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od redakcji 

Tym razem, zamiast tradycyjnego wstępu, chcemy zaprosić wszystkich na kolejny
miesiąc, listopad, na dwa wielkie wydarzenia.
Takiego czegoś jeszcze w  Antwerpii nie było.
Nareszcie tutejsza Polonia może brać udział w fantastycznych imprezach i artystycznych
wydarzeniach.

55  lliissttooppaaddaa  
Zapraszamy wszystkich na Najlepszą Polską Imprezę z muzyką na żywo
Polskie przeboje (i nie tylko), Zespół „Nietykalni” z Brukseli.
Polskie piwo, przysmaki i przede wszystkim dobra zabawa.
Takiej imprezy nie wolno przegapić, bo takiej imprezy jeszcze nie było!!!

1133  lliissttooppaaddaa  
Zapraszamy wszystkich na Kabaret w doborowej obsadzie: Cezary Pazura i Piotr
Bałtroczyk. Rewelacyjna zabawa i dobry humor gwarantowane!

To nic, ze już jesień, że na dworze szaro i smutno, a humory nie dopisują.
U nas będzie wesoło. 

RREEDDAAKKCCJJAA

OODD  PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKKAA  
po wakacyjnej przerwie 
rroozzppoocczzęęlliiśśmmyy  zzaajjęęcciiaa  
dla dzieci i dorosłych.

TTeerraazz  rróówwnniieeżż  ddllaa  mmłłooddzziieeżżyy!!!!!!

Jeżeli masz 16 lat i więcej, chcesz
spędzać czas w towarzystwie swoich
rówieśników, rozwijać swoje pasje,
a przede wszystkim tańczyć, tańczyć
i jeszcze raz tańczyć – zapraszamy
na zajęcia bo na naukę tańca nigdy
nie jest za późno!!! 

Więcej informacji:

tteell..::  00448899  882233--880033,,  
00448888  441166--448811

ee--mmaaiill::
iinnffoo@@cchhiillddrreennooffeeuurrooppee..bbee
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NAJLEPSZA
POLSKA IMPREZA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO

polskie przeboje i nie tylko 
– zespół „Nietykalni” z Brukseli oraz DJ

polskie przysmaki, polskie piwo, polskie klimaty

ZAPRASZAMY
55..1111..22001111,,  ggooddzziinnaa::  2211::0000

MMIIEEJJSSCCEE:: Hoboken, Kapelstraat 296
DDOOJJAAZZDD:: 1, 2, 4, 13  
CCEENNAA:: 10 euro od osoby  wstęp dla osób pełnoletnich
SSPPRRZZEEDDAAŻŻ BBIILLEETTÓÓWW w polskich sklepach: 

„Rarytas” (Lange Leemstraat, Carnotstraat, 
Herentalsebaan-Deurne)

„Anielska kuchnia” Turnhoutsebaan
„Polskie smaki” Bisschoppenhoflan

ZZaappeewwnniiaammyy  bbeezzppiieecczznnąą  ii  uuddaannąą  zzaabbaawwęę

Więcej informacji pod nr tel.: 0489823803, 0483147038 
oraz e-mail: info@childrenofeurope.be  

TAKIEJ IMPREZY 
JESZCZE NIE BYŁO!
OORRGGAANNIIZZAATTOORRZZYY:: PPAATTRROONNAATT  MMEEDDIIAALLNNYY::



Wokre sie je sien no-zi mo -
wym złe na stro je to wa -
rzy szą nam czę ściej niż

la tem. Dni są co raz krót sze, czę sto
pa da deszcz lub śnieg i tęsk ni my za
ciep ły mi pro mie nia mi słoń ca. Wy da -
je się, że ca ły świat to nie w mro ku.
Bra ku je nam mo ty wa cji do dzia ła -
nia, hu mo ry nie do pi su ją i naj chęt -
niej prze spa li byś my te wszyst kie
smut ne, po chmur ne idesz czo we dni.

Wie lu z nas je sie nią czy zi mą do -
pa da se zo no wa de pre sja. Jest to przy -
pa dłość, któ ra od bie ra chęć do ży cia,
po zba wia ra do ści i ener gii.

Na u kow cy twier dzą, że przy czy -
ną tej cho ro by jest prze de wszyst -
kim nie do sta tecz na ilość świat ła
sło necz ne go. Wy cho dzi my ra no do
pra cy czy do szko ły i na dwo rze jest
sza ro. Wra ca my póź nym po po łud -
niem i jest tak sa mo po nu ro. Nie
jest to nie ste ty bez zna cze nia dla
na sze go or ga niz mu. Brak słoń ca
wy wo łu je za kłó ce nia snu, za bu rze -
nia w wy dzie la niu hor mo nów i pro -
wa dzi do roz re gu lo wa nia or ga niz -
mu.

War to wie dzieć, że na tę że nie
świat ła sło necz ne go w li sto pa dzie,
czy lu tym jest pra wie trzy ra zy niż -
sze niż w sło necz ny, wio sen ny dzień
i aż 100 ra zy mniej sze niż la tem.
Z po wo du bra ku świat ła sło necz ne -
go w na szym or ga niz mie zo sta je
za chwia na pro duk cja hor mo nów,
w no cy go rzej śpi my a pod czas dnia
je steś my sen ni i apa tycz ni. Zmie -
nia się stę że nie sub stan cji che micz -
nych w mó zgu, zwłasz cza se ro to -
ni ny, od po wie dzial nej za
kon tro lo wa nie na szych na stro jów.

W tym okre sie je steś my roz draż -
nie ni, ma my prob le my z pa mię cią
i kon cen tra cją. Bra ku je nam ener -
gii i chę ci do dzia ła nia.

GGłłóóww  nnee  oobb  jjaa  wwyy  ddee  pprree  ssjjii  ssee  zzoo  nnoo  --
wweejj
11..  CCiiąągg  łłee  zzmmęę  cczzee  nniiee.. Ma my po czu -
cie, że wszyst ko nas prze ra sta. Nie
je steś my spon ta nicz ni, bra ku je nam
si ły. I co cie ka we, zmę cze nie utrzy -
mu je się rów nież po od po czyn ku.
22..  PPrrzzyy  ggnnęę  bbiiee  nniiee  ii aappaa  ttiiaa.. Wy da je
się, że je steś my cał ko wi cie bez rad -
ni wo bec prob le mów. Ma my skłon -
no ści do pła czu, je steś my obo jęt ni,
a na sza sa mo o ce na jest wstrzą sa -
ją co ni ska.
33..  SSeenn  nnoośśćć.. Od czu wa my ciąg łą po -
trze bę snu, któ ry nie jest re gu lar -
ny i spo koj ny. Ma my prob le my z za -
sy pia niem, kło po ty ze wsta wa niem.
44..  ZZwwiięę  kksszzoo  nnyy  aappee  ttyytt..  Szcze gól nie
na sło dy cze, a zwłasz cza cze ko la -

dę. Ob ja da nie się sło dy cza mi mo że
do pro wa dzić do nad wa gi, a to bę -
dzie już ko lej ny po wód na szej de -
pre sji.
55..  DDrraażż  llii  wwoośśćć..  Wszyst ko i wszy scy
nas de ner wu ją. Ła two wpa da my
w gniew, cią gle je steś my pod de ner -
wo wa ni, czę sto bez po wo du.
66..  LLęę  kkii.. Czę ste wy stę po wa nie sta nów
lę ko wych, po czu cie nie po ko ju. 

Głów ną ce chą tej de pre sji jest jej
se zo no wość, lecz czę ste są przy pad -
ki, gdy se zo no wość za mie nia się
w trwa łość. Znacz na część le ka rzy
se zo no wą de pre sję dia gno zu je ja -
ko zes pół cho ro bo wy i trak tu je ją
tak jak in ne cho ro by, na przy kład
cu krzy cę czy nad ciś nie nie tęt ni cze,
gdyż de pre sji nie moż na po wstrzy -
mać si łą wo li, tak jak nie moż na za -
pa no wać nad wzro stem ciś nie nia,
czy go rą czką.

Z po wo du de pre sji cier pi prze de
wszyst kim na sza psy chi ka, choć rów -
nież czę sto na sze cia ło. Se zo no wa de -
pre sja na le ży do tak zwa nych cho -
rób afek tyw nych, czy li cho rób
zwią za nych zna stro jem. Naj bar dziej
cha rak te ry stycz ne dla de pre sji są
właś nie za bu rze nia na stro ju, któ rym
to wa rzy szą też bó le gło wy, su chość
wustach, za par cia ikło po ty ze snem.
Trze ba pa mię tać, że te go ty pu ob ja -
wy nie prze mi ja ją w cią gu go dzi ny,
czy kil ku dni. Ten pro ces trwa na
ogół dłu żej, ale je że li ob ja wy utrzy -
mu ją się przez po nad dwa ty god nie,
na le ży zgło sić się do le ka rza.

JJaakk  rraa  ddzziićć  ssoo  bbiiee  zz ddee  pprree  ssjjąą  ssee  zzoo  --
nnoo  wwąą??
1. Wy bierz się na fo to te ra pię, czy -
li na świet la nia. Oczy wi ście po kon -
sul ta cji z le ka rzem. Jest to naj czę -
ściej sto so wa na me to da le cze nia
po wyż sze go scho rze nia. Spe cja li -
stycz ny mi lam pa mi na świet la się
oczy sztucz nym i jas nym świat łem.
Za bieg po wi nien od by wać się dwa
ra zy w ty god niu (naj le piej ra no)
i trwać mi ni mum pół go dzi ny.
2. Ko rzy staj z każ de go pro my czka
słoń ca. Sport i wszel kie for my ru -
chu na świe żym po wie trzu, na wet
spa ce ry sprzy ja ją wal ce z de pre sja.
Dla te go w go dzi nach kie dy świe ci
słoń ce war to jak naj czę ściej wy cho -
dzić z do mu.
Bie ga nie, dłu gie spa ce ry, ja zda na
ro we rze, a w se zo nie zi mo wym nar -
ty, łyż wy, czy san ki mo gą po pra -
wić nie tyl ko na szą kon dy cję, ale
i sa mo po czu cie. 
3. Wy jedź na eg zo tycz ne wa ka cje.
Po byt w cie plej szym kli ma cie spo -

wo du je wy rów na nie nie do bo ru wi -
ta min oraz mi kro i ma kroe le men -
tów, pro du ko wa nych przez or ga -
nizm pod wpły wem słoń ca. Na le ży
jed nak pa mię tać, że kil ka dni to za
ma ło na ja ką kol wiek po pra wę. Nasz
eg zo tycz ny ur lop po wi nien trwać
dwa ty god nie.
4. Jedz zdro wo i re gu lar nie. Bar -
dzo waż ne są peł no war to ścio we po -
sił ki.
To praw da, że cze ko la da po pra wia
hu mor, ale tyl ko na krót ko. Po za
tym nie ma dla na sze go or ga niz mu
zbyt wie le do za o fe ro wa nia. Spo ży -
wa jąc du że ilo ści cze ko la dy z ca łą
pew no ścią moż na przy tyć. 
Oso by ze skłon no ścia mi do de pre -
sji po win ny jeść prze de wszyst kim:
ciem ny chleb, ka szę man ną, żół ty
ser, ło so sia i ba na ny. Za le ca się tak -
że spo ży wa nie pro duk tów bo ga tych
w wi ta mi nę B, kwas fo lio wy i ma -
gnez. 
5. Pa mię taj o zio łach. Me li sa, ru -
mia nek, głóg i ba zy lia z pew no ścią
nie za szko dzą.
6. Spo ty kaj się z przy ja ciół mi i zna -
jo my mi. Za pisz się na kurs tań ca
to wa rzy skie go, czy za ję cia zum by
fit ness. Czę ściej od wie dzaj ba sen,
lub si łow nię. Ak tyw ność prze de
wszyst kim. 

Se zo no wa de pre sja do ty ka co ro -
ku mi lio ny lu dzi. I co cie ka we, czte -
ry ra zy czę ściej ko bie ty niż męż -
czyzn. Cier pią też na nią dzie ci.
Kie dy nas do pad nie, nie mo że my
jej lek ce wa żyć. Spe cja li ści twier -
dzą, że ob ni że nie na stro ju w okre -
sie je sien no-zi mo wym mo że mieć
na przy kład zwią zek zak tu al ną sy tu -
a cją ży cio wą, prob le ma mi ro dzin ny -
mi czy fi nan so wy mi. Po dat ność na
wa ha nia na stro jów wią że się ze
szcze gól nym spo so bem po strze ga -
nia świa ta: wi dze niem wszyst kie -
go w czar nych ko lo rach. Co raz
częst sze są przy pad ki, że lu dzie po -
grą że ni w de pre sji nie są w sta nie
fun kcjo no wać bez le cze nia far ma -
ko lo gicz ne go. Le ki po ma ga ją im
za trzy mać ne ga tyw ne my śli i sku -
pić się na co dzien nych obo wiąz -
kach. W nie któ rych przy pad kach
le ka rze za le ca ją psy cho te ra pie, lub
po le ca ją na przy kład aku pun ktu -
rę.

Przy go tuj my się więc na je sien -
no-zi mo we dni i nie daj my się se -
zo no wej de pre sji. Roz po czy na my
se zon ciep łych kur tek, sza li ków,
rę ka wic, cza pek, skar pet i...grza -
ne go wi na. 

By le do wios ny!
AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa

Sezonowa depresja
Z powodu
braku światła
słonecznego
w naszym
organizmie
zostaje
zachwiana
produkcja
hormonów,
w nocy gorzej
śpimy
a podczas dnia
jesteśmy senni
i apatyczni
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Bilety w cenie 20, 25, 30 euro do nabycia:



Ucz się ucz, nauka to potęgi klucz
Jak się uczyć?
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Dzi siej szy świat, to na tłok in for ma cji za -
le wa ją cy nas w za ska ku ją cym tem pie
ze wszyst kich stron. Te le wi zja, ra dio,

in ter net, pra sa, w każ dej se kun dzie do star cza -
ją nam no wych in for ma cji. Jak się w tym wszyst -
kim nie po gu bić i od róż nić to co istot ne od me -
dial ne go śmiet ni ka? 

Ten sam prob lem do ty czy ucze nia się. Jak
przy swo ić so bie naj i stot niej sze frag men ty któ -
re chce my za pa mię tać? W ja ki spo sób usy ste -
ma ty zo wać in for ma cje i jak je od two rzyć kie dy
są po trzeb ne?

Du żą część na sze go ży cia spę dza my na na u -
ce. Po licz my: przed szko le – na ogół trzy la ta, na -
stęp nie szko ła pod sta wo wa – sześć lat. Ko lej ny
etap to trzy let nie gim na zjum, po tem trzy let nie
tech ni kum bądź li ce um. To da je nam 15 lat na -
u ki. Je że li jesz cze do da my stu dia – za łóż my czte -
ro let nie, to w su mie spę dza my 19 lat na sze go
ży cia ucząc się. A prze cież by wa, że lu dzie uczą
się jesz cze dłu żej, koń cząc prze róż ne kur sy, czy
kon ty nu u jąc pra cę na u ko wą. Wnio sek na su wa
się sam: nie stać nas na mar no wa nie cza su. War -
to uczyć się uczyć szyb ko i sku tecz nie. 

Roz po czy na jąc na u kę, dziec ko stoi przed trud -
nym wy zwa niem. Nie dość, że mu si za a kli ma -
ty zo wać się w zu peł nie no wym dla sie bie oto -
cze niu, cze ka je rów nież per spek ty wa
przy swa ja nia wie lu wia do mo ści w krót kim cza -
sie. To ro dzi ce po win ni mu po móc ogar nąć no -
wą dla nie go rze czy wi stość. Co mo gą zro bić?
n prze de wszyst kim na u czyć swo je dziec ko, że

naj waż niej sza jest sy ste ma tycz ność
n wy tłu ma czyć, że od ra bia nie lek cji, sta ran ne

pro wa dze nie ze szy tów i czy ta nie lek tur to
obo wiąz ki, któ re trze ba wy ko ny wać tak sa -
mo jak ro bią to do ro śli, pra cu jąc i wy wią zu -
jąc się ze swo ich za dań

n co dzien nie py tać co jest za da ne, spraw dzać
i po ma gać w od ra bia niu lek cji

n nie wy ma gać od dziec ka te go, aby każ da li -
ter ka w ze szy cie by ła ide al na, gdyż cha rak -
ter pis ma to spra wa in dy wi du al na, wy star czy
ocze ki wa nie sta ran no ści i pil no ści

n uwa żać, aby swo im po stę po wa niem nie znie -
chę cić po cie chy do szko ły, bo to co nam wy -
da je się ła twe, dla dziec ka czę sto by wa po pro -
stu trud ne 

n re a go wać gdy za u wa ży my, iż na sze dziec ko
ma prob le my w szko le. W za leż no ści od ro dza -
ju kło po tów, wi zy ta na przy kład u lo go pe dy
czy psy cho lo ga po mo że w ich roz wią za niu.

Ro dzi ce po win ni pa mię tać, że do bre na wy ki
któ re dziec ko zdo bę dzie w jak naj młod szym wie -
ku za pro cen tu ją w przy szło ści, kie dy obo wiąz -
ków szkol nych bę dzie wię cej. I jesz cze jed no:
na le ży chwa lić dziec ko na wet za naj drob niej -
sze suk ce sy w szko le i pa mię tać, że ciąg ła kry -
ty ka i pod no sze nie po prze czki mo gą do pro wa -
dzić do znie chę ce nia, a na wet za ła ma nia
ner wo we go.

W mia rę do ra sta nia dziec ko sa mo po win no
pa no wać nad szkol ny mi obo wiąz ka mi i od po -

wia dać za nie, a ro dzi ców an ga żo wać tyl ko wte -
dy, gdy na praw dę po trze bu je po mo cy.

Dzie ci w wie ku 12 – 13 lat i ko lej ny etap szko -
ły, to już spra wa o wie le bar dziej zło żo na. To
okres, kie dy na sze po cie chy ma ją swo je za in te -
re so wa nia, upo do ba nia i od kry wa ją swo je zdol -
no ści. Wie dzą, czy ich moc nym pun ktem jest
ma te ma ty ka czy na przy kład bio lo gia, uwiel -
bia ją ry su nek, a nie zno szą mu zy ki. Na u ka jed -
nych przed mio tów przy cho dzi im ła two, z in ny -
mi zaś ma ją prob le my. Tu taj też bar dzo wie le
za le ży od ro dzi ców. Nie moż na bo wiem wy ma -
gać, aby dziec ko mia ło do sko na łe oce ny ze
wszyst kich przed mio tów. To się owszem zda -
rza, ale tyl ko nie któ rzy ucznio wie po tra fią osią -
gać ta kie wy ni ki. Wspie raj my więc za in te re so -
wa nia i pa sje swo ich dzie ci. Wpraw dzie waż na
jest każ da do bra oce na, ale pa trząc dłu go fa lo -
wo, istot ne jest roz wi ja nie wro dzo nych zdol no -
ści, co w przy szło ści mo że za o wo co wać po łą cze -
niem pa sji z pra cą za wo do wą.

JJAAKK  SSIIĘĘ  UUCCZZYYĆĆ,,  ŻŻEE  BBYY  SSIIĘĘ  NNAA  UU  CCZZYYĆĆ..
Każ dy mo że uczyć się szyb ko, to zna czy przy -

swa jać ma te riał w krót kim cza sie. Obec nie po -
pu lar ne są róż ne tech ni ki szyb kie go za pa mię -
ty wa nia, a na u kow cy pra cu ją cią gle nad
me cha niz ma mi pro ce sów za cho dzą cych w mó -
zgu. Zdro wy roz są dek pod po wia da, że wku wa -
nie na pa mięć róż nych for mu łek jest sku tecz -
ne tyl ko do pew ne go stop nia, gdyż szyb ko
pro wa dzi do ga li ma tia su w pa mię ci i nie wia -
do mo póź niej „co do cze go przy piąć”.

Oto kil ka rad na te mat ucze nia się i za pa mię -
ty wa nia.
n od po wied nia mo ty wa cja uła twia re je stro wa -

nie i utrwa la nie in for ma cji
n efek tyw ność na u ki jest wię ksza, je że li nie

dzie li my swo jej uwa gi po mię dzy róż ne czyn -
no ści (nie jest wska za ne w trak cie na u ki pod -
glą da nie te le wi zji, czy przy słu chi wa nie się
głoś nym roz mo wom, do pusz czal na jest przy -
ci szo na, spo koj na mu zy ka)

n do kład ne usta le nie za kre su ma te ria łu, któ re -
go chce my się na u czyć

n okre śle nie pla nu cza su na u ki i wpro wa dze -
nie przerw re lak su ją cych

n wzro kow cy przy go to wu ją so bie ma te riał pod
ką tem wi zu al nym (ko lo ro we pod kre śle nia, za -
zna cze nia)

n słu chow cy mo gą uży wać dyk ta fo nu, aby na -
gry wać swo je wy po wie dzi i po tem ich słu chać

n je że li ma te ria łu do opa no wa nia jest du żo, na -
le ży uczyć się czę ścia mi, to poz wo li na lep sze
przy swo je nie ca ło ści ma te ria łu

n po wta rza nie na u czo ne go ma te ria łu po ma ga
w przy swo je niu go

n nie trak to wać na u ki jak przy kre go obo wiąz -
ku, le piej ją po lu bić, a od pła ci się tym sa mym
Naj lep szym so jusz ni kiem ucze nia się jest pa -

mięć, dla te go war to jej po móc: ko lo ro we pod -
kre śle nia, bar wne kar te czki czy nie szab lo no we
no tat ki – to wszyst ko oka że się bar dzo po moc -
ne. Moż na okre ślo nej bar wie przy pi sać da ną
par tię ma te ria łu. Na przy kład ko lo rem nie bie -
skim ozna cza my tyl ko da ty, zie lo nym na przy -



kład na zwi ska, na czer wo nym opi su je my przy czy ny wo -
jen, a na żół tym jej skut ki. Tu taj jest po le do po pi su
w za leż no ści od upo do bań i po trzeb.

Bar dzo po moc ne jest za pi sy wa nie in for ma cji na mar -
gi ne sach. I uwa ga! Nie wiel kie frag men ty, czy krót kie
ha sła – klu cze, są o wie le ła twiej sze do za pa mię ta nia niż
wię ksza par tia ma te ria łu. Moż na ich się na u czyć na pa -
mięć, a treść im przy po rząd ko wa ną opo wia dać włas ny -
mi sło wa mi. 

Nie któ rzy me to dy cy po le ca ją na u kę po przez sko ja rze -
nia. Ko ja rze nie mo że od by wać się na pod sta wie ko lo -
rów (o czym już wspom nia łam), ale przy dat ne są rów -
nież in ne – na wet naj bar dziej zwa rio wa ne sko ja rze nia.
Waż ne, aby speł ni ły swo ją ro lę. Gdy ucze nie się jest cie -
ka we i nie szab lo no we, tym jest przy jem niej sze i co waż -
ne – sku tecz niej sze. 

War to spró bo wać sko ja rzeń, zwłasz cza ucząc się na
pa mięć dat, nu me rów, lub kom bi na cji cyfr trud nych do
za pa mię ta nia. Na przy kład da ta bi twy pod Grun wal dem,
czy li 1410 rok. Moż na uło żyć krót ki wier szyk np.: „Je -
den czte ry je den ze ro do Grun wal du się przy pię ło”. Sam
pro ces ukła da nia wier szy ka już „dzia ła”. 

W sko ja rze nia mo że my się ba wić tak że w in ny spo -
sób. Ma jąc głów ne ha sło mo że my na za sa dzie sko ja rzeń
z róż ny mi dzie dzi na mi przy pi sy wać to, co po mo że nam
w za pa mię ta niu licz by lub zda rze nia. Na przy kład cyf -
ra 4 ko ja rzy się z krze seł kiem. Sku tecz ną for mą na u ki
jest tak że ucze nie in nych. War to więc po móc ko le dze
czy ko le żan ce.

Głoś ne ucze nie się jest rów nież bar dzo po moc ne. Je -
że li nie ma my w po bli żu żad ne go słu cha cza, za wsze prze -
cież moż na po dzie lić się swo ją wie dzą z biur kiem, sza -
fą, czy ulu bio nym mi siem. 

Ge ne ral nie: naj gor sza w na u ce jest ru ty na i mo no to -
nia. Bo ileż ra zy moż na „kle pać” jed ną for muł kę? Prze -
cież ucząc się, rów no cześ nie mo że my ro bić co kol wiek:
śpie wać, tań czyć, re cy to wać, czy ry so wać na te mat te -
go, co chce my so bie przy swo ić. Nud ne wku wa nie nie
jest naj lep szym spo so bem na do bre oce ny.

Sku tecz ne za pa mię ty wa nie naj chęt niej cho dzi w pa -
rze ze zro zu mie niem. To dzię ki nie mu czło wiek mo że
od two rzyć o wie le wię cej przy swo jo nych in for ma cji, niż
„wy ku wa jąc je na bla chę”. Zro zu mie nie oraz ha sła – klu -
cze, (przy po mi nam bo to waż ne) poz wa la ją rów nież ła -
twiej od two rzyć przy swo jo ną wcześ niej wie dzę.

In nym do brym spo so bem jest rytm. Za u waż my, że je -
steś my w sta nie bar dzo szyb ko za pa mię tać tek sty pio -
se nek, czy frag men ty wier sza. Dla cze go? Bo ma ją włas -
ny rytm. Moż na więc w ra mach na u ki za ba wić się w poe tę
i spró bo wać za pa mię tać ja kiś ma te riał ukła da jąc ry mo -
wan ki np. „Już po no cach mi się śni, 3,14 licz ba „pi”.

Bez wzglę du na to ile ma my lat i jak wie le umie my,
wciąż mo że my się uczyć, na wet bę dąc już do ro słym, pra -
cu ją cym za wo do wo czło wie kiem. Mo że my za jąć się tym
co nas pa sjo nu je, roz wi jać swo je za in te re so wa nia, pójść
na ja kiś kurs aby awan so wać w pra cy. Naj waż niej sze,
by wy brać od po wied ni spo sób na u ki dla sie bie czy dziec -
ka tak, aby nie by ła przy krym obo wiąz kiem, lecz przy -
jem no ścią za któ rą stoi sa tys fak cja i oczy wi ste ko rzy -
ści. 

Nie ma jed noz nacz nej od po wie dzi na py ta nie – jak się
uczyć, po nie waż każ dy z nas jest in ny, ma in ne upo do -
ba nia i pre dys po zy cje. Ale jed no jest pew ne – uczyć się
war to.

AAnn  nnaa  JJaa  nniicc  kkaa
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Dwa ra zy do ro ku prze sta wia -
my wska zów ki ze ga rów:
z cza su let nie go na zi mo wy

(o go dzi nę do ty łu) i z zi mo we go na
let ni (o go dzi nę do przo du). Dzię ki te -
mu la tem za chód słoń ca na stę pu je go -
dzi nę póź niej, we dług wska zań ze ga -
ra. Pod sta wo wy czas to czas zi mo wy,
a czas let ni jest cza sem przej ścio wym
i to on ule ga zmia nie w sto sun ku do
cza su ge o gra ficz ne go. 

Je że li dzień trwa 12 go dzin, to
w cza sie ge o gra ficz nym trwa od go -
dzi ny 5:00 do 19:00, w cza sie let nim
(prze sta wio nym), w go dzi nach od 6:00
do 20:00. 

TTrroo  cchhęę  hhii  ssttoo  rriiii::
Ja ko pier wszy o po trze bie zmia ny

cza su let nie go pi sał Ben ja min Fran -
klin. Uwa żał, że lu dzie po win ni wcześ -
niej kłaść się spać i wcześ niej wsta -
wać, niż ro bią to za zwy czaj. Ale je go
ar gu men ta cja nie by ła na ty le prze -
ko ny wu ją ca aby uda ło mu się zna leźć
sprzy mie rzeń ców do re a li za cji te go
po my słu. 

W 1907 ro ku Bry tyj czyk Wil liam
Wil lett za pro po no wał – bez po wo dze -
nia – aby w okre sie let nim ze ga ry
w An glii by ły prze sta wio ne o 80 mi -
nut, co we dług nie go przy no si ło by
osz częd no ści na oświet le niu do cho -
dzą ce do 2,5 mi lio na fun tów. Ja ko że
wię kszość wy na laz ków po raz pier -
wszy zo sta ła za sto so wa na na woj nie
lub na uży tek woj ska, rów nież zmia -
na cza su po raz pier wszy zo sta ła wpro -
wa dzo na przez Niem cy w kwiet niu
1916 ro ku, pod czas I woj ny świa to -
wej. Prze su nię to wska zów ki ze ga ra
o go dzi nę do przo du, a w paź dzier ni -
ku te go sa me go ro ku o jed ną go dzi -
nę do ty łu. Kil ka lat póź niej to sa mo
zro bi li An gli cy. W 1918 ro ku Kon gres
Sta nów Zjed no czo nych usta lił po dział
na stre fy cza so we w USA i wpro wa -
dził na czas trwa nia woj ny se ce syj nej
obo wią zek wpro wa dze nia i sto so wa -
nia cza su let nie go w ce lu osz częd no -
ści pa li wa słu żą ce go do pro duk cji
ener gii elek trycz nej. 

ZZmmiiaa  nnyy  cczzaa  ssuu  ww EEuu  rroo  ppiiee
W Unii Eu ro pej skiej zmia na cza su

z let nie go na zi mo wy na stę pu je w osta -
t nią nie dzie lę paź dzier ni ka o godz trze -
ciej w no cy. Nato miast zmia na cza su
z zi mo we go na let ni w osta t nią nie dzie -
lę mar ca, kie dy to prze su wa my wska -
zów ki ze ga ra z go dzi ny trze ciej na dru -
gą. Sto su ją to wszyst kie pań stwa
eu ro pej skie z wy jąt kiem Is lan dii.

ZZmmiiaa  nnyy  cczzaa  ssuu  nnaa  śśwwiiee  cciiee
Zmia nę cza su sto su je oko ło 70 kra -

jów na świe cie. Uzna na jest mie dzy in -

ny mi w USA, Ka na dzie, Mek sy ku, Au -
stra lii i No wej Ze lan dii. Je dy nym wy -
so ko uprze my sło wio nym kra jem któ -
ry nie sto su je zmia ny cza su jest Ja po nia.

W Ame ry ce Po łud nio wej pod wój ny
czas obo wią zu je tyl ko w Bra zy lii, Chi -
le i na Fal klan dach. Wię kszość kra -
jów na tym kon ty nen cie kie dyś wpro -
wa dzi ła czas let ni, jed nak obec nie te go
nie czy ni. Zmian cza su nie wpro wa -
dzo no rów nież w wię kszo ści kra jów
Af ry ki i Bli skie go Wscho du. Nato -
miast

w Egip cie pod czas ra ma da nu – świę -
te go mie sią ca po stu w is la mie – czas
zmie nia ny jest na wet trzy krot nie.

Z ko lei Ro sja po raz osta t ni do ko -
na ła zmia ny cza su z zi mo we go na let -
ni w mar cu te go ro ku. Wte dy to pre -
zy dent Mied wie diew za po wie dział, że
z uwa gi na do bro oby wa te li wię cej
prze sta wia nia wska zó wek ze gar ków
nie bę dzie, mię dzy in ny mi z po wo du
„za osz czę dze nia Ro sja nom stre su
i cho rób” z tym zwią za nych.

Obec nie co pół ro ku wska zów ki
prze sta wia ją miesz kań cy wię kszo ści
państw na świe cie, ale co cie ka we, nie
dzie je się to jed no cześ nie, to zna czy
o 2 lub 3 w no cy cza su lo kal ne go.

WWaa  ddyy  ii zzaa  llee  ttyy  zzmmiiaa  nnyy  cczzaa  ssuu
Tak jak wspom nia łam, pod sta wo wy

czas to nor mal ny zi mo wy czas ge o -
gra ficz ny. W okre sie let nim, bez zmia -
ny, był by on nie do sto so wa ny do go -
dzin ak tyw no ści prze cięt ne go
czło wie ka, kie dy sprzy ja te mu wię -
ksza ilość świat ła sło necz ne go. W Pol -
sce pod ko niec czer wca słoń ce wscho -
dzi ło by po go dzi nie 3:00 ra no, kie dy
wię kszość lu dzi po pro stu jesz cze śpi.
Z ko lei za chód słoń ca na stę po wał by
już ok. go dzi ny 20:00. Dla nor mal nie
fun kcjo nu ją ce go czło wie ka to jesz cze
nie po ra na za koń cze nie dnia i kła dze -
nie się spać. Wręcz prze ciw nie, wie -
czo rem wy ka zu je my wzmo żo ną ak -
tyw ność. Wte dy je my ko la cję,
wy bie ra my się do ki na czy przyj mu -
je my go ści. W związ ku z po wyż szym,
zmia na cza su na let ni poz wa la na bar -

dziej efek tyw ne wy ko rzy sta nie świat -
ła sło necz ne go a co za tym idzie, osz -
czę dza nie ener gii elek trycz nej, gdyż
świat ło wie czo rem włą cza się póź niej
a ra no wcześ niej w sto sun ku do cza -
su ge o gra ficz ne go. 

Wię cej świat ła sło necz ne go po po -
łud nia mi jest ko rzyst ne dla han dlu,
upra wia nia spor tów, wy po czyn ku
i in nych czyn no ści wy ko ny wa nych
za zwy czaj po go dzi nach pra cy. Z dru -
giej stro ny mniej sza ilość świat ła po -
ran ka mi jest nie ko rzyst na w rol nic -
twie i in nych za ję ciach za leż nych od
świat ła sło necz ne go. Wy dłu że nie do -
stęp ne go świat ła po po łud nia mi ma
po zy tyw ny wpływ na bez pie czeń stwo
ru chu dro go we go (mniej sza ilość wy -
pad ków i ko li zji), gdyż kie row cy sa -
mo cho dów w wię kszo ści po ru sza ją się
gdy jest jas no. Po wro ty do do mów
przed za pad nię ciem zmro ku rów nież
są bar dziej bez piecz ne. Jed no cześ nie
dwu krot na w cią gu ro ku zmia na cza -
su wią że się ze spo ry mi kosz ta mi, cho -
ciaż by ko niecz no ścią zmian roz kła -
dów ja zdy po cią gów czy au to bu sów.
Przy zmia nie cza su na zi mo wy, po cią -
gi któ re są w tra sie, o 2:00 w no cy
mu szą sta nąć na go dzi nę na naj bliż -
szej sta cji, aby po tem je chać da lej
zgod nie z no wym cza sem.

Z po wo du zmia ny cza su na zi mo wy,
oso by pra cu ją ce w no cy z nie dzie li na
po nie dzia łek, spę dzą na sta no wi sku
pra cy jed ną go dzi nę dłu żej, czy li 30 paź -
dzier ni ka do ba bę dzie trwa ła 25 go dzin.

Zmia na cza su, a zdro wie czło wie ka
Dla lu dzi o usta bi li zo wa nym try bie

ży cia zmia na cza su jest na ogół nie -
ko rzyst na i czę sto po trze bu ją oni na -
wet kil ku dni, aby swój ze gar bio lo -
gicz ny do sto so wać do no wych
wa run ków. Ozna cza to roz re gu lo wa -
nie or ga niz mu dwa ra zy do ro ku.

We dług czę ści le ka rzy, zmia nie cza -
su let nie go na zi mo wy to wa rzy szy spa -
dek licz by za wa łów ser ca. Z ko lei
w cią gu pier wszych sied miu dni po
wpro wa dze niu cza su let nie go licz ba
stwier dzo nych ata ków ser ca wzro sła
śred nio o pięć pro cent. Do chwi li obec -
nej na u kow cy wio dą spo ry, czy zmia -
na cza su ma wię cej plu sów czy mi nu -
sów. Ta kwe stia cią gle po zo sta je
nie roz strzy gnię ta.

Je den z ukra iń skich de pu to wa nych
stwier dził osta t nio, że „ist nie je ze gar
bio lo gicz ny czło wie ka i nie moż na
w ża den spo sób przy nim maj stro wać
i prze sta wiać go. Wszyst ko co dzie je
się z czło wie kiem po win no być zgod -
ne z je go na tu rą”.

Opi nie co do ce lo wo ści opi sa ne go
wy żej przed sięw zię cia po zo sta wiam
Czy tel ni kom.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz  
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Haga
W dniu 24 wrześ nia br. mie -

liś my przy jem ność go ścić
w Szkol nym Pun kcie Kon sul ta -
cyj nym w Ha dze zes pół dzie cię -
cy dzia ła ją cy przy Fun da cji
„Chil dren of Eu ro pe”. Mło dzież
z An twer pii wy stą pi ła przed
ucznia mi SPK z pro gra mem
„Tań ce pol skie”. Pro jekt, w któ -
ry za an ga żo wa ły się dzie ci, był
bar dzo pra coch łon ny i kosz to -
wał mło dych tan ce rzy du żo pra -
cy. Jed nak efekt koń co wy był
god ny po dzi wu. W spo sób przy -
stęp ny i no wo czes ny mło dzież
za pre zen to wa ła tań ce lu do we.
Zna ne pio sen ki pol skie zo sta ły
wy ko na ne w róż nych ję zy kach.
Moż na by ło usły szeć „Kra ko wia -
czek je den...” po pol sku, ho len der -
sku czy fran cu sku. Po re ak cjach
wi dzów moż na wy wnio sko wać,
że pro gram się wszyst kim po -
do bał. Wy stęp mło dzie ży w Ha -
dze był czę ścią tra sy kon cer to -
wej zes po łu, któ rej ce lem jest
pro mo cja kul tu ry pol skiej w ra -
mach pre zy den cji Pol ski w Ra -
dzie Eu ro py, któ ra trwa jesz cze
do grud nia. 
Źró dło: www.spk-ha ga.nl
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Po koncercie dzieci podziwiały słynną Holandię w miniaturze – „Madurodam”
Dziękujemy firmie „Simply the best” za ufundowanie biletów wstępu dla dzieci.



Antwerpia 
to miasto
o wielu
twarzach.
Wiele z nich
ma postać
Matki Boskiej

Pa tron ką An twer pii jest
Mat ka Bo ska. Od „za wsze”

miesz kań cy mia sta od da wa li jej
cześć i pod kre śla li swój ka to li -
cyzm. Jest obec na w An twer pii
nie tyl ko w koś cio łach, ale tak -
że na uli cach mia sta. Na wie lu
ka mie ni cach i na pla cach, prze -
chod niów wi ta ją fi gur ki Ma don -
ny. Miesz kań cy są do ta kich wi -
do ków przy zwy cza je ni, ale dla
tu ry stów jest to nie la da atrak -
cja. An twer pia to mia sto o wie -

lu twa rzach. Wie le z nich ma po -
stać Mat ki Bo skiej, któ ra bar -
dzo czę sto przed sta wia na jest
z Dzie ciąt kiem. Ka pli czki w na -
roż ni kach ka mie nic, to cha rak -
te ry stycz na ce cha wie lu do mów.
Bar dzo czę sto fi gur kom Ma ryi
to wa rzy szą cha rak te ry stycz ne
la tar nie.

Hi sto ria mó wi, że daw ni wła -
ści cie le ka mie nic w An twer pii
któ rzy zde cy do wa li się na za wie -
sze nie la tar ni na swo ich do -

mach, by li do dat ko wo opo dat -
ko wa ni. Ale je że li obok la tar ni
by ła fi gur ka Mat ki Bo skiej, po -
da tek był cof nię ty. Ka mie ni czki
w An twer pii świad czą o świet no -
ści i bo gac twie mia sta. Po wsta -
ły mię dzy XIV a XVI wie kiem, kie -
dy mia sto prze ży wa ło swo ją
świet ność. Miesz cza nie zdo bi li
swo je ka mie ni ce wi ze run ka mi
Mat ki Bo skiej, pro sząc Ją w ten
spo sób o opie kę i ochro nę.

HHaann  nnaa  KKoorrcczz
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Antwerpia, miasto Maryi

Schoytestraat

Bouwemstraat, BleekhofstraatGroenkerkhofstraat,
Oude Koornmarkt

Lange Doornikstraat Lange Klarenstraat,Meir Schoenmarkt

Sint-JozefstraatLamorinierestraat,
Lange Leemstraat

Meereigen Leeuwenstraat,VrijdagmarktOude Koornmarkt, Pelgrimstraat
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Antwerpen Zuid

An twer pen Zu id (po łud nie), zwa na tak że
„Le Pe tit Pa ris”, to bar dzo mod na obec -
nie dziel ni ca mia sta.

Ma swój styl, swój kli mat, wy jąt ko wą ele gan -
cję i coś nie pow ta rzal ne go w cha rak te rze co po -
wo du je, że chce się tu wró cić. W An twer pen Zu -
id po pro stu pew ne rze czy „wy pa da” ro bić, in nych
nie. To tęt nią ce ży ciem ulu bio ne miej sce ar ty -
stycz nej bo he my. Układ ulic w kształ cie gwia zdy,
sze ro kie ale je, du że ta ra sy, wspa nia łe re zy den -
cje przy po mi na ją ce pa ła cy ki, se ce syj ne ka mie ni -
ce i pięk ne wi do ki do złu dze nia przy po mi na ją sto -
li cę Fran cji. Nie któ re źró dła po da ją, że ar chi tek ci
pro jek tu jąc An twer pen Zu id wzo ro wa li się właś -
nie na Pa ry żu.

Ser cem po łud nio wej dziel ni cy jest trój kąt w ob -
rę bie ulic: Wa al se ka ai, Vla am se ka ai i Le o pold de
Wa el pla ats, a naj bar dziej zna nym bu dyn kiem jest
KMSKA (Kró lew skie Mu ze um Sztuk Pięk nych).

Jej hi sto ria roz po czy na się w XVI wie ku, kie dy
Hisz pa nie któ rzy oku po wa li An twer pię zbu do wa -
li na po łud nie od cen trum mia sta twier dzę w po -
bli żu rze ki Schel dy. Po uzy ska niu przez Bel gię
nie po dleg ło ści w ro ku 1830 nie wie le się zmie ni -
ło. Twier dza (cy ta de la) da lej sta ła w cen trum mia -
sta. By ło wpraw dzie mnó stwo po my słów co z tym
fan tem zro bić, ale wła dze mia sta, ewen tu al ni spon -
so rzy i wy ko naw cy nie umie li się po ro zu mieć.

W 1875 ro ku, de kre tem kró lew skim za twier -
dzo no ar chi tek to nicz ne pla ny tej dziel ni cy. Pra -

ce roz po czę to w tym sa mym ro ku. W prze ci wień -
stwie do in nych dziel nic, ta po łud nio wa zo sta ła
bar dzo sta ran nie za bu do wa na. Ar chi tek tu ra jest
bar dzo spój na i po wsta wa ła we dług usta lo ne go
pla nu. W cią gu ko lej nych 25 lat za koń czo no bu -
do wę wię kszo ści głów nych bu dyn ków, a cy ta de -
lę prze nie sio no do in nej czę ści mia sta. W osta t -
niej de ka dzie XX wie ku An twe pen Zu id na bra ło
re al ne go kształ tu. Do cza sów II woj ny świa to wej
by ło to mod ne i po pu lar ne miej sce. Po za koń cze -
niu dzia łań wo jen nych ce ny nie ru cho mo ści spa -
dły, miesz kań cy za czę li opusz czać to miej sce
i dziel ni ca stra ci ła na atrak cyj no ści. W po ło wie
lat 80-tych An twer pen Zu id na no wo za czę ło roz -
kwi tać. W związ ku z tym, że ce ny miesz kań i in -
nych lo ka li użyt ko wych by ły bar dzo ni skie, za -
czę li na pły wać mło dzi, dy na micz ni lu dzie, któ rzy
na no wo oży wi li po łud nie mia sta. W la tach 1980
– 1990 wie le bu dyn ków od zy ska ło swo ją daw ną
świet ność. W daw nym si lo sie zbo żo wym otwar -
to Mu ze um Sztu ki Współ czes nej (MHKA). Od no -
wio no apar ta men ty, za gos po da ro wa no lo ka le na
re sta u ra cje, ka wiar nie i ga le rie sztu ki. 

An twer pen Zu id to ar ty stycz ne, po nad cza so we
cen trum mia sta. To miej sce, któ re sku pia ar ty -
stów, pi sa rzy i ak to rów. Oprócz trzech głów nych
mu ze ów mi łoś ni cy sztu ki ma ją do dys po zy cji dzie -
siąt ki ga le rii sztu ki z eks po na ta mi współ czes ny -
mi a tak że daw ny mi. Są przy tul ne ba ry, ka wiar -
nie li te rac kie, skle py (nie któ re z za byt ko wy mi
meb la mi i an ty ka mi). To tu taj moż na zro bić za -
ku py w mod nych bu ti kach i skle pach zna nych
pro jek tan tów. W Le Pe tit Pa ris są re sta u ra cje ofe -
ru ją ce da nia z kuch ni ca łe go świa ta: od chiń skiej
po hisz pań ską, od wło skiej po tu rec ką. To miej -
sce wy bra li so bie rów nież przed sta wi cie le biz ne -
su otwie ra jąc swo je fir my.

An twer pen Zu id to wi zy tów ka An twer pii i wspa -
nia łe miej sce do ży cia i pra cy.

GGłłóóww  nnee  aattrraakk  ccjjee  ttuu  rryy  ssttyycczz  nnee::
1. RO Y AL MU SE UM OF FI NE ARTS, 

czy li Kró lew skie Mu ze um Sztuk Pięk nych
– KMSKA. 

2. SY NA GO GA w po bli żu Ro y al Mu se um. 
3. KOŚ CIÓŁ ST. MI CHIELS – naj star szy 

koś ciół w An twer pii.
4. MU SE UM VAN HE DEN DA AG SE KUNST

AN TWER PEN – Mu ze um Sztu ki Współ czes nej,
zna ne ja ko MuH KA. 

5. FO TO MU SE UM
6. WA TER PO ORT (Wa ter Ga te) 
7. ZUIDERPERSHUIS – Centrum Sztuki
8. GE RECHTSCHOF – PA ŁAC SPRA WIE DLI -

WO ŚCI (bu dy nek no we go są du)
9. DE PAS SE (Ma ły Pa łac)

10. LE O POLD WA EL PLA ATS
11. LAM BER MON TPLA ATS 
12. PO MNIK SCHELD NA PLA CU MAR NIX
13. GE DEM PTE ZU I DER DOK KEN
14. SIN KSEN FO OT RUE DE SO LE IL
15. MIĘ DZY NA RO DO WE CEN TRUM TAŃ CA

WSPÓŁ CZES NE GO
W następnym numerze przybliżymy perełki
Antwerpen Zuid.

MMaarr  ttaa  WWaa  wwrroocc  kkaa

Antwerpen
Zuid 
zwa na tak że
„Le Pe tit 
Pa ris”
to artystyczne,
ponadczasowe
centrum
miasta

Antwerpia po polsku     październik 2011



MMEE  KKAA  NNIIKK  SSTTRRIIPP  
Me ka nik Strip, to je den z wię kszych i waż niej -

szych skle pów z ko mik sa mi w Eu ro pie, do sko na -
le zna ny wszyst kim mi łoś ni kom te go ga tun ku
sztu ki. Znaj dzie cie tu taj rów nież ko mik sy ame ry -
kań skie,ko lek cjo ner skie fi gur ki po sta ci fil mo wych
i ko mik so wych, Ar tbo ok-i, ko szul ki, pły ty DVD
z ani me oraz spraye. Nad skle pem znaj du je się
ga le ria w któ rej nie jed no krot nie ma ja miej sce wy -
sta wy gra ficz ne. Me ka nik Strip or ga ni zu je rów -
nież kon kur sy pla stycz ne dla mło dych ar ty stów.
Jest rów nież za an ga żo wa ny w kil ka pro jek tów
miej skich na przy kład lam ber mon tmar tre. Obok
skle pu znaj du je się rów nież nie daw no otwar ta Co -
miks Caf fe, gdzie moż na na chwi le przy siąść po
uda nych za ku pach i przej rzeć spo koj nie „co tam
u spawn-a” al bo”ko go mu sial zgła dzić su per-man” 
Adres: Sint Ja cob smarkt 73, 2000 An twer pen
Czyn ne: od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach

od 10:00 do 18:30,  w so bo ty
w go dzi nach od 10:00 do 18:00

LLUU  BBIISSZZ  HHAARRDD  RROOCCKK??  
DE ROTS przy uli cy Mel -

kmarkt 11 to uni kalny bar
w sa mym cen trum An twer pii. 

Ten lo kal, otwar ty każ de go
dnia, jest miej scem spot kań
głów nie me ta low ców oraz pun -
ków. Lu dzie in ne go po kro ju

mo gą czuć się tam
trosz kę nie swo jo.
Czer wo ny, ener ge -
tycz ny ko lor ścian
odzwier cie dla mu zy -
kę, któ ra nie po dziel -
nie tu kró lu je. Jest
nią hard rock. Kon -
cer ty w tym właś nie
ga tun ku od by wa ją
się re gu lar nie w DE
ROTS.

Na wet je śli ak tu -
al nie nie ma nic
w ka len da rzu im -
prez, moż na za wsze
wpaść, za mó wić coś
do pi cia, po grać w bi lard bądź pił ka rzy ki. Moż na
też po pro stu usiąść i po słu chać mu zy ki któ rą nie
wszy scy lu bią, lecz prze cież jest ona obec na w kul -
tu rze (lub je śli ktoś wo li sub kul tu rze) obec nych
cza sów i ja ko zja wi sko, god na jest przy naj mniej
uwa gi. Wię kszość wiel bi cie li hard roc ka – i nie tyl -
ko oni – twier dzą, że mu zy ki w głoś ni kach po win -
no być „ile fa bry ka da ła”. To za wsze kwe stia gu -
stu i na stro ju, lecz w DE ROTS ra czej nie na le ży
się oba wiać uszczer bku na słu chu. Do ba ru przy -
le ga tak że skle pik w któ rym moż na zna leźć pły ty
CD, DVD, vi ny le, T-Shitrts oraz róż ne ga dże ty.
IInn  ffoorr  mmaa  ccjjee  nnaa  ssttrroo  nniiee::  hhttttpp::////wwwwww..ddee--rroottss..bbee//

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

Mekanik Strip

DE ROTS

Przy uli cy Me ir nr 50 stoi pa łac w któ rym za pach hi sto -
rii i cze ko la dy prze ni ka ją się ze so bą. Je go po cząt ki wią -
żą się z bo ga tym kup cem i pi wo wa rem, któ ry osie ro co ny
otrzy ma wszy du ży spa dek po sta no wił wy bu do wać pa łac.
Pech chciał, że bo gacz na gle zmarł i ni gdy nie mógł miesz -
kać w swo im wy ma rzo nym lo kum. Póź niej urzą dził się tu
sam Na po le on Bo na par te a po nim kró lo wie Wil helm I i Le -
o pold II. Współ cześ nie rząd fla man dzki za trosz czył się
o re no wa cję obiek tu i udo stęp nie nie go tu ry stom. 

CCzzee  kkoo  llaa  ddoo  wwee  wwnnęę  ttrrzzee
Na par te rze w kró -

lew skich po ko jach
ma swo ją sie dzi bę
THE CHO CO LA TE
LI NE. Moż na tu po -
dzi wiać mi strzow sko
wy ko na ne cze ko la do -
we fi gu ry a tak że za -
spo ko ić cie kaw skie
oko i po dej rzeć jak
przy go to wu je się cze -
ko la do we pysz no ści.
Pra cow nię cho co la -
tie rów od gro dzo no
szkla ną szy bą, dzię ki
cze mu go ście mo gą
po dzi wiać ich pra cę.
Znaj du je się tu tak że
sklep ofe ru ją cy wy kwin tne pro duk ty z cze ko la dy. Po le -
cam od wie dze nie te go miej sca pod czas spa ce ru po Me ir. 

SSyyll  wwiiaa  SSzzuumm  nniiaakk  

Za ło ży ciel The Cho co la te Li ne – Do mi que Pe ro so o ne
jest mi łoś ni kiem cze ko la dy. Swo je ży cie po świę ca na od -
kry wa nie jej sma ków. W 2009 je go książ ka zo sta ła ogło -
szo na naj lep szą książ ką o cze ko la dzie na świe cie.

Go dzi ny otwar cia:
wto rek-so bo ta 9.30-18.30, nie dzie la-po nie dzia łek 10.30-18.30

Wię cej in for ma cji na stro nach:
wwwwww..tthhee  cchhoo  ccoo  llaatt  llii  nnee..bbee,  wwwwww..ppaa  llee  ii  ssoopp  ddee  mmee  iirr..bbee  

Pa łac pach ną cy 
cze ko la dą 
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PPrroo  sszzęę  ppoo  wwiiee  ddzziieećć  ppaa  rręę  ssłłóóww
oo ssoo  bbiiee??

Mam 35 lat, skoń czy łam stu dia
dzien ni kar skie na Uni wersytecie
Ma rii Cu rie-Skło dow skiej w Lub -
li nie. Je stem szczę śli wą żo ną i ma -
mą.

JJaakk  ttoo  ssiięę  ssttaa  łłoo,,  zzee  zznnaa  llaazz  łłaaśś
ssiięę  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii??

Przy je cha łam 7 lat te mu
wspól nie z mę żem i sy nem do
mo jej ma my, któ ra obie ca ła nam
po moc do pó ki nie sta nie my na
no gi. Za czy na liś my wszyst ko od
ze ra, li czy liś my na odro bi nę
szczę ścia w ob cym kra ju. Na po -
cząt ku za czę łam od sprzą ta nia,
nie mia łam wy bo ru, z cze goś
trze ba by ło żyć.

PPoo  wwiieeddzz,,  cczzyy  zznnaa  jjoo  mmii  ddaa  wwaa  llii
wwssppaarr  cciiee  cczzyy  zznniiee  cchhęę  ccaa  llii  ddoo  ppóójj  --
śścciiaa  nnaa  pprrzzóódd??

Mu szę przy znać, że bli skie oto -
cze nie znie chę ca ło mnie do wyj -
ścia z ja ką kol wiek ini cja ty wą.
Wte dy wszy scy pra co wa li nie le -
gal nie – pra ca na czar no ukształ -
to wa ła po gląd, ze Po la cy na da -
ją się je dy nie do wy ko ny wa nia
prac fi zycz nych i na le ży się z tym
fak tem po go dzić. Ja nie chcia -
łam i nie po tra fi łam, szu ka łam
wyj ścia z tej sy tu a cji. Pro si łam
lu dzi u któ rych pra co wa łam
o po moc w zna le zie niu le gal nej
pra cy. Po krót kim cza sie zro zu -
mia łam, ze oni mi nie po mo gą.

WW jjaa  kkii  ssppoo  ssóóbb  cchhcciiaa  łłaaśś  zzmmiiee  --
nniićć  sswwoo  jjąą  ssyy  ttuu  aa  ccjjęę  ii oodd  cczzee  ggoo  zzaa  --
cczzęę  łłaaśś??

Wie dzia łam, że na u ka ję zy ka
ni der lan dzkie go jest mo ją prze -
pust ką do lep szej przy szło ści.
Za pi sa łam się na ję zyk do CVO
na De ur ne. Na u ka trwa ła 5 lat,
za ję cia od by wa ły się 2 ra zy w ty -
god niu. Po cząt ki by ły bar dzo
trud ne, ale da łam ra dę. Po słu -
gi wa łam się bie gle ję zy kiem an -
giel skim ale zro zu mia łam, że
Bel go wie bar dzo sza nu ją i ce nią
lu dzi, któ rzy sta ra ją się mó wić
po ni der lan dzku, po mi mo, ze na
po cząt ku po peł nia ją du żo błę -
dów.

JJaa  kkii  bbyyłł  ttee  ggoo  eeffeekktt??
W szko le na wią za łam mnó -

stwo no wych zna jo mo ści i to
poz wo li ło mi ru szyć do przo du.
Po zna łam Bra zy lij kę, któ ra pra -
co wa ła w du żej mię dzy na ro do wej

fir mie lo gi stycz nej. Wspom nia -
ła, ze u niej w pra cy po szu ku ją
no wych pra cow ni ków. Do sta łam
się na roz mo wę kwa li fi ka cyj na,
któ ra wy pa dła świet nie, lecz po -
ja wił się prob lem. W Bel gii prze -
by wa łam nie le gal nie. Dwa la ta
póź niej mąż otwo rzył włas ną
dzia łal ność i za le ga li zo wa liś my
nasz po byt. Po raz dru gi tra fi -
łam do tej sa mej fir my na roz -
mo wę. Prze szłam po myśl nie
dwa te sty: lo gi stycz ny i ję zy ko -
wy. By łam z sie bie bar dzo dum -
na, po nie waż zo sta łam za trud -
nio na na peł ny etat.

JJaakk  uukkłłaa  ddaa  jjąą  ssiięę  ssttoo  ssuunn  kkii
ww ffiirr  mmiiee??  CCzzyy  cczzuu  jjeesszz  ssiięę  ssppeełł  --
nniioo  nnaa  zzaa  wwoo  ddoo  wwoo??

Zes pół w któ rym pra cu ję jest
mię dzy na ro do wy – mam ko le -
gów i ko le żan ki z roż nych kra -
jów. W pra cy po tra fi my po go -
dzić róż ni ce kul tu ro we,
sza nu je my sie bie na wza jem.
Uwa żam, że ta kie zróż ni co wa ne
to wa rzy stwo wza jem nie lu dzi
wzbo ga ca, uczy otwar to ści i to -
le ran cji.

Cią gle się roz wi jam, nie sto ję
miej scu, je stem za do wo lo na
z mo jej pra cy. W cią gu 5 lat dwa
ra zy awan so wa łam, czu je się do -
ce nio na.

CCoo  ssaa  ddzziisszz  nnaa  ttee  mmaatt  PPoo  llaa  kkóóww
mmiieesszz  kkaa  jjąą  ccyycchh  ww AAnn  ttwweerr  ppiiii??  II ccoo
iimm  bbyyćć  ddoo  rraa  ddzzii  łłaa??

Uwa żam, ze Po la cy są zdol ni,
kre a tyw ni, pra co wi ci i po tra fią
so bie po ra dzić w naj trud niej -
szych sy tu a cjach. Do ra dzi ła -
bym, aby uwie rzy li w sie bie.
Suk ces przy jdzie z cza sem, tyl -
ko trze ba być kon sek wen tnym
i upar tym. 

CCoo  ssaa  ddzziisszz  oo ddwwuu  jjęę  zzyycczz  nnoo  śśccii
ii ddwwuu  kkuull  ttuu  rroo  wwoo  śśccii??  JJaakk  ttoo  wwppłłyy  --
nnęę  łłoo  nnaa  rroozz  wwóójj  ssyy  nnaa??

Ro dzi ce po win ni być świa do -
mi włas ne go po wo ła nia ja kim
jest prze ka zy wa nie dzie ciom ich
ję zy ka oj czy ste go oraz pie lę gno -
wa nie tra dy cji i kul tu ry ro dzi -
mej. Je śli ro dzi ce chcą, aby ich
dzie ci sta ły się dwu ję zycz ne, mu -
szą sa mi ak tyw nie włą czyć się
w ten pro ces. Po win ni wzbu dzać
mo ty wa cje do na u ki obyd wu ję -
zy ków. Na le ży się po sta rać aby
ję zyk oj czy sty był za cho wa ny
i roz wi ja ny. Pa mię taj my, ze le -
piej jest na kła niać swo je dzie ci

do na u ki ję zy ka pol skie go, niż
jej za nie chać.

Ten mo del wy cho waw czy
zde cy do wa nie wpły wa sty mu -
lu ją co na roz wój mo je go sy na.
Dzię ki kon tak tom z dzieć mi
roż nych na ro do wo ści uczy się
jak być to le ran cyj nym i otwar -
tym na róż ni ce kul tu ro we i ję -
zy ko we. 

CCzzyy  ttwwoo  iimm  zzddaa  nniieemm  KKoośś  cciióółł
KKaa  ttoo  lliicc  kkii  ppeełł  nnii  wwaażż  nnąą  rroo  llęę  ww żżyy  --
cciiuu  PPoo  llaa  kkóóww  nnaa  eemmii  ggrraa  ccjjii??

Są dzę, że pol ski Koś ciół jest
opar ciem dla wie lu Po la ków
miesz ka ją cych w An twer pii, jest
ma łą Oj czyz na. Od gry wa pod -
wój ną ro lę: ja ko mi sja du cho wa,
ję zy ko wa, pod trzy mu ją ca toż sa -
mość na ro do wą oraz ja ko miej -
sce gdzie Po la cy spo ty ka ją się
wy mie nia jąc in for ma cje, dzie lą
się do świad cze niem, po ra dą i po -
mo cą.

GGddzziiee  wwii  ddzziisszz  ssiiee  bbiiee  zzaa  kkiill  kkaa
llaatt??  CCzzyy  zzaa  mmiiee  rrzzaasszz  wwrróó  cciićć  ddoo
PPooll  sskkii??

Jest to trud ne py ta nie na
dzień dzi siej szy nie znam od po -
wie dzi. Tu taj mam pra cę, ro dzi -
nę, przy ja ciół, swo je spra wy i co -
dzien ne ży cie. Jest mi tu taj
do brze.

Pol ska jest mo ją Oj czyz ną.
Tam się uro dzi łam i wy cho wa -
łam. Czu ję przy na leż ność do te -
go kra ju i mo że kie dyś do nie -
go wró cę….

Rozmawiała
IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk
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Uważam, 
że Polacy są
zdolni,
kreatywni,
pracowici
i potrafią sobie
poradzić w
najtrudniejszych
sytuacjach
– rozmowa 
z Marzeną
Janowską

Z łezką w oku, niekoniecznie.
Polak jednak potrafi



Bal kan Fe sti wal 
– wrze sień-gru dzień

Fe sti wal trwa od
wrześ nia te go ro ku
i za koń czy się
wgrud niu te go ro ku.
Głów nym ce lem or -
ga ni za to rów jest
przy bli że nie bo ga tej

kul tu ry i hi sto rii Bał ka nów, dla Eu ro -
py Za chod niej jesz cze nie cał kiem od -
kry tych.

Or ga ni za to rzy za pew nia ją ca ły sze -
reg atrak cji. Po zna nie mu zy ki, tań ca,
fil mu i li te ra tu ry. Bę dzie du żo im prez
to wa rzy szą cych mię dzy in ny mi: wy sta -
wy, war szta ty ku li nar ne, spot ka nia
zprzed sta wi cie la mi kul tu ry bał kań skiej
i cie ka we dys ku sje. 

Pra wie przez ca ły mie siąc w róż nych
pun ktach mia sta za pla no wa no róż no -
rod ne i cie ka we im pre zy. Szcze gó ło we
in for ma cje: da ty, go dzi ny, miej sce i ro -
dzaj im prez, któ re od bę dą się w ra mach
fe sti wa lu na stro nie in ter ne to wej: www.
bbaall  kkaann  ffee  ssttii  vvaall..bbee  

Eco dro me – „Eko lo gicz ne ży -
cie” – 09.10.

Im pre za dla mi łoś ni ków zdro we go try -
bu ży cia i eko lo gicz ne go od ży wia nia.

Oprócz war szta tów or ga ni za to rzy za -
pra sza ją na de gu sta cje eko lo gicz nych
pro duk tów. Bę dą rów nież sto i ska in for -
ma cyj ne za poz na ją ce od wie dza ją cych
z eko lo gicz nym spo so bem ży cia. Prze -
wi dzia no wie le stra ga nów z ro śli na mi,
zio ła mi, rzad ki mi ga tun ka mi wa rzyw,
któ re oczy wi ście wy ho do wa no w spo -
sób eko lo gicz ny.
MMiieejj  ssccee::  RRii  vviiee  rreenn  hhooff  
GGoo  ddzzii  nnyy::  oodd  1133::0000  ddoo1177::0000
WWssttęępp::  bbeezz  ppłłaatt  nnyy

Ka ra o ke – 14.10.
Kto znas nie chciał by choć przez chwi -

le po czuć się jak praw dzi wa gwia zda?
Nie dłu go bę dzie to moż li we. Każ dy znas
bę dzie mógł za śpie wać naj wię ksze prze -
bo je swo ich sce nicz nych ido li.

Wy star czy tyl ko wziąć udział w im -
pre zie ka ra o ke i spraw dzić sam sie bie.
Or ga ni za to rzy za pew nia ją do sko na łą
za ba wę.
MMiieejj  ssccee::  HHeett  OOuu  ddee  BBaadd  hhuu  iiss,,  SSttuu  ii  vveenn  bbeerr  --
ggppllee  iinn  3388,,  22006600  AAnn  ttwweerr  ppiiaa
GGoo  ddzzii  nnaa::  1199::0000
WWssttęępp::  bbeezz  ppłłaatt  nnyy  

Ka ru ze la ję zy ko wa 
– 14.10. i 28.10.

Do sko na ła oka zja do do sko na le nia ję -
zy ka ni der lan dzkie go w in te re su ją cym
to wa rzy stwie pol sko-bel gij skim. Spot -

ka nia da ją moż li wość po zna nia kul tu -
ry, tra dy cji i hi sto rii Bel gii. Moż na rów -
nież za zna jo mić się z co dzien nym ży -
ciem Bel gów i spoj rzeć na wie le spraw
ich oczy ma. W ta kich spot ka niach po -
wi nien wziąć udział każ dy, kto chce udo -
sko na lić zna jo mość ję zy ka ni der lan -
dzkie go.
MMiieejj  ssccee::  CCeenn  ttrruumm  DDeenn  TTiipp  ww DDee  uurr  nnee,,
VVaann  ddeenn  HHaa  uu  ttee  lleeii  7799,,  22110000  DDee  uurr  nnee
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  1199::3300  ––  2222::0000
WWssttęępp::  bbeezz  ppłłaatt  nnyy
WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  nnaa  ssttrroo  nniiee  3311..

Hu ys man An twerp Ra ce
– 15.10.

Naj wię ksze wy ści gi jach tów że glar -
skich w kra jach Be ne luk su. W tym ro -
ku od by wa ją się po raz 24. 

Wza wo dach weź mie udział po nad 230
jach tów i po nad 1000 że gla rzy. Bę dzie
moż na zo ba czyć dzie siąt ki naj roz ma it -
szych ło dzi że glar skich oraz ło dzie ra -
tun ko we. Wię kszość jach tów ża glo wych
pły wać bę dzie pod ban de ra bel gij ska,
ale oko ło 35 pro cent uczest ni ków po -
cho dzi z in nych kra jów. Jak co ro ku im -
pre zę obej rzy kil ka ty się cy wi dzów.

Ża den mi łoś nik że glar stwa nie mo że
opu ścić te go wy da rze nia, ale or ga ni za -
to rzy za pew nia ją, ze rów nież ci, któ rzy
te go ty pu im pre za mi się nie in te re su ją
bę dą usa tys fak cjo no wa ni.

Wię cej in for ma cji na stro nie: wwwwww..aann  --
ttwweerr  pprraa  ccee..bbee

Fa so Dan se The a tre: Kok hu -
ma 7°Sud – 19.10

„Kok hu ma 7°Sud” to no wy pro jekt
Fa so Dan ce The a tre, któ ry po przez ta -
niec, mu zy kę i vi deo prze ni ka do wnę -
trza czło wie ka, do na szych lę ków, do
agre sji, któ ra czai się w każ dym z nas. 
MMiieejj  ssccee::  WWee  rreell  ddccuull  ttuu  rreenn  cceenn  ttrruumm  ZZuu  ii  --
ddeerr  ppeerr  sshhuu  iiss,,  WWaa  aall  ssee  KKaa  aaii  1144,,  22000000  AAnn  --
ttwweerr  ppeenn  GGoo  ddzzii  nnaa::  2200::3300
WWssttęępp::  1155  eeuu  rroo  aa ww ddzziieeńń  kkoonn  cceerr  ttuu  1188
eeuu  rroo

Wię cej in for ma cji na stro nie in ter ne -
to wej: wwwwww..zzuu  ii  ddeerr  ppeerr  sshhuu  iiss..bbee

Pu er to Can de la ria pre sents
Cum bia So cie ty – 20.10.

Tra dy cyj na mu zy ka lu do wa ro dem
z Ko lum bii z do miesz ka fol ku, jaz zu
i swin gu.

Pu er to Can de la ria do fan ta stycz ny
zes pół pro wa dzo ny przez ko lum bij skie -
go pia ni stę i kom po zy to ra, Ju an cho Va -
len cia, któ ry kon cer to wał w Eu ro pie,
Azji i Ame ry ce Po łud nio wej. Nie pow ta -
rzal ne brzmie nie gwa ran tu je po łą cze -
nie pro stych me lo dii lu do wych mię dzy
in ny mi z mu zy ka jaz zo wa. Praw dzi wa
uczta dla mi łoś ni ków mu zy ki po łud nio -
wo a me ry kań skiej.

MMiieejj  ssccee::  WWee  rreell  ddccuull  ttuu  rreenn  cceenn  ttrruumm  ZZuu  ii  --
ddeerr  ppeerr  sshhuu  iiss,,  WWaa  aall  ssee  KKaa  aaii  1144,,  22000000  AAnn  --
ttwweerr  ppeenn  GGoo  ddzzii  nnaa::  2200::3300
WWssttęępp::  1155  eeuu  rroo  aa ww ddzziieeńń  kkoonn  cceerr  ttuu  1188
eeuu  rroo
Wię cej in for ma cji na stro nie in ter ne to -
wej: wwwwww..zzuu  ii  ddeerr  ppeerr  sshhuu  iiss..bbee

Night of the Proms 
– 28.10-29-10

„„KKllaa  ssyy  kkaa  ssppoo  ttyy  kkaa  ppoopp””
Night of the Proms

to je dy ne w swo im
ro dza ju wy da rze nie
mu zycz ne wEu ro pie.
W Bel gii, gdzie im -
pre za ta po wsta ła, or ga ni zo wa na jest już
od 26 lat. Tu spo ty ka ją się kla sy ka ipop,
aria ihit z li sty prze bo jów, gar ni tur i skó -
rza na kur tka, wy so kie ob ca sy i tram pki,
Fry de ryk Cho pin i Shag gy.

Jak mó wi Jan Ve re ec ke, je den z pro -
du cen tów i po my sło daw ców Night Of
The Proms: „Nie ma ra cji ten, kto za -
wsze twier dził, że kla sy ka mu si być su -
cha i po waż na”
MMiieejj  ssccee::  SSppoorr  ttppaa  llee  iiss,,  SScchhiijj  nnppoo  oorr  ttwweegg
111199,,  22117700  AAnn  ttwweerr  ppiiaa
GGoo  ddzzii  nnaa::  2200::3300
WWssttęępp::  oodd  2222  ddoo  4433  eeuu  rroo
wię cej in for ma cji na stro nie in ter ne to -
wej: wwwwww..ssppoorr  ttppaa  llee  iiss..bbee  

Boe ken be urs – Tar gi Książ ki
– 31.10.-11.11.

Li te ra tu ra po pu lar no-na u ko wa i fan -
ta stycz na. Cie ka we książ ki dla dzie ci
i mło dzie ży. Ko mik sy, książ ki ku char -
skie, prze wod ni ki tu ry stycz ne, sztu ka,
i tak da lej.Mo żesz wy bie rać spoś ród po -
nad 200 pun któw pro gra mu! Są wy stę -
py na ży wo, mi ni-spek ta kle te a tral ne,
baj ki dla dzie ci i krót kie war szta ty. 
MMiieejj  ssccee::  AAnn  ttwweerrpp  EExx  ppoo,,  JJaann  RRiijj  sswwiijj  cckkllaa  --
aann  119911,,  22002200  AAnn  ttwweerr  ppiiaa  
WW ggoo  ddzzii  nnaacchh::  1100::0000
––  1188::0000
WWssttęępp::  66  eeuu  rroo  ddzziiee  ccii
ddoo  1122  llaatt,,  ssttuu  ddeenn  ccii,,  
88  eeuu  rroo  ddoo  rroo  śśllii
Wię cej in for ma cji na
stro nie in ter ne to wej:
wwwwww..bbooee  kkeenn  bbee  uurrss..bbee

Wy bra ne im pre zy kul tu ral ne w paź dzier ni ku
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Prawdy i mity o odchudzaniu
Od chu dzaj my
się „z gło wą” Mo da na od chu dza nie

pa nu je od cza su, kie -
dy upo do ba nie do

kształ tów Ru ben sow skich,
z uza sad nie niem „ko cha ne go
cia ła ni gdy nie jest za wie le”,
ustą pi ło miej sca po glą do wi, iż
szczup ła i zwiew na syl wet ka jest
ład niej sza czy lep sza od pu szy -
stej. Praw da jak zwy kle le ży po -
środ ku i jest kwe stią in dy wi du -
al nych za pa try wań pod par tych
zdro wym roz sąd kiem. Nie któ -
rzy być mo że pa mię ta ją mo del -
kę Twig gy, któ ra swo ją szczup -
ło ścią wzbu dzi ła sen sa cję.
Oglą da jąc obec ne po ka zy mo dy
w wy ko na niu nie ty le szczup -
łych ile wy chu dzo nych mo de lek
moż na od nieść wra że nie, że nie -
któ re z nich przy ko lej nym kro -
ku ze mdle ją z wy cień cze nia,
a ich pu sty wzrok tęsk ni za so -
lid ną po rcją gro chów ki. Co
praw da do swo je go wy glą du
panie przy wią zu ją wię kszą wa -
gę niż pa no wie, lecz osta t nio ta
pro por cja za czy na się wy rów ny -
wać. Na na szą syl wet kę wpły -
wa ją dwa głów ne czyn ni ki: ilość
ru chu i spo sób od ży wia nia.

Spe cjal nie dla Pań stwa po sta -
no wi łam spraw dzić praw dy i mi -
ty na te mat od chu dza nia oraz
wpływ spo so bu od ży wia nia na
na szą syl wet kę.

PPRRAAWW  DDYY::
11..  MMęężż  cczzyyźź  nnii  cchhuudd  nnąą  sszzyybb  cciieejj..

Wy ni ka to z fak tu, że na ogół
ma ją bar dziej roz bu do wa ną
tkan kę mięś nio wą. Pod czas
skur czu mięś ni wy twa rza się
ener gia i spa la ne są ka lo rie przy -
ję te wraz z po ży wie niem.

22..  SSttrreess  uuzzaa  lleeżż  nniiaa  oodd  ssłłoo  ddyy  cczzyy..
W chwi lach stre su, gdy spa da
po ziom cu kru we krwi, czę sto
się ga my po coś słod kie go. A to
właś nie cu kier naj szyb ciej za -
spo ka ja głód. Po zje dze niu sło -
dy czy ma my po czu cie za do wo -
le nia i dla te go po wta rza my ten
sche mat. W na szej krwi jest co -
raz wię cej glu ko zy i trzust ka za -
czy na pro du ko wać wię cej in su -
li ny. Je że li sy tu a cje stre so we się
po wta rza ją, bar dzo ła two moż -
na uza leż nić się od sło dy czy.

33..  PPoo  ssiiłł  kkii  nnaa  llee  żżyy  ssppoo  żżyy  wwaaćć  ppoo  --
wwoo  llii  ii ddoo  kkłłaadd  nniiee.. Na spo ży wa -
nie każ de go po sił ku po win niś -
my prze zna czyć oko ło 45 mi nut.
Je że li je my zbyt szyb ko, mózg
nie nad ą ża z wy sy ła niem sy gna -
łów, że głód zo stał za spo ko jo ny
i w efek cie zja da my wię cej niż
po win niś my.

44..  NNiiee  ppoo  wwiinn  nniiśś  mmyy  ppiićć  ppłłyy  nnóóww
ww ttrraakk  cciiee  ppoo  ssiiłł  kkóóww.. Płyn spra -
wia, że po karm w żo łąd ku się
„ubi ja”, przez co wię cej je my.
Gdy po pi ja my w trak cie je dze -
nia, płyn roz cień cza tak że so ki

tra wien ne, co po wo du je
wzdę cia. Nie kie dy się -
ga my po je dze nie bo...
chce nam się pić. Dla -

te go jak naj czę ściej
trze ba pić wo dę na wet

wte dy, kie dy nie czu je my
pra gnie nia, lecz nie w trak -

cie spo ży wa nia po sił ków.
55..  NNaa  wwaadd  nniiaa  nniiee  oorr  ggaa  nniizz  mmuu

uułłaa  ttwwiiaa  oodd  cchhuu  ddzzaa  nniiee..  To praw -
da. Szcze gól nie wte dy, gdy pi -
je my wo dę o tem pe ra tu rze niż -
szej od tem pe ra tu ry cia ła. Nasz
or ga nizm wo dę „pod grze wa”
i mu si wy two rzyć po trzeb ną do
te go ener gię. Pi jąc chłod niej sze
na po je spa la my wię cej ka lo rii.

66..  NNiiee  wwsszzyysstt  kkiiee  ddżżee  mmyy  ttuu  cczząą..
To fakt, bo dże my ni sko sło dzo -
ne są du żo mniej tu czą ce niż
zwy kłe. Dla po rów na nia: krom -
ka chle ba z żół tym se rem ma
o po ło wę wię cej ka lo rii, niż
z dże mem ni sko sło dzo nym.

77..  MMaa  kkaa  rroonn  nniiee  mmaa  aażż  ttyy  lluu  kkaa  --
lloo  rriiii.. Bar dziej ka lo rycz ne od ma -
ka ro nów są so sy. Ma ka ro ny
z mą ki z peł ne go ziar na są cen -

ne dla zdro wia i szyb ko za spo -
ka ja ją głód. Za wie ra ją du żo
błon ni ka, któ ry przy spie sza
prze mia nę ma te rii i prze ciw dzia -
ła za par ciom. 50 gra mów spag -
het ti ma tyl ko 50 kcal.

PPÓÓŁŁ  PPRRAAWW  DDYY::
11..  JJee  żżee  llii  ććwwii  cczzyysszz,,  ttoo  cchhuudd  --

nniieesszz.. Nie ko niecz nie. Wpraw -
dzie krót ki, in ten syw ny wy si łek
po pra wia kon dy cję, ale za pas
tłusz czu po zo sta je nie na ru szo -
ny. Spa la nie tkan ki tłusz czo wej
za czy na się do pie ro po śred nio
wy czer pu ją cym tre nin gu trwa -
ją cym nie mniej niż 25 mi nut.

22..  KKoo  llaa  ccjjęę  nnaa  llee  żżyy  jjeeśśćć  nnaajj  ppóóźź  --
nniieejj  oo 1188::0000.. I tak i nie. Do ty czy
to tyl ko osób, któ re wcześ nie
kła dą się spać. Od mo men tu zje -
dze nia ko la cji, do chwi li po ło że -
nia się do łóż ka, po win ny upły -
nąć 3 go dzi ny. Właś nie ty le
cza su po trze bu je or ga nizm na
stra wie nie po sił ku. Bar dzo istot -
ne jest, aby ko la cja by ła lek ko -
straw na.

33..  NNiiee  wwooll  nnoo  jjeeśśćć  cczzee  kkoo  llaa  ddyy..
Nie wszy scy po tra fią od mó wić
so bie zje dze nia cze goś słod kie -
go. Je że li od cza su do cza su zje -
my ma ły ka wa łe czek gorz kiej
cze ko la dy, to nic się nie sta nie.
Gorz ka cze ko la da ma mniej
tłusz czu niż in ne. Ma ły ka wa łek
nie po bu dzi trzust ki do wzmo -
żo nej pro duk cji in su li ny.

44..  OOttyy  łłoośśćć,,  ttoo  cchhoo  rroo  bbaa  ddzziiee  --
ddzziicczz  nnaa..  Praw da i nie praw da.
Fakt, że ro dzi ce są oty li, nie
ozna cza, że dzie ci też mu szą ta -
kie być. Pra wi dło we od ży wia nie
się i ak tyw ność fi zycz na mo gą
sku tecz nie chro nić przed zbęd -
ny mi ki lo gra ma mi. Bo cho ciaż
na sze ge ny de cy du ją o pre dys -
po zy cji do szyb kie go gro ma dze -
nia ki lo gra mów, to nie ma ją
prze cież wpły wu na to, co znaj -
du je się na ta le rzu.

55..  SSaa  łłaatt  kkii  ssąą  ttuu  cczząą  ccee..  I tak i nie.
Je że li do sa ła tek nie do da je my
ma jo ne zu, to wszyst ko jest w po -
rząd ku. Wa rzy wa są nie zbęd ne
dla na sze go or ga niz mu, na le ży
je tyl ko od po wied nio spo ży wać.
Przy kła do wa ilość ka lo rii: świe -
ża sa ła ta – 15 kcal, sa ła ta z so -
sem czos nko wym – 194 kcal.

MMII  TTYY::
11..  GGłłoo  ddóóww  kkaa  ttoo  ddoo  bbrryy  ssppoo  ssóóbb  nnaa

zzrrzzuu  ccee  nniiee  zzbbęędd  nnyycchh  kkii  lloo  ggrraa  mmóóww..
Nie praw da. Gło dów ka zwy kle

skut ku je utra tą ma sy mięś nio -
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wej. A to właś nie dzię ki mięś niom
moż li we jest spa la nie ka lo rii, więc ich
pra ca to po ło wa suk ce su na dro dze do
zgrab nej syl wet ki.

22..  OOwwoo  ccee  nniiee  ttuu  cczząą..  Cał ko wi cie błęd -
ne prze ko na nie. Owo ce za wie ra ją
fruk to zę (cu kier) i są bar dzo ka lo rycz -
ne. Po zje dze niu du żej ich ilo ści po -
ziom in su li ny wzroś nie tak sa mo jak
po zje dze niu sło dy czy. Na le ży jeść roz -
sąd ną ilość owo ców co dzien nie. Uni -
kać ba na nów, wi no gron i avo ca do. Za -
le ca ne są me lo ny, tru skaw ki,
po ma rań cze, grejpfru ty, jabł ka, ar bu -
zy, owo ce ja go do we. Trze ba rów nież
uwa żać na go to we so ki owo co we, któ -
re bar dzo czę sto są do dat ko wo sło dzo -
ne.

33..  NNaa  llee  żżyy  uunnii  kkaaćć  ttłłuusszz  cczzuu.. Nie praw -
da. Brak tłusz czu mo że mieć ne ga tyw -
ne skut ki zdro wot ne dla or ga niz mu.
Dla te go uży waj my zdro wych tłusz -
czów ro ślin nych i ryb nych, któ re za -
po bie ga ją cho ro bom ser ca i na czyń
krwio noś nych.

44..  WWyy  rrzzuu  ccaa  mmyy  zz jjaa  ddłłooss  ppii  ssuu  bbiiaałł  kkaa..
Nie. Trze ba jeść du żo biał ka, któ re
w na szym or ga niz mie speł nia ro lę bu -
dul ca mięś ni. Dla te go jest nie zbęd -
nym skład ni kiem każ de go po sił ku.
Biał ko po win niś my spo ży wać w na -
stę pu ją cych pro por cjach: 0,8 g biał -
ka na 1 kg ma sy cia ła.

55..  NNiiee  jjeeddzz  śśnniiaa  ddaańń  ––  ttoo  sscchhuudd  nniieesszz..
Jest to chy ba naj czę ściej po peł nia ny
błąd. Oso by re gu lar nie spo ży wa ją ce
peł no war to ścio we śnia da nia wy ka zu -
ją mniej sze skłon no ści do ty cia. Je że -
li po prze bu dze niu nie do star czy my
or ga niz mo wi od po wied niej ilo ści ener -
gii, bę dzie my nad ra biać za leg ło ści
w cią gu dnia je dząc wię kszą ilość po -
sił ków.

66..  JJeeddzz  pprroo  dduukk  ttyy  lliigghhtt..  Ko lej ny mit.
Mniej sza ilość tłusz czu w pro duk tach
light nie ozna cza ze ro wej ilo ści cu kru.
Or ga nizm przy zwy cza jo ny jest do
otrzy my wa nia okre ślo nej, dzien nej po -
rcji ka lo rii. Kie dy ma my świa do mość,
że je my ba to nik, któ ry za miast 300
kcal ma ich tyl ko 120, spo ży je my go
wię cej. War to pa mię tać, że cze ko la da
w wer sji light ma tro chę mniej cu kru,
ale ty le sa mo tłusz czu co nor mal na.

77..  IIlloośśćć  ppoo  ssiiłł  kkóóww  ssppoo  żżyy  wwaa  nnyycchh
ww cciiąą  gguu  ddnniiaa  nniiee  jjeesstt  wwaażż  nnaa..  Nie praw -
da. Waż na jest ilość po sił ków i ich czę -
stot li wość. Je śli ja dasz trzy ra zy dzien -
nie, to praw do po do bień stwo że uty jesz
jest wię ksze niż wte dy, gdy to sa mo
po ży wie nie roz ło żysz na pięć po sił -
ków. Je że li przy zwy cza i my or ga nizm
do 5 po sił ków dzien nie ja da nych re -
gu lar nie, to or ga nizm nie bę dzie miał
skłon no ści do ma ga zy no wa nia skład -
ni ków od żyw czych.

88..  PPrrzzyy  kkaażż  ddeejj  ddiiee  cciiee  zzaa  llee  ccaa  nnee  jjeesstt
uupprraa  wwiiaa  nniiee  ssppoorr  ttuu.. Nie. Je że li ktoś
sto su je bar dzo re stryk cyj ną die tę, to
mu si uwa żać, gdyż nad mier ny wy si -
łek fi zycz ny mo że przy spo rzyć wie lu
prob le mów zdro wot nych.

99..  JJee  żżee  llii  jjee  sstteeśś  nnaa  ddiiee  cciiee  ––  nniiee  jjeeddzz
mmiięę  ssaa.. Błąd. Moż na spo ży wać. W wy -
bo rze mię sa na le ży kie ro wać się je go
ja ko ścią i ka lo rycz no ścią. Naj mniej
ka lo rycz na jest cie lę ci na, a naj bar dziej
wie przo wi na. Do bry jest też drób (kur -
czak, in dyk), lub świe że ry by (mor -
szczuk, dorsz, min taj, san dacz, czy
pstrąg stru mie nio wy).

1100..  ZZiieemm  nniiaa  kkii  ssąą  bbaarr  ddzzoo  ttuu  cczząą  ccee..
Nie praw da. Wszyst ko za le ży od te go,
co do da je my do ziem nia ków (so sy)
i jak je od sma ża my. Ka lo rycz ność po -
traw z ziem nia ków pod no szą właś nie
so sy i mię sa, a 80 g ugo to wa nych
ziem nia ków, to tyl ko 80 kcal. 

Od chu dza jąc się na le ży prze de
wszyst kim za cho wać umiar i zdro wy
roz sa dek. Die ta to jed no, ale mu si my
pa mię tać, że naj waż niej sze jest na sze
do bre sa mo po czu cie i zdro wie. Dla te -
go od chu dzaj my się „z gło wą”. A je że -
li ma my tro chę zbęd nych ki lo gra mów
to mo że na ucz my się je ak cep to wać. 

Prze cież i tak naj waż niej sze jest na -
sze wnę trze.        KKaa  rroo  llii  nnaa  TToomm  cczzaakk  
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Za gad nie nie dłu go wiecz no ści in te re su je czło wie -
ka od za ra nia dzie jów. Ba da nia na u ko we trwa ją
i co rusz do wia du je my się o czymś no wym w tej

dzie dzi nie. Obok wie lu róż nych czyn ni ków wpły wa ją cych
na dłu gość na sze go ży cia istot ne jest to, co ma my w ge -
nach.

CCoo  ttoo  jjeesstt  ggeenn??
Ter min „gen” wpro wa dził duń ski bo ta nik Wil helm Jo -

han nsen w 1909 r. dla ozna cze nia bli żej nie o kre ślo nej jed -
nost ki dzie dzi cze nia, któ ra prze ka zy wa ła pro ste ce chy na
przy kład: ko lor wło sów, skłon no ści do da nych cho rób itd. 

Obec nie uwa ża się, że dzie dzi cze nie cech jest zwią za ne
z za ko do wa ny mi w ge nach od po wied ni mi biał ka mi, bę -
dą cy mi czę ścia mi DNA (kwa su de ok sy ry bo nu kle i no we -
go). 

Nie daw no na u kow cy od kry li ge ny, któ re ich no si cie -
lom mo gą dać szan sę na prze ży cie stu lat i wię cej. Ta jem -
ni ca tkwi w rzad ko spo ty ka nych ich kom bi na cjach. Zi -
den ty fi ko wa nia ta kich ge nów do ko na ło kil ka zes po łów
ba daw czych. Nie któ rzy ba da cze twier dzą, że ge ny dłu go -
wiecz no ści są sil niej sze od ge nów cho ro bo wych da ne go
czło wie ka, dla te go nie poz wa la ją na roz wi nię cie się da nej
cho ro by tak, jak u czło wie ka bez tych szcze gól nych ge -
nów. Przy pusz cza się, iż mo gą one na wet o 30 lat opóź -
nić efek ty mię dzy in ny mi nie wła ści we go od ży wia nia, a na -
wet cho rób kar dio lo gicz nych i ra ka. 

Po dob no ma się uka zać dar mo wa stro na in ter ne to wa,
na któ rej każ dy bę dzie mógł zo ba czyć, czy po sia da dłu -
go wiecz ne ge ny. Wa run kiem bę dzie oczy wi ście zna jo mość
swo je go ko du DNA. 

GGeenn  CCEETTPP  VVVV
Ist nie je wię ksze praw do po do bień stwo, że oso by z CETP

VV do ży ją 100 lat w zdro wiu, niż te bez su per ge nu. Tak
twier dzi Nir Ba rzi lai, dy rek tor In sty tu tu Ba dań nad Sta -
rze niem Się Col le ge'u Al ber ta Ein ste i na w No wym Jor ku.
No si cie le CETP VV na wet w po de szłym wie ku dłu żej za -
cho wa ją zdol ność jas ne go my śle nia, rza dziej bę dą za pa -
dać na cho ro bę Al zhe i me ra i bę dą bar dziej spraw ni fi zycz -
nie. Nie wia do mo jesz cze jak su per gen dzia ła, wnio ski są
wy snu te na pod sta wie ob ser wa cji wię kszych grup osób
star szych. 

We dług cza so pis ma „PNAS”, od kry ta mu ta cja pew ne go
re cep to ra to wa rzy szy lu dziom niż sze go wzro stu, któ rzy
ży ją dłu żej niż ci wy żsi. In ni na u kow cy od kry li gen któ -
ry na zwa no SIRT1. Ha mu je on dłu go wiecz ność ko mó rek
i mo że mieć wpływ na sta rze nie się or ga niz mu. Róż ne ba -
da nia trwa ją i do osta tecznych wy ni ków jest jesz cze da -
le ko. Przy ta cza nie te o rii np. o nie daw no od kry tym ge nie
dłu go wiecz no ści u droż dży, nie wy dłu ży nam ży cia, co
naj wy żej da na dzie ję przy szłym po ko le niom na do ży cie
np.130 lat. 

PPoo  cchhwwaa  łłaa  ppoo  ssttuu
Obec na w wie lu fi lo zo fiach za chę ta do okre so we go

wstrzy my wa nia się od je dze nia lub je go ogra ni cza nia, zna -
laz ła osta t nio na u ko we uza sad nie nie. Tak twier dzą m. in.
ba da cze z MIT (Mas sa chu setts In sti tu te of Tech no lo gy
w Cam brid ge). W ma ga zy nie na u ko wym „Na tu re” Ni cho -
las Bis hop i Le o nard Gu a ren te z MIT opub li ko wa li efek -
ty ba dań z któ rych wy ni ka, że zmniej sze nie do 70% nor -
mal nie kon su mo wa nych ka lo rii (przy nor mal nej ilo ści
wi ta min i in nych skład ni ków od żyw czych), mo że przed -
łu żyć ży cie o 40%. Tych ob ser wa cji i do świad czeń nie prze -
pro wa dza się na lu dziach, lecz pa mię taj my, iż w or ga niz -

mie czło wie ka jest 20 – 25 ty się cy ge nów, pod czas gdy ni -
cień C. Ele gans o dłu go ści jed ne go mi li me tra ma ich
19500, a ro śli na o na zwie rzod kiew nik po spo li ty aż 27000.
Mi mo in ten syw nych prac, na u ka nie jest w sta nie obec -
nie za gwa ran to wać, że die ta ni sko ka lo rycz na czy ja ka -
kol wiek in na die ta za pew ni nam dłu go wiecz ność. 

WWssppóółł  cczzeeśś  nnii  ddłłuu  ggoo  wwiieecczz  nnii
Wię ksza niż gdzie in dziej ilość lu dzi ży ją cych dłu żej za -

miesz ku je nie któ re re gio ny świa ta, m. in. re jon gór Ka -
u kaz w po łud nio wej WNP i Gru zji, Vil ca bam ba w Ek wa -
do rze, Hun za w Kasz mi rze. Tam w 1983 r. pe wien czło wiek
twier dził, że ma po nad 120 lat. Szi ra li Mis li miew, uzna -
wa ny za naj star sze go czło wie ka w cza sach no wo żyt nych,
zmarł w Azer bej dża nie w 1973 r. w wie ku oko ło 168 lat.
W tych re jo nach lu dzie zaj mu ją się głów nie rol nic twem
i od wczes ne go dzie ciń stwa pra cu ją fi zycz nie przez ca łe
ży cie na wet po prze kro cze niu 90-ki. Spo ży wa ją ni sko ka -
lo rycz ne po tra wy z ma łą ilo ścią tłusz czów i bia łek zwie -
rzę cych, opar te głów nie na wy ro bach zbo żo wych, ziem -
nia kach, wa rzy wach, gro chu i fa so li. Tak że świe że mle ko
jest na po rząd ku dzien nym, w prze ci wień stwie do mię sa.
Wi no go ści na ich sto łach czę sto i w nie ma łych ilo ściach.
W wie lu wio skach nie ma szpi ta la czy le ka rza i nie jest to
przed mio tem zmar twie nia, gdyż naj chęt niej ich miesz -
kań cy le czą się sa mi, uży wa jąc spraw dzo nych od daw na
ziół. Le ki che micz ne są tam cią gle rzad ko ścią. 

JJaakk  żżyyćć  ddłłuu  żżeejj??  
Cią gle jesz cze nie ku pi my pi guł ki któ ra za pew ni nam

ży cie w zdro wiu aż do przy sło wio wej set ki. Na to, że ktoś
ma w swo ich ge nach za ko do wa ną pre dys po zy cję do prze -
ży cia wię cej lat niż oso ba bez pew nych ge nów, jak na ra -
zie nie ma my wpły wu. Rzecz w tym, by przed łu żyć swo -
je ży cie obec nie do stęp ny mi spo so ba mi czy środ ka mi,
w spo sób bez piecz ny dla zdro wia, pod kon tro lą le ka rza
w przy pad ku wpro wa dze nia wię kszych zmian w spo so bie
od ży wia nia lub in nych zmian istot nych dla zdro wia.

Co mo że my zro bić i cze go nie po win niś my ro bić aby do -
żyć sę dzi we go wie ku? Z ba dań stu lat ków wy ni ka, że od -
por ność na stres, op ty mizm, ak tyw ność fi zycz na, roz są -
dek w je dze niu i spo ży wa niu al ko ho lu sprzy ja ją zdro wiu
i co za tym idzie, prze ży ciu wię kszej ilo ści lat. Zna cze nie
ma też ak tyw ność umy sło wa. 

Wspo mi na na czę sto obec ność wol nych rod ni ków tle no -
wych we dług wie lu ba da czy w du żej mie rze – ale nie tyl -
ko – od po wia da za sta rze nie się i część cho rób wie ku star -
cze go. Kie dy w ko mór ce jest za du żo re ak tyw nych form
tle nu, sta rze je się ona szyb ciej. An ty ok sy dan ta mi (prze -
ci wut le nia cza mi) są mie dzy in ny mi: en zy my, wi ta mi ny
i mi kroe le men ty. Waż ne jest więc to, co je my. Zde cy do -
wa nie za ma ło spo ży wa my wa rzyw i owo ców. Stres jest
zde cy do wa nym wro giem zdro wia czło wie ka. Ma my dwa
wyj ścia. Al bo uni kać sy tu a cji stre su ją cych, co jest trud -
ne lub by wa wręcz nie moż li we, al bo uod por nić się na stres
tak, aby nie po wo do wał spu sto sze nia w na szym zdro wiu.
Le piej, na ile to osią gal ne, „żyć spo koj nie i bez ner wów”.
Ktoś po wie dział: „Nie waż ne ile lat ży cia, waż ne ile ży cia
w tych la tach”, lecz dłu go wiecz ność jest war to ścią sa mą
w so bie i każ dy z nas chciał by żyć jak naj dłu żej w do brym
zdro wiu, cze go wszyst kim i so bie ży czę. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

źró dła: USA To day, PAP, LP Me ri tum, ar ty kuł An ny Błoń skiej „Gen dłu go wiecz no ści
i spraw no ści in te lek tu al nej”, Ga ze ta Wy bor cza, stro na „Za gad ki hi sto rii”, Re u ters
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Oszczę ściu (łac. fe li ci tas) na pi sa no już wie le, ale jesz -
cze wie le jest do na pi sa nia. I tak pew nie po zo sta -
nie do pó ki ist nieć bę dzie czło wiek. Osta t nio zda -

rzy ło mi się roz my ślać na ten te mat, więc od wa żam się
do rzu cić swo je trzy gro sze. Ale naj pierw kil ka słów wy -
jaś nie nia.
Ję zyk pol ski nie od dzie la jas no dwóch po jęć tak, jak np.
an giel ski. Je śli wy grasz mi lio ny, je steś „luc ky” czy masz
„go od luck”. A je śli czy ni to Cie bie szczę śli wym, je steś
„hap py”, twój stan to „hap pi ness”. W na szym słow nic twie
w obu przy pad kach mó wi my o szczę ściu. 
Jed nak czymś in nym jest mieć szczę ście, czymś in nym
jest od czu wać szczę ście. Je śli za sta na wia my się nad tym
od czu wa nym szczę ściem, weź my pod uwa gę to, co mó wi
fi lo zo fia i psy cho lo gia. W wiel kim skró cie po sta ram się
przy bli żyć naj waż niej sze in for ma cje:

SSzzcczzęę  śścciiee  ffii  lloo  zzoo  ffiicczz  nniiee::
Nad isto tą szczę ścia i je go osią gal no ścią za sta na wiał się
już So kra tes. Ary sto te les uwa żał, że sko ro w na tu rze czło -
wie ka le ży my śle nie, to ży cie fi lo zo fa bę dzie naj szczę śli -
wsze. Twier dził też, że aby być szczę śli wym na le ży się do -
brze od ży wiać. We dług To ma sza z Ak wi nu, uszczę śli wiać
mo że kon takt z Bo giem. Is lam na u cza, że szczę śli wy jest
ten, kto po stę pu je z wo lą Al la ha. Z ko lei wy znaw cy bud -
dyz mu twier dzą, iż do osią gnię cia trwa łe go szczę ścia (Nir -
wa ny) pro wa dzi wy zby cie się pra gnień. Prze wa ża ją więc
po glą dy, że szczę ście ja ko ide ał, w ży ciu ziem skim jest nie -
o sią gal ne, lub nie zmier nie trud ne do osią gnię cia. 

SSzzcczzęę  śścciiee  ppssyy  cchhoo  lloo  ggiicczz  nniiee::
Ame ry kań ski psy cho log Abra ham Mas low uwa ża, że wa -
run kiem szczę ścia jest za spo ko je nie po trzeb: fi zjo lo gicz -
nych (sen, pra gnie nie, głód), po trze by bez pie czeń stwa,
przy na leż no ści i mi ło ści, sza cun ku oraz sa mo re a li za cji.
Osta t nia, naj wyż sza z tych po trzeb (po za spo ko je niu po -
przed nich) de cy du je o tym, że czło wiek mo że czuć się
szczę śli wym. Oto ce chy czło wie ka szczę śli we go we dług
Mas lo wa: 
n udu cho wio na i bo ga ta oso bo wość od por na na wpły wy

oto cze nia
n nie zło śli we po czu cie hu mo ru i kre a tyw ność
n za ak cep to wa nie sa me go sie bie 
n re a li stycz ne wi dze nie świa ta 
n nie za leż ność, spon ta nicz ność 
n uni kanie ste re o ty pów
n głę bo kie prze ży wa nie mi ło ści 
n przy jaz ne na sta wie nie do oto cze nia

Współ czes na psy cho lo gia pod kre śla też ro dzaj mo ty wa cji
na sze go dzia ła nia. Szczę śli wszy bę dzie czło wiek, któ ry
ro bi coś dla przy jem no ści i umie się skon cen tro wać tyl -
ko na tym, nie my śląc o przy szłych ko rzy ściach. Na przy -
kład ma larz, któ ry ma lu jąc nie my śli o tym, czy i za ile
ten ob raz sprze da. 

SSzzcczzęę  śścciiee  cczzyy  zzaa  ddoo  wwoo  llee  nniiee??  
Ist nie je wie le po glą dów na te mat szczę ścia. Je że li po wiem,
że szczę ścia pod słoń cem nie ma, nie bę dę da le ki od praw -
dy, bo wiem jest to stan od czu wa ny su biek tyw nie, nie ma
go w for mie da ją cej się jed noz nacz nie okre ślić. Jest to po -
ję cie, któ re na bie ra sen su do pie ro wte dy, gdy ko goś do ty -
czy. Ma zna cze nie do pie ro w od nie sie niu do ko goś, lub cze -
goś. Wiel kie wra że nie zro bi ły na mnie sło wa któ re na pi sał
Sid ney J. Fu rie: „Są dwie dro gi do szczę ścia – re li gia i głu -
po ta”. Stan sa mo za do wo le nia któ ry uda je się nam cza sa mi
i na chwil kę osią gać, nie wie le ma wspól ne go ze szczę ściem,
któ re jest przed mio tem roz wa żań wiel kich my śli cie li. Jak
moż na bo wiem mó wić o tym sa mym szczę ściu w kon tek -
ście ży czeń no wo rocz nych oraz w od nie sie niu do szczę ścia,
któ re jest ro zu mia ne ina czej i głę biej przez fi lo zo fów. Lu -
dzie któ rzy go nią za do bra mi te go świa ta, mo gą osią gnąć
co naj wy żej kom fort, sa tys fak cję, za do wo le nie, po czu cie
speł nio ne go obo wiąz ku, sza cu nek itd. 
No i cóż bę dzie z na szym szczę ściem? Nikt nie zna jed -
noz nacz nej re cep ty na szczę ście. Mo że po pro stu nie nad -
u ży wać te go sło wa i na brać do nie go sza cun ku? Mo że im
dłu żej bę dzie my szu kać szczę ścia w na szym zwa rio wa -
nym świe cie, tym bar dziej bę dzie ono dla nas nie o sią gal -
ne?
Na sze by to wa nie to ciąg łe zma ga nie się z prob le ma mi na
wszel kich moż li wych płasz czyz nach. Zda rza się nam za -
znać odro bi nę spo ko ju czy kom for tu, lecz już po chwi li
wzy wa ją nas obo wiąz ki i re a lia te go świa ta. By wa, że ma -
my po czu cie bez pie czeń stwa i sta bi li za cji, ale za wsze zda -
rzy się coś, co te sta ny za kłó ci. Nie szu kaj my szczę ścia
tam, gdzie go nie ma. Naj praw do po dob niej jest ono nie
„gdzieś tam”, lecz w nas sa mych. 
Ży czę zdro wia, po wo dze nia, kom for tu, a co do szczę ścia,
każ dy z nas jest na dro dze do swo je go szczę ścia któ re ro -
zu mie jak chce i po tra fi. 

MMii  cchhaałł  NNoo  wwaacc  kkii

„Szczęście jest czymś więcej niż zewnętrzną
pomyślnością; 
warunki wewnętrzne więcej dlań znaczą”. 

Władysław Tatarkiewicz

Szczęście
19październik 2011 Antwerpia po polsku    

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

wszukam chętnych osób do nauki języka angielskiego 
tel. +32483148323

wMam 23 lata i szukam pracy w Antwerpii (szpachlowanie,
malowanie, tynkowanie) kom. +32487434234

wSzukam pracy na czeki lub normalnie: 0488910281
wSzukam pracy na terenie Antwerpii – 8 lat doświadczenia

w budowlance: 0483436203
wSzukam pracy jako niania w Antwerpii: 0488592617

DODAJ BEZPŁATNIE SWOJE OGŁOSZENIE
WYSYŁAJĄC MAILA POD ADRES 

redakcjachildrenofeurope@yahoo.com







BBEELL  LLIISS  SSII  MMAA jest au to ry zo wa nym in sty tu tem Der ma lo gi ca, któ ry po wstał
z my ślą o oso bach ce nią cych pro fe sjo na lizm i mi łą, ka me ral ną atmo s fe rę.

OOFFEE  RRUU  JJEE::
n bo ga ty wach larz pro fe sjo nal nych za bie gów z za kre su kos me ty ki lecz -

ni czej, pie lę gna cyj nej i upię ksza ją cej,
n der mo kos me ty ki naj wyż szej kla sy,
n usłu gi na naj wyż szym po zio mie,
n no wo czes ne urzą dze nia,
n wy kwa li fi ko wa ny per so nel,
n hi gie nicz ne oto cze nie,
n bez cen ne chwi le re lak su

DDEERR  MMAA  LLOO  GGII  CCAA  ––  LLoo  ggii  kkaa  ZZddrroo  wweejj  SSkkóó  rryy  ww uunnii  kkaallnnyymm  wwyy  ddaa  nniiuu
Ame ry kań ska Mar ka Der ma lo gi ca jest sy no ni mem ra cjo nal ne go po -
dej ścia do pie lę gna cji skó ry. Zmie rza jąc do do sko na ło ści osią gnę ła
rów no wa gę mię dzy ocze ki wa nia mi klien tów i re zul ta ta mi zwią za ny mi
z pro fe sjo nal ną te ra pią skó ry.
Naj no wsze re cep tu ry za war te w sy ste mach pie lę gna cyj nych, prze kła -
da ją się na wy jąt ko wą sku tecz ność i pre cy zję. Z uwa gi na za a wan so -
wa ny pro fil, pro duk ty der ma lo gi ca do stęp ne są tyl ko w wy bra nych oś -
rod kach Spa, ga bi ne tach kos me tycz nych oraz in sty tu tach me dy cy ny
este tycz nej. Nad do bo rem i prze bie giem zin dy wi du a li zo wa nej ku ra cji pie -
lę gna cyj nej czu wa ją pro fe sjo nal ni te ra pe u ci Der ma lo gi ca.
Trzy kro ki do świa ta zdro wej skó ry
W świe cie pie lę gna cji Der ma lo gi ca opra co wa no ści słe re gu ły, któ re są
wy znacz ni kiem pie lę gna cyj nej do sko na ło ści.
Trzy po zio my pie lę gna cji, bę dą ce wa run kiem ko niecz nym do za pew nie -
nia naj wyż szej ja ko ści usług to:
n Fa ce Map ping
n Skin Bar
n Pro fe sjo nal na Te ra pia
Dro ga do do sko na ło ści Der ma lo gi ca jest ref lek sem ak tyw no ści zmie -
rza ją cej do op ty ma li za cji re zul ta tów zwią za nych z pie lę gna cją skó ry.
Dy na mizm ja ki to wa rzy szy roz wo jo wi ryn ku kos me tycz ne go wpły wa na
po szu ki wa nie roz wią zań, któ re bę dą speł nia ły ocze ki wa nia ryn ku kon -
su men ckie go w wy mia rze ja ko ści świad czo nych usług jak i traf no ści
w roz poz na wa niu po trzeb skó ry. 

PPaa  ssjjaa  ii WWii  zzjjaa
Bu du jąc re la cje z par tne ra mi Der ma lo gi ca zmie rza do wspól ne go suk -
ce su opar te go na pa sji two rze nia i wi zji wspól nych przed sięw zięć. Two -
rzy kul tu rę pro fe sjo nal nej pie lę gna cji wspar tą na po nad cza so wych war -
to ściach rów no wa gi, po mię dzy po trze ba mi na szej skó ry i spo so ba mi
ich za spo ka ja nia. Der ma lo gi ca pro po nu je spo sób opie ki nad klien -
tem, wy ra żo ny w traf nej ana li zie i sku tecz nej te ra pii. Klient jest dla
nas par tne rem, któ ry uczy się ra zem z na mi.
Der ma lo gi ca to lo gi ka zdro wej skó ry opar ta na lu dziach pa trzą cych
w przy szłość.

NNaa  sszzee  zzaa  bbiiee  ggii
PPrrzzee  ssttrrzzeeńń  sszzyybb  kkiieejj  ppiiee  llęę  ggnnaa  ccjjii  sskkóó  rryy
Mic ro Zo ne jest ofer tą stwo rzo ną z my ślą o po trze bach wi ze run ko wych

na szej ery, wy ra żo nych w dą że niu do op ty mal ne go zdro wia skó ry. Nie -
na gan ne zdro wie jest sy no ni mem do sko na ło ści, do któ rej zmie rza my
każ de go dnia. Czas w któ rym osią ga my efekt zdro wej skó ry czy ni stre -
fę Mic ro Zo ne do stęp ną dla osób ak tyw nych ce nią cych so bie każ dą
mi nu tę w cią gu dnia.
Za le ty Mic ro Zo ne:
n osz częd ność cza su 
n rze tel na dia gno za
n kom fort pod czas za bie gu 
n pre cy zja opar ta o uni kalne re cep tu ry pro duk tów

PPoo  zznnaajj  sswwoo  jjee  ppoo  ttrrzzee  bbyy  ppiiee  llęę  ggnnaa  ccyyjj  nnee  
Fa ce Map ping to uni kalna me to da ana li zy skó ry twa rzy, opar ta na wni -
kli wych ba da niach pro wa dzo nych w In ter na tio nal Der mal In sti tu te.Fa -
ce Map ping poz wa la na pre cy zyj ne zdia gno zo wa nie okre ślo nych prob -
le mów skó ry. Te ra pe u ci Der ma lo gi ca opie ra jąc się na in for ma cjach
za war tych w kar cie kon sul ta cyj nej Fa ce Map ping kom po nu ją in dy wi du -
al ny za bieg od po wia da ją cy po trze bom da ne go klien ta.Ma pa Twa rzy to
kon ste la cja 15 stref, któ rych pie lę gna cja wy ma ga za sto so wa nia pre -
cy zyj nie do bra nych pro duk tów.

OOdd  kkrryyjj  nniiee  oo  ggrraa  nnii  cczzoo  nnee  mmoożż  llii  wwoo  śśccii  iinn  ddyy  wwii  dduu  aall  nneejj  ppiiee  llęę  ggnnaa  ccjjii
Zin dy wi du a li zo wa na te ra pia jest klu czem do zdro wej skó ry. Każ dy dzień
w któ rym na sza skó ra jest na ra żo na na dzia ła nie róż ne go ro dza ju czyn -
ni ków ze wnętrz nych, wy ma ga sku tecz nej ochro ny. Tak więc do bór od -
po wied nie go sy ste mu pie lę gna cyj ne go jest wa run kiem ko niecz nym, któ -
ry na le ży speł nić, aby czer pać ra dość ze zdro wej i pro mien nej skó ry.
Fa ce Ma ping – pier wszy krok w lo gicz nej pie lę gna cji skó ry z Der ma lo -
gi ca.

PPRROO  MMOO  CCJJAA  PPAA  ŹŹDDZZIIEERR  NNII  KKOO  WWAA!!!!!!
MMIICC  RROO  ZZOO  NNEE:: przez ca ły mie siąc – 20 eu ro za 20 mi nu to wy za bieg.

Jest to za bieg na re cep tę. Skó ra jest do kład nie ba da na i do bie ra ne
są od po wied nie pro duk ty. Te ra pe ut ka udzie li do kład nych wska zó wek
do ty czą cych pie lę gna cji i prze ka że prób ki pro duk tów Der ma lo gi ca. 
Chcąc sko rzy stać z za bie gu na le ży umó wić się na spot ka nie.

SScchhoo  oonn  hhee  iidd  ssiinn  ssttii  ttuu  uutt  BBeell  lliiss  ssii  mmaa
DDaa  ssccoott  ttee  lleeii  115500  22110000  DDee  uurr  nnee  TTeell::  0033//332222..8855..0000GGSSMM::  00449999//1177..1188..0088
iissaa  bbeell  llee@@bbeell  lliiss  ssii  mmaa--oonn  llii  nnee..bbee

zzaa  pprraa  sszzaa  mmyy::
ppoo  nniiee  ddzziiaa  łłeekk  ––  ppiiąą  tteekk::  1100::0000  ––  1188::0000
ssoo  bboo  ttaa::  nnaa  uummóó  wwiioo  nnee  ssppoott  kkaa  nniiee

źró dło: www.der ma lo gi ca.pl, www.bel lis si ma-on li ne.be

Wyjątkowe zabiegi 
dla każdej z Pań

Antwerpia po polsku     październik 201122

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



Celebryci są wśród nas

Ce le bry ci są wszę dzie. Wkro -
czy li w na sze ży cie nie py ta -
jąc nas o zgo dę.

Oglą dasz te le wi zję i ko go wi dzisz?
Ce le bry tę. Czy tasz ga ze tę, znów ce le -
bry ta. Uśmie cha ją się do nas i mó wią:
Zo bacz, to zno wu Ja. Czy mnie lu bisz
czy nie i tak je stem z to bą.

Czy to ko goś de ner wu je? Pew nie
tak. Bo ile ra zy moż na czy tać i słu chać
w kół ko o tym sa mym. Ce le bry ci ist -
nie ją, bo kre u ją ich me dia, po świę ca -
jąc im ca łe ko lum ny, na wet stro ny ga -
zet, czy emi tu jąc te le wi zyj ne wy wia dy
w po rze du żej oglą dal no ści. 

KKttoo  ttoo  jjeesstt  ccee  llee  bbrryy  ttaa??
Okre śle nie „ce le bra te” (wy róż niać,

ho no ro wać) po cho dzi z ję zy ka ła ciń -
skie go.

We dług Wi ki pe dii ce le bryt, al bo ce -
le bry ta (r. żeń ski ce le bryt ka, l. mno -
ga ce le bry ci), to ter min od no szą cy się
do oso by „czę sto wy stę pu ją cej w środ -
kach ma so we go prze ka zu i wzbu dza -
ją cej ich za in te re so wa nie bez wzglę -
du na peł nio ny przez nią za wód”.

W 1961 ro ku Da niel Mor stin sfor -
mu ło wał ta ką de fi ni cję:
„Ce le bryt, to oso ba, któ ra jest zna na
z te go, że jest zna na”.

Ce le bry tem mo że zo stać każ dy, bez
wzglę du na peł nio ny za wód, bę dą cy cią -
gle w środ kach ma so we go prze ka zu.
Ak tor, pio sen karz, spor to wiec, dzien -
ni karz, czy po li tyk. Tu nie li czą się do -
ko na nia, ale me dial ność, ilość udzie la -
nych wy wia dów i czę stot li wość
wy stę pów w pro gra mach te le wi zyj nych.
Część z nich ma nie wie le do po wie dze -
nia, a wła ści wie nic nie ma do po wie -
dze nia.

Nie któ rzy w wy so kim stop niu opa no -
wa li sztu kę mó wie nia tak, aby nie po -
wie dzieć nic. Wy star czy po wy słu cha -
niu nie któ rych wy wo dów za sta no wić
się, o czym by ła mo wa. Czę sto oka zu je
się, że nie wie my, lecz to nie jest waż -
ne. Ale prze cież to mó wił... ce le bry ta!

Nie któ rym z nich wy da je się, że są
gwia zda mi. A mo że tyl ko im się tak
wy da je.

Ce le bryt to nie to sa mo co gwia zda,
idol czy czło wiek sław ny. Bo że by być
gwia zdą, trze ba mieć w so bie coś nie -
sa mo wi te go, ma gicz ne go, przy cią ga -
ją ce go tłu my. Gwia zda, to uta len to -
wa na in dy wi du al ność, oso ba
nie prze cięt na, wy róż nia ją ca się, ma -
ją ca w so bie coś, co spra wia, że jest
gwia zdą. 

Bar dzo czę sto ce le bry ta uwa ża ją cy
się za gwia zdę udzie la wy wia dów.
I chy ba sam jest zdzi wio ny tym, jak
du żo ma do po wie dze nia na róż ne te -
ma ty. Po pro tu zna się na wszyst kim

i wszyst ko wie. „Naj śwież szy ko men -
tarz do bie żą cej po li ty ki – pro szę bar -
dzo. Mo ja opi nia na te mat ka ta stro fy
w In diach – ależ bar dzo pro szę”.

Zmia ny te ma tów, słow ne uni ki,
dziw ne wy po wie dzi, wy mi ja ją ce od po -
wie dzi. A czę sto by wa tak, że je że li ta -
ka gwia zda już coś po wie, to... szko -
da słów.

Ist nie je rów nież in na od mia na „ce -
le bry ty”. To oso ba re kla mu ją ca na
przy kład pro szek do pra nia, pa pier to -
a le to wy, czy zup ki w prosz ku. Po kil -
ku emi sjach ta kie go spo tu, na gle sta -
je się zna na i roz poz na wal na. Jest na
fa li po pu lar no ści. Jej ży cie na bie ra no -
we go sen su. Za czy na ją się ban kie ty,
wy wia dy, za pro sze nia do róż nych pro -
gra mów te le wi zyj nych. Usta wia ne są
se sje zdję cio we i wy wia dy z ko le ga mi
z pod sta wów ki. To szczę ście trwa tak
dłu go, jak dłu go w te le wi zji emi to wa -
na jest re kla ma. I po tem jest prob lem,
bo ce le bry ta już się przy zwy cza ił do
te go, że jest ce le bry tą.

Dru go rzęd na gwiazd ka za wszel ką
ce nę mu si błysz czeć i by wać. Bie rze
udział w ko lej nym re a li ty show. Jak
ślub, to tyl ko z bły skiem fle szy. Moż -
na jesz cze sprze da wać me diom zdję -
cia swo je go no wo na ro dzo ne go po -
tom ka, czy ku po wać wy praw kę
szkol ną dla dziec ka w obec no ści ka -
mer.

Sło wo ce le bry ta brzmi bar dzo ład -
nie gdy sły szy my je po raz pier wszy
i nie wie my jesz cze co ozna cza. Pod -
no si jed nak pre stiż da nej oso by, bo
pew nie opi su je ko goś bar dzo waż ne -
go. Kie dyś ist nia ło po ję cie „by wa lec”,
ale ce le bry ta brzmi o wie le le piej. Jed -
nak po mię dzy ty mi dwo ma okre śle -
nia mi jest za sad ni cza róż ni ca. We dług
pro fe so ra Je rze go Bral czy ka, by wa lec
to „czło wiek by wa ły w świe cie”. Nato -
miast ce le bry ta cha rak te ry zu je się „za -
cho wa niem na ce cho wa nym te a tral no -
ścią i prze sad ną po wa gą”. Moż na by
po wie dzieć: ce le bry ta brzmi dum nie.

Ży cie pu blicz ne peł ne jest ce le bry -
tow. Jest ce le bry ta – ak tor, ce le bry ta
– dzien ni karz, ce le bry ta – pio sen karz,
ce le bry ta – spor to wiec, no i ce le bry ta
po li tyk. Pa nu je opi nia, że im ktoś jest
słab szy w swo im za wo dzie lub w tym
co ro bi, tym bar dziej chce być ce le bry -
tą. Do daj my, że nie wszy scy zna ni lu -
dzie lu bią, je śli tak się ich na zy wa.

Pro fe sor Wie sław Go dzic w swo jej
książ ce „Zna ni z te go, że są zna ni. Ce -
le bry ci w kul tu rze tab lo i dów” pi sze:
[…] „w po wszech nej świa do mo ści Po -
la ków za ce le bry tów ucho dzą oso by
zna ne, ale nie ko niecz nie bę dą ce au to -
ry te ta mi w swo jej dzie dzi nie” […].
W prak ty ce ozna cza to, że wy star czy

raz, czy dru gi po ka zać się w te le wi -
zyj nym pro gra mie roz ryw ko wym, se -
ria lu lub stać się bo ha te rem skan da -
lu i na gle przy cho dzi po pu lar ność.
Me dia tak roz re kla mu ją da ną oso bę,
że sta nie się ce le bry tą. Za cznie się opo -
wia da nie z kim się by ło, z kim się ze -
rwa ło, z kim się ja dło i z kim się pi ło.
Co się sprze da ło, w co za in we sto wa -
ło. Lśnią na pal cach dro gie pier ścion -
ki za rę czy no we, błysz czą łań cusz ki,
wi sior ki i tak da lej. Prze cięt ny czło -
wiek pa trzy na to wszyst ko z za zdro -
ścią. Też chciał by miesz kać w wil li,
mieć ochro nia rza, jeź dzić do brym sa -
mo cho dem i by wać na ban kie tach. Też
chciał by stać się ce le bry tą. Tyl ko na -
le ży za sta no wić się czy to, jak wy glą -
da i ży je ta ka „gwia zda” świad czy o jej
in dy wi du a liz mie, czy wiel ko ści. To tyl -
ko ze wnętrz na oto czka, a prze cież ca -
ła si ła czło wie ka tkwi w je go umy śle.

Oso bi ście nie mam nic prze ciw ko
ce le bry tom. Mnie po pro stu ten ga tu -
nek zu peł nie nie in te re su je. Ale gdy
pseudo gwia zda z dnia na dzień sta je
się ido lem i wzo rem do na śla do wa nia
dla ty się cy na sto lat ków, to chy ba nie
jest „w po rząd ku”. Zwłasz cza wte dy,
gdy nie wie le so bą re pre zen tu je i nie
ma ni cze go istot ne go do po wie dze nia
tym mło dym lu dziom. Jej prze ka zy są
bez war to ści, bez prze sła nia i nie wno -
szą ni cze go no we go. 

Po wyż szy tekst nie do ty czy oczy wi -
ście wszyst kich po pu lar nych lu dzi. Są
wśród nich ta cy, któ rzy za słu gu ją na
to, aby być zna ni i sza no wa ni i są
czymś wię cej niż ce le bry ta mi. Ale są
i ta cy... któ rzy po pro stu są. A czy za -
słu gu ją na to by być zna ny mi i po pu -
lar ny mi? Na to py ta nie mu szą od po -
wie dzieć so bie sa mi.

MMaarrttaa  WWyyssoocckkaa

An kie ta 
per so nal na

••  ZZAA  WWÓÓDD:: ce le bry ta

••  WWYY  KKSSZZTTAAŁŁ  CCEE  NNIIEE::  nie jest wy ma ga ne

••  MMIIEEJJ  SSCCEE PPRRAA  CCYY: 
sa lo ny, ban kie ty, im pre zy...

••  CCZZAASS PPRRAA  CCYY:: nie o gra ni czo ny

••  WWYY  GGLLĄĄDD:: efek tow ny

••  WWYY  NNAA  GGRROO  DDZZEE  NNIIEE:: nie współ mier ne
do... 
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LITY OF SERVICE

QUALITY OF SERVICE jest firmą, 
która zatrudnia Panie w sektorze czeków usługowych 

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

Tel.: 0485/000 825
(prosimy o kontakt przez sms)
e-mail: info@qualityofservice.be

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

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

DIENSTENCHEQUES

Zawód – RODZIC

Każ dy za wód wy ma ga
wie lu lat na u ki, przy -
go to wań, wy trwa ło ści

i sil nej wo li. 
Ale naj trud niej szym i naj bar -

dziej od po wie dzial nym za wo dem
jest by cie ro dzi cem. To ca ło do -
bo wa kon cen tra cja, ogrom ne po -
kła dy cier pli wo ści, nie sa mo wi -
ta wręcz od por ność psy chicz na
i nie spo ży ta ener gia.

Jest to pra ca na wię cej niż peł -
ny etat przez sie dem dni w ty -
god niu. Gdy by przed przy stą pie -
niem do tej pra cy trze ba by ło
wy peł nić an kie tę per so nal ną, to
nie któ re pun kty wpra wi ły by nas
po pro stu w osłu pie nie. No bo
co wpi sać w ru bry kę – za kres
obo wiąz ków? Przy kła do wo: go -
to wa nie, pra nie, pra so wa nie,
sprzą ta nie, na u cza nie, le cze nie,
pie lę gno wa nie, za ba wia nie, po -
cie sza nie, udzie la nie po rad.
I z ca łą pew no ścią wszyst kie go
nie wy mie ni łam. Z ko lei czas
pra cy w tym za wo dzie to ca ło -
do bo wa dys po zy cyj ność (przy -
naj mniej przez kil ka pier wszych
lat ży cia na sze go dziec ka). Wy -
na gro dze nie – żad ne. A stan
zdro wia? Oczy wi ście jak naj lep -
szy. No i wy jąt ko wa od por ność
na stres. Żad ne ur lo py, wa ka cje,
czy zwol nie nia le kar skie nie
wcho dzą w grę. Nie ma tak że

eme ry tu ry. I jesz cze jed no. Jest
to je dy na pra ca, któ rej nie moż -
na po rzu cić, czy zmie nić. 

Do sko na le wie my, że każ dą
pra cę, któ rej się po dej mu je my
trze ba wy ko ny wać jak naj le piej.
Czę sto gdy na po lu za wo do wym
spo ty ka ją nas przy kro ści czy nie -
spo dzie wa ne trud no ści, za ci ska -
my zę by i pra cu je my da lej. W za -
wo dzie ro dzi ca mu si my być
jesz cze bar dziej od por ni psy -
chicz nie. Ilu z nas, bę dąc nie jed -
no krot nie na skra ju wy czer pa -
nia po wta rza ło: już nie mo gę,
już nie mam si ły. Do wy ko ny wa -
nia te go za wo du po trze ba du żo
doj rza ło ści i od por no ści psy -
chicz nej. Na u ka trwa przez ca -
łe ży cie. Nie wy star czy ukoń cze -
nie szko ły, kur su, czy
prze czy ta nie fa cho wych pod -
ręcz ni ków. Ro dzi ciel stwo wy ma -
ga po świę ce nia i cza su, bo to za -
ję cie na peł ny etat. Ma ło jest
sy tu a cji, w któ rych wy cho wa nie
czy zaj mo wa nie się dziec kiem
moż na po mi nąć czy prze ło żyć na
póź niej.

W by ciu ro dzi cem – tak jak
w każ dej in nej pra cy – są za sa -
dy i re gu ły, któ rych trze ba prze -
strze gać, aby pra ca by ła wy ko -
na na jak naj le piej. A jej głów nym
ce lem jest od po wied nie wy cho -
wa nie, wy kształ ce nie i przy go -

to wa nie dziec ka do sa mo dziel -
ne go ży cia. Nie do wia ry, jak ro -
dzi ciel stwo mo że prze wró cić na -
sze do tych cza so we ży cie „do
gó ry no ga mi”. Jak wie le pra cy
i ener gii wy ma ga od nas dziec -
ko. Wy da wać by się mog ło, że
wszyst ko mie liś my prze ćwi czo -
ne, wy pró bo wa ne, a tu na gle rze -
czy wi stość nas prze ra sta.

Tak, ro dzic to cięż ki za wód.
Że by go wy ko nać jak naj le piej,
trze ba oto czyć dziec ko opie ką,
wy cho wać i od dać mu ca łe go sie -
bie. Trze ba mieć w ser cu du żo
mi ło ści, ciep ła, wy ro zu mia ło ści
i cier pli wo ści.

W tej pra cy nie moż na ocze ki -
wać sa mych suk ce sów. By wa ją
i po raż ki.

A jed no cześ nie jest to naj bar -
dziej twór czy i naj wspa nial szy
za wód na świe cie. Nie sie ze so -
bą mnó stwo ra do ści, mi ło ści
i po czu cia od po wie dzial no ści za
ma łą istot kę, da jąc wspa nia łe
po czu cie speł nio ne go obo wiąz -
ku. Wiem, że nie raz są łzy, stres,
nie po kój i bez rad ność. Ale częst -
sze są chwi le, gdy ma łe rą czki
obej mą nas za szy ję i sły szy my:
ko cham cię ma mo, ko cham cię
ta to. I wte dy na sze ży cie na bie -
ra zu peł nie no we go wy mia ru. 

KKaa  rroo  llii  nnaa  MMoo  rraaww  sskkaa

W tej pracy 
nie można
oczekiwać
samych
sukcesów.
Bywają
i porażki.
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Za wsze uwa ża łam się za oso bę no -
wo czes ną i otwar tą na róż ne ży -

cio we te o rie.
Rów nież i te do ty czą ce wy cho wa nia

dziec ka. Ale osta t nio oka za ło się, że ist -
nie je pe wien spo sób wy cho wa nia, któ -
re mu sta now czo mó wię NIE!

Rzecz do ty czy mo jej przy ja ciół ki Ka -
si, jej mę ża Woj tka i głów ne go bo ha te -
ra, trzy let nie go Pio tru sia.

Że by wszyst ko by ło jas ne. Nie je stem
eks per tem w dzie dzi nie wy cho wa nia
dziec ka i nie jest to mo ja spe cjal ność
(przy naj mniej na ra zie). Ale mam kil ka
ko le ża nek, któ re są szczę śli wy mi mat -
ka mi i mniej wię cej orien tu ję się, jak to
wszyst ko po win no wy glą dać. Mam na
my śli nor mal ne wy cho wa nie czy li: nie
krzy czy my na dziec ko, nie za bra nia my
mu bez przer wy wszyst kie go i w ogó le
je steś my w sto sun ku do ta kie go ma łe -
go czło wie czka „w po rząd ku”. 

Ale wra ca jąc do Pio tru sia. Jak wszyst -
kie nie mo wlę ta, był roz kosz nym bo ba -
skiem i przed mio tem du my szczę śli wych
ro dzi ców. Nie raz z za zdro ścią pa trzy -
łam na ich szczę ście. Czas biegł, Pio truś
rósł i na gle za u wa ży łam, że to wszyst -
ko nie wy glą da tak do brze jak my śla -
łam.

Pew ne go dnia Ka sia znad ster ty pie -
luch, któ re co dzien nie pra ła i pra so wa -
ła „bo pam per sy są nie zdro we” oznaj mi -
ła mi: bę dzie my wy cho wy wać Pio tru sia
bez stre so wo. I tłu ma czy ła da lej: wszel -
kie za ka zy wy wo łu ją u na sze go syn ka
ogrom ny stres, a stres jest prze cież za -
prze cze niem bez stre so we go wy cho wa -
nia. 

Tro chę to skom pli ko wa ne – po my śla -
łam, ale nie prze czu wa łam jesz cze nad -
cią ga ją cej ka ta stro fy. 

Otóż mo ja przy ja ciół ka i jej maż za -
poz na li się z książ ko wy mi i ga ze to wy mi
po ra da mi dla przy szłych ro dzi ców, ale
chy ba nie po tra fi li z tej lek tu ry wy cią -
gnąć od po wied nich wnio sków. Roz po -
czy na jąc wy cho wy wa nie Pio tru sia zgod -
nie z wcześ niej szy mi usta le nia mi, za czę li
to ro bić w ich mnie ma niu bez stre so wo.
Czy li ge ne ral nie – dziec ko gó rą!

Wszyst ko co się u nich dzie je, mo że
być pod sta wą sce na riu sza fil mo we go
fan ta stycz nej ko me dii. Ale hi sto ria, któ -
rą Wam opo wia dam ma miej sce tu i te -
raz i wca le nie jest śmiesz na.

Na dzień dzi siej szy sy tu a cja wy glą da
tak: Ro dzi ce poz wa la ją Pio tru sio wi do -
słow nie na wszyst ko, co czę sto koń czy
się wi zy ta mi u le ka rza. A gdy pró bu ją

mu pew nych rze czy za bro nić (bo w koń -
cu za czę li ro zu mieć co się dzie je), to do -
pie ro się za czy na. Dziec ko za wszel ką
ce nę chce po sta wić na swo im, a ro dzi -
ce na swo im. W tym spo rze cał ko wi cie
sto ję po stro nie Pio tru sia, bo je że li do
tej po ry wszyst ko mu by ło wol no, to
dla cze go na gle ma sto so wać się do ja -
kichś za sad? Na ra zie zwy cię ża dziec -
ko. Co chce, otrzy mu je na tych miast.
Dro gie za baw ki re kla mo wa ne w te le wi -
zji, mnó stwo sło dy czy czę sto ku po wa -
nych w noc nym skle pie bo ma ły chce
tu i te raz. Je że li kto kol wiek mu się prze -
ciw sta wia, ma dla ro dzi ców po kaź ny ze -
staw kar: gry zie nie, ko pa nie, na pa dy
zło ści, hi ste ria i wrza ski. I ma to co
chce. Do tej po ry nikt ni cze go od nie -
go nie ocze ki wał i Pio truś ni cze go nie
po tra fi, bo nie chce po tra fić. Ro bi tyl -
ko to na co ma ocho tę. 

Moi zna jo mi po my li li „bez stre so we
wy cho wa nie” z zu peł nym bra kiem wy -
cho wa nia. A Pio truś? Od lutego idzie do
przed szko la i tam do pie ro po ka że na co
go stać. 

HHaann  nnaa  KKoorrcczz

Bez stre so wy stres
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Bę dąc jesz cze w Pol sce sły sze -
liś my pięk ne opo wie ści o ży -
ciu na Za cho dzie. Sa ma pa mię -

tam jak w cza sach ko mu niz mu wszy scy
wzdy cha li za Ame ry ką. Ale kie dy w la -
tach 70-tych po dłu giej nie o bec no ści
w Pol sce przy je cha ła w od wie dzi ny mo -
ja ro dzi na, ta pięk na ilu zja pry sła jak
bań ka my dla na. Rze czy wi stość Za cho -
du by ła bru tal na: cięż ka pra ca, wy zy -
ski wa nie przez pra co daw ców, żad ne za -
bez pie cze nia so cjal ne i sa mot ność.
Osob nym za gad nie niem jest nie chęć Po -
la ka do Po la ka... Czy coś się zmie ni ło
od te go cza su? Prze cież ob ser wu je my
iden tycz ną sy tu a cję nie tyl ko w Ame ry -
ce, ale w Bel gii i na ca łym świe cie.

Kie dy po dej mo wa łam de cy zję o wy -
jeź dzie na Za chód, mia łam dwie moż li -
wo ści: Fran cja al bo Bel gia. Ze bra łam
wie le in for ma cji na te mat tych dwóch
kra jów i wy gra ła Bel gia. Mo i mi atu ta -
mi by ły: zna jo mość ję zy ka nie miec kie -
go, dy plom uni wersytetu, za bez pie cze -
nie ma te rial ne na po czą tek i wie dza
o kra ju. Dla te go bar dzo szyb ko od na -
laz łam się w no wych wa run kach bez
spe cjal nych roz cza ro wań. Je dy nym roz -
cza ro wa niem by ła i jest du ża nie chęć
Po la ka do Po la ka...

Od kil ku lat pań stwo bel gij skie pro -
po nu je wszyst kim na ro do wo ściom szyb -
kie od na le zie nie się w no wych wa run -
kach dzię ki ofe ro wa ne mu pro gra mo wi
in te gra cyj ne mu.

Wie lu Po la ków sko rzy sta ło z te go pro -
gra mu, ale nie ste ty wie lu z nas pa trzy
na to scep tycz nie.

W mo jej pra cy za wo do wej mia łam to
szczę ście, że mog łam uczyć tzw. Orien -
ta cji Spo łecz nej w Gan da wie, dla te go
mo gę po dzie lić się z Pań stwem mo i mi
uwa ga mi i sta rać się prze ko nać du żą
gru pę ro da ków do sko rzy sta nia z pro -
gra mu in te gra cyj ne go.

Pro gram in te gra cyj ny obej mu je kil -
ka czę ści:
1. Kurs Orien ta cji Spo łecz nej.
2. Kurs ję zy ka ni der lan dzkie go or ga ni -

zo wa ny przez Dom Ję zy ka Ni der lan -
dzkie go (Hu is van het Ne der lands).

3. Po rad nic two w wy bo rze szko ły, no -
stry fi ka cji pol skie go dy plo mu szko ły
śred niej, wyż szej lub uni wersytetu,
pra cy, stu diów we współ pra cy zVDAB.

4. In dy wi du al na po moc i po rad nic two
w roż nych spra wach ad mi ni stra cyj -
nych, miesz ka nio wych i.t.d. przez
przy dzie lo ne go kon sul tan ta.

Cze go mo że my do wie dzieć się na Kur -
sie Orien ta cji Spo łecz nej? Prak tycz nie
wszyst kie go co do ty czy za sad fun kcjo -
no wa nia te go kra ju, ży cia spo łecz ne go
i so cjal ne go oraz spę dza nia wol ne go
cza su.

nJuż na pier wszej lek cji uczest ni cy kur -
su by li bar dzo zdzi wie ni, gdy usły sze li
o skom pli ko wa nej struk tu rze pań stwa
bel gij skie go. Bel gia jest mo nar chią par -
la men tar ną, w któ rej gło wą pań stwa
jest mo nar cha współ rzą dzą cy z par la -
men tem, ale wła dza mo nar chy jest ogra -
ni czo na do fun kcji re pre zen ta cyj nych.
Re al ną wła dzę spra wu je par la ment
i rząd na któ re go cze le stoi pre mier.

Cie ka we? Wię cej mo że my do wie dzieć
się na kur sie.
n Od wie lu lat złosz czą nas roz gryw ki
mię dzy par tyj ne. Czę sto my śli my, że
w na szym kra ju jest naj go rzej w Eu ro -
pie, ale w Bel gii jest też wie le par tii, któ -
re pro wa dzą roż ne, cza sa mi ma ło cie -
ka we roz gryw ki...
n Pra wa i obo wiąz ki oby wa te li. – Cóż
o nich wie my? Jak np. ro zu mie my pra -
wo do wol no ści? Wie le no wych rze czy
uda ło mi się oso bi ście do wie dzieć przy -
go to wu jąc się do kur su. 

Mo że my na praw dę zre wi do wać na sze
po glą dy i zro zu mieć wie le praw rzą dzą -
cych współ czes ną de mo kra cją!
n O tra dy cjach te go pań stwa my śli my
– to pro ste, prze cież to ka to lic ki kraj.
A jed nak hi sto ria i czas ukształ to wa ły
wie le no wych i za ska ku ją cych ob rzę -
dów i tra dy cji, któ rych nie zna my, awar -
to!
n Pra wo po by tu. Po zna my za sa dy za ła -
twia nia pro ce du ry po by to wej dla nas
jak rów nież dla na szych bli skich (dzie -
ci, żo ny). Mo że my za pla no wać so bie na -
szą przy szłość, czy li po byt i na tu ra li za -
cję lub po wrót do kra ju.
n Pra ca. Na praw dę mo że my do wie dzieć
się pra wie wszyst kie go. Chy ba naj waż -
niej sze: gdy masz pra cę, ja kie kosz ty
i na co są po bie ra ne z na szych mie sięcz -
nych wy płat. Co to jest RSZ, na sze pra -
wa i obo wiąz ki w pra cy, kto nam mo że
po móc by wy stą pić prze ciw nie ucz ci we -
mu pra co daw cy, kto bro ni na szych praw
pra cow ni czych, ja ką ro lę peł nią związ -
ki za wo do we.
n Opie ka zdro wot na i spo łecz na. Ja kie
ocze ki wa nia speł nia ją ka sy cho rych,
cze go mo że my od nich ocze ki wać? Gdzie
i do ko go mo że my udać się z na szy mi
prob le ma mi zdro wot ny mi, kto nam po -
mo że, ja ką ro lę peł nią kon sul tan ci opie -
ki zdro wot nej. Kim jest kon sul tant spo -
łecz ny, w ja kich spra wach udzie la
po mo cy, ja kie ma my in sty tu cje po mo -
cy spo łecz nej itd. Wię cej na kur sie!
n Oświa ta i wy cho wa nie. No stry fi ka cja
pol skich dy plo mów, opie ka nad ro dzi -
ną. Do wie my się o sy ste mie szkol nic -
twa w Bel gii, gdzie udać się, by uzna -
no nasz pol ski dy plom, ja ka jest z tym
zwią za na pro ce du ra. Po zna my struk tu -
rę Po rad ni Psy cho lo gicz no-pe da go gicz -

nej (CLB), któ ra w roz wo ju dziec ka
w wie ku szkol nym speł nia klu czo wą ro -
lę. Chy ba ma ło od czu liś my wPol sce tzw.
opie ki nad ro dzi ną przez pań stwo. Bel -
gia róż ni się w tej dzie dzi nie za sad ni -
czo od Pol ski, gdyż ro dzi na i jej ochro -
na stoi cen tral nie w za ło że niach
i struk tu rach pań stwa bel gij skie go. Jak
wie le jest in sty tu cji chro nią cych ro dzi -
nę po zna my na kur sie!

Pra wo miesz ka nio we, wy na jem, kup -
no, po ży czki i do dat ko we ubez pie cze -
nia. Za wsze ma rzy my oczymś włas nym,
a rze czy wi stość zmu sza nas do miesz -
ka nia w op ła ka nych wa run kach i wie -
le ra zy je steś my bez rad ni gdy spo ty ka -
my się z nie ucz ci wo ścią wła ści cie li.

Kurs da nam moż li wość orien ta cji
i po dej mo wa nia wła ści wych de cy zji!
n Pra wo fi nan so we: ban ki, po czta, po -
ży czki itp. Jak dzia ła ją ban ki, ja kie są
róż ni ce mię dzy ban ka mi, w ja kich spra -
wach mo że my li czyć na bank. Je śli np.
ma my kon to w ING, to ten bank mo że
też ubez pie czyć nasz sa mo chód, miesz -
ka nie i ofe ru je wie le in nych ko rzy ści. 
n Trans port w Bel gii. Ta ki ni by zna ny,
a sa ma do wie dzia łam się wie le o róż -
nych moż li wo ściach ta nie go trans por -
tu itd.

Bio rąc pod uwa gę sa mo krót kie
stresz cze nie za kre su pro gra mu Orien -
ta cji Spo łecz nej mo że my śmia ło stwier -
dzić, że ten kurs da nam w pi guł ce za -
sa dy ży cia w Bel gii i zro dzi w nas – a to
gwa ran tu ję – rów nież chęć po zna nia te -
go trud ne go ję zy ka. Czy li w spo sób sa -
mo ist ny zre a li zu je my pro gram in te gra -
cyj ny. Do te go mo że my za wsze po pro sić
o po moc kon sul tan ta w róż nych spra -
wach ad mi ni stra cyj nych lub tak po pro -
stu usły szy my do bre sło wo, byś my mo -
gli we wspar ciu bu do wać nasz dru gi
dom.

NNaa  uu  cczzyy  cciieell,,  BBoo  żżee  nnaa  SSuu  cchhoo  ddóółł

AAddrreess  BBiiuu  rraa  IInn  ttee  ggrraa  ccyyjj  nnee  ggoo  ww AAnn  ttwweerr  --
ppiiii::
OOnn  tthhaa  aall  bbuu  rree  aauu  IInn  bbuurr  ggee  rriinngg  AAnn  ttwweerr  ppeenn
CCaarr  nnoott  ssttrraa  aatt  111100
22006600  AAnn  ttwweerr  ppeenn

SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo..
Prze glą da jąc nie któ re por ta le in ter ne -
to we, na tknę łam się na wy ko rzy sta nie
mo ich ar ty ku łów do użyt ku włas ne go
i pu bli ko wa nie ja ko włas ne sy gno wa ne
pod pi sem in ne go au to ra. Pro szę pa mię -
tać, że ist nie je tzw. ochro na praw na
praw au tor skich.
My ślę, że zo sta nie to na tych miast spro -
sto wa ne.

Z po wa ża niem,
BBoo  żżee  nnaa  SSuu  cchhoo  ddóółł

Pro gram in te gra cyj ny
– wie dzieć, znać, ro zu mieć czy li czuć się w do mu...
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Każ dy z nas ma swo je spraw dzo ne spo so by po szu -
ki wa nia no wej lub lep szej pra cy. Pier wsze kro ki
kie ru je my za zwy czaj do biur pra cy (cza so wej, tzw:

in te rim) lub VDAB (Fla man dzkie go Urzę du Za trud nie nia
i Szko le nia Za wo do we go). Tak że ogło sze nia w lo kal nej pra -
sie i in ter ne cie na le żą do po pu lar nych.

Po szu ku jąc pra cy, po win niś my prze de wszyst kim za o pa -
trzyć się w ży cio rys na pi sa ny w ję zy ku fla man dzkim oraz
list mo ty wa cyj ny.

List mo ty wa cyj ny nie po wi nien być zbyt dłu gi i za wie -
rać rze czo we in for ma cje, któ rych nie uję lis my w ży cio ry -
sie (CV). To on właś nie po wi nien za chę cić na sze go po ten -
cjal ne go pra co daw cę do prze czy ta nia na sze go CV. Je że li
zna my na zwi sko oso by od po wie dzial nej za na bór per so ne -
lu, war to imien nie do niej skie ro wać list. Po win niś my przed -
sta wić w nim zwię źle na szą mo ty wa cję do pra cy na da nym
sta no wi sku i ar gu men ta cję, dla cze go fir ma po win na wy -
brać właś nie nas.

Za cznij my list od po ka za nia swo jej moc nej stro ny. For -
mu łuj my list po zy tyw nie i od noś my się do przy szło ści np:
„je stem go to wy aby po prze szko le niu w szyb kim cza sie za -
cząć pra cę w no wej dla mnie dzie dzi nie”. List mo ty wa cyj -
ny prze de wszyst kim po wi nien po ten cjal ne mu pra co daw -
cy dać wy raź ny ob raz czym róż ni my się od in nych
kan dy da tów z ta kim sa mym dy plo mem, za chę cić do prze -
czy ta nia na sze go CV i za pro sze nia nas na roz mo wę kwa li -
fi ka cyj ną.

Ży cio rys za wie ra na sze da ne, wszyst kie in for ma cje o ukoń -
czo nych przez nas szko łach i kur sach, a tak że o do świad -
cze niu za wo do wym. Nie za pom nij my wy mie nić dat roz po -
czę cia i za koń cze nia każ dej ze szkół oraz ich kie run ków.

Tak że wy mie nio ne pra ce ja kie wy ko ny wa liś my do tej po -
ry, po win ny za wie rać na zwę fir my, la ta w któ rych tam pra -
co wa liś my, sta no wi sko i krót ki opis wy ko ny wa nych przez
nas obo wiąz ków. Je śli to moż li we, po daj my na zwi sko i nu -
mer kon tak to wy oso by któ ra mog ła by wy sta wić nam re fe -
ren cje.

Wy mie nia jąc zna ne nam ję zy ki ob ce, po win niś my oce nić
tak że ich zna jo mość: w stop niu ko mu ni ka tyw nym, do brym,
bar dzo do brym (w mo wie i piś mie).

Na szy mi do dat ko wy mi atu ta mi bę dą: pra wo ja zdy (wy -
mień my wszyst kie po sia da ne przez nas ka te go rie), ewen -
tu al ne zdo by te przez nas dy plo my i ate sty (np: BHP lub
moż li wość ope ro wa nia wóz kiem wi dło wym). 

Za o pa trze ni w CV mo że my udać się do biur pra cy w po -
szu ki wa niu od po wied niej dla nas po sa dy. Do wie lu agen -

cji mo że my za pi sać się po przez ich stro ny in ter ne to we, bądź
też do biu ra udać się oso bi ście. W wie lu z nich obo wią zu ją
ści śle okre ślo ne go dzi ny za pi sów, dla te go też le piej wcześ -
niej te le fo nicz nie upew nić się, w ja kich go dzi nach mo że -
my się za pi sać lub umó wić na spot ka nie. Po wo dze nia!

VVDDAABB  
Nie wszy scy wie dzą co ofe ru je ta in sty tu cja, do któ rej

moż na się za pi sać w jed nym z wie lu biur lub przez in ter -
net. Two rząc swo je kon to na stro nie VDAB wy bie ra my ha -
sło i kod do stę pu. Za je go po mo cą w każ dej chwi li mo że -
my uak tu al nić na sze da ne, opub li ko wać na stro nie VDAB
na sze CV któ re bę dzie do stęp ne dla po ten cjal ne go pra co -
daw cy. Moż na też wy dru ko wać po twier dze nie na szej re je -
stra cji ja ko szu ka ją ce go pra cy, po trzeb ne przy skła da niu
wnio sku o za si łek dla bez ro bot nych.

VDAB, ja ko or ga ni za cja rzą do wa, po za ofer ta mi pra cy
pro po nu je bez płat ne kur sy i szko le nia za wo do we oraz ję -
zy ko we dla po szu ku ją cych pra cy. Uczest ni cy ta kich kur -
sów ma ją pra wo do zwro tu kosz tów do ja zdu, a w nie któ -
rych przy pad kach do do dat ku do za sił ku dla bez ro bot nych.
Oso bie po szu ku ją cej pra cy mo że być przy dzie lo ny kon sul -
tant któ ry po mo że w po szu ki wa niu od po wied niej pra cy,
szko le nia lub po kie ru je w pro ce du rze uzna nia pol skie go
dy plo mu lub kwa li fi ka cji.

Po nad to w VDAB mo że my za mó wić „„ooppllee  ii  ddiinnggsscchhee  qquu  --
eess””..  

Ty mi cze ka mi moż na pła cić za kur sy i szko le nia dla pra -
cow ni ków któ rzy pra gną pod nieść swo je kwa li fi ka cje. Pła -
ci my wte dy tyl ko po ło wę ce ny, tzn. je śli kurs kosz tu je 120€,
za ma wia jąc cze ki na tę su mę pła ci my za nie 60€ a 60€ do -
pła ca rząd. W cią gu ro ku ma my pra wo do za ku pu cze ków
na kwo tę do 250€. 

Pra wa do ta kie go do fi nan so wa nia nie ma my je śli: 
n je steś my sa mo za trud nie ni
n nie ma my ukoń czo ne go 25 ro ku ży cia i pra cu je my na

kon trak cie stu den ckim lub kon trak cie na mniej niż 80
go dzin mie sięcz nie

n uczest ni czy my w kur sie w cza sie go dzin pra cy
n za kurs pła ci nasz pra co daw ca.

Wszyst kie in for ma cje na te mat dzia ła nia VDAB a tak że
ople i dingsche qu es znaj dzie my pod adre sem wwwwww..vvddaabb..bbee

MMaarr  llee  nnaa  CChhrraa  bbąąsszzcczz

W poszukiwaniu pracy
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Sy ste mem ubez pie czeń eme ry tal nych w Bel gii za rzą -
dza Na ro do wy Fun dusz Eme ry tal ny (Rijksdienst vo -

or Pen sio e nen) wwwwww..oonnpprrvvpp..ffggoovv..bbee, któ ry po sia da dział
„kon wen cji mię dzy na ro do wych” zaj mu ją cy się świad cze -
nia mi dla tych, któ rzy pra co wa li w dwóch lub wię cej kra -
jach. Wszyst kie sy ste my dzie lą eme ry tu ry na ro dzin ne
i dla osób sa mot nych. 

IIsstt  nniiee  jjąą  cczzttee  rryy  ppoodd  ssttaa  wwoo  wwee  ssyy  ssttee  mmyy  eemmee  rryy  ttaall  nnee  
n dla pra cow ni ków
n dla osób pra cu ją cych na włas ny ra chu nek
n dla pra cow ni ków sek to ra pu blicz ne go
n dla by łych pra cow ni ków za trud nio nych w ko lo niach

i/lub po za UE
FFuunn  kkccjjoo  nnuu  jjąą  tteeżż  iinn  nnee  ssyy  ssttee  mmyy

n dla osób, któ rych mał żo nek zmarł
n dla mał żon ków ży ją cych w se pa ra cji lub roz wie dzio nych
n dla pra cow ni ków trans-gra nicz nych oraz se zo no wych 
n dla gór ni ków, ma ry na rzy, pi lo tów i dzien ni ka rzy

Za trud nie nie krót ko ter mi no we nie gwa ran tu je upraw -
nień eme ry tal nych. Pra wa eme ry tal ne na ro słe w krót kim
okre sie nie bę dą bra ne pod uwa gę, gdyż ich kwo ta bę dzie
zbyt ni ska wg. re gu la cji mię dzy na ro do wych. 

WWyy  ssoo  kkoośśćć  eemmee  rryy  ttuu  rryy za le ży od prze bie gu ka rie ry za wo -
do wej, wy so ko ści wy na gro dzeń, sy tu a cji ro dzin nej, jak
rów nież od sy ste mu. Ist nie je moż li wość upraw nie nia do
eme ry tu ry z kil ku pro gra mów. 

WWiieekk  eemmee  rryy  ttaall  nnyy dla męż czyzn oraz ko biet wy no si 65
lat. Wcześ niej sza eme ry tu ra w wie ku 60 lat jest moż li wa
po prze pra co wa niu co naj mniej 35 lat zgod nie z kra jo wym

Ukła dem Zbio ro wym Pra cy lub Ukła dem Zbio ro wym Pra -
cy obo wią zu ją cym w spół ce, lub na sku tek re or ga ni za cji. 

IInn  nnee  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee
W Bel gii fun kcjo nu je po dat ko wy sy stem osz częd no ści

eme ry tal nych w któ rym rocz ne skład ki są ob ję te ul gą po -
dat ko wą.Co raz wię cej spó łek za wie ra umo wy ubez pie czeń
gru po wych z ko mer cyj ny mi fir ma mi ubez pie cze nio wy mi.
W ta kich umo wach mo gą być uję te eme ry tu ry uzu peł nia -
ją ce. Je że li pra co daw ca wy ra zi na to zgo dę, pra cow nik na -
jem ny mo że kon ty nu o wać pra cę na wet po ukoń cze niu 65
ro ku ży cia. Je śli ktoś pra cu je na włas ny ra chu nek, mo że
pra co wać tak dłu go jak chce, nie py ta jąc ni ko go o zgo dę.
Jed nak oso ba któ ra otrzy mu je świad cze nia eme ry tal ne nie
mo że za ra biać wię cej po nad okre ślo ną kwo tę. Je śli ją prze -
kro czy, eme ry tu ra bę dzie zmniej szo na lub wstrzy ma na.

WWnniioo  sseekk  oo eemmee  rryy  ttuu  rręę
Na wet je śli ktoś pra co wał w in nych pań stwach Eu ro -

pej skie go Ob sza ru Gos po dar cze go, wy star czy zło że nie
jed ne go wnio sku w pań stwie gdzie ak tu al nie za miesz ku -
je (w na szym przy pad ku w Bel gii), na rok przed prze wi -
dzia ną prze pi sa mi da tą przej ścia na eme ry tu rę. Wnio sek
na le ży skie ro wać do Na ro do we go Fun du szu Eme ry tal ne -
go (Rijksdienst vo or Pen sio e nen). Wska za ne jest do łą cze -
nie ko pii za świad czeń o za trud nie niu.

Źró dła: Kon su lat Ge ne ral ny RP w Bruk se li, Wy dział Han dlu i In we sty cji Am ba sa dy RP
w Bruk se li

Renta z tytułu
niezdolności do pracy 
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Emerytura w Belgii

Oso ba ubez pie czo na na wy pa dek in wa lidz twa ma
pra wo do świad czeń, któ re za stę pu ją pła ce pra cow -

ni ka tym cza so wo zmu szo ne go do za prze sta nia pra cy z po -
wo du nie zdol no ści do pra cy. Je że li świad cze nia cho ro bo -
we trwa ją dłu żej niż je den rok, mo gą prze kształ cić się
w świad cze nia in wa lidz kie, w wy so ko ści 40–65% pła cy go -
dzin nej brut to. O in wa lidz twie orze ka Ra da Le kar ska (Ge -
ne e skun di ge Ra ad). Za spra wy zwią za ne z ren tą in wa lidz -
ką od po wia da RI ZIV – INA MI http://www.ri ziv.be/.

ŚŚwwiiaadd  cczzee  nniiaa  zz uubbeezz  ppiiee  cczzee  nniiaa  cchhoo  rroo  bboo  wwee  ggoo
Je śli ktoś prze by wa w Bel gii le gal nie, jest ob ję ty ubez -

pie cze niem cho ro bo wym je śli speł nia okre ślo ne wa run ki:
n człon ko stwo w sy ste mie ubez pie czeń zdro wot -
nych
n prze pra co wa nie 120 dni w sze ścio mie sięcz nym
okre sie po prze dza ją cym sta ra nie się o za si łek
(włącz nie z okre sa mi bra ku ak tyw no ści, ta ki mi jak
cho ro ba, ur lop płat ny itp. Oraz okre sa mi spę dzo -
ny mi w in nych pań stwach człon kow skich – E104)
n prze ka za nie za świad czeń o op ła ce niu skła dek wy -

da nych przez swo ją in sty tu cję ubez pie cze nio wą
n przej ście ba dań zor ga ni zo wa nych przez in sty tu cję ubez -

pie cze nio wą oraz po sia da nie do wo du ubez pie cze nia
Wy jeż dża jąc do pra cy w Bel gii, na le ży za brać wy da -

ny przez ZUS for mu larz E 104. Słu ży on m.in. po twier -
dze niu okre sów ubez pie cze nia z ty tu łu cho ro by, lub
poz wo li na zsu mo wa nie pol skich i bel gij skich okre -
sów ubez pie cze nia je śli za cho ru je my pod czas pier -
wszych 120 dni pra cy. 

JJaakk  zzggłłaa  sszzaaćć  cchhoo  rroo  bbęę
Pra cu jąc w przed się bior stwie, na le ży za poz -
nać się z je go re gu la mi nem i spy tać o ewen -



tu al ne szcze gól ne sy ste my ubez pie cze nia. Je śli ktoś za -
cho ru je, po wi nien po wia do mić o tym fir mę pier wsze go
dnia cho ro by do go dzi ny 10 ra no. Za świad cze nie le kar -
skie po win no być przed sta wio ne fir mie ubez pie cze nio wej
do dru gie go dnia cho ro by. Je śli na stą pi to póź niej, usta -
wo wy za si łek cho ro bo wy bę dzie wy pła ca ny od dnia do -
star cze nia za świad cze nia. O świad cze niach de cy du ją m.in.
Róż ni ca po mię dzy umo wa mi dla pra cow ni ków fi zycz nych
i umy sło wych, dłu gość okre su obo wią zy wa nia umo wy,
czy cho ro ba roz po czę ła się w cią gu pier wsze go mie sią ca
obo wią zy wa nia umo wy, czy też póź niej. „Dzień bez płat -
ny” mo że być płat ny je że li tak uzgod nio no w Ukła dzie
Zbio ro wym Pra cy. 

SSyy  sstteemm  ddllaa  pprraa  ccooww  nnii  kkóóww  ffii  zzyycczz  nnyycchh
Wy pa dek lub cho ro ba w ży ciu pry wat nym.
Oso ba któ ra nie prze pra co wa ła mie sią ca, nie ma upraw -

nień do gwa ran to wa nej pła cy w przy pad ku nie zdol no ści
do pra cy, ale mo że mieć pra wo do świad cze nia z fun du -
szu ubez pie czeń zdro wot nych. Je że li okres mie sią ca zo -
sta nie osią gnię ty w trak cie cho ro by, świad cze nie jest wy -
pła ca ne. Je że li cho ro ba trwa kró cej niż 14 dni, pier wszy
dzień cho ro by nie jest płat ny („dzień bez płat ny”). Je że li
pra cow nik pra co wał przez co naj mniej je den mie siąc,
otrzy ma świad cze nie cho ro bo we w wy so ko ści 100% za
pier wszy ty dzień oraz ok. 85% za ty god nie od dru gie go
do czwar te go włącz nie. Po 30 dniach do okre su jed ne go
ro ku świad cze nie jest wy pła ca ne z fun du szu ubez pie czeń
zdro wot nych (55–60%). Po tem uzna je się pra cow ni ka za
oso bę trwa le nie zdol ną do pra cy.

SSyy  sstteemm  ddllaa  pprraa  ccooww  nnii  kkóóww  uummyy  ssłłoo  wwyycchh
Wy pa dek lub cho ro ba w ży ciu pry wat nym.

Pra cow ni ko wi umy sło we mu za trud nio ne mu na okres
krót szy niż trzy mie sią ce, a któ ry nie prze pra co wał jesz -
cze jed ne go mie sią ca, fun dusz ubez pie czeń zdro wot nych
wy pła ca bez poś red nio świad cze nie z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy w cza sie te go pier wsze go mie sią ca. 

Pra cow nik umy sło wy za trud nio ny na okres krót szy niż
3 mie sią ce, któ ry prze pra co wał wię cej niż 1 mie siąc, jest
ob ję ty tym sa mym pro gra mem jak ro bot ni cy fi zycz ni z po -
dob ny mi war to ścia mi pro cen to wy mi. „Dzień bez płat ny”
sto su je się do pra cow ni ków umy sło wych w okre sie prób -
nym. Pra cow nik umy sło wy za trud nio ny na okres co naj -
mniej trzech mie się cy ma pra wo do nor mal nej pen sji przez
okres pier wszych 30 dni.

PPłłaa  ccaa  ggwwaa  rraann  ttoo  wwaa  nnaa  ii uurr  lloopp  rroocczz  nnyy
Pra cow nik (umy sło wy lub fi zycz ny), któ ry za cho ru je

w cza sie ur lo pu, nie otrzy mu je żad nej gwa ran to wa nej pła -
cy za ten okres.

Je śli okres nie zdol no ści do pra cy za cznie się przed ur -
lo pem wy po czyn ko wym, sy tu a cja za le ży od te go, czy cho -
dzi o pra cow ni ka fi zycz ne go czy umy sło we go, oraz czy
cho dzi o ur lop in dy wi du al ny czy zbio ro wy.

Pra co daw ca mu si za pła cić pen sję gwa ran to wa ną pra -
cow ni ko wi umy sło we mu, któ ry za cho ru je przed swo im
ur lo pem (in dy wi du al nym lub zbio ro wym) lub pra cow ni -
ko wi fi zycz ne mu, któ ry sta nie się nie zdol ny do pra cy przed
swo im ur lo pem in dy wi du al nym, a ur lop któ ry jest zbież -
ny z cho ro bą, mo że zo stać prze nie sio ny na póź niej. In sty -
tu cja ubez pie cze nio wa pła ci pra cow ni ko wi, któ ry za cho -
ru je bez poś red nio przed zam knię ciem przy mu so wym za
dni cho ro by zbież ne z dnia mi ur lo pu zbio ro we go.

Źró dła: Kon su lat Ge ne ral ny RP w Bruk se li, Wy dział Han dlu i In we sty cji Am ba sa dy RP
w Bruk se li
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Agdy by tak na chwi lę prze nieść się w cza sie?
Pod czas mo ich wa ka cyj nych pod ró ży na tra -

fi łam na nie zwy kłe miej sce, wręcz ma gicz ne, a do
te go pięk ne. Chcia ła bym przy bli żyć Pań stwu je go
spe cy fi kę, hi sto rię i kli mat. Nie ma już wie le ta kich
miejsc w Eu ro pie... 

Mo wa o śred nio wiecz nym mie ście Car cas so ne we
Fran cji. Ten nie zwy kły kom pleks for ty fi ka cji mie -
ści się w de par ta men cie Au de, oko ło 80 km na po -
łud nio wy wschód od Tu lu zy. Jest to jed na z naj wię -
kszych atrak cji tu ry stycz nych po łud nio wej Fran cji. 

Po cząt ki mia sta da to wa ne są na oko ło 3500 lat
p.n.e. Od sa me go po cząt ku by ło ono waż nym oś -
rod kiem han dlu i pro duk cji tek sty liów. Hi sto ria
Car cas so ne jest bar dzo dłu ga i bo ga ta. Był to waż -
ny punkt stra te gicz ny, gdy Rzy mia nie ufor ty fi ko -
wa li wierz cho łek wzgó rza oko ło stu lat p.n.e., a póź -
niej uzna li je za sto li cę ko lo nii Ju lia Car sa co (po tem
Car ca sum). Głów na część pół noc nych wa łów ob -
ron nych po cho dzi z tam tych cza sów. W VI wie ku
Car cas so ne zo sta ło prze ję te przez Wi zy go tów, któ -
rzy na stęp nie roz bu do wa li for ty fi ka cje sto ją ce tu po
dzi siej sze cza sy. W 1067 ro ku mia sto sta ło się włas -
no ścią Ra i mon da Ro ge ra Tren ca ve la (wi ceh ra bia
Al bi i Ni mes) co spo wo do wa ło, iż w ko lej nych stu -
le ciach zbu do wa ny zo stał za mek i ba zy li ka Sa int-
Na za i re. 

W XIII wie ku sta ło się twier dzą gra nicz ną po mię -
dzy Fran cją a Ara go nią. Do pie ro w XVII w. zna cze -
nie mi li tar ne twier dzy zma la ło i osa da sta ła się na
no wo istot nym oś rod kiem han dlu. Wszyst kie bu -
do wle za cho wa ły się w bar dzo do brym sta nie. Do -
dat ko wo w XIX wie ku prze pro wa dzo no wie le prac
kon ser wa cyj nych, co jesz cze bar dziej od no wi ło hi -
sto rię i ogól ny wy gląd te go miej sca. 

Car cas so ne moż na po dzie lić na dwie czę ści: gór -
ną i dol ną. W „mie ście gór nym” znaj du ją się dwa
pas ma mu rów ob ron nych z bra ma mi i bar ba ka na -
mi. For te ce two rzą for ty fi ka cje – pod wój ny pier -
ścień wa łów ob ron nych z 53 wie ża mi. Jest to po
pro stu ca łe sta re mia sto zam knię te w mu rach daw -
nej wa row ni, a do pie ro za rze ką, po dru giej stro nie
mo stu, wi dać współ czes ne bu dyn ki. W od da li na
ho ry zon cie do strzec moż na wi niar nie i gó ry. Nie -

sa mo wi te wi do ki za pew nio ne są w mo men cie za -
cho dzą ce go nad Car cas so ne słoń ca. 14 lip ca każ de -
go ro ku – w świę to na ro do we Fran cji – nad mia -
stem roz brzmie wa huk wy strza łów i za le wa je fa la
sztucz nych ogni i pe tard.

Uli czki sta re go mia ste czka ma ją swój nie za pom -
nia ny i nie pow ta rzal ny kli mat. Są bar dzo wą skie,
a od ilo ści skle pi ków, ho te li ków, re sta u ra cji i ka -
wiar ni moż na do stać za wro tu gło wy. W okre sie let -
nim, przy du żej ilo ści tu ry stów, bar dzo trud no jest
przejść swo bod nie nie któ ry mi uli czka mi. Do o ko ła
sły chać wszyst kie moż li we ję zy ki świa ta. Obiekt
zwie dza ny jest nie ty ko przez Eu ro pej czy ków, ale
tak że przez tu ry stów z in nych kon ty nen tów. Kie dy
wej dzie się już do środ ka, za mu ry ob ron ne, ma się
ocho tę zo stać tu dłu żej aby po o glą dać śred nio wiecz -
ne bu do wle, przejść się po prze pięk nych za kąt kach,
po dzi wia jąc śred nio wiecz ne do my, de ko ra cje, re -
sta u ra cje i ho te le wkom po no wa ne w ca łość. 

Zwie dza jąc Car cas so ne na le ży ko niecz nie za trzy -
mać się w jed nej z re sta u ra cji. W tym śred nio wiecz -
nym mie ście zde cy do wa nie prze wa ża ją re sta u ra cje
re gio nal ne, któ re prze ści ga ją się wser wo wa niu bar -
dzo słyn ne go da nia w tam tej szym re gio nie – „Cas -
so u let” (ugo to wa na na tłusz czu z ka czki bia ła fa sol -
ka z ka wał ka mi ka czki), lub też słyn nych kieł ba sek
z Tu lu zy, ser wo wa nych z odro bi ną sa ła ty i oczy wi -
ście czer wo ne go wi na. Pysz ne! Na sa mo wspom nie -
nie jesz cze czu ję jej smak. Zde cy do wa nie nie jest to
po tra wa die te tycz na. To bar dzo sy cą ce da nie. Mó -
wi się, że naj le piej sma ku je w zi mie, kie dy za ok -
nem jest śnieg i mróz. „Cas so u let” bar dzo czę sto je
się za po mo cą sa mej łyż ki, dla te go w wie lu re sta u -
ra cjach nie znaj dą Pań stwo na sto łach wi del ców ani
no ży. Wszyst ko oczy wi ście po to, aby wczuć się w ty -
po wo śred nio wiecz ny kli mat. Na wet wi no ser wo -
wa ne jest czę sto po pro stu w ka raf kach lub też spe -
cjal nych kuf lach, a nie jak przy ję ło się we Fran cji
– w pięk nych, du żych, szkla nych kie lisz kach. 

Wy sta wio ne na uli cy stra ga ny ofe ru ją sze reg śred -
nio wiecz nych rek wi zy tów, wśród któ rych zna leźć
moż na naj praw dzi wsze mie cze, ber ła i ko ro ny. Uwa -
gę zwie dza ją cych przy ku wa ją tak że wie lo bar wne
ma te ria ły, z któ rych uszy te jest do słow nie wszyst -
ko: su kien ki la lek, ubra nia, po ściel czy ele men ty
de ko ra cyj ne i wo re czki na per fu my. Wszę dzie uno -
si się za pach la wen dy... 

Dziś Car cas so ne wy glą da na nie tknię te no wo czes -
no ścią, tęt nią ce ży ciem i kli ma tem daw nych, świet -
nych lat mia sto. Pro szę po my śleć o za trzy ma niu się
w nim pod czas pod ró ży na po łud nie Fran cji. Z pew -
no ścią za chwy cą się Pań stwo tym miej scem i cho -
ciaż na chwi lę prze nio są się w epo kę śred nio wie -
cza... MMaa  ggddaa  llee  nnaa  WWaa  wwrryy  sszzuukk

To jedna
z największych
atrakcji
turystycznych
południowej
Francji. 

Polecam na weekend
Carcassone – średniowieczne miasto
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AAVVAANN  TTII  ––  CCZZYY  LLII  NNAA  BBEELL  GGIIJJ  SSKKIIEEJJ  ZZIIEE  MMII  
PPOO  LLAAKK  KKUUCCHH  NNIIEE  WWŁŁOO  SSKKĄĄ  SSTTWWOO  RRZZYYŁŁ  

Za wsze z dy stan sem pod cho dzę do re gio nal nych
re sta u ra cji, w któ rych sze fa mi kuch ni są nie ro do -
wi ci pa sjo na ci tu byl czej sztu ki ku li nar nej. No bo sa -
mi spró buj cie so bie wy o bra zić na przy kład Chiń czy -
ka, któ ry ser wu je da nia pol skie al bo rdzen ne go
Wło cha, któ ry przy go to wu je przy sma ki taj skie. Czyż
to nie wzbu dza wa szych, choć by de li kat nych po dej -
rzeń co do ja ko ści ser wo wa nych po traw? Ale w tym
przy pad ku moż na by rzec – wy ją tek po twier dza re -
gu le! Avan ti to re sta u ra cja z wło ską kuch nia, pro -
wa dzo na przez pol skie mał żeń stwo. Spo koj ne i cza -
ru ją ce miej sce, któ re mie ści się w sa mym cen trum
An twer pii, tuz obok Cen tral Sta tion. Swo ja hi sto rie
roz po czę ło oko ło 5 lat te mu. Każ de z mał żon ków
wło ży ło w te re sta u ra cje od sie bie to, co mia ło naj -
lep sze. Pani Agniesz ka do świad cze nie i za mi ło wa -
nie do pra cy w kuch ni, a pan Ma riusz umie jęt no ści
i pa sje, któ re na był pod czas swo je go kil ku let nie go
po by tu we Wło szech. I to od da nie wło skiej kuch ni
prze ja wia się w każ dym ich da niu. Wy jąt ko wość re -
sta u ra cji to prze de wszyst kim spe cja ły, któ re są rzad -
ko spo ty ka ne w ty po wych wło skich re sta u ra cjach.
Oprócz tra dy cyj nych dan ta kich jak piz za, la sa gne
czy spag het ti, na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją re we -
la cyj ne pie roż ki z ło so siem i ri cot ta po la ne kre mo -
wym so sem po mi do ro wym – PAN ZA ROT TI AL SAL -

MO NE. Ca łość to ogrom na przy jem ność dla pod nie -
bie nia, któ ra do dat ko wo za chwy ca oko. War to tez
spró bo wać do sko na lej cie lę ci ny wwy da niu wło skim:
po da nej z moz za rel la, szyn ka par meń ską oraz śmie -
ta no wym so sem spo rzą dzo nym na wi nie – SAL TIN -
BO CA AL LE RO MA NA. De li kat ny, ak sa mit ny, a jed -
no cześ nie wy ra zi sty sos, któ ry ni czym pie rzyn ka
otu la ca łość da nia, ide al nie do peł nia smak po tra wy.
Avan ti, to re sta u ra cja dla wy bred nych bo wiem każ -
dy, na wet naj bar dziej wy ma ga ją cy klient znaj dzie
tu coś dla sie bie. Wspom nę tu tak że o urze ka ją cych
pie roż kach z bo ro wi ka mi – TOR TEL LO NI AL FYN -
GHI PO RCI NI AL LA CRE MA, ro man tycz nych pie -
roz ko wych ser dusz kach z moz za rel la i ba zy lia oraz
so sem po mi do ro wym – CU O RI CON MOZ ZA REL
PO MO DO RE E BA SI LI CO oraz dia bel sko pi kan tnej
piz zy – PIZ ZA DIA VO LO. Wszyst kie wcześ niej wspom -
nia ne ele men ty ta kie, jak sma ko wi ta kuch nia, do -
bra lo ka li za cja oraz przy jaź nie na sta wio na ob słu ga,
skła da ją się na uni katowy i ro dzin ny cha rak ter te -
go miej sca. Ko niecz nie mu si cie od wie dzić Avan ti,
choć by po to by zjeść wło skie spe cja ły z de li kat na
pol ska przy pra wa.

IIzzaa  bbee  llaa  SSoośś  nniiaakk
aaddrreess  rree  ssttaa  uu  rraa  ccjjii::
AAVVAANN  TTII  PPiizz  zzee  rriiaa  ––  RRee  ssttaa  uu  rraanntt
BBrree  yy  ddeell  ssttrraa  aatt  2255
22001188  AAnn  ttwweerr  ppeenn
CCzzyynn  nnee::  1111..3300--2233..0000

Gorąco
polecam!
Gdzie i co
można 
zjeść

Czytelnicy polecają kulinarnie
Antwerpia po polsku     wrzesień 201132



Kto nie lubi zupy ten nie wie, co to jest
dobre jedzenie. Są osoby, dla których
obiad bez niej nie jest prawdziwym

obiadem. I mają rację. Bo mamy z niej same
korzyści. Nasyci, rozgrzeje, poprawi
samopoczucie. Zresztą sami sprawdzicie, czy
można się złościć po zjedzeniu pysznego żurku z
jajkiem i  kawałkiem kiełbasy? Na pewno nie. A
kiedy podamy do niego świeżo ugotowane
ziemniaki, to drugie danie już nas nie interesuje.
Wspaniałe są też kremy albo jesienne zupy pełne
gruntowych, najsmaczniejszych warzyw. Z

dodatkiem mięsa, makaronu czy kaszy stają się
pełnowartościowym daniem. Coraz bardziej
popularne są zupy bez mięsa. Mają mniej kalorii,
są zdrowsze i przyrządza się je dużo szybciej niż
te tradycyjne. Można je doprawić dodatkiem
masła, śmietany czy jogurtu. Ich smak wydatnie
podniesie podsmażona na oleju cebulka. Można
też ja zagęścić zasmażką, pure ziemniaczanym
lub warzywnym. Namawiam więc do gotowania
i jedzenia zup, koniecznie posypanych świeżą
zieleniną. Smacznego.

MMaarriiuusszz  KKrrzzyyssiiaakk

Kuchnia męskim okiem  

Fasolowa 
z przecierem pomidorowym
SSkkłłaaddnniikkii
ll 5500  ddkkgg  żżeebbeerreekk  lluubb  kkoorrppuussuu  zz kkuurryy  
ll 2200  ddkkgg  ffaassoollii  ll ppóółł  ppęęcczzkkaa  wwłłoosszzcczzyyzznnyy  
ll 33  zziieemmnniiaakkii  ll ssóóll,,  ppiieepprrzz  
ll ppóółł  sszzkkllaannkkii  pprrzzeecciieerruu  ppoommiiddoorroowweeggoo
ll cceebbuullaa    ll zząąbbeekk  cczzoossnnkkuu  ll nnaattkkaa  ppiieettrruusszzkkii

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa::
1. Mięso opłukać, zalać zimną wodą, włożyć

obraną cebulę i czosnek, gotować na wolnym
ogniu pod przykryciem 40 minut. Po 15
minutach dodać wcześniej namoczoną fasolę.

2. Włoszczyznę i ziemniaki oczyścić, op łu kać i ob -
rać. Ziem nia ki po kro ić, wło żyć do wy wa ru ra -
zem z włosz czyz ną, przy pra wić do sma ku, ugo -
to wać.

3. Do ugo to wa nej zu py do dać prze cier po mi do -
ro wy, wy mie szać, do pro wa dzić do wrze nia
– moż na go przed tem pod du sić 5 mi nut z łyż -
ką ma sła. Zu pa bę dzie smacz niej sza, ale bar -
dziej ka lo rycz na.

4. Zu pę roz lać do ta le rzy, po sy pać na tką pie trusz -
ki.

Porowa z ziemniakami
SSkkłłaaddnniikkii::
ll 3300  ddkkgg  ppoorróóww,,  ttyyllkkoo  bbiiaałłaa  cczzęęśśćć  
ll 5500  ddkkgg  zziieemmnniiaakkóóww  ll 11  sszzkkllaannkkaa  mmlleekkaa  
ll 22  łłyyżżkkii  mmaassłłaa  ll SSóóll,,  bbiiaałłyy  ppiieepprrzz  
ll 11  cceebbuullkkaa  ddyymmkkaa  zzee  sszzcczzyyppiioorreemm  

SSppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa
1. Pory dokładnie umyć, pokroić w talarki, zalać

wodą lub bulionem tak, aby je przykry wa ły,
go to wać ok. 30 mi nut, na stęp nie prze trzeć.

2. Ziem nia ki ob rać, op łu kać, po kro ić w kost kę,
ugo to wać, po łą czyć z wy wa rem z po rów i mle -
kiem, przy pra wić do sma ku so lą i pie przem,
pod grzać, ewen tu al nie uzu peł nić płyn, do dać
po ło wę ma sła.

3. Dym kę op łu kać, po sie kać ra zem ze szczy pio -
rem, bia łą część pod sma żyć na po zo sta łym ma -
śle, do dać do zu py, szczy pior kiem po sy pać zu -
pę.
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IIrr  vviinngg  SSttoo  nnee  „„GGrreecc  kkii
sskkaarrbb””

Grec ki skarb Ir vin ga
Sto ne’a utka ny jest ze
słów, któ re brzmią ni -
czym naj pięk niej sze
dźwię ki wy do by wa ne
z an tycz nej cy try. Raz
ostre i skocz ne, raz li -
rycz ne i nie zwy kle po -
ru sza ją ce, po bu dza ją
wy o braź nię, prze no sząc
czy tel ni ka do utra co ne -
go sta ro żyt ne go świa -
ta. Prze wod ni kiem po
tej kra i nie jest przy po -
mi na ją cy nie co Dan tej -
skie go Wer gi liu sza,
Hen ryk Schlie mann.
Zaś mu zą – pięk niej sza
od Be a try cze, Gre czyn -

ka So fi dion.Ir ving Sto ne za sły nął na pi sa niem sze re gu zna -
ko mi tych bio gra fii naj wy bit niej szych po sta ci świa ta kul -
tu ry i na u ki. Mię dzy in ny mi Pa sje uta jo ne opo wia da ją ce
o Zyg mun cie Fre u dzie, Udrę ka i eks ta za o Mi cha le Anie -
le czy Pa sja ży cia o Vin cen cie van Gog hu.

Au tor Grec kie go skar bu, tak jak Pier re La Mu re, jest
au to rem zbe le try zo wa nych bio gra fii, dla te go oży wia ne na
ich kar tach po sta ci są tyl ko echem rze czy wi stych bo ha te -
rów, a nie ich per fek cyj nie od wzo ro wa ny mi syl wet ka mi.
Ma te riał na ja kim opie ra się Sto ne pi sząc swo je po wie ści,
ro bi im po nu ją ce wra że nie. Li sty, do ku men ty, ma nu skryp -
ty, wy pra wy po świe cie… set ki in for ma cji po da nych w za -
pie ra ją cej dech for mie.Hen ryk Schlie mann, słyn ny i kon -
tro wer syj ny od kryw ca Troi oraz kró lew skich gro bów
w My ke nach, był po sta cią wie lo bar wną i wy jąt ko wą. Je -
den z naj wię kszych ar che o lo gów XIX wie ku, zwa nym oj -
cem no wo żyt nej ar che o lo gii. Ge nial ny sa mo uk, wal czą cy
ze skost nia łym śro do wi skiem aka de mi ków o uzna nie praw -
dzi wo ści je go zna le zisk. A przy tym zna ją cy kil ka na ście
ję zy ków oby wa tel świa ta, mi łoś nik Ho me ra, bo gacz i… po -
szu ki wacz grec kiej żo ny. Swo ją bar wną bio gra fią przy ćmił
rów nie bar wną bio gra fię swo jej mał żon ki, choć o ty le cie -
ka wszą, że ja ko ko bie ta, Zo fia En ga stro me nos mu sia ła
zma gać się z wie lo ma prze ciw no ścia mi. Dzię ki wro dzo ne -
mu upo ro wi, kon sek wen cji i by stro ści umy słu, uda ło jej
się prze o bra zić z żo ny w par tner kę, pier wszą ko bie tę – ar -
che o lo ga.Grec ki skarb na zy wa ny jest bio gra fią Hen ry ka
Schlie man na, tak jak by nikt nie spo glą dał na ty tuł po wie -
ści. A to właś nie on wska zu je na to, co w opi sy wa niu prze -
ło mo wych dla ar che o lo gii wy ko pa lisk by ło dla Sto ne’a naj -
waż niej sze, czy li uwiecz nie nie ro li oboj ga ich bo ha te rów.
Hen ry ka i je go żo ny – Zo fii. Z te go po wo du hi sto ria Schlie -
man na, któ rą po zna je my z re tros pek tyw nych ob ra zów,
przy wo ły wa nych w róż nych oko licz no ściach przez róż ne
wy da rze nia, za czy na się od je go pier wsze go spot ka nia
z przy szłą mał żon ką. 

Ko lo nos, 1869 rok. Do nie wiel kiej pod ateń skiej wio ski
przy jeż dża na za pro sze nie swo je go przy ja cie la, przy szłe -
go bi sku pa, czter dzie sto sied mio let ni Hen ryk Schlie mann.
Oby wa tel ame ry kań ski nie miec kie go po cho dze nia, mi liar -
der zbi ja ją cy ma ją tek w car skiej Ro sji, wy cho wa nek ho -
len der skich kup ców. Męż czyz na po szu ku ją cy żo ny. Grec -
kiej żo ny.Hen ryk i Zo fia po bra li się wkrót ce po tem. Ich
mał żeń stwo by ło trud ne, ale szczę śli we. Obo je zda wa li so -
bie spra wę, że mi ło ści mu szą do pie ro się na u czyć. On – bo -
gacz, mo gą cy wy ba wić jej bied nie ją cą ro dzi nę z fi nan so -

wych kło po tów. Ona – młod sza o trzy dzie ści lat prze pięk -
na dziew czy na. Fu riat i pe ry pa te tyk oraz nie ma ją ca do -
świad cze nia, skrom na żo na. Burz li wa mie szan ka cha rak -
te rów zna laz ła uj ście we wspól nej pa sji – na u ce. Uczy ni wszy
z Zo fii swo ją uczen ni cę, Hen ryk za poz nał ją z tym, co uko -
chał so bie naj bar dziej. Opo wia dał jej o swo ich po raż kach
i suk ce sach, ma rze niach o od kry ciu trzech zło tych miast
– skar bu Pria ma, gro bow ców my keń skich i Or cho me nos.
Opo wia dał o sta ro żyt nych bo gach i bo gi niach, przed sta -
wia jąc ca łą mi to lo gię za po mo cą ho me ryc kich strof. A Zo -
fia, z dnia na dzień co raz bar dziej pięk nia ła, sta jąc się jed -
ną z naj waż niej szych ko biet na u ki swo ich cza sów. Sto ne
lu bi przed sta wiać ko bie ty ja ko rów no rzęd ne par tner ki
swo ich mę żów. Tak by ło w Pa sjach uta jo nych, kie dy opi -
sy wał uro kli wą po stać Mar ty Fre ud. W Grec kim skar bie,
bo ha ter ką, a za ra zem głów ną na rra tor ką uczy nił Zo fię.
Obie ko bie ty ce cho wa ła nie sa mo wi ta nie za leż ność. Zo fia
ja wi się ja ko bo ha ter ka wy e man cy po wa na, choć na po zór
spę ta na jest kon we nan sa mi jej cza sów, na ka za mi re li gii
pra wo sław nej i grec kiej tra dy cji. 

Kro cząc ra mię w ra mię u bo ku mę ża, sta ła się wspó łod -
kryw czy nią naj cen niej szych pa mią tek grec kiej i hel le ni -
stycz nej spu ściz ny an tycz nej. Ko bie tą, któ rej za słu gi do -
ce ni ła na u ka. Pod czas pro wa dze nia wy ko pa lisk
w My ke nach, Zo fia ja ko pier wsza ko bie ta na świe cie pi sa -
ła ar ty ku ły do pra sy na te mat pro wa dzo nych przez sie bie
ba dań. Ka ta lo go wa ła zbio ry, opi sy wa ła je, a dzię ki swo jej
in tu i cji od kry ła gro bo wiec Kli taj me stry, któ ry po tem przez
dłu gi czas na zy wa ny był Skar bcem Pani Schlie mann. Tak
jak Hen ryk stał się oj cem ar che o lo gii, ona sta ła się jej mat -
ką. Jej nie by wa łą ro lę w hi sto rii usan kcjo no wa li już jej
współ cześ ni, uho no ro wu jąc ją w jed nog łoś nym gło so wa -
niu dy plo mem i ho no ro wym człon ko stwem Kró lew skie go
In sty tu tu Ar che o lo gicz ne go Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii,
na któ re go pod ium prze ma wia ła ja ko pier wsza w hi sto rii
tej że in sty tu cji ko bie ta. Za fa scy no wa ła mnie jej po stać – jej
si ła, ta lent i nie by wa ła uro da.Ir ving Sto ne prze pro wa dza
czy tel ni ka w Grec kim skar bie nie tyl ko przez fa scy nu ją ce
dzie je mał żeń stwa Schlie man nów, ale i przez wie lo bar wną
kul tu rę Gre ków i Tur ków. Je go po wieść to ist na pod róż
li te rac ka po ma low ni czych kra jo bra zach kra jów ba se nu
Mo rza Śró dziem ne go. Dzie siąt ki an tycz nych miast wy -
peł nio nych cu dow ny mi skar ba mi. Tro a da z tro jań skim
wzgó rzem Hi sar lik, Ate ny, My ke ny, Kon stan ty no pol…
A do te go za chod nio e u ro pej skie me tro po lie: Pa ryż, Lon -
dyn czy sta ro żyt ne Wło chy. Sto ne jest mi strzem de ta lu.
Je go opi sy są nie zwy kle dro bia zgo we, a przez to sza le nie
re a li stycz ne. Czy ta jąc je, ma się wra że nie nie ty le spo glą -
da nia na po cztów kę, co spa ce ro wa nia po XIX-wiecz nych
uli czkach miast. Od kry wa ne skar by wy ła nia ją się z kart
książ ki i ros ną w dło niach, czer wie niąc się wy pa lo ną gli -
ną i czer niąc mi ster nie na ło żo nym bar wni kiem.Po przez
do nio słość dzie ła Schlie man nów, sztu ka na bie ra w po wie -
ści nie mal mi stycz ne go cha rak te ru. Tchnie nie śmier tel -
no ścią, ucząc o nie prze mi jal no ści dzieł na praw dę wiel -
kich. Jej si ła sta je się pod sta wą, na któ rej Hen ryk
Schlie mann po sta no wił wznieść dla sie bie i swo jej nie -
zwy kłej żo ny po mnik trwal szy niż ze spi żu. Py ta nie czy
mu się to uda ło jest py ta niem re to rycz nym. Obo je za ję li
za słu żo ne miej sce w hi sto rii na u ki, choć po stać Zo fii jest
nie co mar gi na li zo wa na. Dla te go tę re cen zję chcia ła bym
po świę cić jej. So fi dion Schlie mann. Grec kie mu skar bo -
wi.Grec ki skarb Sto ne'a to pięk na po wieść o tym, że ma -
rze nia się speł nia ją i że war to je mieć. 

IIzzaa  bbee  llaa  KKrrzzyy  ssiiaakk  

Warto przeczytać
Antwerpia po polsku     październik 201134

Zde cy do wa nie po le cam!



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 dokumentów
• Pomoc przy załatwianiu spraw

bankowych  oraz urzędowych 
(np. założenie konta, ubieganie się
o pożyczkę, spotkania urzędowe,
wymiana dokumentów itp.)

• Tłumaczenia CV
• Posiadam własny transport
• 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

ko
m

ik
s
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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
Telefon Dyżurny Wydziału Konsularnego +32 492 727 405
(odbierany po godzinach pracy urzędu; wyłącznie w sprawach
pilnych takich jak zgony, wypadki, zagrożenia życia) 

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
Europejski numer alarmowy w sytuacjach 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 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
Pomoc drogowa 0703 44 777

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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KANCELARIA PRAWNA
Advocaat Iwona Wiewiórka
Hemelstraat 3
BE- 2018 Antwerpia
Tel. 0032 3 233 06 00
Fax. 0032 3 231 62 00
i.wiewiorka@adwokat.be
www.adwokat.be

DYNAMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE,
NOWOCZESNA OBSŁUGA PRAWNA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

Obsługa prawna w j. polskim,
niderlandzkim, angielskim, rosyjskim 

bez pośredników, w bezpośrednim kontakcie
z adwokatem prowadzącym sprawę.

Prowadzi sprawy:

n Gospodarcze;
n Handlowe;
n Windykacyjne;
n Odszkodowawcze;

n Pracy i ubezpieczeń
społecznych;

n Rodzinne;
n Karne.
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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

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
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