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Od ponad dwudziestu lat kształcimy specjalistów prawa polskiego 
i międzynarodowego, adwokatów, radców prawnych, ekspertów w dziedzinie 
administracji europejskiej, dyplomatów. Pod okiem znakomitej kadry naukowo-
dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi studenci wyrastają 
na prawdziwych liderów w swych dziedzinach.

OOferujemy wykształcenie, które dla naszych absolwentów jest atutem na rynku pracy, 
według najnowszego raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego osiągają oni 
najwyższe zarobki i najszybciej, po uzyskaniu dyplomu znajdują zatrudnienie.

Zapraszamy na studia I stopnia na wybranym kierunku oraz na jednolite magisterskie 
studia prawnicze, studia podyplomowe a także specjalistyczne kursy i szkolenia. 
Pod naszymi auspicjami działają również Liceum dla Dorosłych.
LICEUM ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH (wszystkie klasy) zajęcia w Brukseli 
lulub przez Internet
       www.europejskie.edu.pl

Wszystkie nasze kierunki, obok tradycyjnych form studiowania prowadzone są również 
w oryginalnej formule distance learning, która umożliwia naukę z dowolnego miejsca 
na świecie dzięki metodom i technikom kształcenia na odległość. 
Zamiejscowy OŚRODEK NAUKOWY EWSPA W BRUKSELI
EUROPEAN SCHOOL of LAW and ADMINISTRATION
wwwww.ewspa.edu.pl 
Mail : bruksela@ewspa.edu.pl  

      Dom Polski EWSPA 
Powstał dla Polonii Belgijskiej zamieszkującej regiony Belgii, jak również okolic.

Dom Polski w Brukseli to miejsce zrzeszające środowiska polonijne. Inicjatorem 
powstania Domu jest środowisko akademickie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa 
i Administracji. 
PPostrzegamy Dom Polski jako swoisty warsztat rozwojowy w przyszłości, oraz jako 
punkt wyjściowy pomysłów i umiejętności całej wspólnoty polonijnej. 
Niezależnie od grup zawodowych, pokoleń czy warstw społecznych. 
Pragniemy zainicjować każdego chętnego do współpracy. Liczymy na aktywną, 
długotrwałą i owocną współpracę oraz stałą i cykliczną inspirację 
Polonio belgijska stwórzmy razem nasze miejsce w Brukseli, właśnie w Domu Polskim. 
Twórzmy wspólnym nakładem edukacje, szkolenia tematyczne, warsztaty, 
wwykłady otwarte, spotkania łączące pokolenia polonijne.
Naszym celem jest również bycie obok drugiego człowieka, niesienia pomocy,
jak również stawianie na edukację, z której niektórzy z nas musieli zrezygnować 
wyjeżdżając za granice, a która pozwala zdobywając wiedzę, rozszerzać horyzonty, 
umiejętności, co w konsekwencji podnosi status społeczny.

Mail: bruksela@ewspa.edu.pl   kontakt: Tel +32475868513        

        
                Dom Polski EWSPA
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Jacek Beszczyński

Muzyk i bajkopisarz, tłumacz i kompozytor, człowiek kultury i propagator edukacji 
dzieci przez muzykę, w końcu konferansjer i wodzirej. Bard, piewca Bułata Okudżawy, 
Władimira Wysockiego, Leonarda Cohena Gordona Haskela i wielu innych wykonawców 
z całego świata. Twórca Festiwalu Anielskie Spotkania w Toruniu, który odbywa się 
na przełomie września i października, Herbata u Bułata, na początku czerwca. 
ZapraszaZapraszany na festiwale Okudżawy jako jeden z najlepszych głosów i interpretatorów. 
W Toruniu zna go każdy, w Polsce ma bardzo wielu fanów a i w Europie jest znany i lubiany. 
Zawdzięcza to bardzo szerokiemu repertuarowi począwszy od piosenek dla dzieci 
poprzez kolędy aż do wspomnianych wcześniej wykonawców i szlagierów muzyki światowej. 
Jego popularność powoduje, że trudno u niego znaleźć wolny termin, gdyż koncertuje 
w całej Europie ponad 100 razy w roku. Kilkakrotnie występował również w Belgii.

              Alicja Deroy 

Jest osobą niepełnosprawną mieszkającą w Brukseli, aktywnie uczestniczącą 
w życiu Polonijnym. 
Z powodu znacznego skrzywienia kręgosłupa-skolioza od najmłodszych lat 
podlega rehabilitacji, dwukrotnie operowana, pozostaje pod stałą opieką lekarzy 
ortopedy i neurologa. Leczy się kardiologicznie na nadciśnienie tętnicze, 
ma wma wrodzoną wadę serca-pfo a także zespół raynaud oraz migrenowe bóle głowy. 
Jest pod opieką Stowarzyszenia Razem w Rybniku. 
Dane do przelewu odbiorcy :
IBAN: PL 78 1160 2202 0000 0001 2081 0475
BIC/s.w.i.f.t. BIGBPLPW nazwa i oddział 
banku: Bank Millennium, Rybnik nazwa odbiorcy: 
Stowarzyszenie Razem 
AAdres: ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik 
tytułem: dla Deroy Alicji na leczenie, potrzeby, rehabilitację

Aukcja charytatywna dla Alicji
przy współpracy grupy  
tezchcepomoc.eu



 Malarz z zawodu i zamiłowania, współpracował z Piwnicą Świdnicką jako plastyk 
oraz klubem Jazzowym „Rura” biorąc czynny udział w organizacji imprez. 
Mieszka w Belgii od 2006. Dom Polski EWSPA ma przyjemność wystawiać już 
po raz trzeci prace malarskie tego wyjątkowego artysty. 
Wtajemniczeni miłośnicy słowa twierdzą, że poezja to projekcja duszy. 
Zatem Henryk Owsianko w tomiku poetyckim WIERSZE pisze o tym, 
co mu w duszy gra. Pisze o tym, co widzi, łącząc co mu w duszy gra. Pisze o tym, co widzi, łącząc strofy o miłości z elementami 
otaczającymi świat uczuć: z przyrodą, wiatrem, śpiewem ptaków, szumem drzew, 
zapachem kwiatów.
Wystawione Wernisaże :
08.2011 Venlo. 11.2013 EWSPA. 12.2013 Gandawa. 
09.2014 Gandawa. 08-09.2015 Wilno. 11.2015 Radomsko. 
06.2015 Gandawa. 09.2016 Horst. 10.2016 EWSPA. 
06.08.206.08.2018 Wherenowhere Bruksela

Henryk Owsianko


