
drze wa 
her ba cia ne
osią ga ją 

32
me try 

wy so ko ści
i wiek na wet
do 

1700 
lat.
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Co wiemy o kolorach? 

Ko lo ry ist nie ją „od za wsze”, tak jak słoń ce.
Fi zy cy mó wią, że ko lor to for ma ener gii

któ ra jest od bie ra na przez ko mór ki świat ło czu łe
siat ków ki oka. Róż ne ko lo ry to róż ne czę stot li -
wo ści roz poz na wa ne przez na sze oko. 

Czło wiek nie od ra zu roz poz na wał wszyst kie
bar wy. Na dro dze ewo lu cji roz po czął od ko lo ru
czar ne go i czer wo ne go, po tem stop nio wo za czął
wi dzieć ich wię cej. Obec nie na sze oko roz poz na -
je tyl ko 256 ko lo rów, choć ist nie je ich w przy ro -
dzie oko ło 16 mi lio nów. Wi dzi my tyl ko ko lo ry
w do stęp nym dla nas za kre sie, czy li od czer wie -
ni do fio le tu. Ultra fiolet i pod czer wień są nie dla
nas, ale od pew ne go cza su mo że my je „zo ba czyć”
za po mo cą od po wied nich przy rzą dów. 

Tak jak wszyst ko co nas ota cza, ko lo ry też ma -
ją na nas wpływ. Wy star czy po wie dzieć, że ina -
czej fun kcjo nu je my w ra dos nych pro mie niach
słoń ca, a ina czej, gdy za ok nem jest sza ro smut -
no i desz czo wo. 

Bar wy ma ją na nas okre ślo ny wpływ ze wzglę -
du na psy cho fi zycz ne uwa run ko wa nia. Na przy -
kład zie leń – ko lor wsze cho bec ny w przy ro dzie
– bę dzie nas uspo ka jać i re lak so wać. Czer wień,
to ra czej ko lor agre syw ny, po bu dza ją cy.

Ko lo ry na bra ły róż nych zna czeń w róż nych kul -
tu rach. W Azji biel jest ko lo rem ża ło by. W Eu ro -
pie jest nim czerń. 

Co raz wię cej lu dzi in te re su je się obec nie chro -
mo te ra pią, czy li le cze niem ko lo ra mi. Już w sta -
ro żyt no ści wie dza o ko lo rach i ich wpły wie na
zdro wie by ła sze ro ko wy ko rzy sty wa na w te ra pii,
choć nie umia no wte dy jesz cze (jak są dzi my),
okre ślić dłu go ści fal dla po szcze gól nych barw. 

JJaakk  ttoo  ddzziiaa  łłaa??  
Mózg po otrzy ma niu in for ma cji o ko lo rze, wy -

sy ła z ko lei im puls w for mie ne u ro prze kaź ni ka
do od po wied nie go gru czo łu do krew ne go, któ ry
re a gu je re ak cją hor mo nal ną. Hor mo ny prze no -
szo ne po przez układ krwio noś ny od dzia łu ją na
na rzą dy we wnętrz ne. Ja ko że np. ko lor czer wo -
ny dzia ła po bu dza ją co, ten me cha nizm uru cha -
mia wy dzie la nie sub stan cji po bu dza ją cych. 

Po daj my kil ka przy kła dów. 
CZER WO NY – po pra wia ape tyt, do da je pew no -

ści sie bie 
PO MA RAŃ CZO WY – le czy ar tre tyzm, cho ro by

ne rek, po ma ga w tra wie niu
ŻÓŁ TY – uła twia ko mu ni ka tyw ność, le czy ane -

mię, 
ZIE LO NY – wal czy ze stra chem, po ma ga w cho -

ro bach ser ca, le czy an gi nę
NIE BIE SKI – so jusz nik mię dzy in ny mi przy od -

chu dza niu, pod wyż szo nym ciś nie niu krwi, gry -
pie i sta nach le ko wych

FIO LE TO WY – uła twia za sy pia nie, sprzy ja me -
dy ta cji i pra cy twór czej

Je że li ktoś lu bi ubie rać się w róż ne od cie nie
SZA RO ŚCI, pod świa do mie pra gnie ukryć się przed
świa tem ze swo i mi prob le ma mi. In for mu je, że nie
chce wy słu chi wać żad nych rad i sam so bie po ra -
dzi ze swo im ży ciem. To rów nież ko lor lu dzi nie -
śmia łych, wo lą cych nie wy róż niać się w tłu mie.
Ko lor sza ry sym bo li zu je brak pew no ści sie bie, re -
zy gna cję, na wet stan de pre sji.

Ko lor BRĄ ZO WY – to sym bol zie mi i so lid nej
pod sta wy. Da je po czu cie sta bi li za cji, spo ko ju i po -
czu cia bez pie czeń stwa. Oso ba pre fe ru ją ca ten ko -
lor czę sto in for mu je: waż ne są dla mnie su mien -
ność i pra co wi tość, sta ram się być od po wie dzial ny
i rze tel ny. Czło wiek lu bią cy brąz do kła da wie lu
sta rań, aby wy ko ny wać per fek cyj nie swo ją pra -
cę. Mo że war to więc na spot ka nie z na szym ewen -
tu al nym sze fem za ło żyć właś nie coś w tym ko lo -
rze.

BIEL – sym bo li zu je na dzie ję, wia rę, czy stość,
ufność i do kład ność. Ozna cza wy trwa łość i du -
mę. Ko lor bia ły chęt nie no szą ci, któ rzy sta ra ją
się być nie za leż ni i nie zno szą żad nych ogra ni -
czeń. Pra gną pod kre ślić włas ną in dy wi du al ność,
sa mo dziel ność i doj rza łość. 

PO MA RAŃ CZO WY – jest ko lo rem peł nym ener -
gii i ciep ła. Przy wo łu je mi łe sko ja rze nia, in for -
mu je o spon ta nicz no ści, życz li wo ści i po zy tyw -
nym na sta wie niu. Je śli brak ko muś op ty miz mu
i czu je się za gu bio ny, ten ko lor po mo że prze ła -
mać stan znie chę ce nia, apa tii i uła twi pre cy zo -
wa nie pla nów. 

Z CZAR NYM ko lo rem ko ja rzy się to co ne ga -
tyw ne: nie na wiść, złość, strach, lęk, de pre sja. 

Ko lor CZER WO NY ozna cza ży cie, ener gię, dzia -
ła nie, jak rów nież wszel kie dy na micz ne prze ja -
wy ży cia łącz nie z agre sją. Czer wo na płach ta i byk
to nie o dłącz ne sko ja rze nie. Ko mu ni kat czer wie -
ni to: za u waż mnie, mam du żo ener gii, chcę dzia -
łać i re a li zo wać się. Zo bacz ja ką je stem atrak cyj -
ną oso bą. 

RÓ ŻO WY to ko lor de li kat no ści, dziew czę ce go
dzie ciń stwa, czu ło ści i sub tel ne go ciep ła.

By wa, że za ko bie cą ko kie te rią „tej pani w ró -
żo wym” kry je się żal za zbyt krót kim dzie ciń -
stwem, do ma ga nie się opie ki, czu ło ści oraz proś -
ba: poz wól mi być dziec kiem, któ re sku pi się na
swo ich po trze bach, nie ocze kuj ode mnie doj rza -
ło ści i do ro sło ści.

W fer wo rze ciąg łe go po śpie chu za po mi na my
o wie lu as pek tach na sze go ży cia. Nie zda je my so -
bie też spra wy z po tę gi ko lo rów, któ re są prze -
cież for mą ener gii i wpły wa ją na na sze za cho wa -
nia, na stro je, a na wet zdro wie.

Wie dza o ko lo rach i ich za sto so wa niu jest obec -
nie bar dziej po wszech na i do stęp na niż daw niej.
Ist nie je na wet Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie
Ko lo rów. Są szpi ta le w któ rych od po wied nie ko -
lo ry sal wspo ma ga ją le cze nie. Tur ku so wy zwię -
ksza od por ność, nie bie ski po ma ga w od zy ska niu
spo ko ju itd. 

Je śli ktoś tęsk ni za przy ro dą i ma ma ło cza su
by się nią na cie szyć, mo że pew ne go dnia po ma -
lu je pod ło gę na zie lo no, czy ku pi w tym ko lo rze
dy wan lub wy kła dzi nę. Ścia ny mo gą przy brać sło -
necz ną bar wę, a su fit za spra wą błę kit nej far by
zmie ni się w na miast kę nie ba.

Ja ko że każ dy z nas jest je dy ny i nie pow ta rzal -
ny, kwe stię ko lo rów bę dzie wi dział po swo je mu.
Ktoś mo że wzru szy ra mio na mi – a po co mi to,
in ny zro bi wy łom w bu dże cie i na bę dzie ster tę
ksią żek na ten te mat, lub za cznie bu szo wać w sie -
ci. Jak by nie by ło, ko lo ry ist nie ją i już! 

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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QUALITY OF SERVICE 
jest firmą, która oferuje 

PŁATNE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA I ADMINISTRACJI

Q
UA

LITY OF SERVICE
UWAGA! NOWY NUMER TELEFONU 

– 0903 122 15 (1,5 €/min)

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

Tel: 0903 12 215 (1,5€/min)
E-mail: info@qualityofservice.be

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

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



Porównanie cen 
w wybranych marketach!
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1 Jabłka 1 kg € 1,30 € 1,49 € 1,79 € 1,29

2 Gruszki 1 kg € 1,40 € 1,99 € 2,39 € 1,99

3 Banany 1 kg € 0,99 € 2,29 € 0,99 € 0,99

4 Truskawki  500 g € 3,30 € 3,69 € 3,39 € 2,99

5 Melon € 0,95 € 1,15 € 1,15 € 1,20

6 Mango € 0,99 € 1,99 € 1,49 € 1,10

7 Ananas € 1,59 € 2,89 € 1,49 € 1,80

8 Pomarańcze 2 kg € 2,39 € 2,69 € 2,49 € 2,50

9 Brzoskwinie 1 kg € 1,29 € 2,49 € 1,35 € 2,49

10 Białe winogrona 500 g € 1,39 € 1,59 € 2,39 € 2,99

11 Czereśnie 500 g € 2,99 € 3,99 € 6,00 € 4,99

12 Cytryny 500 g € 0,85 € 0,90 € 0,85 € 0,84

13 Avokado € 1,59 € 1,49 € 1,56 € 1,60

14 Kiwi 1 kg € 1,99 € 2,30 € 2,29 € 2,29

15 Marchewka 1 kg € 0, 79 € 0,85 € 0,79 € 0,95

16 Fasolka szparagowa 500 g € 1,49 € 2,69 € 1,79 € 1,99

17 Kalafior € 1,49 € 1,69 € 1,39 € 1,89

18 Brokuły € 0,69 € 2,99 € 0,70 € 0,75

19 Ogórek € 0,45 € 0,39 € 0,45 € 0,36

20 Sałata € 0,75 € 0,69 € 0,75 € 0,67

21 Papryka 3*mix € 1,09 € 1,99 € 1,19 € 1,87

22 Pomidory 1 kg € 1,09 € 0,79 € 1,10 € 0,99

23 Cebula 1 kg € 1,19 € 1,69 € 2,09 € 1,39

24 Pieczarki 500 g € 1,19 € 1,79 € 1,29 € 1,40

25 Ziemniaki 5 kg € 2,99 € 4,99 € 3,49 € 4,98

Razem: € 36,22 € 51,49 € 44,65 € 46,3

Owoce i warzywa Aldi Carrefour Lidl Delhaize

Spe cjal nie dla Pań stwa po rów na liś my ce ny 25 róż nych owo ców i wa rzyw 
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 owo ce i wa rzy wa w da nym skle pie w lip cu 2011)

ssppoorrzząąddzziiłłaa  IIzzaabbeellaa  KKrrzzyyssiiaakk



Szaszłyki wieprzowe z cebulą
i papryką 
SSkkłłaaddnniikkii::
ll 775500 gg  wwiieepprrzzoowwiinnyy  nnpp..  ppoollęęddwwiiccaa  
ll 33  cczzeerrwwoonnee  cceebbuullee  ll 22  cczzeerrwwoonnee  ppaapprryykkii
ll SSookk  zz jjeeddnneejj  lliimmoonnkkii  ll 33  łłyyżżkkii  ssoossuu  ssoojjoowweeggoo
ll 6600  mmll  oolleejjuu  ll SSóóll,,  ppiieepprrzz

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa::
1. Mięso umyć, osuszyć i pokroić w kost kę. Ce -

bu le ob rać i po kro ić w ka wał ki. Pa pry ki umyć,
usu nąć gnia zda na sien ne, miąższ po kro ić w ka -
wał ki. Mię so na bi jać na prze mian z ce bu lą i pa -
pry ką na pa ty czki do sza szły ków.

2. Sok z li mon ki do kład nie wy mie szać z so sem
so jo wym i ole jem. Po lać sza szły ki, przy kryć
i od sta wić na ok 30 min. Po 15 min ob ró cić. 

3. Sza szły ki wy jąć z ma ry na ty, opró szyć z obu
stron so lą i pie przem. Na stęp nie piec ok. 10
min na roz grza nym gril lu, od cza su do cza su
sma ru jąc po zo sta łą ma ry na tą.

RRAA  DDAA::
Drew nia ne pa ty czki do sza szły ków na le ży przed
uży ciem wło żyć na kil ka go dzin do wo dy. Dzię ki
te mu nie bę dą się przy pa lać.

Wpraw dzie wa ka cje to czas od po czyn ku, war to jed nak po my śleć o za pa sach na zi mę. Słod kie kon -
fi tu ry przy da dzą się zwłasz cza zi mą, a ich zro bie nie na praw dę nie zaj mie du żo cza su. Na sze bab cie
ca ły mi dnia mi sma ży ły po wi dła i mie sza ły kon fi tu ry. Dziś pysz ne prze two ry moż na przy go to wać
w pół go dzi ny. Bę dzie to do sko na ły do da tek do pie czy wa lub her ba ty zi mo wą po rą.

Gdy od wie dzą nas go ście, naj le piej roz pa lić gril la i upiec sza szły ki. Przy sma ki z gril la to wy ma -
rzo na prze ką ska na wa ka cyj ne spot ka nia to wa rzy skie. Pod czas wspól ne go gril lo wa nia jest mnó -
stwo cza su na mi łe po ga węd ki.

MMaa  rriiuusszz  KKrrzzyy  ssiiaakk

Kuchnia męskim okiem  

Mus truskawkowo-śmietanowy 
SSkkłłaaddnniikkii::
ll 115500 gg  ttrruusskkaawweekk  ll 11  llaasskkaa  wwaanniilliiii  ll ccyyttrryynnaa
ll 220000 gg  ccuukkrruu  żżeelluujjąącceeggoo  
ll 5500 gg  śśmmiieettaannkkii  3366%%  

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa::
1. Truskawki należy umyć, osuszyć papierowym

ręcznikiem i usunąć szypułki. Owoce pokroić
w kostkę. 1 laskę wanilii przekroić wzdłuż na
pół i zeskrobać rdzeń.

2. Owoce zmiksować z rdzeniem z wanilii, sokiem
z 1/2 cytryny do tego dodać cukier żelujący.
Następnie dodać śmietankę i dokładnie
wymieszać.

3. Mus przełożyć do wyparzonych i starannie
wytartych słoików, a następnie mocno zakręcić.
Przechowywać w lodówce nie dłużej niż 14 dni.
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Zde cy do wa nie
po le cam!

WWoojj  cciieecchh  CCeejj  rrooww  sskkii  „„RRiioo  AAnnaa  ccoonn  ddaa--GGrriinn  ggoo
ii oossttaa  tt  nnii  sszzaa  mmaann  ppllee  mmiiee  nniiaa  CCaa  rraa  ppaa  nnaa””..

W książ ce au tor opi su je ko lej ną ze swo ich fa -
scy nu ją cych wy praw w głąb ama zoń skiej dżun -
gli. Dzię ki Cej row skie mu mo że my po znać kul tu -
rę In dian Ca ra pa na – praw dzi wych rdzen nych
In dian ży ją cych z da la od cy wi li za cji. Nie bez po -
wo du Cej row ski bo wiem pi sze, że na le ży praw -
do po dob nie do osta t nie go po ko le nia, któ re kul -
tu ry pier wot ne mo że jesz cze do świad czyć na
włas nej skó rze. Ko lej ne, prze czy ta ją o nich co
naj wy żej w książ kach, zo ba czą je na ko lo ro wych
ilu stra cjach.

Au tor cze kał aż 8 lat z na pi sa niem książ ki, aby
„wszyst kie moż li we śla dy w dżun gli za ro sły”.
Znisz czył też kli sze ze zdję cia mi. Wszyst ko po to,
aby bia li lu dzie nie by li w sta nie od na leźć te re -
nów, któ re w swo jej książ ce opi sał.

Książ kę po dzie lo no do dat ko wo na osob ne Księ -
gi, co poz wa la nam choć w nie wiel kim stop niu
zo rien to wać się, ja ki bę dzie ich cha rak ter.

Księ ga Słoń ca prze no si nas do Las Lla nos na
roz le gle pła skie zie mie po ło żo ne na wschód od
An dów, na po cząt ku Ko lum bii i We ne zu e li. Słoń -
ce, upał i wi za wbi ta kra kow skim tar giem za 6
do la rów. Jesz cze tyl ko lot za jeż dżo nym ro syj skim
gru cho tem z miej scem sie dzą cym na trum nie i już
Woj ciech Cej row ski jed ną no gą do le ciał do Mi -
tu.

Po ra na Księ gę Bło ta. Dro dzy Ami go. Tu koń -
czy się cy wi li za cja a za czy na pusz cza. Czym zaj -
mu je się lud ność owe go mia sta? Prze krę ta mi. Nie
upra wia się tu nic, no po za ko ka i ną…. Wszak to
„czy ściu sień ki biz nes”.

Ko lej na Księ ga Mgły, otwie ra przed na mi wro -
ta dżun gli. Zmie rza ją ku nim: bia ły „pan”, dwaj
In dia nie i świ nia… Tej osta t niej przy pa dła ro la
wy baw cy i ra to wa nia roz bit ków: naj pierw od uto -
nię cia, póź niej od śmier ci gło do wej. Po zna je my
od kuch ni plan ta cję ko ki (nie my lić z ko ka i ną),
tra dy cyj nej używ ki w An dach. In dia nie żu ją jej
li ście, Me ty si i Bia li pi ją her ba tę – ma te de co ca,
któ ra w tej for mie dzia ła na or ga nizm czło wie ka
jak ka wa. W Ko lum bii na włas ny uży tek moż na
po sa dzić czte ry krza ki ko ki. O ile ko ka jest dla
In dian co dzien no ścią, przy jem no ścią ży cia, tak
z ko ka i ną – wy two rem dia bel skim, nie chcą mieć
nic wspól ne go.

Czas roz po cząć Księ gę Dy mu. Znaj du je my tu
in for ma cje od noś nie po jmo wa nia przez In dian
cza su, spo so bu trak to wa nia przez nich ży cia
i śmier ci, ro li tań ca i świąt ple mien nych, a tak -
że te o ży ciu sek su al nym, po zy cji sza ma nów w wio -
sce czy ska no wa niu przez nich my śli.

Przed na mi punkt kul mi na cyj ny – Dzi kie Zie -
mie czy li Księ ga Stra chu. Rio Ana con da – krę ta
rze ka ko lo ru ana kon dy. Czas pły nie na wy ry wa -
niu klesz czy, za ba wia niu psa sza ma na, któ ry
z ucie chy się ze psuł bo za czął mer dać ogo nem.

W Księ dze Mgły do cie ra my na zie mie, do któ -
rych nie do tarł ża den grin go. Tu dżun gla nie ma
koń ca. Tu dzie ją się rze czy, o któ rych nie mie liś -
my po ję cia. Cza ry! Ma gia, któ ra mi mo za pew nień
o au ten tycz no ści hi sto rii wy da je się być 3x na
nie: nie re al na, nie praw do po dob na i nie wia ry god -
na.

Czas na Księ gę Szep tów. W tej czę ści Cej row -
ski za wsty dza Cop per field’a de mon stru jąc onie -
mia łej ple mien nej wi dow ni sztu czkę z wap nem
mu su ją cym.

Przed na mi osta t nia już Księ ga Po wro tu. Coś
się koń czy, by coś mog ło się roz po cząć. Cej row -
ski koń czy swą wę drów kę i roz po czy na pi sa nie
ni niej szej książ ki. A my? My sta je my się świad -
ka mi osta t nie go sza ma na ple mie nia Ca ra pa na… 

Co in try gu ją ce go moż na zna leźć w „Rio Ana -
con da”? Po pier wsze, po czu cie hu mo ru au to ra,
po łą czo ne z je go in te li gen cją, co da je mie szan kę
wy bu cho wą. Du żo sma czku i uro ku do da ją książ -
ce... Przy pi sy. Peł nią fun kcje swe go ro dza ju pa -
uz w lek tu rze, do wia du je my się dzię ki nim ma sę
cie ka wych rze czy, a jed no cześ nie spra wia ją, że
czy ta jąc nie moż na się nie uśmiech nąć, a na wet
chi cho tać pod no sem. Zwień cze niem są fo to gra -
fie: do sko na łe, bar wne, peł ne ży cia. 

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk

WWaarrttoo  pprrzzeecczzyyttaaćć
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„„CCOO  MMOO  CCOO  MMOO””  ––  kkuucchh  nniiaa  bbaa  sskkiijj  sskkaa  
O tym, że je dze nie mo że być wiel ką przy jem no -

ścią, nie trze ba chy ba ni ko go prze ko ny wać. Na -
zwa „Co mo co mo” w do słow nym tłu ma cze niu ozna -
cza „jak mam jeść”. W tym lo ka lu – co spo do ba
się zwłasz cza dzie ciom – na le ży jeść rę ka mi, co
jest z resz ta na pi sa ne tuż pod na zwą lo ka lu: „use
yo ur fin gers”. Mam prze ko na nie gra ni czą ce z pew -
no ścią, że na wet naj wię ksze nie jad ki bę dą mia ły
ocho tę spró bo wać. 

Na sto łach za mo co wa ne są taś mo cią gi, na któ -
rych ni czym w fa bry ce prze su wa ją się pro du ko -
wa ne w otwar tej kuch ni spe cja ły. Każ da z ka te -
go rii je dze nia jest przy pi sa na jed ne mu z sied miu
ko lo rów ta le rzy. Na spe cjal nych tab li cach znaj -
du ją się ob jaś nie nia: np. ko lor nie bie ski to ry by,
zie lo ny – we ge ta riań ski, a czer wień ozna cza ostre
po tra wy. W każ dy pier wszy wto rek mie sią ca od -
by wa sie de gu sta cja win: 7 róż nych win – 7 sma -
ków.

W „Co mo co mo” moż na coś zjeść, a póź niej pła -
ci się za ilość pu stych ta le rzy. Jest to po łą cze nie
tra dy cji i no wo czes nej tech no lo gii. Moż na ob ser -

wo wać pra cę ku cha rzy, któ rzy na oczach go ści
przy go to wu ją po tra wy ze swie żych pro duk tów. 
Po le cam PIN TXOS – ba skij ską od mia nę ta pas.
1 pin xto – 3,50 eu ro 
3 pin txos – 9,50 eu ro
6 pin txos – 15,50 eu ro
9 pin txos – 21,50 eu ro

„Co mo co mo” to do bre je dze nie, do sko na ła ja -
kość, wy jąt ko wa ob słu ga i sta ran nie do bra na mu -
zy ka. Moż na tu rów nież zor ga ni zo wać uro dzi no -
we przy ję cie dla dzie ci. Gwa ran to wa na do bra
za ba wa!!!
Otwar te:
n wto rek – czwar tek: 18:00 do 22:00
n pia tek – nie dzie la: 12:00 do 14:30 oraz 18:00

do 22:00

AAddrreess::  
Kam men stra at 75
2000 An twer pen

Te le fon: + 32 3 232 02 10
Stro na www: www.co mo co mo.be

GGoo  śśkkaa  PP..

Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można 
zjeść

Czytelnicy polecają kulinarnie
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Miejsce 
na Twoją
reklamę

kontakt:
redakcjachildrenofeurope@yahoo.com

tel. 0489/823 803 

JK Elektro
Usługi elektryczne

Jacenty Kowalski
Meierhoek 31
2170 Merksem 

Gsm 0495340632
Btw 0822404305





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

OOrr  ddee  vvaann  aadd  vvoo  ccaa  tteenn  ttee  AAnn  ttwweerr  ppeenn
Bo li var pla ats 20/15, 2000 An twer pen, tel.03/260 72 50
godz. przy jęć od 14.30 – 16.00
Naj le piej umó wić się wcześ niej na spot ka nie;
W okre sie li piec, sier pień – tyl ko we wtor ki i czwar tki.
Uma wia my się tyl ko te le fo nicz nie w godz 10.00-12.00,
tel. 03/260 72 80

Waż ne nu me ry te le fo nów 
w Bel gii i An twer pii oraz przydatne informacje:
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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
• Gwa ran tu je po uf ność

Kon takt:
Pon-Pt: 18:00 do 21:00
Sob-Niedz: 12:00 do 21:00
Syl wia: (+32) 0496.92.32.40

Dziękujemy 

SSeennaattoowwii  RRPP

zzaa  wwssppóółłffiinnaannssoowwaanniiee

pprroojjeekkttóóww  

Korowód i Kiermasz Polski.

Fundacja 
Children of Europe

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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