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100-lecie odzyskania niepodległości:
Sprawa bliska sercom wszystkich
Polaków
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu
pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.
Podczas dorocznych obchodów
11 listopada czcimy pamięć tych,
którym zawdzięczamy własne
państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć
warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i
cywilizacyjnej.
Rok 2018 wyznacza rocznicę
szczególną – jest to bowiem już
setna rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795
Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak
dla Narodu Polskiego własne
suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat
i naznaczona była ofiarą krwi
przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu
listopadowym i styczniowym,
oraz na polach bitewnych I wojny światowej.
Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu
codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej
Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania
kultury i budowania polskiej
myśli politycznej. Bohaterowie

Fot. Sebastian Włodarz

Fot. Sebastian Włodarz

tamtego okresu, mimo szykan,
aresztowań, wywózek i represji
ze strony zaborców, byli w stanie
uchronić i rozwinąć narodową
tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom,
żyjącym już w odrodzonej Polsce.
Marzenia o wolności spełniły się
wraz z klęską wszystkich trzech
zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której
Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była
procesem złożonym. 10 listopada 1918 r. powrócił do
Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef
Piłsudski. 11 listopada 1918
r. podpisano zawieszenie
broni na froncie zachodnim.
Dekretem z tego samego
dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu
naczelne dowództwo nad
wojskiem, a 14 listopada
1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi
Piłsudskiemu.

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem
Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o
Święcie Niepodległości. Święto
to zostało zniesione po II wojnie
światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia
15 lutego 1989 r.
www.prezydent.pl

Fot. Małgorzata Węgrzyn
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Listopadowa zaduma
„Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju”. (Elżbieta Daniszewska „Zaduszki” fragment).
Życie ma swój początek i swój koniec. Są w
nim dni pełne radości i
szczęścia, ale też takie pełne wspomnień i tęsknoty. Do
takich dni należą Święto
Zmarłych i Dzień Zaduszny,
dni zadumy nad przemijaniem i czas refleksji nad
sensem naszego istnienia
na tym ziemskim padole.

porozmawiać, z niektórymi we śnie. W
noc zaduszną światy
żywych
i umarłych przenikają się.

Idziemy wtedy na cmentarze, aby pobyć z tymi,
których już wśród nas
nie ma. Wspominamy,
tęsknimy i pamiętamy.
Zapalamy znicze na ich
grobach, jako symbol pamięci i miłości. Bo oni nie
odeszli zupełnie, są w naszych
sercach i wspomnieniach.
Stara legenda głosi, że w noc
pomiędzy Dniem Wszystkich
Świętych, a Zaduszkami światło zapalonych na grobach zniczy wskazuje właściwą drogę
zagubionym i nieszczęśliwym
duszom, błąkającym się pomiędzy ziemią a niebem. Drogę do
Światła.

Dzień Wszystkich Świętych,
obchodzony 1 listopada, to uroczystość ku czci znanych i nieznanych zmarłych świętych,
tych, którzy według teologów
są zbawieni i cieszą się życiem
wiecznym. Dotyczy to zarówno
świętych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, jak i ludzi, których
życie nacechowane
było świętością. W
tym dniu to żywi odwiedzają umarłych.
Zaduszki to skrócona nazwa – obchodzonego 2 listopada
– Dnia Zadusznego,
czyli Wspominania
Wszystkich Zmarłych
Wiernych. Podobno
w tym dniu zmarli nawiedzają żywych i proszą ich o modlitwę, bo
tylko żyjący mogą im
pomóc wydostać się z
czyśćca.
Można by powiedzieć,
że w Dzień Zaduszny
to umarli odwiedzają
żywych. Według dawnych wierzeń dusze
przychodzą na ten
świat przeważnie w
nocy z 1 na 2 listopada. Można wtedy nawiązać z nimi kontakt,
zobaczyć je i z nimi

Pamięć o zmarłych towarzyszy
ludziom na całym świecie,
niezależnie
od miejsca i
czasu, światopoglądu i
religii. Dla nas,
Polaków, te dwa
listopadowe dni
są również dniami
Pamięci Narodowej.
Znicze zapalane są
na grobach żołnierzy, powstańców, na leśnych
bezimiennych żołnierskich mogiłach, w miejscach straceń, przy
tablicach pamiątkowych poświęconych zabitym żołnierzom i cywilom we wszystkich wojnach.
Płoną również znicze na cmentarnych kwaterach żołnierskich
oraz na grobach ludzi szczególnie zasłużonych dla Polski i jej
kultury.
W tych szczególnych dniach
pomyślmy i o tych, na których
grobach nikt nie zapali lampki.
Weźmy ze sobą dodatkowy znicz
i zapalmy go na jakimś opuszczonym grobie. Nie przechodźmy
obojętnie. Tradycja zapalania
świeczek na grobach zmarłych
bliskich i tych nieznanych, bohaterów wojen, sławnych ludzi,
na grobach bezimiennych i tych
opuszczonych, jest zapisana w
sercu każdego z nas.
„A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas”.
(Maria Czerkawska „Zaduszki”
fragm.).
Hanna Korcz
Źródła:
natemat.pl

Serdecznie zapraszają 10 listopada 2018
na obchody Święta Niepodległości
17.00
- Msza Święta w intencji Ojczyzny
Po Mszy Św. - Uroczysta Gala z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości
miejsce: Kościół pw. Św. Teresy

Grotesteenweg 650, Antwerpia-Berchem

Patronat Honorowy:

Organizator:
Grupa rekonstrukcyjna
Pierwszej Polskiej
Dywizji Pancernej
“Antwerpia”

Patroni medialni:
Szkolny Punkt
Konsultacyjny
im. gen. St. Maczka
w Antwerpii
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Przegląd prasy belgijskiej
350 euro mandatu za wjecha- do 54 lat średni miesięczny zanie dieslem do Brukseli
robek brutto wynosi w Belgii 3
Każdy, kto wjedzie do Brukseli
samochodem z silnikiem Diesla,
który został zaklasyfikowany jako najbardziej zanieczyszczający
środowisko, zostanie ukarany
mandatem w wysokości 350 euro. Nowe przepisy obowiązują od
października.

Strefa niskiej emisji dotyczy
najstarszych samochodów z
silnikiem Diesla i wszystkich
19 gmin, z których składa się
Region Stołeczny Bruksela.
Jedynymi wyjątkami są dwa krótkie odcinki brukselskiej autostrady w dzielnicach Anderlecht
i Watermaal-Bosvoorde.
Po otrzymaniu mandatu w wysokości 350 euro następna kara za ponowny wjazd do miasta
będzie mogła zostać nałożona
dopiero po trzech miesiącach,
co ma dać kierowcom czas na
zakup nowych pojazdów. W ciągu roku można zatem otrzymać
maksymalnie cztery mandaty na
pojazd. Daje to w sumie nawet
1400 euro kary rocznie.
Władze w Brukseli mają nadzieję, że do 2030 roku wprowadzą
całkowity zakaz używania samochodów z silnikiem Diesla.
Samochody wjeżdżające do
Brukseli będą sprawdzane za
pomocą kamer wyposażonych
w technologię rozpoznawania
tablic rejestracyjnych. Obecnie
w stolicy Belgii działają 184 takie
kamery, a do końca roku ma ich
być 300.
Władze miasta uruchomiły
specjalna stronę (http://sim.lez.
brussels/vehicle-registration), na
której można dowiedzieć się, czy
wjazd do miasta nie grozi mandatem. Zakaz dotyczy samochodów z silnikami Diesla, które klasyfikowane są jako spełniające
normę emisji Euro 0 albo Euro 1.
radiozet.pl

Staż pracy a wysokość wynagrodzenia

W Belgii staż pracy mocno
wpływa na wysokość płac – wynika z danych opublikowanych
przez flamandzki dziennik „Het
Laatste Nieuws”.
W przedziale wiekowym od 50

856 euro. W kategorii wiekowej
55-59 lat jest to już 4 141 euro, a w
przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia średnie miesięczne zarobki to 4 490 euro brutto.
Stopa bezrobocia w Belgii to
obecnie 7,1%. W przypadku osób
w wieku co najmniej 50 lat bezrobocie jest niższe i wynosi 5,4%.
Jeśli jednak osoba w tym wieku
straci pracę, trudniej jest jej znaleźć nowe zatrudnienie. W przypadku bezrobotnych w wieku do
25 lat aż 68% z nich znajduje w
ciągu roku od utraty pracy nowe
zajęcie. Wśród bezrobotnych po
pięćdziesiątce udaje się to jedynie 28% z nich.
Wskaźnik bezrobocia wśród
osób w wieku co najmniej 50
lat jest najwyższy w Brukseli
(12%). We Flandrii bez pracy jest
tylko 3,9% ludzi w tym wieku, w
Walonii 6,7%.
niedziela.be

Belgia pozwie Google

Belgijskie Ministerstwo obrony
pozwie Google za to, że nie wykonało polecenia zniekształcenia
satelitarnego widoku obszarów
wojskowych o szczególnym znaczeniu.
Rzeczniczka resortu powołała
się na względy bezpieczeństwa
narodowego. Poinformowała,
że domagał się on od amerykańskiej spółki zniekształcenia
obrazu satelitarnego m.in. baz
lotniczych i elektrowni atomowych.
Google stosowało się wcześniej
do podobnych żądań innych rządów, które obawiały się, iż szczegóły ujawniane przez spółkę na
jej mapach i zdjęciach mogą być
przydatne np. dla terrorystów.
pb.pl

Bogaci Belgowie

Przeciętny Belg posiada trzecie
najwyższe aktywa finansowe netto na świecie. Według „Global

Wealth Report”, przygotowanego przez niemieckiego ubezpieczyciela, firmę Allianz, tylko
Szwajcaria i Stany Zjednoczone
mają jeszcze lepsze wyniki.
Holandia zajęła czwarte miejsce.
Obywatele Belgii stali się również bogatsi w skali globalnej.
Łączne aktywa gospodarstw domowych wzrosły o 9,9%.
Jeśli chodzi o zadłużenie, Belgia
ma jeden z najniższych długów
publicznych w Europie: to średnio 19 850 euro na mieszkańca,
w porównaniu do 24 730 euro na
obywatela innego kraju znajdującego się w strefie euro.
niedziela.be

3,5 mld euro dla farm wiatrowych w Belgii

Komisja Europejska zatwierdziła
3,5 mld euro publicznego wsparcia dla trzech morskich farm
wiatrowych w Belgii: Mermaid (o
mocy 235 megawatów), Seastar
(252 megawaty) i Northwester2
(219 megawatów) na belgijskich
wodach terytorialnych Morza
Północnego.
W ramach belgijskiego programu energii odnawialnej, produkowanej na morzu, operatorzy
otrzymują certyfikaty za energię
wytwarzaną z odnawialnych źródeł. Mogą oni następnie sprzedać te certyfikaty operatorowi
systemu przesyłowego po cenie
wyższej niż cena za energię elektryczną sprzedawaną na rynku.
Komisja stwierdziła, że projekty zwiększą udział energii elek-

Sprzedam działkę położoną nad rzeką Bug, otoczoną z jednej strony przez wysoką
górę, z drugiej stykającą się z rzeką. Działka leży przy wsi Osnówka, w gminie
Perlejewo, powiat Siemiatycze, województwo podlaskie. Kontakt: 0496 43 46 44
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trycznej produkowanej ze źródeł
odnawialnych w Belgii i zmniejszą zanieczyszczenie środowiska, jednocześnie bez nadmiernego zakłócania konkurencji na
jednolitym rynku. Pomogą one
Belgii osiągnąć cel, zgodnie z
którym do 2020 r. 13 proc. zapotrzebowania kraju na energię ma
być pokrywane ze źródeł odnawialnych.
Ponadto Komisja stwierdziła, że
pomoc na te trzy projekty jest konieczna, ponieważ bez wsparcia
publicznego nie byłyby opłacalne finansowo.
pb.pl

Niezdrowe przekąski

Belgijskie maluchy codziennie
zjadają w formie przekąsek (ciastka, czekolada,
batoniki itp.), około 480
kcal. To ponad czterokrotnie więcej niż zalecana
przez dietetyków norma
wynosząca 110 kcal.
Organizacja konsumencka Test-Aankoop przebadała 394 przekąski pod
kątem zawartości składników odżywczych i wartości energetycznej umieszczonej na opakowaniu
tych produktów. Na tej
podstawie przypisano przekąskom punktację w systemie nutri-score: literę z kodem koloru: od
ciemnozielonego A (zdrowe) do
ciemnoczerwonego E (niezdrowe). Aż 368 z tych produktów
uzyskało złą ocenę.
Prawie wszystkie przekąski przebadane przez Test-Aankoop zawierają nadmierne ilości tłuszczów i / lub cukrów. Dziewięć na
dziesięć dostało ocenę D lub E.
Najzdrowsze okazały się wafle
ryżowe.
Zawartość produktów można
sprawdzić na stronie: www.test-aankoop.be/vergelijktussendoortje
nieuwsblad.be

Domowy farmaceuta

System aptek domowych, a co za
tym idzie domowych farmaceutów, przeznaczony jest przede
wszystkim dla osób przewlekle
chorych. W ciągu niecałego roku 600 000 pacjentów podpisało
umowę z farmaceutą, aby korzystać z osobistych wskazówek
mających na celu prawidłowe
stosowanie leków.

listopad 2018

Domowy farmaceuta zbiera
wszystkie dane pacjenta dotyczące spożycia leków, zarówno tych
na receptę, jak i leków ogólnodostępnych. Pacjent musi swojemu
farmaceucie udzielić pełnomocnictwa, aby ten miał wgląd we
wszystkie zakupione przez niego
leki, nawet w innej aptece.
„Czasem widzimy, że leki przyjmowane są niewłaściwie, niektóre medykamenty kupowane są
dwa razy pod inną nazwą, niekiedy brakuje leków, co może być
niebezpieczne”. Dlatego coraz
więcej starszych ludzi decyduje się na podpisanie kontraktu
z farmaceutą” – mówi Lieven
Zwaenepoel z Apothekersbond.
vrt.be

Od kwietnia 2019 r. odciski
palców w dowodzie osobistym
Pomimo krytyki ze strony
Privacycommissie, rząd federalny zadecydował o dodawaniu
odcisków palców do elektronicznego dowodu osobistego.

Propozycja umieszczenia odcisków palców na karcie identyfikacyjnej pojawiła się po atakach
w Paryżu w listopadzie 2015 r. i
Brukseli w marcu 2016 r. Jednak
Komisja ds. Prywatności wydała negatywną opinię, ponieważ
według niej zastosowanie tego
środka jest niezgodne z prawem
prywatności. Niemniej jednak
minister spraw wewnętrznych
Jan Jambon (N-VA) przygotował
już projekt ustawy, który umożliwi wprowadzenie do obiegu od
kwietnia 2019 roku pierwszych
dowodów tożsamości z odciskami palców. Dane te miałyby być
usuwane z banku danych po
trzech miesiącach.
Zdaniem ministra Jambona, kraje, w których korzysta się z tego
typu zabezpieczeń, odnotowują
znaczący spadek przestępczości

i jednocześnie ogromny wzrost
wykrywalności wszelkiego rodzaju przestępstw.

Rachunki za prąd jeszcze
wyższe

Od początku przyszłego roku za
energię elektryczną najprawdopodobniej trzeba będzie zapłacić
znacznie więcej niż obecnie.
Wiąże się to m.in. z problemami
w belgijskich elektrowniach atomowych. Wcześniej stwierdzono
uszkodzenia w reaktorach Doel
3 oraz Tihange 3, teraz doszły do
tego kłopoty z reaktorami Doel 4
i Tihange 2.
Także usuwanie usterek w reaktorze Tihange 3 potrwa dłużej niż
zakładano. Początkowo planowano, że zacznie on ponownie działać od listopada tego roku. Teraz
koncern energetyczny Engie
i Federalna Agencja Kontroli
Nuklearnej Fanc poinformowały, że będzie on wyłączony pięć
miesięcy dłużej niż zakładano.
W 2013 roku jeszcze ponad połowa belgijskiej energii elektrycznej pochodziła z elektrowni atomowych. Belgijski rząd planuje
jednak odchodzenie od tego rodzaju elektrowni. Do 2025 roku
wszystkie reaktory mają zostać
wycofane z użytku.
Po tym, jak ogłoszono informację o kolejnych opóźnieniach w
usuwaniu usterek w reaktorach,
ceny belgijskiej energii elektr ycznej na
ś wi a t o wy ch
rynkach poszły mocno w
górę. Oznacza
to, że dostawcy energii elektrycznej będą
musieli płacić
za nią więcej
niż dotychczas, a to z kolei przełoży się
na wysokość
rachunków
za prąd. Konsumenci w Belgii
muszą się więc liczyć z tym, że
od przyszłego roku za energię
elektryczną będą płacić więcej
niż obecnie, ostrzegają belgijskie
media.
niedziela.be
Opracowała:
Karolina Morawska
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Wyniki wyborów samorządowych
w Belgii
Gemeente Antwerpen

Provincie Antwerpen

Źródło: vlaanderenkiest.be

Szanowni Państwo,
Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim którzy oddali na mnie głosy. Starowałam
w wyborach samorządowych z ramienia partii OpenVLD. Flamandzka
Liberalno-Demokratyczna partia od lat konsekwetnie reprezentuje interesy ludzi
pracy i broni naszych wartosci liberalno-demokratycznych. Zaufanie którym
mnie Państwo obdarzyliście zobowiązuje, dlatego też zapewniam, że to dopiero
początek mojej pracy na rzecz polskiej społeczności z ramienia partii OpenVLD.
Jeszcze raz dziękuję za oddane na mnie głosy.
Pozdrawiam serdecznie
Mira Gajewska
Szanowni Państwo,
Pragnę gorąco podziękować za udział w wyborach i każdy głos poparcia. To co się wydarzyło jest niebywałe. My,
jako Polonia w Antwerpii pokazaliśmy nasze wielkie zaangażowanie w życie i sprawy miasta. Dziękuję wszystkim
którzy oddali swój głos i dali mi mandat zaufania. Jako radna w Districtraad Deurne będę działać na rzecz Polonii
i dołożę wszelkich starań by moje założenia wyborcze wdrożyć
w życie. Zrobię wszystko, by szansa jaką mi daliście nie poszła
na marne. Pokazaliśmy siłę naszego narodu. Jesteśmy wielcy!
Bez Was bym tego nie osiągnęła. To jest nasz wspólny sukces.
Dziękuję
Małgorzata Zgnilec
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Przegląd prasy polskiej
Bez dowodu rejestracyjnego
i polisy OC

Przestał obowiązywać nakaz posiadania przy sobie dokumentów auta. Od 1 października kierowcy mogą jeździć bez dowodu
rejestracyjnego i potwierdzenia
posiadania polisy OC. Za ich
brak nie dostaną mandatu.

Kierowcy nie muszą wozić dokumentów, bo dane pojazdu i
informacje o zawartej polisie
gromadzone są w Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Uprawnione służby (np. policja,
straż miejska, czy Inspekcja
Transportu Drogowego) podczas
kontroli sprawdzą dane w jednej
z baz CEPiK.

Zjednoczone, Wielka Brytania,
Niemcy, Francja, Japonia czy
Australia.
Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował do
rynków rozwiniętych, to również
pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju
z Europy ŚrodkowoWschodniej. Awans
Polski do grona rynków
rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej
gospodarki i krajowego rynku kapitałowego
oraz ważny krok w jego
rozwoju.
Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług
post-transakcyjnych
oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w
oparciu o nowoczesny system
transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu
korporacyjnego i komunikacyjnego” – głosi komunikat FTSE
Russell.
PAP

Polska w gronie najbardziej
rozwiniętych rynków świata

Agencja FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z grupy rynków rozwijających się
(Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Markets).
Dzięki awansowi Polska znalazła się w grupie 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych
gospodarek, takich jak Stany

W 2016 r. powstał program
„Praca dla więźniów”, w ramach
którego hale produkcyjne powstają także na terenie zakładów
karnych. Dzięki temu do aktywności zawodowej mogą być też
angażowani osadzeni, którzy nie
mogą opuszczać murów więzienia. Poprawia to też bezpieczeństwo zatrudniania więźniów - bo
ci, którzy zatrudniani są poza
nim, czasem podejmują próby
ucieczki.
Oprócz łatwego procesu rekrutacji do zatrudniania skazanych skłania refundacja, na
jaką mogą liczyć. Wynosi ona
35 proc. kosztów związanych z
zatrudnieniem. Dotacja jest wypłacana z Funduszu Aktywizacji
Zawodowej Skazanych oraz
Rozwoju Przywięziennych
Zakładów Pracy, na które trafia
45 proc. z wynagrodzenia wypłacanego osadzonemu.
polsatnews.pl

Z Gdańska do Krakowa rowerem po Wale Wiślanym

W przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska,
zagraża bezpieczeństwu
lub porządkowi ruchu
drogowego zatrzymanie
dokumentów będzie odnotowane w systemie informatycznym, a kierujący
otrzyma, jak dotychczas,
pokwitowanie.
Należy pamiętać, że prowadzący
pojazd nadal będzie musiał mieć
przy sobie prawo jazdy i dowód
osobisty.
polsatnews.pl

52 proc. przed rokiem. Zwiększa
się też liczba umów zawieranych
przez firmy zatrudniające więźniów odpłatnie. Obecnie jest ich
już 1051, dwukrotnie więcej niż
na początku 2017 r.

Zapowiada się raj dla miłośników dwóch kółek. Wkrótce rozpocznie się budowa pierwszego
odcinka autostrady rowerowej
z Gdańska do Krakowa, która
będzie wiodła koroną wałów wiślanych.

Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po więźniów

Pracuje już co drugi skazany.
Przedsiębiorcy borykają się z
niedoborem pracowników i coraz chętniej sięgają po więźniów.
Szczególnie że zwiększa się bezpieczeństwo ich zatrudniania i
można liczyć na dotacje.
Według danych Ministerstwa
Sprawiedliwości pod koniec
sierpnia pracowało 36,4 tys. skazanych, o 1200 osób więcej niż
rok temu. Tym samym poziom
zatrudnienia wśród skazanych
przekracza już 55 proc. wobec

Inwestycja ma się zakończyć
jesienią 2019 roku i jest dofinansowana z funduszy Unii
Europejskiej w wysokości 65
procent. Koszt robót zostanie
określony podczas przetargu.
dziennikbaltycki.pl

Polscy żołnierze pojadą na
Wzgórza Golan

„Polska zgłosiła chęć wysłania
wojska na misję ONZ przy granicy izraelsko-syryjskiej” – donosi
„Dziennik Gazeta Prawna”. Jeśli
ONZ zaaprobuje naszą propozycję, żołnierze mogą tam być już
w marcu 2019 r.
Kontyngent ma liczyć ok. 150
żołnierzy, w jego skład może
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wchodzić m.in. 15 kołowych
transporterów opancerzonych
Rosomak oraz dwa samobieżne
moździerze Rak. Najpewniej będzie to kompania manewrowa i
pluton inżynieryjny.
Ministerstwo Obrony Narodowej
przesłało już w tej sprawie dokumenty do przedstawiciela RP
przy ONZ.
Polska została też zgłoszona do
systemu generacji sił Organizacji
Narodów Zjednoczonych na potrzeby misji UNDOF (United
Nations Diseng agement
Observer Force). To właśnie w
ramach tej misji patrolowane
są Wzgórza Golan na granicy
Izraela i Syrii.
Po co Polska chce brać znowu
udział w misjach ONZ?
„To prosty sposób, by pokazać
naszym sojusznikom zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa. Tak naprawdę Amerykanie
patrzą na dwie sprawy: na to, czy
wydajemy wystarczająco dużo na
wojsko, i na to, czy faktycznie
wysyłamy żołnierzy, gdy są potrzebni” – tłumaczy w rozmowie

listopad 2018

z DGP urzędnik znający kulisy
sprawy.
Jak czytamy, Polska może więc
pokazać zaangażowanie wojska,
ponadto dużą część kosztów takiej misji pokrywa Organizacja
Narodów Zjednoczonych.
fakty.interia.pl

Pracownicy ze Wschodu tylko na papierze

Ponad 70 proc. Ukraińców, którzy deklarowali pracę w Polsce,
znika po przekroczeniu granicy
– wynika z rejestru zatrudniania
cudzoziemców, które prowadzi
Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej. Jak wskazuje, od 1 stycznia 2018 roku polscy pracodawcy wystawili blisko
240 tys. oświadczeń o zamiarze
zatrudnienia cudzoziemca (głównie z Ukrainy i w niewielkiej części z Białorusi), ale pracę podjęło niespełna 74 tys. osób, a więc
jedna trzecia.
To znak, że mimo zaostrzenia
kryteriów wobec pracodawców
(pod karą grzywny muszą informować urząd pracy, że zatrudni-

li cudzoziemca) i uzyskania dostępu do ewidencji oświadczeń
przez konsula, nadal służą one
wyłudzeniu wiz pracowniczych
do strefy Schengen i pracy na
czarno.
Według „Rzeczpospolitej” problem wyłudzania wiz istnieje odkąd Polska wprowadziła w 2012
roku uproszczone procedury
zatrudniania pracowników ze
Wschodu.
gazetaprawna.pl

Wyższy podatek od nieruchomości za pokoje wynajmowane turystom
Zła wiadomość dla zarabiających na tzw. najmie krótkoterminowym. Nie dość, że urzędy
skarbowe każą im płacić PIT według skali, wyższy niż ryczałt, to
swoje dokładają urzędy gminy.
Twierdzą, że pokoje wynajmowane turystom powinny być
obciążone wyższym podatkiem
od nieruchomości.

– Wzywamy do złożenia wyjaśnień w sprawie sposobu wykorzystywania pani budynku – ta-

dla osób prywatnych
zbieranie dowodów niewierności
kontrola opieki nad dzieckiem
kontrola sposobu spędzania
czasu i otoczenia
ujawnianie źródeł dochodu
oraz ukrytego majątku
cyberprzestępczość
prześladowanie i nękanie
wykrywanie podsłuchów
kradzieże i włamania
sprawy karne
obserwacje osób i mienia
poszukiwanie osób
alimenty

dla ﬁrm
lub kontrahentów

handlowych

podrabianie towarów
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tują tzw. najem krótkoterminowy jak działalność
gospodarczą.

kie wezwanie dostała z urzędu
gminy jedna z naszych czytelniczek.
Urzędnicy sprawdzili na portalach internetowych, że wynajmuje dom i pokoje turystom.
I sugerują, że powinna płacić
podatek od nieruchomości tak
jak przedsiębiorcy. Czyli według
stawki, która jest trzydzieści razy
wyższa niż normalna.
– To nie jest odosobniony przypadek – mówi Piotr Kalemba,
doradca podatkowy, menedżer
w kancelarii Thedy & Partners.
– Urzędnicy coraz częściej trak-

Przypomnijmy, że zgodnie
z ustawą o podatkach i
opłatach lokalnych od
budynków mieszkalnych
płacimy niższy podatek.
Wyższy uiścimy wtedy,
gdy budynek lub jego
część są wykorzystywane
do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem funkcji mieszkalnej.
– Urzędy gminy twierdzą, że wynajmowane turystom domy bądź
pokoje nie są już wykorzystywane na cele mieszkalne. Powinny
więc być opodatkowane według
wyższych stawek – tłumaczy
Kalemba. I dodaje, że na razie
sądy stają w tej sprawie po stronie urzędników.
Osoby wynajmujące pokoje
na krótki czas mają też problemy z podatkiem dochodowym.
Skarbówka twierdzi, że są przedsiębiorcami i nie mogą płacić
prostego ryczałtu. Zdaniem fi-
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skusa wynajem na krótkie pobyty jest działalnością gospodarczą.
Jeśli się okaże, że wynajmujący
rozliczał się ryczałtem, a nie miał
do tego prawa, fiskus obliczy mu
podatek według skali. Z reguły
skończy się to naliczeniem zaległości. Ryczałt wynosi bowiem
tylko 8,5 proc. (liczone od przychodów, powyżej 100 tys. zł rocznie jest to 12,5 proc.), natomiast
PIT według skali 18 albo 32 proc.
(liczone od dochodu, ale po zsumowaniu z innymi, np. z etatu).
Pamiętajmy też, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych działalnością gospodarczą
nie jest wynajem turystom pokoi
gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze
stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych
do wynajęcia nie przekracza pięciu.
rp.pl
Opracowała: Katarzyna
Frankowska

16

Antwerpia po polsku

listopad 2018

Polska: Nowy e-dowód osobisty już od
marca 2019

MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego oraz pokazało, jak będzie wyglądał e-dowód. Zmianie
ma ulec między innymi umiejscowienie danych.
Dzięki zmianom nowe dowody osobiste będą zgodne z normami Organizacji
Międzynar odow ego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz
przepisami projektowanego
unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE.
Umiejscowienie danych będzie zgodne z zaleceniami
ICAO oraz przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów
tożsamości obywateli UE.
Rozporządzenie MSWiA zawiera też ułatwienia dla rodziców dotyczące odbioru dokumentu i wymogów w zakresie
zdjęcia dziecka.
Przepisy ustawy zakładają,
że dowód osobisty z warstwą
elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego
posiadacza oraz uprawniał do
przekraczania granic niektórych państw. E-dowód usprawniał będzie też komunikację
obywateli z administracją i
podmiotami komercyjnymi –
pozwoli m.in. na korzystanie
z usług online.

Nowością numer CAN

Na awersie nowego dowodu
osobistego znajdą się imię,
nazwisko, data urodzenia,
płeć i obywatelstwo jego posiadacza. Oprócz tego widnieć
będzie na nim numer dowodu
osobistego, termin ważności i
numer CAN (który zapewnia
nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą
elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym,
za pośrednictwem czytnika
kart).
Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce
urodzenia i nazwisko rodowe
posiadacza, a także imiona
jego rodziców. Zamieszczona
zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i
numer dowodu.

Co nowego w e-dowodzie?

Nowy dowód ma usprawniać
komunikację obywateli z administracją i prywatnymi podmiotami. Zmiany mają zostać
wprowadzone również w kwestii dokumentów dla dzieci
poniżej piątego roku życia.
Dzięki zmianom na zdjęciu
do dowodu będą mogły mieć
zamknięte oczy, inny niż na-

turalny wyraz twarzy i otwarte
usta. Dokument będzie mógł
odebrać każdy z rodziców, a
nie jak do tej pory ten, który
złożył wniosek.
Projekt rozporządzenia wprowadza też zmiany w formularzach wniosku o dowód,
a także reguluje techniczne
kwestie dostarczania kodu
odblokowującego certyfikat
identyfikacji lub certyfikat
podpisu osobistego. Ponadto
dostosowuje do nowych regulacji ustawowych przepisy
dotyczące zgłaszania utraty
lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Nowe dowody osobiste będą
wydawane od marca 2019 roku. – Co ważne, nie będziemy
musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów – zachowają one ważność
do upływu terminów w nich
określonych – podkreśla
MSWiA.
polsatnews.pl
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Rozlicz się z przeszłością, dopiero wtedy zaczniesz żyć normalnie
Wielu z nas żyje w poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości. Jesteśmy dorosłymi ludźmi,
a mamy w sobie dużo ze skrzywdzonego dziecka. Nie potrafimy być szczęśliwi, kolejne
związki się rozpadają. Poczucie krzywdy, której kiedyś doznaliśmy, nie pozwala nam normalnie żyć. Tyle razy obiecywaliśmy sobie, że będziemy inni, nie tacy jak nasi rodzice. Że
będziemy lepsi od nich. Że będziemy kochać nasze dzieci miłością bezwarunkową. Że to,
co było naszą traumą, to już przeszłość. Że zapomnimy…
Trudno zapomnieć

O tym, że tata chciał syna, a
nie córkę i przez całe życie
o tym przypominał. Że nasze
dziecięce problemy, jakże dla
nas ważne, były przez rodziców wyszydzane, wyśmiewane i bagatelizowane. O tym,
że kary nie były adekwatne do
winy. Że jako dzieci byliśmy
niedoceniani, upokarzani. O
tym, że siostra/brat byli przez
rodziców bardziej kochani niż
my, a teraz dziadkowie bardziej kochają ich dzieci niż
nasze…
Także o i tym, że dorastaliśmy w rodzinie, gdzie wszyscy skoncentrowani byli na
pracy i zarabianiu pieniędzy.
Nie okazywali sobie emocjonalnej więzi, fizycznej czułości i bliskości. Rodzice zajęci
własnymi problemami nie
interesowali się nami, naszymi osiągnięciami lub problemami w szkole. Nie byli
apodyktyczni, surowi, skąpi,
ale byli pozbawieni uczuć.
Na co dzień w domu panował
emocjonalny chłód i dystans.
Rodzina nie była sobie w żaden sposób bliska, dzieliło
nas wiele. Rodzice nie mówili wprost, że jesteśmy
dla nich ciężarem, ale
my właśnie tak to odczuwaliśmy.
Konsekwencje takich
postaw dorosłych
ponosiliśmy my
– dzieci, które
w pewnym momencie zaczynały
siebie obwiniać i
zadawać sobie pytanie: może to jest
moja wina? Po
latach, już jako
dorośli ludzie,
z powodu doświadczeń z
dzieciństwa, czujemy
się w jakiś sposób od-

rzuceni. Przez partnera/partnerkę, przyjaciół, kolegów z
pracy. Gdy mamy się do kogoś zbliżyć jesteśmy skrajnie
ostrożni i nieufni, bo znów
może zaboleć…
Boimy się, że bliska nam osoba będzie się do nas odnosić
tak jak kiedyś nasi rodzice
w stosunku do nas, że znów
będziemy niezauważani, niedoceniani, lekceważeni, poniżani, wyśmiewani. A to jest
dla nas bardziej bolesne niż
słowa, których nasi rodzice
nigdy głośno nie wypowiedzieli, ale ich sposób zachowania sprawiał, że i tak to
wiedzieliśmy.
Nie chcemy tego pamiętać.
Tymczasem psychologowie są
zdania, że aby żyć normalnie –
spokojnie, prawdziwie – w dorosłym życiu trzeba
się rozliczyć z bolesnym dzieciństwem. Z faktami, o których
staramy się zapomnieć, które
chcemy wymazać z pamięci i
które, co gorsza, staramy
się uspr awiedliwić.
Bo mimo
w szy s tko
ko ch a my
swoich
rodziców i
nie chcemy im
sprawiać
przykrości. I nie
chodzi
o to, aby
ich oskarżać, ale
przeds t a wić im
s w o j ą
przeszłość

widzianą naszymi oczami. Doprowadzić do tego,
że zostaniemy wysłuchani.
Opowiedzieć o tym, co ich
zdaniem nie było ważne, ale
dla nas ciągle jest pasmem doznanych krzywd i upokorzeń.
Stanąć z tym wszystkim twarzą w twarz, z otwartą przyłbicą. I zacząć żyć teraźniejszością.

Odrzuceni

Klucz do naszych obecnych
problemów tkwi w przeszłości. Mamy przykre doświadczenia z dzieciństwa, gdzie na
porządku dziennym był brak
akceptacji, poniżające uwagi,
psychiczna, często i fizyczna
krzywda i traktowanie nas jako zbędnego ciężaru. Jeśli jako dziecko czuliśmy się odrzuceni, to jako dorośli jesteśmy
bardziej od innych wrażliwi
na zranienia, boimy się kolejnego odrzucenia, które może
przywołać wszystkie dziecięce i młodzieńcze krzywdy.
My, odrzuceni, cechujemy się
brakiem wiary w siebie, poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości, brakiem zaufania do drugiego człowieka,
obawą przed ośmieszeniem,
problemami we własnych
związkach, trudnościami w
wychowaniu dzieci itd. Bo nigdy nie byliśmy najważniejsi
dla matki czy ojca i teraz nie
potrafimy być wystarczającymi dla siebie. Żyjemy w ciągłym pragnieniu miłości i w
poczuciu, że na nią nie zasługujemy. A jeśli ją otrzymamy,
trudno ją nam przyjąć w obawie, że ją utracimy.

Rozliczenie z przeszłością

Rany z przeszłości nie muszą stale boleć. Trzeba tylko
nauczyć się, jak je wyleczyć,
i uporać się z dawnymi wnioskami i wyobrażeniami. Bo to,
co zrobimy w przyszłości, zale-
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żeć będzie od dnia
dzisiejszego. A to,
co zrobimy dzisiaj,
przeszłością stanie się już jutro.
Wydarzenia z
dzieciństwa mogą
mieć bardzo wyraźny wpływ na
naszą dorosłość
i powodować powtarzanie wzorców zachowań z
domu rodzinnego.
Nie możemy jednak pozwolić, aby
przeszłość, która
nas zdominowała,
miała wpływ na naszą teraźniejszość i
przyszłość. To, że jako dziecko
nie potrafiliśmy się przeciwstawić ojcu czy dominującej
matce, nie oznacza, że dalej
musimy się im podporządkowywać. Nie musimy czuć
się bezsilni i być więźniami
własnej przeszłości. Możemy
walczyć z błędnymi wyobrażeniami o sobie, nie uznawać
ich jako pewnik, uwolnić się
od przeszłości. Możemy też
nauczyć się nowych sposobów
rozwiązywania problemów,
tych dzisiejszych, tu i teraz,
bez starych prawd i wyobrażeń.

Dasz radę

Powracanie do upiorów przeszłości, uporczywe powtarzanie sobie, że znów coś się
nie uda, że nie podołasz, nie
potrafisz, to wszystko może
spowodować, że prawdopodobnie tak właśnie się stanie.
Albo tak właśnie będziesz
czuł/czuła, nawet zanim spróbujesz. Lecz jeśli powiesz sobie, że dasz radę, że podołasz
trudnościom, to z dużą dozą
prawdopodobieństwa dane
przedsięwzięcie może się zakończyć sukcesem.
Przyda się zmiana negatywnego myślenia o sobie i jest na to
sposób. Spisujemy wszystkie
doznane krzywdy, upokorzenia i przykrości, jakich doznaliśmy, a następnie zastanawiamy się nad ich sensownością.
Pr ze w ar t ościowujmy je.
Nawet jeśli w przeszłości
robiliśmy coś głupiego,
lekkomyślnego, czy nawet
szkodliwego, nie oznacza to,
że tacy naprawdę jesteśmy.
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będzie to koniec
świata”.

Nie przypisujmy sobie samych negatywnych cech. To,
że kiedyś rodzic zarzucał nam
psucie wszystkiego, do czego
się zabraliśmy, życiową nieudolność, nieporadność, nie
oznacza, że wszystko robimy
źle, że jesteśmy życiowym nieudacznikiem i osobą niezasługującą na nic dobrego. Wręcz
przeciwnie, każdy zasługuje
na miłość, szczęście i każdy potrafi robić coś dobrze.
Trzeba tylko w to uwierzyć i
raz na zawsze rozprawić się z
demonami przeszłości.
Zamiast myślenia, że jest się
nieudacznikiem, trzeba powtarzać sobie pozytywne określenia: „Dam radę, jestem całkiem bystry/bystra. Dla wielu
ludzi mogę być interesujący/
interesująca. Na pewno mi się
uda, a nawet jeżeli nie, to nie

Nie jesteśmy więźniami własnej
pr zeszłości, t o
było, minęło i nie
wróci. Od nas zależy, czy pozwolimy jej odejść, czy
będziemy ją stale przywoływać.
Czy pozostaniemy
skrzywdzonym
dzieckiem, czy będziemy dorosłym
wolnym człowiekiem. Rany już się
zagoiły, nie otwierajmy ich od nowa.
Nie koncentrujmy
się na tym, co było, nie dręczmy się. Żyjmy tym, co jest teraz i co może się zdarzyć.
Każdy z nas powraca myślami do wydarzeń z przeszłości,
do tego co zrobił, a czego nie
zrobił, jakie poniósł konsekwencje swoich wyborów, a
jakie mogłoby teraz być życie.
Doświadczenie jest naszą siłą,
bo dzięki życiowym doświadczeniom nie tylko się rozwijamy, ale również wzbogacamy
swoją wiedzę i umiejętności. A
to pomoże nam w sprostaniu
kolejnym życiowym wyzwaniom. Korzystajmy z doświadczenia, ale nie pozwólmy, aby
przeszłość zdominowała naszą teraźniejszość i blokowała
drogi do przyszłości.
Anna Janicka
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Niezbędnik emigranta cz. II
Nie jestem żadnym prawnikiem ani innym ekspertem do spraw emigracji, administracji,
szkolnictwa czy zatrudnienia. Poniższą wiedzę zdobyłam poprzez własne doświadczenia, od
znajomych i z Internetu. Wierzę, że komuś te informacje okażą się choć trochę przydatne.
Zameldowanie

Zgodnie z prawem, do 9 dni po
przybyciu do Belgii, powinniśmy pójść do urzędu gminy i
poinformować, że tu jesteśmy
i jeśli zamierzamy pobyć dłużej niż 3 miesiące, należy zacząć procedurę meldowania.
W praktyce – jak powszechnie
wiadomo – różnie to bywa.
Tak czy owak, aby się za-meldować, trzeba mieć gdzie
mieszkać. W Belgii każdy
musi mieć odpowiednią przestrzeń do życia i najlepiej, jak
każdy ma swoją sypialnię (no,
może z wyjątkiem małżonków
– spokojnie mogą spać razem).
Więc jeśli mamy troje dzieci,
musimy mieć cztery sypialnie,
aby się zameldować.

Po pierwszej wizycie w gminie, jeśli wszystko z naszymi
dokumentami jest w porządku (a nie zawsze jest – niektórzy urzędnicy potrafią nieźle
utrudniać życie), przyjdzie do
mieszkania dzielnicowy na
mały wywiad. Przeważnie są to
mili ludzie, którzy nie szukają
dziury w całym i nie sprawiają kłopotów. Potem dostajemy

pocztą kolejne wezwanie do
gminy i możemy zakończyć
procedurę meldowania. Na
dowód trzeba jednak poczekać pół roku. W pilnych sytuacjach można pisać pisma do
Brukseli i prosić o przyspieszenie procedury.

Mieszkanie

Obcokrajowcom o wiele trudniej jest wynająć mieszkanie
czy dom, niż tubylcom. Nie
jest to jednak niemożliwe.
Aczkolwiek trzeba się nastawić na sporo utrudnień i
komplikacji, a częstokroć na
wielokrotne odejście z kwitkiem. Wiąże się to głównie
z faktem, iż wielu jest ludzi
nieuczciwych, którzy swoim
postępowaniem doprowadzili
do tego, że dziś Belgowie nie
ufają obcym. Można się nawet
spotkać (jak my) z tekstem:
„Polakom nie wynajmuję” tylko dlatego, że ktoś pochodzący
z tego kraju zniszczył jakiemuś
Belgowi mieszkanie i wiadomość o tym poszła w świat.
Czyli pierwsza przeszkoda, to
UPRZEDZENIA.
Druga, to aktualny brak pracy.
Bez znajomości i poparcia raczej trudno coś wynająć, gdy
się nie pracuje. Często właściciele mieszkań czy biura nieruchomości żądają poświadczenia, że człowieka stać na
comiesięczny czynsz.
Trzecia, DUŻA przeszkoda
to posiadanie psa lub kota.
Belgowie nie chcą wynajmo-

wać mieszkań posiadaczom
zwierząt prawdopodobnie w
obawie przed zniszczeniem.
Znajomi posiadacze zwierząt,
z długoletnim stażem w Belgii,
polecają w takich okolicznościach, co następuje: po pierwsze, pokazywanie właścicielom domu fotografii pieska,
jeśli jest to faktycznie piesek
a nie psisko wielkości cielaka. Po drugie,
oferowanie
na
piśmie
oświadczenia, że w razie
ewentualnych
zniszczeń,
dokonanych
przez naszego
pupila, pokryjemy w szelakie koszty.
Czasem to pomaga, Jednak
mając zwierzę trzeba się nastawić na spore utrudnienia
w wynajęciu mieszkania czy
domu.
Jeśli przyjeżdża się do Belgii
z rodziną, trzeba mieć na
uwadze fakt, że tu nie można
gnieść się jak sardynki w puszce, co w Polsce jest normalne.
Każde dziecko musi mieć tu
swój kąt – jest to sprawdzane
przy meldowaniu.

Auto

Aby poruszać się po belgijskich drogach należy posiadać następujące dokumenty:
•prawo jazdy (rijbewijs) – po
zameldowaniu należy wymie-
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nić polski dokument na belgijski
•dowód tożsamości (identiteitskaart) – belgijską E-kaart’ę
(tymczasowego lub stałego
pobytu)
•kartę ubezpieczenia (verzekeringsbewijs)
•świadectwo kontroli technicznej (keuringsbewijs)
•belgijski dowód rejestracyjny (inschrijvingsbewijs)
Gdy przyjeżdżamy do Belgii
autem z polskimi tablicami
rejestracyjnymi, po zameldowaniu musimy je koniecznie
przerejestrować, bo kary za
jazdę autem na obcych blachach mogą być dotkliwe.
Najlepiej uczynić to zaraz po
zameldowaniu (zarejestrowaniu się w gminie – bez czekania na belgijski dowód, czyli
E-kaart).
Dokonać tego można w tutejszym urzędzie komunikacji
DIV (Directie Inschrijving
Voertuigen/ La Direction
pour l’Immatriculation des
Véhicule).
Wiele osób kupuje auto w
Belgii. Na początek częstokroć
używane. Używany samochód
możemy kupić w komisie lub
u prywatnej osoby. Najczęściej
szuka się auta przez Internet.
Popularne belgijskie strony z
autami z drugiej ręki to:
http://www.2dehands.be/autos/
http://www.kapaza.be/nl/auto
http://nl.autoscout24.be/
http://gocar.be/nl/autovlan/
tweedehands-auto
Tak czy owak w Belgii sprzedający musi na własny koszt
zrobić przegląd techniczny auta przed samą sprzedażą. Jeśli
auto nie przejdzie przeglądu,
nie można go sprzedać (no,
chyba że handlarzom z Polski
lub Afryki za jakieś śmieszne
pieniądze).
Zakupione auto oczywiście
rejestruje się w w/w DIV. Po
czym trzeba zapłacić za tablice rejestracyjne (ok. 70 euro).
Jedna oryginalna przychodzi
w ciągu dwóch dni do domu pocztą. Drugą trzeba dorobić (to
wykonują w niektórych sklepach, np. tam gdzie dorabia
się klucze). Tablice w Belgii
należą do właściciela samochodu i przy zmianie pojazdu
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możemy przełożyć je
na kolejne auto,
oczywiście dokonując adekwatnych
formalności
w urzędach.
Należy też
się udać do
ubezpieczyciela i wybrać
ubezpieczenie
adekwatnie do potrzeb i możliwości.
W BE ubezpieczenie przyporządkowane
jest bowiem do właściciela,
nie do samochodu jak w PL.
Ubezpieczenie można płacić
raz na rok, na kwartał czy nawet na upartego co miesiąc.
Ceny oczywiście zależą od tego, co mamy w ubezpieczeniu
i jest to wydatek kilkuset euro
na rok. Nie zaszkodzi mieć jakieś potwierdzenie odnośnie
historii ubezpieczeń w PL, bo
jest to uwzględniane przy obliczaniu składek.
Z posiadaniem samochodu
związane są też podatki. Inne
zasady obowiązuję w Brukseli,
inne w Walonii, inne we
Flandrii.

Flandria.

1.Podatek jednorazowy, związany z wprowadzeniem auta
do ruchu BIV, czyli płacony
przy pierwszej rejestracji auta.
2. Coroczny podatek drogowy
(Verkeersbelasting), który
naliczany jest indywidualnie
zależnie od mocy silnika, ale
też od marca 2012 roku brana
jest pod uwagę szkodliwość
auta dla środowiska (emisja
CO2, rodzaj paliwa i posiadane filtry, spełnianie euro norm
itp.), czyli im starsze i większe
auto, tym podatek większy (za
auta z silnikiem powyżej 2L
można bulić nawet tysiąc euro
rocznie).

Zdrowie

Gdy mamy podstawowe ubezpieczenie, dostajemy zwrot
części kosztów ponoszonych
podczas wizyt u lekarzy, badań, wizyt na pogotowiu czy
w szpitalu.
Jeśli idzie o wizyty u lekarzy,
bardzo istotny jest fakt, czy
ów lekarz przystąpił do kon-

wencji czy nie. Ta konwencja
(rodzaj umowy pomiędzy lekarzami i ubezpieczalniami)
określa bazowe honoraria od
jakich ubezpieczyciele naliczają kwotę do zwrotu. I ta
kwota jest zawsze taka sama za
poszczególne usługi, wykonane badania itp. bez względu na
to ile zapłacimy. Lekarz, który podpisał konwencję, ceni
usługi według tej konwencji,
zaś ten co nie podpisał, ustala stawki według własnego
widzimisię.
Tak na chłopski rozum: jeśli w
konwencji ustalono, że wyrwanie zęba kosztuje 50€ a zwrotu będzie 35€ (to przykład, nie
fakty) to u lekarza, który ją podpisał, zapłacimy 50€ z czego
35 odda nam ubezpieczyciel.
Jeśli natomiast pójdziemy do
tego, co ma konwencję w głębokim poważaniu, to możemy
zapłacić za to samo i 500€ a
i tak dostaniemy zwrotu 35€.
Są też lekarze, którzy przystępują do konwencji częściowo,
co w praktyce oznacza, że w
niektórych dniach i czasie pracy jej przestrzegają, w innych
nie (np. w szpitalu tak, w wizytach domowych nie).
Skąd wiadomo, czy lekarz należy do konwencji? Musi mieć
to wywieszone w poczekalni,
napisane na stronie itd., bo
ma obowiązek o tym informować. GECONVENTIONERDE
(podpisał) NIET-GECONVENTIONERDE (nie podpisał).

Szpital

Koszt pobytu w szpitalu zależy
od:
1. Posiadanego ubezpieczenia:
brak, zwykłe, czy rozszerzone
(szpitalne).
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2. Sali: ogólna, dwuosobowa,
jednoosobowa. Na przykład
pierwsza jest często darmowa
przy zwykłym ubezpieczeniu,
pozostałe dwie darmowe przy
podwyższonym ubezpieczeniu ale płatne przy zwykłym.
3. Cennika szpitala: różnice
pomiędzy poszczególnymi
szpitalami mogą być kolosalne, jeśli idzie o ceny poszczególnych rzeczy.
Szpital rozlicza się najpierw
bezpośrednio z naszym ubezpieczycielem, a potem dostajemy fakturę z kosztami, które
już sami musimy ponieść.

Ubezpieczenie

W Belgii funkcjonuje Fundusz
Ubezpieczeń Zdrowotnych
(Ziekenfonds), nazywany też
Mutualiteit. Członkostwo w
tym funduszu jest obowiązkowe dla wszystkich pracujących, studiujących powyżej 25
roku życia, a także otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych. Dzieci do 25 roku życia
są automatycznie przyłączane
do ubezpieczenia głowy rodziny. Jeśli zaczynają pracować
wcześniej, przed 25 rokiem życia, wówczas zapisują się do
mutualiteit’u indywidualnie.
Obowiązkowo płaci się składki za podstawową opiekę
zdrowotną, ale można dodatkowo wykupić też na przykład
ubezpieczenie szpitalne, dentystyczne itp., dzięki któremu
otrzymuje się o wiele większy
zwrot po wizycie u lekarzy danej specjalności czy pobycie
w szpitalu.
Ubezpieczenie na życie można
sobie odliczyć od podatku.
We Flandrii dodatkowo jest
jeszcze ubezpieczenie opiekuńcze (Vlaamse zorgverzekering), które muszą płacić wszyscy powyżej 25 roku
życia (mieszkańcy Brukseli
mają możliwość zapisania się
do tego funduszu, ale nie jest
to obowiązkowe).
Jak to wszystko wygląda w
praktyce?
Korzystając z usług lekarza,
dentysty, szpitala, pogotowia,
trzeba zapłacić, służba zdrowia jest bowiem prywatna.
Wyjątkiem są lekarze przyjmujący w szpitalach. Wtedy
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Oferujemy:

Wyślij swoje CV na:

poetsdienst@vanosta.net

www.poetsdienst-vanosta.be
Agnieszka: 0499 88 07 83
Aleksandra: 0484 57 78 49

naszą
niesz
a
t
s
o
Z
anką
koleż
nową
legą?
lub ko

Firma Van Osta Home Service szuka pracownkikow!
2 DYNAMICZNYCH PRACOWNIKOW DO ROLI ASYSTENTNA KOORDYNATORA
REGIONALNEGO NA POL ETATU ZE ZNAJOMOSCIA JEZYKA POLSKIEGO
OFERUJEMY:
• Kontrakt na czas nieokreślony
• Grafik na 20 godzin/tydzień
(do podziału na 4 lub 5 dni)
• Wynagrodzenie na podstawie Twoich
umiejętności i doświadczenia
+ inne dodatkowe świadczenia
(np. czeki żywieniowe)
APLIKACJA:
CV + zdjęcie + list motywacyjny należy
wysłać na nancy@vanosta.net
(w języku niderlandzkim)
poetsdienst-vanosta.be

zasady są takie jak w szpitalu.
Lekarz rozlicza się z ubezpieczycielem, a my płacimy tylko
różnicę.
U lekarza, dentysty, płaci się
od ręki (gotówką lub kartą), instytucje typu szpital przysyłają faktury do domu. Otrzymuje
się też takie specjalne świstki,
na które przykleja się naklejki z
ubezpieczenia (mutualiteit’u)
i zanosi, wysyła do najbliższej
siedziby ubezpieczyciela albo
wrzuca do specjalnej skrzynki
(gdy siedziby nie ma). Po kilku
dniach (w przypadku skrzynek – tygodniach) pieniądze,
które nam się należą do zwrotu (różnie zależnie od rodzaju
ubezpieczenia), wpływają na
konto lub na pocztę.

UWAGA!

Jest świetna strona, na której
znajdziecie wszystkie przydatne i rzetelne, (ale też po ludzku napisane) informacje na
temat życia w Belgii. Strona
jest dostępna w językach: niderlandzki, francuski, niemiecki i angielski. Szczerze polecam: www.belgium.be
Inne moje przemyślenia i obserwacje poczynione na belgijskiej ziemi znajdziecie na
blogu: belgianasznowydom.
blogspot.be i w dalszych numerach “Antwerpii po polsku“.
Magdalena B-P
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Charleroi – tylko lotnisko, czy jednak
miasto?
Charleroi zawsze funkcjonowało w mojej świadomości jako lotnisko – stacja przesiadkowa
w drodze do Brukseli. To jedno z tych miast, o których istnieniu dowiedziałam się dzięki
tanim liniom lotniczym. Postanowiłam mimo wszystko sprawdzić, czy za terminalem lotniczym kryje się jakieś miasto. Co ustaliłam? Czy Charleroi to jednak miasto czy bardziej
lotnisko? Przedstawiam wyniki śledztwa.
Za siedmioma górami…

Chwila, chwila, przecież w
Belgii nie ma gór! No, chodzi
po prostu o to, że jest daleko. Charleroi znajduje się ok.
50 km. na południe od Brukseli. Wydaje mi się, że używanie nazwy Bruksela-Charleroi
dla określenia portu lotniczego w Charleroi jest chyba jednak sporym nadużyciem. Na
szczęście komunikacja między Brukselą a lotniskiem
w Charleroi zorganizowana
jest przyzwoicie – na stronie:
https://www.br ussels-city-shuttle.com/en/#/ znaleźć
można wszelkie informacje,
można także kupić bilety autobusowe. Przejazd trwa około
godziny.
Lotnisko oddalone jest od
Charleroi o około 7 kilometrów i znajduje się w czymś,
co śmiało nazwać można polem. Podjęłam więc wyzwanie
i postanowiłam sprawdzić,
jakie niespodzianki kr yje
Charleroi. Czy za polami
i lotniskiem kryje się coś
wartego uwagi? Wsiadłam w
pociąg w Brukseli, wysiadłam
godzinę później na dworcu
Charleroi-Sud i ujrzałam takie
sceny:

Dworzec jak dworzec, szału
nie ma, zresztą rzadko kiedy
jest (no, w Antwerpii był). Sterczące gdzieś na horyzoncie
kominy, hale i inne bliżej niezidentyfikowane obiekty są
mniej więcej tym, czego się
spodziewałam, kiedy przeczytałam, że miasto znajduje się
w sercu czarnego lądu – tak
nazywane było kiedyś walońskie zagłębie węglowe.

czono szlaki spacerowe (tak
czytałam, nie sprawdzałam,
choć mus mozołu na hałdach
to byłoby ciekawe doświadczenie). To miasto, w którym
czujesz się tak, jakby całkiem
niedawno wydarzyło się coś
bardzo niedobrego, bo prawie
nie ma ludzi na ulicach. To w
końcu miasto potwora z Charleroi. Słyszeliście o nim, prawda?

Mus Mozołu na czarnym lądzie

Potwór z Charleroi

Charleroi jest w przebudowie. Nawet więcej. Charleroi
ma się stać nowoczesnym
miastem, które nie będzie
straszyć zardzewiałymi konstrukcjami. Czyli jest sporo
do zrobienia, ale też sporo już
się robi.
No dobrze, ale na co może liczyć przeciętny turysta, który z jakiegoś powodu zapuścił
się na te nieznane terytoria?
Przede wszystkim, niech nie
liczy na wiele. To nie jest
miasto wąskich uliczek, klimatycznych zakamarków i
sympatycznych knajpek. To
miasto, w którym na zarośniętych trawą hałdach wyzna-

Marx Dutroux, bo o nim mowa,
to belgijski seryjny morderca,
który w 2004 r. został skazany
za torturowanie, głodzenie i
zamordowanie kilku nastolatek. Swoje ofiary przetrzymywał m.in. w domu w Charleroi.
Nic nie poradzę na to, że Potwór z Charleroi to moje drugie skojarzenie (pierwszym
jest lotnisko) dotyczące Charleroi. Wszystkie przewodniki
zgodnie twierdzą jednak, że
to świetna grupa taneczna
Charleroi/Danses jest dumą
miasta. Nie wiem, nie znam,
nie słyszałam.

No dobrze, przejdźmy teraz
do historycznego centrum
miasta, na plac Karola II (tutaj można jeszcze spotkać
jakichś ludzi). Przy budowie
placu inspirowano się renesansowymi zasadami. Plac ma
kształt sześciokąta, odchodzi
od niego 9 ulic i znajduje się
przy nim m.in. ratusz i bazylika św. Krzysztofa.
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Bazylikę zaczęto budować
w 1667 roku. Zdaje się, że tak
naprawdę to nie jest bazylika,
ale zwyczajowo tak nazywa się
ten kościół, może ze względu
na imponującą, prawie 50-metrową kopułę. Z wizyty w środku zapamiętam głównie całą
grupę uchodźców (tak sądzę),
którzy chronili się tam przed
zimnem.
Poza kościołem, przy placu
znajduje się także ratusz, który zwraca uwagę, ale jednak
nie powala. W latach 30’ ubiegłego wieku miasto przeżywało swój rozkwit. Przybywało mieszkańców, dlatego też
zdecydowano się na budowę
nowego ratusza. Na pewno
bardzo się starali, żeby było
ładnie, ale w Leuven wyszło
im dużo, dużo lepiej.
Dumą i chwałą Charleroi jest
imponująca wieża zegarowa,
która została wybudowana w
1936 roku. Jest ona wpisana
na listę UNESCO, razem z
32 innymi belgijskimi wieżami. Ta jest wyjątkowa, bo jest
najmłodsza. Ale czy nie uważacie, że ciekawsze są te szpony, które widać po prawej stronie?

Nie wiem dokładnie, co ma
symbolizować ta konstrukcja, ale wiążę to z obecnością Pałacu Sztuk Pięknych zaraz obok – choć czy to jest
piękne? Dyskutowałabym –
oraz z przemysłową przeszłością Charleroi. Uważam, że ta
instalacja doskonale podsumowuje to miasto.
Ciekawe są rzeźby dwóch
lwów, które znajdują się przy
gmachu sądu. Mają one stać
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na straży ładu i porządku. Artysta, który wyrzeźbił te
lwy, słynie podobno właśnie z
rzeźbienia lwów, tak więc są
to lwy najwyższej jakości.
Ten przedziwny futurystyczny budynek to wbrew pozorom nie elektrownia atomowa z oknami. To siedziba
policji. 75-metrowy budynek
został zaprojektowany przez
(podobno) słynnego architekta Jeana Nouvela. Uważam, że
ten czarny termos doskonale
komponuje się z postaciami
z komiksów, które widać po
prawej stronie.
W Charleroi działa centrum
kulturalno-teatralne, które
nazywa się Eden. W czasach
rozkwitu miasta, na przełomie wieku 19 i 20, otwierały
się tu kolejne teatry. Jednym
z nich był właśnie Eden. Po
jakimś czasie przekształcono
go w szkołę, ale dziś znów jest
miejscem, gdzie można się,
że się tak wyrażę, ukulturalnić. Le paradis c’est ici, a więc
raj jest tutaj. Mimo wszystko
– chyba jednak nie.
Belgowie mają pewną obsesję, a jest
nią pierwsza wojna
światowa. Druga
w sumie też, ale w
mniejszym stopniu. W każdym
chyba mieście i
miasteczku, w którym do tej pory
byłam, napotkać
można tablice, monumenty, pomniki
i statuy związane z
wojną. Nie inaczej
jest z Charleroi,
które mocno ucierpiało w
czasie I wojny światowej.
W jednym z miejskich
parków jest pomnik upamiętniający miejsce, z
którego belgijskie wojsko podobno ruszyło na front.
Wiecie, co mi się podobało
w Charleroi? Szkoła. Jakaś
taka zwykła, normalna szkoła. Nie wiem tylko, jak mam
rozumieć trupią czachę, którą umieszczono na jednym
ze znaków. W ogóle te znaki
jakieś takie dziwne są. Niby
różowo, kolorowo, ale trochę
niepokojąco. Dziwna ta szkoła.

Jednym z ładniejszych miejsc
w Charleroi jest według
mnie odnowione nadbrzeże
nad rzeką Sambrą. A może po
prostu byłam tam w czasie zachodu słońca, a wtedy wszystko wygląda jakoś tak lepiej…
Wynik mojego śledztwa jest
następujący: Charleroi to bardziej lotnisko niż miasto. Nie
k ażde miasto
może być piękne, trzeba się z
tym pogodzić.
Zamier zam w
dalszym ciągu tr aktow ać
C h a rl e r o i j a ko dogodną stację przesiadkową – bramę do
lepszego świata.
Relacje z moich mozolnych
podróży znajdziecie na blogu Mus Mozołu:
www.musmozolu.com oraz na
Facebooku: www.facebook.
com/musmozolu
Serdecznie zapraszam do śledzenia!
Agnieszka Legat
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Z życia polskiej szkoły
Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel
„(...)ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo(…)
Bądź wierny idź”
Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito
Powyższy fragment wiersza deklamowanego
przez jedną z naszych nauczycielek, Agnieszkę Ghersin, rozbrzmiał 30 września 2018 r. w
Lommel – największej polskiej nekropolii na
terenie Królestwa Belgii, będąc przesłaniem
uroczystości upamiętniających rocznicę wyzwolenia tych ziem przez żołnierzy 1 Dywizji
Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka.
Tegoroczne obchody miały bez wątpienia wyjątkowy charakter, spotkaliśmy się bowiem
na grobach polskich żołnierzy w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W oficjalnej ceremonii, ku czci
polskich żołnierzy
walczących za wolność Belgii w latach II wojny światowej, wzięli udział:
Przedstawiciel
Króla
Belgii,
Reprezentanci
Senatu
RP
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ambasadorowie, korpus dyplomatyczny wielu
państw i gromadząca się tu co roku Polonia.
Szczególnym honorem dla naszej szkoły był
fakt, że zarówno prowadzenie uroczystości,
jak i część artystyczną, oddano w ręce naszych uczniów. Całej ceremonii przewodni-

czył reprezentujący gimnazjum
– Szymon Studziński.
Specjalnie przygotowane na tę
uroczystość Orędzie wygłosił w
języku polskim
siódmoklasista
Viktor
Kwiatkowski, a uczennica ósmej klasy Olivia Herda zaprezentowała je w języku niderlandzkim, z kolei jej
kolega z klasy Wiktor Juraha-Giedroyć wypowiedział je po angielsku.
Ceremonię uświetnił dodatkowo występ muzyczny uczniów będących na scenie, wspomaganych przez ósmoklasistki Alicję Nazarewicz
i Nicole Borecki. „Nasz szkolny chórek” zaśpiewał wzruszający utwór Starego Dobrego
Małżeństwa pod tytułem „Cudowne manowce”.
Piękne tło całej uroczystości i zarazem hołd
oddany patronowi naszej szkoły stanowili uczniowie ubrani w koszulki z podobizną generała Stanisława Maczka: Karolina Demczak,
Patryk Rądkowski, Martyna i Dominika
Wójtowicz, Julia Żeleźnik, Hubert Listos.
Przypominali oni wszystkim obecnym o tym,
że pamiętać o polskich bohaterach należy nie
tylko w czasie uroczystości, ale i na co dzień.
Jak co roku, po oficjalnej ceremonii mającej
miejsce na scenie, reprezentacja naszej szkoły
złożyła kwiaty pod pomnikiem znajdującym
się na cmentarzu w Lommel.

„POLISH RUN” Bruksela
23 września 2018 r. w Brukseli odbyła się druga edycja imprezy biegowej za granicą – „Polish Run” zorganizowana przez Ambasadę RP
w Królestwie Belgii w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu. Jej celem była promocja Polski, aktywizacja ludzi kochających
sport, propagowanie zdrowego i
sportowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele instytucji europejskich, dyplomaci, mieszkańcy Belgii i wszystkich innych państw, oraz młodzież
polonijna. Wśród tej ostatniej nie zabrakło również naszych podopiecznych i towarzyszących im nauczycieli!
Uczniowie: Radosław Waszkiewicz,
Julia Senejko, Karol Zdeb i Kacper
Kryczka, wspierani merytorycznie

przez Panią Dorotę Gospodarowicz, wystąpili
w sztafecie młodzieżowej 4 x 400 m. Ubrani w
koszulki z wizerunkiem patrona naszej szkoły
– gen. St. Maczka i szkolnym logo wyróżniali
się niewątpliwie wśród biegaczy. Mimo że nie
zajęli miejsca na podium, z
dumą wbiegali na metę.
Dłuższą trasę niż nasi uczniowie pokonała z kolei ucząca
języka polskiego Pani Aneta
Waszkiewicz, która reprezentowała naszą społeczność
szkolną w biegu na 10 km.
Wszystkim biegającym gratulujemy kondycji i podziwiamy ich motywację, zaś
w międzyczasie trenujemy
do następnej edycji POLISH
RUN 2019!
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Dwujęzyczność u dzieci. Wszystko, co
trzeba wiedzieć
Każdy język, opanowany przez dziecko, to skarb. Dziecko rodzica-emigranta ma znakomite
warunki do tego, by poza językiem oficjalnym kraju, w którym mieszka, opanować również
swój język dziedziczony, tj. język, który jest językiem ojczystym jego rodzica(ów).
względu na to, czy był to język
polski, czy inny) i czerpią dumę z tego, że dziecko szybko
i sprawnie opanowało język
kraju zamieszkania, pytam
zawsze, czy jeszcze większym
powodem do dumy nie byłoby dla nich, gdyby ich dziecko
potrafiło tak pięknie mówić w
dwóch językach…

Co nazywamy dwujęzycznością (wielojęzycznością)?

Język dziedziczony to język,
który dziecko przyswaja w
domu w kraju, w którym język
ten jest językiem mniejszości
(nie jest językiem oficjalnym).
Język polski jest językiem
dziedziczonym dzieci urodzonych bądź wychowywanych
od najmłodszych lat poza
Polską.
Język ojczysty jest dla każdego rodzica najbardziej naturalny – najłatwiej jest nam
wyrazić w nim siebie i nawiązać z dzieckiem pełny kontakt
emocjonalny, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju psychicznego. Bardzo
istotna dla kształtowania się
tożsamości młodego człowieka i jego samoakceptacji jest
również świadomość, że język
i kultura rodziców są w rodzinie szanowane. Powodów, dla
których warto dziecku podarować swój język ojczysty, jest
znacznie więcej.
Każda rodzina jest inna i wiele jest dróg do dwujęzyczności. Na każdej z nich zdarzają
się odcinki łatwiejsze i trudniejsze. Nie obawiajmy się
nadmiernie tych ostatnich

– wychowanie z myślą o dwujęzyczności to bardzo dobry
wybór. Nasze dzieci całe życie
zbierać będą jego owoce.
Niejednokrotnie miałam okazję rozmawiać z dorosłymi już
osobami będącymi potomkami emigrantów (nie tylko polskich). Nie zdarzyło się, by ci,
którzy nie mówią w języku
swojego rodzica (rodziców),
nie żałowali tego po latach.
Przede wszystkim z powodów
emocjonalnych i odczucia
pewnego braku w kontaktach
z rodzicem (rodzicami), dziadkami i dalszą rodziną.
Nierzadko spotykam się z
opiniami, że język kraju zamieszkania jest ważniejszy
i lepiej, by dzieci skupiły się
właśnie na nim. Język kraju
zamieszkania rzeczywiście
jest bardzo ważny i należy
dziecku umożliwić kontakt z
nim, najlepiej zanim jeszcze
rozpocznie naukę szkolną,
ale nic nie zastąpi rodzicom
naturalności komunikowania się z dzieckiem w języku
ojczystym. Tych rodziców,
którzy zrezygnowali z komunikacji w swoim języku (bez

Dwujęzyczność to zdolność
rozumienia i posługiwania
się w mowie dwoma językami. Dwujęzyczność należy odróżnić od dwupiśmienności
(zdolności posługiwania się
dwoma językami w piśmie) i
dwukulturowości (znajomości dwóch kultur i zdolności
funkcjonowania w nich).
Osoba dwujęzyczna to nie dwie
osoby jednojęzyczne w jednym ciele. Poziomy języków,
którymi posługuje się dana
osoba, mogą się znacznie różnić od siebie. Dwujęzyczność
idealna jest w zasadzie nieosiągalna – jeden z języków
zwykle dominuje, różne są
również zakresy słownictwa
w poszczególnych językach.

Jakie korzyści płyną z
dwujęzyczności?

Z faktu bycia dwujęzycznym
płynie wiele rozmaitych korzyści – zarówno dla samej
osoby dwujęzycznej, jak i jej
rodziny i otoczenia.
Najważniejsze z nich to:
•Korzyści dla rozwoju emocjonalnego.
Zachowanie języka i przyswojenie dziedzictwa kulturowego obojga rodziców odgrywają niezwykle istotną rolę
w procesie kształtowania się
tożsamości i poczucia przynależności młodego człowieka.
Dorastanie w atmosferze poszanowania kultury i języka
rodziców jest niezbędne dla
budowania poczucia pewności siebie.
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•Utrzymanie więzi rodzinnych.
Znajomość języka dziedziczonego pozwala dziecku utrzymać bliski kontakt z dziadkami, rodziną i przyjaciółmi w
kraju.
•Korzyści dla rozwoju intelektualnego.
Jak wskazują wyniki badań
nad dwujęzycznością, prowadzone w wielu zakątkach
świata, dwujęzyczne dzieci,
lepiej niż ich jednojęzyczni
rówieśnicy, radzą sobie z planowaniem, myśleniem abstrakcyjnym i wychwytywaniem istotnych informacji, są
bardziej kreatywne i łatwiej
uczą się kolejnych języków
(tzw. dwujęzyczność zbalansowana).
Duże znaczenie ma jednak poziom znajomości obu języków.
Pełne korzyści intelektualne
wynikające z dwujęzyczności
dziecko czerpie wtedy, gdy
oba języki, którymi się posługuje, są rozwinięte do poziomu zbliżonego do jednojęzycznych rówieśników.
•Korzyści dla rozwoju społecznego i kulturowego.
Dzieci, posługujące się biegle
dwoma językami, łatwiej odnajdują się w różnych sytuacjach społecznych i potrafią
analizować rzeczywistość z
różnych perspektyw kulturowych. Są one w stanie lepiej
zrozumieć kultury krajów,
których językami się posługują. Postrzeganie świata przez
osobę dwujęzyczną jest w naturalny sposób bogatsze. •Korzyści ekonomiczne.
Znajomość dodatkowych języków często niesie ze sobą
również korzyści zawodowe
i finansowe – szerzej otwiera
rynek pracy. Ponadto osoby
dwujęzyczne, jak już wspomniano, łatwiej uczą się kolejnych języków, co stwarza
dodatkową przewagę nad osobami jednojęzycznymi.
•Korzyści zdrowotne.
Wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku
lat jednoznacznie wskazują,
że mózg osób wielojęzycznych
później się starzeje – później
pojawiają się u nich oznaki demencji i choroby Alzheimera.

Czy istnieją różne rodzaje
dwujęzyczności?

Specjaliści, zajmujący się
dwujęzycznością, dokonu-
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ją zwykle podziału na dwujęzyczność symultaniczną/
równoczesną (kiedy dziecko
przyswaja dwa języki od urodzenia lub przed ukończeniem trzeciego roku życia)
i sukcesywną/sekwencyjną
(kiedy przyswajanie drugiego
języka rozpoczyna się po trzecim roku życia).
Rozwój języka u dziecka z
dwujęzycznością symultaniczną przebiega bardzo
podobnie jak rozwój języka
u dziecka jednojęzycznego
(ewentualne opóźnienia są
niewielkie i mieszczą się w
normach rozwojowych). W
przypadku dwujęzyczności
symultanicznej dziecko zaczyna przyswajać drugi język,
rozumiejąc już i będąc w stanie komunikować się w swoim pierwszym języku. Rozwój
drugiego języka zaczyna się
w tym przypadku od „cichego okresu” (dziecko nie mówi
w drugim języku), który może trwać od kilku tygodni do
kilku miesięcy. Następuje po
nim okres powtarzania zasłyszanych słów i fraz, a następnie okres produkcji – dziecko
samo układa frazy, zdania i
wypowiedzi, których wcześniej nie słyszało.
Rozróżnia się ponadto często
dwujęzyczność czynną (rozumienie i zdolność mówienia
w dwóch językach) od biernej
(zdolności rozumienia drugiego języka bez zdolności posługiwania się nim).

Język i dom
Jakim językiem powinni
posługiwać się rodzice w
domu, rozmawiając z dzieckiem?
W przypadku, gdy oboje rodzice/opiekunowie są Polakami,
najlepiej, by oboje zwracali
się do dziecka w języku polskim. Kiedy dziecko opanuje pewne pojęcia w swoim
pierwszym języku (np. nazwy
zwierząt, kolory, liczby), bardzo łatwo dopasuje do nich
etykietę (słowo) w języku dominującym kraju zamieszkania. Opanowanie gramatyki i
słownictwa w rodzimym języku pozwala również dziecku
łatwiej rozeznać się w podobieństwach i różnicach między językiem domu a językiem
dominującym danego kraju.

W przypadku par mieszanych wielu ekspertów zaleca
zasadę „jeden rodzic – jeden
język”, zgodnie z którą każdy
z rodziców zwraca się do dziecka, od początku używając
wyłącznie swojego rodzimego
języka. Podejście to uchodzi
za najłatwiejsze i najbardziej
naturalne. Przy wyborze tej
strategii należy jednak dbać
o konsekwencję – rodzic nie
powinien mieszać języków,
zwracając się do dziecka.
Metoda ta nadaje się do stosowania zarówno w rodzinach,
w których tylko jeden z rodziców mówi językiem innym niż
język kraju zamieszkania, jak
i w takich, w których rodzice
są imigrantami z różnych krajów.
Czasem pary mieszane, w których jeden z rodziców/opiekunów jest rodzimym użytkownikiem języka oficjalnego w
danym kraju (np. Niemiec w
Niemczech), decydują się posługiwać w domu językiem
polskim. Zakładają wtedy, że
wspólnie chcą dać dziecku solidne podstawy języka mniejszościowego, a język kraju
zamieszkania (w naszym przykładzie – niemiecki) dziecko
opanuje poza domem.
Zdarza się również, że rodzice decydują się na używanie
języków na przemian – jednego dnia mówią po polsku, a
kolejnego – w drugim języku
dziecka.
Najważniejsze, by rodzice
zwracali się do dziecka w
sposób, który jest dla nich
naturalny, niewymuszony i by
metoda, którą wybiorą, była
dostosowana do ich sytuacji i
możliwości. Z pewnością nie
należy zwracać się do dziecka w języku, którym sami
nie posługujemy się płynnie.
Właściwa i przemyślana strategia wyboru języka jest jed-
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nym z najlepszych gwarantów
sukcesu w dwujęzycznym wychowaniu.
Do około trzeciego roku życia
dzieci powinny przyswoić w
możliwie najpełniejszy sposób swój język dziedziczony
(bądź języki dziedziczone,
jeśli oba są językami mniejszościowymi w danym kraju),
ponieważ to ten język znajdzie
się na słabszej pozycji, gdy
dziecko rozpocznie naukę
szkolną. Warto z pewnością
rozważyć uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach dla
rodziców z dziećmi lub zajęciach przedszkolnych prowadzonych w języku ojczystym
rodzica(-ów).
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nać je do rozmowy w naszym
języku ojczystym.
Rezygnując ze zwracania się
do dziecka w języku ojczystym, odbieramy mu szansę
na korzystanie z wielu dobrodziejstw wielojęzyczności.
Taka decyzja może mieć też
poważne konsekwencje dla
kształtowania się tożsamości i samoakceptacji młodego
człowieka.
Niewskazane jest również
mieszanie języków przez rodzica. Dla prawidłowego rozwoju intelektualnego dziecka
niezwykle istotne jest, by w
odpowiednim czasie opanowało przynajmniej jeden język. Mieszając języki, nie
mnożymy szans na powodzenie – wręcz przeciwnie – pomniejszamy je.

mieć coraz więcej i będzie bardziej aktywnie uczestniczyć w
Waszych rozmowach.

Czy można nauczyć się
języka drugiego rodzica/
opiekuna wraz z dzieckiem?

Dla dziecka (zwłaszcza nieco
starszego), wychowywanego
w dwujęzycznym lub trójjęzycznym domu, motywujące
jest mieć świadomość, że rodzice szanują nawzajem swoje
języki (i kultury) i dokładają
starań, by poznać swoje języki. Choć w teorii moglibyśmy
uczyć się języka drugiego
rodzica/opiekuna, przysłuchując się, jak od urodzenia
rozmawia z dzieckiem, powtarzając słowa, a potem frazy i
biorąc udział w coraz bardziej
rozbudowanych rozmowach,
w praktyce jest to trudne.

Czy dziecku nie byłoby łatwiej, gdybyśmy zwracali
się do niego w języku kraju
zamieszkania?
Co robić, kiedy drugi roJest ważne, by rodzice, zwra- dzic/opiekun nie rozumie Dzieci przyswajają język barcając się do dziecka, robili mojego języka i czuje się dzo szybko (niektórzy badacze
to w języku, który znają naj- wykluczony z rozmowy?
twierdzą, że są w stanie opalepiej, w którym czują się
najpewniej, i w którym w naturalny sposób są w stanie wyrazić wszystkie emocje. Takie
podejście zapewnia dziecku
prawidłowy rozwój nie tylko
językowy, ale też intelektualny i emocjonalny. Rodzice często martwią się, jak dziecko
poradzi sobie w szkole i poza
domem, jeśli nie zna języka
na poziomie jednojęzycznych
rówieśników. Jednak badania
psychologów i językoznawców oraz praktyka nauczycieli
potwierdzają, że przy zapewnieniu dziecku odpowiedniego kontaktu z językiem kraju
zamieszkania, można je do nauki szkolnej dobrze przygotować, nie rezygnując z naszego
języka ojczystego. Co więcej,
specjaliści w dziedzinie dwujęzyczności podkreślają, że
znajomość języka domu na dobrym poziomie jest niezbędna
w sprawnym przyswajaniu języka dominującego danego
społeczeństwa. Dotyczy to
opanowania zarówno słownictwa i gramatyki, jak i sztuki
czytania i pisania.

Jeśli zdecydujemy, że do dziecka będziemy się zwracać w
języku kraju zamieszkania,
lub gdy zaczniemy języki
mieszać, może być nam trudno po jakimś czasie przeko-

To, że drugi rodzic/opiekun
nie rozumie Twojego języka,
nie powinno ani Ciebie, ani
jego/jej zniechęcać do przekazania daru dwujęzyczności
Waszemu dziecku. Zadanie to
jest w takiej sytuacji trudniejsze, ale nie jest niewykonalne.
Wiele par decyduje się na podjęcie tego wyzwania, nawet
gdy oboje rodzice są emigrantami (dziecko przyswaja wtedy w domu dwa języki mniejszościowe, a trzeci – oficjalny
język danego kraju – zwykle
poza domem) i odnoszą sukces, wychowując trójjęzyczne
dziecko.
Porozmawiajcie o korzyściach płynących z dwujęzyczności i o tym, co odbierzecie
dziecku, jeśli zdecydujecie się
zrezygnować z języka jednego
z rodziców. Zastanówcie się
wspólnie, jak istotne dla rozwoju emocjonalnego dziecka
jest, by wiedziało, że oboje
rodzice/opiekunowie szanują
nawzajem swoje kultury i języki.
Może drugi rodzic/opiekun
dziecka zechce podjąć naukę
Twojego języka ojczystego, by,
choć trochę rozumieć, o czym
rozmawiasz z dzieckiem?
Przy odrobinie dobrej woli i
gdy poświęci nieco czasu na
naukę, będzie z czasem rozu-

nować do kilkunastu słów
dziennie), więc aby nadążyć
za tym tempem i nie zostać w
tyle, musielibyśmy spędzać
dużo czasu we trójkę, co jest
trudne do osiągnięcia w praktyce. Poza tym naturalne jest,
że zwracając się do dziecka
w naszym języku ojczystym,
instynktownie i niemal nieświadomie używamy odmiany
zwanej mową matczyną (ang.
motherese) – z uproszczoną
gramatyką i słownictwem (i
nie chodzi tylko o używanie
dziecinnego słownictwa), z
wieloma powtórzeniami, osadzonej w konkretnym kontekście, która pozwala dziecku bardzo szybko opanować
podstawy języka, ale która
niekoniecznie sprawdza się
w nauczaniu osoby dorosłej.
Odkrywanie języka drugiego
rodzica/opiekuna, przy okazji przyswajania tego języka
przez nasze dziecko, sprawdza się najlepiej w połączeniu
z dodatkową zorganizowaną
nauką języka metodami dostosowanymi do potrzeb dorosłego.
Anna Martowicz
„Dwujęzyczność w pytaniach
i odpowiedziach”.
Ciąg dalszy w następnym numerze.
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Jak przeżyć zmianę?
Jest lato 2014 roku. Mieszkam w pięknym Krakowie, gdzie od dziesięciu lat wykonuję moją
wymarzoną pracę – jestem psychoterapeutką. Mam piękny gabinet na Starym Mieście, rok
wcześniej wydałam książkę o psychoterapii, od kilku lat współpracuję z prestiżową instytucją i właśnie otrzymałam dodatkową fajną propozycję pracy z pacjentami. W Krakowie
mam grono bliskich przyjaciół, z którymi chodzimy regularnie na tzw. „kawy”. Dodatkowo,
od miesiąca jestem zaręczona! Mój narzeczony jest Belgiem, mieszkającym aktualnie w…
Paryżu. Ślub i wspólne zamieszkanie zaplanowaliśmy na następny rok, jeszcze nie zdecydowaliśmy gdzie.
I nagle, jednego wieczora, podejmuję szybką decyzję: zamykam swoją działalność psychoterapeutyczną i wyjeżdżam do mojego ukochanego, do Paryża.

Wielkie zmiany życiowe takie
jak: przeprowadzka, szczególnie emigracja do innego
kraju, zmiana pracy, zawarcie
małżeństwa, rozwód, ciąża i
narodziny dziecka, budowa
domu, śmierć kogoś bliskiego, są to sytuacje, których
nie jesteśmy w stanie ominąć
w życiu. Niestety, w żadnej
szkole nie uczą nas, jak sobie
z nimi radzić. W psychologii
określa się je mianem „kryzysów życiowych”. Oznacza
to, że są to sytuacje trudne,
powodujące stres, bo często
nowe i wymagające od nas
radykalnej zmiany w myśleniu i zachowaniu. Jednocześnie w każdym kryzysie, poza
elementem ryzyka i utraty,
istnieje możliwość rozwoju i
szansy na coś zupełnie nowego i… lepszego.
Narzeczony przyjmuje moją
decyzję z entuzjazmem. Psychoterapia, którą prowadzę,
trwa średnio 3 lata, są to więc
głębokie procesy, mocno
angażujące obie strony. Nie
chcę rozpoczynać nowych
terapii, ponieważ liczę się z

tym, że za rok, po ślubie, mogę wyjechać z Krakowa. Termin przeprowadzki ustalamy
na listopad, czyli za trzy miesiące.
Czuję się wspaniale! Mam w
perspektywie zamieszkanie
z ukochanym i to w Paryżu!!
Na tej energii entuzjazmu i
optymizmu natychmiast rozpoczynam
przygotowania
do wyjazdu. Bardzo szybko
znajduję zastępcę do mojego
gabinetu, opuszczam mieszkanie, część rzeczy oddaję,
część udaje mi się pomyślnie
sprzedać, rozwiązuję wszystkie umowy o pracę. Pierwsza trudność: pożegnania z
pacjentami. Potem także z
przyjaciółmi i rodziną. Nie
wszyscy podeszli do moich
planów tak entuzjastycznie,
jak ja. Niektórych nawet bardzo to zezłościło. No i nie
mogę zabrać ze sobą mojego
ukochanego psa (wędruje
tymczasem do mojej mamy).
Kiedy mamy całkowitą jasność co do naszych celów
i działamy z entuzjazmem,

ludzie wokół i cały Wszechświat przyłączają się do tej
energii i wspierają nas w naszych zamierzeniach. Mamy
wtedy poczucie, że nasze życie płynie: sprawy „same się
układają”, pojawiają się twórcze rozwiązania problemów,
okazje, propozycje, znajdujemy się w odpowiednim czasie i miejscu. I odwrotnie:
kiedy czujemy pomieszanie i
wątpliwości, kiedy skupiamy
się na przeszkodach, nasze
otoczenie zazwyczaj też to odzwierciedla. Kiedy więc już
coś zdecydujesz, zaangażuj
się w to na 100% i włóż w to
jak najwięcej radości, energii
i optymizmu.
Zapakowani po dach naszego starego golfa, w środku listopada, wyruszamy w
symboliczną wspólną drogę.
Opuszczam Kraków. Czuję
się szczęśliwa i pełna optymizmu.
I tej dobrej energii starcza mi
na… następne trzy miesiące.
Stopniowo okazuje się, że nie
najlepiej czuję się we wspólnym domu, w którym wynajmujemy na wyłączność jedynie malutki pokój (standardy
paryskie). Nie mam pracy,
ani żadnych szczególnych zajęć, poza nauką francuskiego
(bez przekonania). Dodatkowo zimowa aura nie sprzyja
długim spacerom po mieście.
Zaczynam tęsknić za moim
życiem w Krakowie. Jestem
przygnębiona i apatyczna albo poirytowana, co wywołuje
kłótnie z narzeczonym. Łapię
przeziębienia, z których nie
mogę się wyleczyć. Czuję, że
moja samoocena spada tak
szybko, jak moja energia. Zaczynam tyć, nie tylko z powo-
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du francuskich croissantów
ale głównie z braku normalnego trybu funkcjonowania.
Kiedy pojawiają się u mnie
lęki, rozważam nawet przyjmowanie leków psychiatrycznych. Oczywiście, im gorzej się czuję, tym mniejszą
mam ochotę na kontakty towarzyskie, więc ich unikam.
Przestaję też kontaktować
się z przyjaciółmi w Polsce.
Ponieważ od paru miesięcy
nie mam pracy, nie mam też
własnych dochodów, co dodatkowo mnie martwi i denerwuje.
Odczuwane przeze mnie
uczucia i dolegliwości fizyczne to typowe objawy żałoby.
Żałoba jest naturalnym
procesem rozstawania
się z tym, co dla nas
ważne i co dawało nam
w przeszłości poczucie
bezpieczeństwa (moje
życie, które zbudowałam w Polsce, bliscy
mi ludzie, którzy tam
zostali, moja niezależność etc.). To, co przeżywałam, nie było dla
mnie komfortowe (o
nie!), ale w mojej sytuacji jak najbardziej
NATURALNE i ZDROWE. Żałoba nie jest
wyłącznie
procesem
związanym ze śmiercią
bliskiej osoby. Zrozumienie tego daje nam
uspokojenie i pozwala właściwie o siebie zadbać.
Obiektywnie moje życie jest
w jak najlepszym porządku:
mieszkam w pięknym domu
w Paryżu, z narzeczonym,
który bardzo mnie wspiera.
Sporo zwiedzam, dostajemy
też zaproszenie na fantastyczny, tygodniowy trening
w Nowym Jorku. Szykujemy
się do ślubu w Krakowie. Ale
ja nie czuję się najlepiej. Mój
proces rozstawania się z dawnym życiem w Krakowie, i
jednocześnie przygotowania
do nowego, trwa.
Zdrowy proces żałoby może
trwać od pół roku do nawet
trzech lat, w wypadku tak
dużych zmian, jak śmierć bliskiej osoby, kalectwo czy emigracja. Najlepsze, co możemy
zrobić, to zaakceptować fakt,
że nasza psychika potrzebu-

je czasu na pożegnanie się z
przeszłością. Z tym, co było
dla nas ważne, cenne, z czym
byliśmy związani przez długi
czas. Niestety, nieprzeżyta
żałoba będzie wracała w przyszłości jak bumerang, z jeszcze większą siłą. Duże skumulowanie
nieprzeżytych
uczuć żałoby często ujawnia
się już jako depresja. Jeśli
depresyjne uczucia i myśli
nie pozwalają nam funkcjonować na co dzień i stanowią
dla nas zagrożenie, konieczne jest udanie się do specjalisty. Im szybciej, tym lepiej.
Z wiosną zaczynam czuć się
nieco lepiej. Ogłaszam się
jako psycholog pracujący
w Paryżu, kontaktuję się z

organizacją Polek we Francji, mam pomysł na pracę w
polskiej gazecie. Składam w
konsulacie amerykańskim
podanie o wizę do USA i w
cudowny sposób (bez udokumentowanych dochodów) i w
ostatnim momencie jednak
ją otrzymuję. W jeszcze cudowniejszy sposób znajdują
się pieniądze na nasz wyjazd
na trening do Nowego Jorku.
Stopniowo otwieram się na
nowe znajomości i wracam
do regularnych kontaktów z
przyjaciółmi z Polski.
Cieszę się i jednocześnie denerwuję zbliżającym się ślubem. Kiedy wreszcie znajduję
odpowiednią sukienkę i buty,
żadne papierkowe przeszkody (a było ich sporo) nie są
w stanie wyprowadzić mnie
z równowagi. Dostaję propozycję wystąpienia na zjeździe
Polek w Tuluzie. Jest ciepło
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i Paryż wygląda naprawdę
pięknie.
Objawy żałoby pojawiają się i
ustępują naturalnie. Jeśli im
na to pozwolimy. To znaczy
pozwolimy sobie na uczucia
smutku, lęku, apatii, złości,
poirytowania, ale też na brak
energii do działania, zmęczenie psychiczne i fizyczne. Nie
krytykujmy się za nie, nie dociskajmy, nie próbujmy ich
odrzucać albo udawać czegoś innego. Pamiętajmy też,
że żałoba to ZATRZYMANIE.
Psychika i ciało potrzebują
skoncentrować maksimum
energii na przetwarzaniu
uczuć i myśli związanych z
utratą oraz przygotowaniami do Nowego. Dlatego, jeśli możemy
sobie na to pozwolić,
róbmy wtedy jak najmniej. A kiedy czas
żałoby minie (a mija), wrócimy do życia z nową energią,
mądrzejsi o doświadczenia, które przeżyliśmy.
Pierwszy raz w życiu jestem w USA, w
dodatku w Nowym
Jorku! Zwiedzamy i
chłoniemy wszystko,
na co starcza nam
sił. Przed nami jeszcze fantastyczny, tygodniowy
trening,
gdzie dodatkowo spotkamy
się z przyjaciółmi z całego
świata.
Dzień przed samym treningiem totalnie się rozchorowuję. Jest gorący czerwiec
i wszędzie mocna klimatyzacja, do której nie jestem
przyzwyczajona. Mój nieco
wyciszony lęk ujawnia się na
nowo, z jeszcze większym nasileniem. Z powodu choroby
część treningu przesypiam w
pokoju hotelowym. Po dwóch
dniach wracam powoli do
zdrowia, ale do końca naszego pobytu czuję się osłabiona.
Pod koniec wyjazdu, nieoczekiwanie, dostajemy propozycję pracy w USA z otwartym
terminem przyjazdu. Jesteśmy tym totalnie zaskoczeni.
I szczęśliwi.
Żałoba i depresja dotyczą
przeszłości. Lęk odnosi się
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do przyszłości. W moim przypadku było to napięcie i lęk
związane ze zbliżającym się
ślubem i zawarciem małżeństwa. Nawet najbardziej pozytywne wydarzenie jak: wyczekiwana ciąża, zakończenie
długotrwałego
projektu,
awans, zdobycie dyplomu –
może wywołać lęk. Lęk przed
nieznanym i nowym (jakie to
będzie, czy sobie poradzę, czy
się uda itp.) oraz przed opuszczeniem tego, co stare i znajome (dotychczasowe życie).
I to też jest jak najbardziej
naturalne! Chociaż nie zawsze uświadamiamy sobie to,
czego się boimy, lęk ZAWSZE
ma swój powód. Nawet jeśli
bardzo trudno jest nam go
uchwycić i nazwać.
Wracamy do Paryża. Wciąż
pod wrażeniem oferty pracy,
którą otrzymaliśmy. Wstępnie planujemy wyjazd do
USA za rok. Dopinamy ostatnie przygotowania przed ślubem, który ma odbyć się za
dwa miesiące. Jeszcze w tym
samym miesiącu propozycja
pracy w Stanach przedłuża
się o kolejne trzy miesiące,
hurra! Dwa tygodnie przed
ślubem, nieoczekiwanie dla
wszystkich,
podejmujemy
decyzję o wyprowadzce z Paryża. Chcemy zrealizować
nasze wielkie plany rocznego
podróżowania a potem wyjechać do pracy do Ameryki.
I wreszcie nasz ślub. Nie moglibyśmy sobie wymarzyć
piękniejszego.
Moje objawy żałoby i lęku
stopniowo ustępowały. W sumie intensywny proces żegnania się i adaptacji do nowej sytuacji trwał ponad pół
roku. Czy na tym się zakończył? Nie, wielokrotnie jeszcze tęskniłam do mojego życia, które stworzyłam sobie w
Krakowie, ale nie były to już
tak intensywne uczucia, jak
w pierwszych miesiącach po
wyjeździe. Czy z chwilą ślubu
zaadaptowałam się do nowej
sytuacji i roli życiowej? Ależ
skąd! To zajęło mi znacznie
więcej czasu i energii. Ponieważ po raz pierwszy w życiu
zostałam żoną, musiałam
dopiero rozeznać, co to dla
mnie znaczy, jaką żoną chcę
być, co to zmienia w moim życiu, a co nie. A co z adaptacją
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do nowego kraju? O tym w
krótkim epilogu.

trwa i mam wciąż przed sobą
kolejne wyzwania.

Epilog

Opisałam dwa, bardzo intensywne lata mojego życia,
obfitujące w duże i mniejsze
zmiany życiowe. Chodziło mi
o to, żeby pokazać na przykładzie, jak może wyglądać
PROCES zmian. Tak, to jak
sinusoida, ale w pewnym momencie wreszcie wychodzimy „na prostą”.

Nasze plany OCZYWIŚCIE
wielokrotnie jeszcze uległy
zmianie:
Nie udało nam się wynająć
naszego domu w Belgii i
nasze fundusze, wyczerpane
po ślubie, nie pozwoliły nam
na roczne podróżowanie.
Odbyliśmy więc parę krótkich podróży do przyjaciół
i rodziny oraz ograniczyliśmy nasze szerokie plany
podróżnicze do tygodniowej
wycieczki „last minute” (Malta) i miesięcznej wędrówki-pielgrzymki (Włochy). Było
pięknie!
Tuż przed wyjazdem do
USA dowiedzieliśmy się, że
nasz przyjaciel, z którym mieliśmy współpracować, dostał
wylew. Cały nasz wyjazd stanął pod znakiem zapytania.
Jednak wyjechaliśmy, ale
naszym celem było wspieranie przyjaciela i jego żony w
rehabilitacji i radzeniu sobie
z codziennością. Był to wyjątkowy dla nas czas i mamy
niezapomniane wspomnienia z tego pobytu.
W Stanach po raz kolejny
rozpoczynałam adaptację
do nowego kraju, ludzi, kultury i języka. Oboje z mężem
przechodziliśmy trudne momenty, szczególnie w pierwszym okresie po przyjeździe.
Był stres i napięcia, ale już
bez lęków i w dużo mniejszym natężeniu. Był to też kolejny sprawdzian dla naszego
związku.
Po sześciu miesiącach wróciliśmy do Europy, tym razem do Belgii, gdzie mój mąż,
po paru latach przerwy, wracał do swojej dawnej pracy
(readaptacja) a ja zaczynałam
adaptację do kolejnego kraju, nowych ludzi, kultury i języka. Czy obyło się bez stresu
i napięć? Nie, oczywiście, że
nie! Łącznie z jednym, bardzo
trudnym miesiącem. Wszystko to, co do tej pory przeszłam, umożliwiło mi jednak
szybszą i łagodniejszą adaptację. Czy czuję, że już się
zadomowiłam? Czuję, że zaczynam się „osadzać”, szczególnie, że w Belgii urodziłam
syna i zaczęłam działać zawodowo robiąc to, co kocham.
Ale proces adaptacji nadal
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A jak to jest u Ciebie?

Być może jesteś właśnie w
trakcie ważnej zmiany życiowej? Może marzysz o czymś
zupełnie nowym? Co możesz
zrobić już dzisiaj, żeby świadomie rozpocząć proces POZYTYWNYCH zmian?
W coachingu mówimy, że nasze życie zależy od tego, jakiego rodzaju pytania sobie
zadajemy. A jakie są TYPOWE pytania, które zadajemy
sobie momentach kryzysowych? Hmm, często raczej
„dołujące”, niż inspirujące.
Tutaj przykłady i moje propozycje zamienników (korzystam tutaj z metody Access
Consciousness):
Co jest ze mną nie tak?
Znacznie lepiej: Co jest ze
mną w porządku, czego nie
widzę?
Co jest w porządku w moim
życiu, czego nie widzę?

1

Dlaczego moje życie jest
2
takie ciężkie/ nudne/ puste/ dołujące?
Spróbuj: Co jeszcze jest możliwe w mojej sytuacji, o czym
nigdy wcześniej nie myślałam? Co mogę zrobić, żeby
czuć się dzisiaj lepiej?

Dlaczego innym się udaje
3
a mnie ciągle nie?
Zastąp: Jakie nowe decyzje

mogę dziś podjąć, aby osiągnąć mój cel?
Na czym powinnam się teraz
skupić?

Dlaczego to zrobiłam? Dla4
czego mnie to spotkało?
Pomoże Ci: Czy mogę to zmie-

nić? Jak mogę to zmienić? Jaki jest następny krok, żeby to
zmienić? Kim muszę się stać,
żeby to zmienić?

Co dalej?

Jeśli jest to dla Ciebie zupełnie nowy sposób myślenia,
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poniżej znajdziesz „instrukcję”, krok po kroku, jak pracować z tymi pytaniami na co
dzień:
Wybierz trzy pytania (na
początek ogranicz się do
trzech), które najbardziej Ci
odpowiadają lub których najbardziej potrzebujesz.
Zapisz je w swoim notatniku, na kartce lub w telefonie, żebyś zawsze miała je
pod ręką.
Codziennie rano przez 5
minut spokojnie przeczytaj swoje pytania.
Oczekuj odpowiedzi. Znajdziesz je np. przysłuchując się czyjejś rozmowie w
ciągu dnia. Albo w tekście
piosenki, w artykule, we fragmencie książki. Może to być
informacja w Internecie, na
którą „nieoczekiwanie” trafisz. Może to być sen. Może
„przypadkiem” spotkasz kogoś. Albo, po prostu, jakiś
nowy pomysł „przyjdzie Ci do
głowy”. Zauważ: nie chodzi
o to, żebyś sama wymyślała
odpowiedzi. Chodzi o to, żebyś była OTWARTA i gotowa
PRZYJMOWAĆ nowe rozwiązania, o których sama nigdy
wcześniej nie pomyślałaś.
Odpowiedzi BĘDĄ się pojawiać.
Powtarzaj swoje pytania w
ciągu dnia, tak często jak
możesz.
Powtarzaj je szczególnie,
kiedy zaczynasz wpadać w
wir dołujących myśli i pytań.
Z czasem będziesz „wyłapywała” odpowiedzi z
coraz większą łatwością. To
jest jak ćwiczenie mięśni: im
częściej to robisz, tym lepsze
efekty uzyskujesz.
1.
Kiedy poczujesz się
pewniej w tej metodzie, możesz dodawać nowe pytania
lub je zmieniać.
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Czasem otrzymasz bardzo
konkretne odpowiedzi, co robić, jak i z kim. Czasem będą
one dotyczyły zmiany Twojego sposobu postrzegania
siebie i swojego życia. Chodzi
o to, żeby wyjść poza utarte
schematy i wzorce z przeszłości. Otworzyć się na jak
najwięcej nowych możliwości. I… jak najlepiej się czuć!
Twoje zadanie polega na tym,
by pozostać otwartą i gotową
na pozytywne zmiany. A kiedy dostaniesz informację od

Wszechświata – podążaj za
nią!

ceed.com i rozpocznij zupełnie nowy etap swojego życia!

A jeśli chcesz uruchomić lawinę pozytywnych zmian, o
których nawet nie myślałaś,
że są możliwe (patrz przykłady z mojej historii), zapraszam Cię do wzięcia udziału
w darmowym, miesięcznym
programie online. Przez 30
dni, codziennie rano, otrzymasz na swój adres mailowy
jedno „pytanie do Wszechświata” oraz mój komentarz
na dany dzień. Jeśli jesteś
gotowa wyślij maila pod tytułem „Pytania do Wszechświata” na mój adres: info@
theuniversewantsyoutosuc-

Mariola Wereszka stworzyła program „The Universe
Wants You To Succeed” czyli
Wszechświat Chce, Żeby Ci
się Udało! Na jego podstawie
prowadzi coaching online po
polsku i angielsku. Ukończyła Psychologię Stosowaną
UJ, Filozofię UJPII oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Jest autorką książki „Psychoterapia
to jest Moja Partia Polityczna”. Prywatnie żona Godfrieda i mama Giotta, mieszka w
Gent.
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Życie z depresją
Na temat depresji napisano już wiele, a jednak wciąż choroba ta dość często bywa nierozpoznana nie tylko przez pacjentów, ale czasem też i przez lekarzy. A jest to choroba naszych
czasów. Groźna, przewlekła, obezwładniająca naszą duszę i ciało stopniowo, bez nagłych
sygnałów chorobowych i bez ostrzeżenia. Stąd też, ze względu na mało specyficzne objawy,
jej rozpoznanie jest czasami bardzo trudne. U ponad połowy pacjentów, chorujących na
depresję i leczących się u lekarzy ogólnych, choroba ta nigdy nie została zdiagnozowana.
Pacjent często zostaje z nią sam, czując, że coś jest źle, nie zdając sobie jednak sprawy, iż
cierpi na depresję. A ta w każdym jednym przypadku pojawia się na skutek wielu skomplikowanych zależności pomiędzy tym, co wrodzone i genetycznie nam przynależne, a tym,
co się w naszym życiu wydarza. U wielu pacjentów pierwotnej przyczyny depresji można
doszukać się w przeszłości i doznanych wcześniej krzywdach.
Traumy i deprywacje są częstym powodem obniżenia poczucia własnej wartości i dużej podatności na cierpienie.
U ponad 50 procent pacjentów
epizody depresji się powtarzają, u osoby, która miała w przeszłości dwa epizody depresji,
prawdopodobieństwo wystąpienia następnego wynosi 80
procent. W skrajnych przypadkach choroba ta doprowadza do śmierci. Z depresji
można się jednak wydobyć.
Nie musi ona panować nad
naszym życiem i wpędzać nas
w kolejne nawroty wykańczając i wycinając nas z życia czasami na wiele miesięcy, bywa
że lat. Trzeba jednak zwrócić
się o pomoc. Trzeba nauczyć
się wychwytywać pierwsze
objawy choroby nie doprowadzając do jej rozwinięcia się
i przejścia w stan ciężki. Bo
im bardziej pacjent jest zaawansowany w chorobie, tym
trudniej i dłużej będzie trwał
proces wracania do zdrowia.
Przybliżę poniżej objawy, które powinny zwrócić naszą
uwagę. Naszą, bądź naszych
bliskich, bo często to oni zauważają, że zaczyna się z nami
dziać coś niedobrego:
•bezsenność (problemy z zasypianiem, płytki sen, budzenie się kilka godzin wcześniej

niż potrzeba z niemożnością
ponownego zaśnięcia. Zwykle
są to godziny pełne czarnych
myśli, uogólnionego lęku,
rozbicia i obwiniania się za
swoje życie)
•nadmierna senność i próba „przespania” problemów,
ucieczka w sen
•zaburzenia pamięci
•zaburzenia koncentracji
uwagi
•wyraźne zniechęcenie, poczucie pustki i bezsensu
wszelkich działań, chroniczne zmęczenie życiem, przygnębienie, wyczerpanie,
spadek energii życiowej,
niemożność/niechęć do
wykonywania codziennych życiowych czynności
•nasilenie lub utrata apetytu
•nawracające bóle somatyczne (bóle głowy,
pleców, duszności z napadami hiperwentylacji,
poczucie odrętwienia,
kołatania serca, dolegli-

wości ze strony układu pokarmowego)
•dojmujące poczucie osamotnienia i wyizolowania przy
jednoczesnej niechęci i wycofywaniu się z kontaktów z
innymi ludźmi
•spadek libido
•anhedonia (niemożność
odczuwania przyjemności
cielesnej, emocjonalnej, duchowej) w sytuacjach, które
wcześniej były źródłem zadowolenia (np. jedzenie, hobby,
towarzystwo przyjaciół)
•wystąpienie stresujących
wydarzeń życiowych z równoczesnym brakiem wsparcia
rodziny, przyjaciół
•nadużywanie alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych
•występowanie zaburzeń depresyjnych wśród bliskich i
krewnych
•występowanie myśli samobójczych, a także prób samobójczych, czy też samobójstw
w rodzinie
•poczucie beznadziei

Antwerpia po polsku

listopad 2018

•chroniczne rozdrażnienie,
nerwowość, złość, kłótliwość,
agresja, czasami autoagresja
•odsuwanie się od rodziny,
poczucie utraty uczuć wobec
bliskich, a także wobec samego siebie.
Podsumowując możemy powiedzieć, że depresja atakuje
cztery sfery naszego funkcjonowania:
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przed upublicznieniem
choroby),
które zniechęcają, a
bywa że i blokują przed
pójściem do
lekarza czy
psychologa.

NASTRÓJ: stajemy się przygnębieni i apatyczni, pozbawieni nadziei na lepsze jutro,
często sparaliżowani lękiem i
żalem, płaczliwi i rozdrażnieni.
MYŚLI: ponure, tunelowe,
pełne złych przeczuć, często
katastroficzne, negatywne i
dojmujące.
ZACHOWANIE: wycofanie się
z życia, chęć zapadnięcia się
w niebyt, w nicość, stronienie od ludzi, czasem także od
najbliższej rodziny.
ZMIANY FIZYCZNE: stopniowa utrata sił i życiowego wigoru, pogorszenie wyglądu
z powodu zaniedbań higieny
osobistej, wolniejsza mowa,
trudności z wysławianiem się
i zebraniem myśli.

Dość
powszechna
jest też całkowicie mylna opinia,
że leki, których przyjmowanie w depresji jest czasami niezbędne, uzależniają,
zmieniają naszą świadomość
i sprawiają, że stajemy się
innym człowiekiem. Śpieszę
Państwa zapewnić, iż nic takiego się nie dzieje. Leki najnowszej generacji są czasami
niezbędne do tego, aby pacjenta wstępnie „podnieść”.
Bo pamiętajmy o tym, że moment, w którym osoba zgłasza
się do specjalisty, jest często
momentem ostrego emocjonalnego „pikowania” w dół i
kompletnego emocjonalnego
wyczerpania.

Objawów stanu depresyjnego
jest wiele i są one zróżnicowane. Nie wszystkie występują jednocześnie, wystarczy
jednak doświadczanie kilku z
nich aby poważnie rozważyć
czy nie cierpimy na depresję.
Doświadczenia z pracy w gabinecie wciąż jednak pokazują,
jak wiele osób ma poważne
obawy, trudność, czy wręcz poczucie wstydu (czasem obawa

W prawidłowo przebiegającym procesie leczenia, leki,
jeśli są niezbędne (w wielu wypadkach udaje się ich
uniknąć) powinny być jednak
jedynie początkiem i jednym,
lecz nie jedynym ze sposobów
wychodzenia z choroby, a także późniejszej profilaktyki zapobiegającej ewentualnym
nawrotom. Bo jeśli nie wprowadzimy w swoim życiu zna-

czących zmian, jeśli nie nauczymy się w pewnym sensie
żyć na nowo, jeśli nie poczynimy w swojej duszy porządków,
to od samych leków nasza sytuacja życiowa także się nie
poprawi. Lek często jest jedynie początkiem walki z depresją, powinna jednak dołączyć
do niego systematyczna praca terapeutyczna z psychologiem. Dlaczego? Dlatego że
samo przyjmowanie leków nie
nauczy nas, jak świadomie i
harmonijnie układać relacje
z innymi ludźmi, nie wyrobi
w nas nawyku i dyscypliny
dbania o siebie, nie pomoże
nam w rozwoju osobistym, nie
zmieni naszych poglądów ani
opinii o nas samych, a także
nie podniesie naszego poczucia własnej wartości. Lek, jeśli
takie jest zalecenie lekarza,
pomoże nam przejść przez
najcięższą fazę choroby, resztę jednak musimy zrobić sami.
Pamiętajmy o tym, iż nie ma
cudownej pigułki na szczęście
i że prześlizgiwanie się przez
tak ciężką i wyczerpującą chorobę jak depresja, jedynie z
receptą pod pachą długofalowo, prawdopodobnie pociągnie za sobą nawrót choroby. A
stąd już prosta droga do tego,
aby depresja stała się jedyną
i niepodważalną prawdą o
nas samych i o naszym życiu.
Nie robiąc ze sobą porządku
zrzekamy się bowiem dobrowolnie odpowiedzialności za
jakość naszego funkcjonowania. I zamiast zakasać rękawy,
starając się doprowadzić do
porządku swoje sprawy, tkwimy w chorobie przez całe lata.
Aleksandra Szewczyk,
psycholog
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Twój przyjaciel Ego – cz. I
“Ego jest złe i należy się go pozbyć”. „Ego jest odpowiedzialne za wszystkie najgorsze
rzeczy, które się nam przytrafiają i jest nam zupełnie niepotrzebne”. Czy aby na pewno
tak jest? Co, jeśli takie podejście do ego jest dla nas bardzo krzywdzące i uniemożliwia
nam osiągnięcie wewnętrznej harmonii?
Złe, brzydkie ego

Idea „złego, szkodliwego ego”
jest dość solidnie zakorzeniona w naszej kulturze. To sposób myślenia, który przenika
nie tylko kręgi ludzi zainteresowanych psychologią
czy rozwojem osobistym,
ale również inne grupy społeczne. W społecznościach,
w których rozwój duchowy
jest najwyższą wartością, często mówi się o wyzbyciu ego
jako nadrzędnym celu każdego człowieka. Wydaje nam
się, że uwolnienie się od ego
to recepta na szczęście, życie
w teraźniejszości i emocjonalną wolność.
Pojęcie „ego” pojawia się też
dość często w naszej codziennej komunikacji i jednym z tego przykładów jest stwierdzenie o „wybujałym ego”, które
zwykle pojawia się w naszej
głowie, gdy spotykamy kogoś,
kto jest nadmiernie pewny
siebie.

Czym tak w ogóle jest ego?

Interesujące jest to, jak wiele ludzi tak ochoczo mówi
o ego i ocenia ego innych,
tak naprawdę nawet nie wiedząc, czym ono jest. W naszej
kulturze przyjął się pewien
potoczny sposób rozumienia tego zjawiska, lecz nawet
wśród psychologów nie ma
jednoznacznej, wspólnej definicji ego.
W najbardziej powszechnym rozumieniu tego słowa ego jest tym, co o sobie
myślimy.
To koncept „Ja”, czyli zbiór
przekonań o samym sobie,
który składa się na odpowiedź
na pytanie „Kim jestem?”.
Nie uleg a w ątpliwości,
że znaczna część tego, jak
widzimy samych siebie, składa się z fałszywych i często
destrukcyjnych przekonań.
Niejednokrotnie utrudnia
nam to ujrzenie naszej prawdziwej natury, czyli tego kim

jesteśmy, gdy nie zakładamy
maski i gdy nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy.
Z perspektywy filozofii buddyjskiej ego jest rozumiane
nieco inaczej. Jest ono wszystkim tym, co pojawia się w naszej świadomości i co zawęża
prawdziwą naturę naszego
umysłu (esencję, „prawdziwe
Ja”, stan, który możemy osiągnąć w medytacji) do fałszywego, ale użytecznego wrażenia
“ja”. Każda aktywność mentalna (myśl, wizualizacja, emocja) może być więc określona
jako ego, podczas gdy nasza
prawdziwa natura znajduje
się poza treściami naszego
umysłu.
Niezależnie od kręgu kulturowego negowanie istoty
ego jest powszechnym zjawiskiem. Jednak czy aby na pewno role, które gramy i maski,
które zakładamy, faktycznie
są czymś zawsze i wszędzie
szkodliwym? Czy dobr ym
pomysłem jest wyzbywanie
się naszego ego? I czy jest
to w ogóle możliwe? Jakie psychologiczne konsekwencje
ma negowanie ego w naszej
kulturze? Co, jeśli ego jest
tak naprawdę naszym sprzymierzeńcem?

Chronienie wrażliwości

Internal Family Systems Therapy (IFS) zakłada, że nasza
psychika składa się z części,
tzw. „subosobowości”. Każdy
z nas ma w sobie wewnętrzną rodzinę, w skład w której
wchodzi np. Wewnętrzny Krytyk, Wewnętrzne Dziecko, Perfekcjonista, Nerwowa część,
itp.
Z punktu widzenia IFS ego
jest grupą tych części naszej
osobowości, które kontrolują
nasze codzienne życie i chronią to, co w nas najbardziej
wrażliwe. Choć czasami pełnią swoje role w sposób, który wydaje nam się szkodliwy
i destrukcyjny, ich zadanie
jest niezwykle ważne i często
bardzo trudne.
Przykładowo, jednym z najbardziej utożsamianych z ego
sposobów myślenia to zawyżona samoocena: „Jestem
super, jestem lepszy od innych”. Część odpowiedzialna
za takie myślenie mogła być
„zmuszona” do wejścia w taką
rolę w chwili, gdy w psychice
powstało przeciwne przekonanie: „Jestem nic nie wart,
jestem gorszy od innych”.
Aby nie żyć w tym poczuciu
bezwartościowości, pojawiła
się potrzeba na zbalansowanie tego bolesnego poczucia
czymś o zupełnie przeciwnym
charakterze.
Drogą do uwolnienia się
od zawyżonej samooceny
nie jest krytykowanie i negowanie ego, czy jakiekolwiek próby „wyplenienia”
myślenia o własnej wyższości. To tylko pogłębi problem.
Przyjrzymy się teraz trochę
bliżej temu, jak to się dzieje,
że w ogóle nasza psychika potrzebuje takich
„menadżerów” (bo
tak w IFS nazywamy chroniące naszą psychikę części).
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Wygnańcy to te części naszej
osobowości, które (najczęściej w dzieciństwie) zostały
zranione i utkwiły (innymi
słowy, zostały „zamrożone”)
w jakimś dawnym, bolesnym
wspomnieniu. Aby uniknąć
konieczności ciągłego odczuwania bólu związanego z takim zranieniem (co znacząco
utrudniłoby nam radzenie sobie z codziennością) menadżerowie muszą przejąć kontrolę
zamykając wygnańców w piwnicy naszej podświadomości.
Tak, aby do naszej świadomości nie docierał ukryty tam
ból.

Wygnańcy nie są zadowoleni ze swojego losu. Nie dość,
że noszą w sobie wielki ciężar emocjonalnego cierpienia, to jeszcze są zamknięci
w ciemności, samotni, zapomniani (wiem, brzmi to trochę bajkowo i metaforycznie,
ale to najbardziej zbliżony
opis tego, jak działa nasza
psychika, jaki znam i jest on
powszechnie używany w terapii IFS). Dlatego też wygnańcy
robią co w ich mocy, aby dać
o sobie znać. Próbują nas zalać swoimi emocjami, gdy tylko to możliwe.
Zastanów się przez chwilę,
w jaki sposób różne zachowania innych ludzi mogą
stać się bodźcem budzącym
w Tobie rozdrażnienie, smutek, złość czy poczucie odrzucenia. Każdy z nas ma te czułe

punkty, które gdy tylko są dotknięte, rozpalają się jak gorący ogień (często sprawiając,
że reagujemy nieadekwatnie
do danej sytuacji). To dlatego,
że jakieś słowo lub zachowanie drugiego człowieka obudziło, wywołało, aktywowało
tą część naszej osobowości,
która nosi w sobie jakiś ból
z przeszłości.

Ego Cię chroni

Często nie zdajemy sobie
w ogóle sprawy z tego, jak wiele takich części kryje się w zakamarkach naszej psychiki.
Nic dziwnego – menadżerowie
wykonują naprawdę świetną
(i ciężką) pracę. Chronią nas
przed zalaniem tymi emocjami bez względu na to, po jakie
środki będą musieli sięgnąć.
Czasami każą nam rezygnować z podążania za swoimi
marzeniami, a czasami chcą,
abyśmy nie otwierali swojego
serca na innych ludzi. Innym
razem krytykują i obrażają,
aby odciągnąć uwagę od siebie i przerzucić winę na kogoś
innego. Zdarza się też, że ego
śpiewa pieśni pochwalne
na temat tego, jacy to jesteśmy cudowni, lub zmusza nas
do bezustannej pracy w imię
lepszej przyszłości.
Bez menadżerów nie bylibyśmy w stanie radzić sobie
z wyzwaniami codzienności
i przez cały czas bylibyśmy
zalani trudnymi emocjami
z przeszłości. To tak, jakbyśmy chodzili po świecie z niezagojonymi, otwartymi ranami, narażonymi na ponowne
skrzywdzenie.
Ta część ego, którą możemy
nazwać wewnętrznym krytykiem, mówi nam o tym, że jesteśmy beznadziejni, po to,
abyśmy nie zdecydowali się
na odważne realizowanie naszych celów. Być może krytyk
boi się, że jak podejmiemy
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ryzyko i poniesiemy porażkę,
zaleje nas poczucie bezwartościowości, przed którym
krytyk tak starannie nas chroni.
Ta część ego, którą możemy nazwać perfekcjonistą, wmawia
nam to, że nasza praca wciąż
nie jest wystarczająco dobra.
Być może perfekcjonista boi
się, że jak ktoś dostrzeże błąd
w efektach naszej pracy, wytknie nam go, a nas zaleje
poczucie odrzucenia i braku
akceptacji, którego doświadczyliśmy, gdy mieliśmy 4 lata.
Ta część ego, którą możemy
nazwać nieśmiałą, wycofuje
się i stroni od kontaktu z innymi ludźmi. Być może boi się,
że gdy będziemy sobą, inni będą się z nas śmiać, dokładnie
tak, jak śmiali się z nas koledzy z podstawówki, gdy przy
tablicy nie znaliśmy odpowiedzi na pytanie nauczycielki.
Ego to nie tylko ten głos, który podpowiada nam o naszej
wielkości. To zarówno te części naszej osobowości, które
w nas wierzą, lubią i wspierają
(czasami za bardzo) i te części,
które nas krytykują, blokują
i hamują (również czasami
za bardzo).
Wszystkie te części noszą
w sobie najróżniejsze przekonania na temat nas samych.
W związku z tym powszechne
rozumienie ego jako obrazu
siebie jest częściowo zgodne
z opisaną wyżej koncepcją –
choć bez wątpienia jest to bardzo uogólniony i płytki sposób
patrzenia na złożoność tego,
czym faktycznie ego jest. Perspektywa wielorakości naszej
osobowości daje nam możliwość ujrzenia dużo szerszego
obrazu, dzięki któremu możemy uwolnić się od nawykowego krytykowania własnego
ego.

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji Świadomej Edukacji.
Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju osobistego.
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. Uwielbia słowo pisane.
Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” oraz jednego z
najpopularniejszych w Polsce blogów na temat rozwoju osobistego i edukacji Michalpasterski.pl. W
ciągu ostatnich 8 lat napisał ponad 400 artykułów, które czyta więcej niż milion osób rocznie.
Jego celem jest zmiana systemu edukacji na świecie poprzez tworzenie alternatywnych metod i
narzędzi edukacyjnych.
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Czy alkoholizm musi być
przekleństwem?
Cześć 1. BESTIA” (Odcinek 12)
Podsumowanie
Pomyślałam, że najlepszym podsumowaniem
pierwszego rozdziału
będzie świadectwo
trzeźwiejącego bezdomnego człowieka – alkoholika. Poznałam go w toruńskiej izbie wytrzeźwień
w 2009 roku. Wiele razy
się tam spotykaliśmy,
najczęściej rano, ja zaczynałam pracę, a on
opuszczał wytrzeźwiałkę.
Zawsze mu mówiłam, że
nie musi tak być, że
są miejsca, gdzie
otrzyma opiekę.
Czasami trafiał
do izby sam, a
czasami z przyjacielem niedoli
– M. Wycieńczony
fizycznie, zarośnięty
jak starzec, opuchnięty od denaturatu, z polineuropatią, śmierdzący, w długim aż do ziemi
wojskowym płaszczu. Obraz żula, degenerata, człowieka, od którego odsuwa się, jeżeli, nie daj
Boże, przyjdzie nam się znaleźć
obok niego w tramwaju, tkwił w
moje głowie zawsze, gdy przychodziłam do pracy. Zastanawiałam
się, czy będzie dziś Krzysztof, czy
nie. Rzeczywiście, to nie do wiary, ale czekałam na niego i na
nasze spotkanie, mogłam mieć
wtedy dowód na to, że on jeszcze
żyje. Taki paradoks.
…
Postanowiłam, zanim przejdę
do przedstawienia świadectwa
Krzysztofa, napisać parę zdań
o bezdomności i o bezdomnych
alkoholikach. Posiadam doświadczenie pracy z osobami
bezdomnymi w warszawskim
schronisku, gdzie lwią część
wszystkich mieszkańców stanowią alkoholicy. Tacy zdiagnozowani oraz ci bez diagnozy,
ale ze świadomością problemu,
a także ci, u których alkoholizm
dostrzegałam, jak to się mówi,
gołym okiem, choć oni u siebie
go nie widzieli. Pracowałam
tam i wiem, jak to z nimi jest.
Oczywiście można by zadawać

sobie bez przerwy pytanie,
które wskazuje na kolistość problemu: „Czy
ci ludzie są
bezdomni,
ponieważ
są alkoholikami,
czy też są
alkoholikami, ponieważ
są bezdomni?”. Picie
czasami
jest jedną
z przyczyn
bezdomności,
ale bezdomność bywa
jedną z przyczyn picia.
Kim zatem jest
bezdomny alkoholik? Krótko
odpowiadam:
- jest najmniej szanowanym
członkiem społeczeństwa;
- jest funkcjonującą na najniższym szczeblu drabiny społecznej i ekonomicznej istotą;
- jest bezwolny, bezbronny i bezradny, dawno już stracił szacunek i poczucie ludzkiej godności,
wykonuje każdego dnia wiele
czynności, które powodują u
niego spadek poczucia własnej
wartości.
Alkohol zapewnia ludziom bezdomnym
podobne do nich
towarzystwo i
pozwala im
zapomnieć,
że nic nie
mają i nic
sobą nie
reprezentują.
Służy
też jako
alibi: gdy
ktoś ich
kr ytyk uje, albo gdy
mają wyrzuty
sumienia, odwołują się do tego,

że są dotknięci TAKĄ chorobą.
Wielu z nich nie ma potrzeby zaprzestania picia, co nie znaczy, że
są zadowoleni ze swojego życia
i losu. Wspólnota, którą tworzy
alkohol, jest również czynnikiem
przystosowawczym. Takim czynnikiem są również przeróżne
noclegownie. Jednak, gdy powstanie problem wyboru między łóżkiem a butelką, butelka,
niestety, często wygrywa. Spanie
pod dachem jest luksusem, lecz
alkohol to konieczność.
Bezdomni w społeczeństwie postrzegani są jako degeneraci,
lumpy (Wietrzyska 1994, s. 18),
a ich środowisko przyrównywane bywa do szamba (Natkaniec
1991). Silnie funkcjonuje mit, że
od bezdomnych lepiej trzymać
się z daleka, tak jak od trędowatych w dawnych czasach. Ksiądz
Jan Śledzianowski, opisując bezdomnych żyjących w Domach
Brata Alberta, wykazuje, że są
oni mniej groźni niż tzw. „normalni”. Bezdomni z powodzeniem, chociaż mozolnie, odbudowują swoje człowieczeństwo,
podczas gdy „normalne” społeczeństwo niezmiennie wciąga i
kieruje ku patologii kolejnych
zagubionych, słabych i skrzywdzonych (Śledzianowski 1995, s.
279).
…
Powiedział mi jeden bezdomny:
„To dobrze, że jestem tu, niżej
już nie można upaść. To
dobrze”.
…
Jak pomagać bezdomnym? To jest
pytanie, na które
nie ma jednej odpowiedzi. Znaczna
część pracy terapeutycznej polega
na tym, żeby bezdomny zechciał
przyjąć pomoc,
która skutecznie
przyczyni się do
zmiany jego życia, a nie stanowiła
wyłącznie doraźnej
pomocy przyjmowanej w nieskończoność.
Aby pomóc bezdomnemu,
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należy zacząć od obdarzenia
go szacunkiem i uprzejmością.
Wielu z nich posiada ukryte pod
warstwą wyrządzonych samemu
sobie krzywd i zaniedbań ogromne możliwości i zasoby. Trzeba
jednak wiele cierpliwości, żeby
dotrzeć do tego ich wewnętrznego potencjału, trzeba z ogromną
cierpliwością odnosić się do nich
tak, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś
odnosił się do nas, gdybyśmy potrzebowali pomocy. To trudne i
nie każdy to potrafi. Wielu z bezdomnych alkoholików doświadczyło wielu krzywd i cierpień
– są eksmitowani, rozwiedzeni,
chorzy, niekiedy okaleczeni, z
odmrożeniami, z amputowanymi
kończynami, z powracającymi
atakami padaczki, po delirium
tremens, umierali po sto razy.
Jednak wciąż żyją i tli się w nich
iskierka nadziei na to, że jednak
życie może wyglądać inaczej, że
nie musi się skończyć na śmietniku lub na dworcowym peronie.
Jest wiele dróg, które prowadzą
do głowy i serca bezdomnego
człowieka. Może być to na przykład droga terapeuty, streetworkera, jak i droga poprzez ewangelizację. Optymalną wydaje się
droga łącząca wspomniane trzy.
Wiele razy, pracując na oddziale
terapeutycznym dla bezdomnych
alkoholików w Warszawie, słyszałam przerażające historie uratowanych ludzi. Niejednokrotnie
w ich historiach pojawiał się motyw człowieka, który pochylił się
i mówiąc o Jezusie, Jego miłości
i miłosierdziu, dodawał ognia do
tej maleńkiej ledwie tlącej się
iskierki nadziei i rozpalał ją w
ogromny ogień, ogień wiary w
Boga i lepsze jutro.
Zdzisław Korczak (2006, s. 139140) opisuje w kilkunastu zdaniach bezdomność, a właściwie
wylewa na papier swoje refleksje
nad bezdomnością, której sam
doświadczył, pisząc: „Alkoholizm
jest gmatwaniną zła [...] Złem, wyjątkowym złem jest dla nałogowego alkoholika brak własnego
kąta. Bezdomność człowieka jest
gorsza od psiej. Psina szuka na
śmietniku kostki, alkoholik często także. Jedynie to ich równa.
Spaniem kundel się nie martwi.
Futerko ma, miejsce znajdzie,
milicja go nie przegania. I najważniejsze: nie musi szukać wódki. Życie nałogowca bez domu to
wieczne krążenie i poszukiwanie.
Alkoholu i noclegu. Ech, noclegu, to powiedziane na wyrost.

Latem szuka miejsca pod chmurką. Kopka siana, kawałek trawy
w krzakach, ławka w ustronnym
miejscu czy „cud” opuszczonej
altanki. Zimą ciężej. Pod chmurką pada. Chociaż spałem parę
razy rozwalony na kupie śniegu. Właściwie spała wódka we
mnie. Zimą koniecznością staje
się znalezienie dachu, podpartego choćby ścianami z dykty. Ale
takie „mety” przeważnie zajmują
akurat bogatsi. Na melinie także
potrzebna butelka. Chyba że cię
znają i są w trakcie pijaństwa.
Aha, i w humorze [...] Najgorzej
rano. Człowiek przemarznięty,
rozdygotany trzeźwieniem, w nastroju zbitego psa, a iść trzeba.
W wódce sens wszystkiego. Jeśli
można użyć określenia, że życie
alkoholika nałogowego jest parszywe, to w bezdomności sięga
apogeum zaparszywienia”.
…
Bezdomność jest ogromnym
problemem społecznym, ale też
moralnym. Bardzo istotna jest
dla tych ludzi pomoc w kontaktowaniu się z takimi instytucjami
jak sąd, prokuratura, instytucje
socjalne, policja, ośrodki terapii uzależnień. Bardzo istotne
pytanie dotyczy kwestii, jak
pomagać bezdomnym z uszkodzeniami organicznymi, którzy
stracili wszystko w wyniku swojego uzależnienia? Stanowią oni
niestety większość bezdomnych.
Są to osoby starsze, bez nadziei
na lepsze życie w przyszłości,
nie mogą również znaleźć żadnej pracy. Takie osoby relatywnie jest najłatwiej skłonić do
leczenia, stosując motywację
pozytywną, a już dalsza pomoc
należy do odpowiedniego ośrodka terapeutycznego, który dysponuje programem wychodzenia z
bezdomności (1). C.d.n.
Ewa Jasik-Wardalińska
Przypis (1):
Aby przybliżyć
się do terminu
„bezdomność”
oraz lepiej zrozumieć stan
bezdomności,
jak też sposoby zaradcze
stosowane
w Polsce, ale
również w wybranych krajach Europy,
Australii i USA,
polecam opracowanie pod

43

redakcją Macieja Dębskiego pt.
Problem bezdomności w Polsce.
Wybrane aspekty, diagnoza zespołu badawczego działającego
w ramach projektu: „Standardy
w pomocy, Gdańsk, 2011.

Pragnę zaprosić Państwa do
drugiej części książki pt.: „Czy
alkoholizm musi być przekleństwem”, która nosi tytuł „Anioł”.
Książka opowiada o dobru, pięknie i prawdzie, oraz o szczęściu i
dobrym życiu. Pokazuje trzeźwiejącym alkoholikom drogę przez
12 Kroków AA.
Polecam każdemu. Do nabycia:
Wydawnictwo MORPHO, oraz
Allegro.
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Doktor Mirosław Angielczyk –
mężczyzna obdarzony talentem do
ziół – cz.I
Spotkanie z osobowością
„Osobowość” jest terminem wieloznacznie rozumianym przez psychologów, a także różnorodnie definiowanym. „Osobowość” można najprościej określić jako zestaw elementów
(funkcji) naszej psychiki i zachowań, poprzez które każda osoba różni się od innych. Jest to
struktura, która reguluje i integruje relacje człowieka ze światem zewnętrznym. Osobowość
w trakcie życia człowieka może ulegać zmianom, rozwija się w kontakcie z innymi ludźmi.
To coś, co zachwyca w człowieku, to jego indywidualność, unikatowość.
Spotkanie z osobowością jest
dla mnie wielkim wydarzeniem, możliwością doświadczenia drugiego człowieka.
To zatrzymanie się przy człowieku. To spotkanie, które
odsłania część prawdy o nim.
Takie wydarzenie często
sprawia, że pewne przekonania, które do tej pory były
jednoznaczne, ogarniają wątpliwości. Zaczyna się nowe,
coś nabiera innego
sensu. Znajduję się
w innej przestrzeni, w świecie drugiego człowieka. W
świecie jego spostrzeżeń, myśli oraz
interpretacji życiowych pojęć.
W moim życiu miałam
przyjemność
poznać wielu ludzi,
których historią i
pasjami pragnę się
z Wami podzielić.
Są to historie, które inspirują, motywują, dają moc
i energię do realizowania własnych koncepcji, pobudzają refleksje. W
moim kolejnym felietonie
z cyklu „Osobowość” chcę
przedstawić doktora Mirosława Angielczyka. W mojej subiektywnej ocenie jest
to człowiek sukcesu i wizjoner, choć sam nie myśli
tak o osobie. Ten wytrwały i
śmiały twórca stworzył firmę
„Dary Natury”, która nie tylko sprzedaje swoje produkty
na całym świecie, lecz także
jest znana w świecie nauki.
Przyczynia się do badań w
obszarze zielarstwa, pomaga
w odkrywaniu nowych zastosowań fitoterapeutycznych
roślin leczniczych.

Terapie roślinne, czyli czym jest ziołolecznictwo?
Zielarstwo dostarcza roślinnych surowców dla ziołolecznictwa, a użytkowanie ziół
sięga najdawniejszych czasów. W ostatnim czasie wyraźnie wzrasta zainteresowanie roślinami leczniczymi i
jadalnymi oraz widoczne jest
ich szerokie wykorzystywa-

nie w lecznictwie, dietetyce i
kosmetyce. W każdym z tych
przypadków niezwykle ważne jest poznanie biologii, biochemii oraz aktywności biologicznej roślin i surowców
roślinnych. Tu widoczny jest
duży wkład firmy pana Mirosława Angielczyka. Mocna
podbudowa naukowa stwarza możliwość pełnego wykorzystania ziół. Ziołolecznictwo jest przecież głównym
komponentem
wszystkich
tradycyjnych systemów medycznych, przede wszystkim
ze względu na niski koszt
pozyskania surowców leczniczych oraz ich naturalne występowanie. Cieszę się, że te-

rapie roślinne znajdują coraz
szersze zastosowanie w życiu
człowieka.

Życie pachnące ziołami

Życie doktora Mirosława
Angielczyka to opowieść
o sukcesie, o człowieku,
który dzięki świadomemu
działaniu ulepsza świat. To
także opowieść o mężczyźnie,
który ma śmiałość podążać za swoimi marzeniami,
historia o liderze, który postanowił prowadzić życie,
które sam wymyślił, czyli
życie pachnące jego pasją
– ziołami. Spotkałam się
z twórcą firmy „Dary Natury” w jego ogrodzie botanicznym w Korycinach,
położonym w jednym z najpiękniejszych
zakątków
Polski – Podlasiu, wśród
ziół, które pokochał.
Podczas rozmowy towarzyszyło mam piękne słońce
i zapach suszonych ziół.
Mocne i pewne siebie spojrzenie Mirosława Angielczyka wzbudziło moją ciekawość. Czy połączenie pasji i
biznesu to recepta na szczęśliwe życie? Co takiego jest w
ziołach, że doktor Mirosław
Angielczyk postanowił poświęcić swój czas właśnie zielarstwu? Jak to się stało, że
jego firma znajduje się w czołówce firm branży zielarskiej
w Europie? W czym tkwi jego
fenomen? Co chce po sobie
pozostawić doktor Angielczyk? Co czuje, kiedy spaceruje po swoim ogrodzie botanicznym? Na co powinien
przygotować się człowiek,
który planuje zrealizować
swoje biznesowe marzenia?
Czym dla niego jest sukces?
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Jak to się stało, że dziś z jego
wiedzy i kompetencji korzystają naukowcy i firmy z całego świata?

Wywiad z doktorem
Mirosławem Angielczykiem

kłączem pięciornika kurze
ziele, ruszyłem pieszo 3 km
do przystanku autobusowego, a potem ponad 20 kilometrów do miasta. Dobrze
pamiętam ten dzień, bramę
pod którą stałem, czekając
na otwarcie punktu skupu.
Zarobiłem wtedy tyle, że było
mnie stać na zakup aparatu
fotograficznego oraz dwie
książki o ziołach. Zioła stały
się moją obsesją.

Pierwsze wspomnienia doktora Mirosława Angielczyka
pochodzą z domu rodzinnego i właśnie tam na początku mojej rozmowy znalazłam się z panem doktorem.
Zapraszam do zapoznania się Jako uczeń technikum rolniczego zająłem czołowe miejz całą rozmową.
Pana osiągnięcia biznesowe
są imponujące. Skąd ta miłość do ziół?
Są ludzie, którzy są obdarzeni różnymi talentami – do
muzyki, do matematyki, do
tańca, a ja zostałam obdarzony talentem do ziół. Talent do
ziół mam w genach. Pierwszy
kontakt z ziołami zawdzięczam mojej babci Józefie urodzonej w 1900 roku. Ona zbierała zioła, a także stosowała
je na co dzień, tak jak ja była
leworęczna. Miała dużą wiedzę na temat ziół, to była mądra kobieta. Jako uczeń technikum miałem obowiązek co
tydzień przywieźć jej coś do
czytania. Miała intuicję do
ludzi. Moją babcię Józefę ziołami zafascynowała z kolei jej
matka, czyli moja prababcia.
Wielu ludzi żyjących na wsi
w czasach mojego dzieciństwa zarobkowo zajmowało
się zbieraniem ziół. Większość moich kolegów robiła
to z przymusu rodziców, a ja
o niczym innym nie marzyłem. Wyjście na łąkę czy do
lasu było dla mnie wielkim
wydarzeniem. Interesowało
mnie dosłownie wszystko na
temat ziół. Byłem głodny wiedzy o nich, nienasycony. Pociągała mnie również obyczajowość oraz symbolika ziół.
Dawniej wierzono nie tylko w
zdrowotną moc ziół, sądzono
również, że mogą one zapewnić dobrobyt czy też chronić
przed żywiołowymi klęskami.
Kiedy miałem 12 lat, moja
babcia uznała, że jestem gotowy, aby samodzielnie wybrać
się do skupu ziół w mieście.
Wziąłem więc dwie wielkie
szmaciane torby wypełnione

sce w krajowej olimpiadzie
rolniczej i dzięki temu bez
egzaminów dostałem się na
studia. Wszystko miałem w
jednym palcu, byłem doskonale przygotowany. Dostałem indeks Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
Tam dalej pogłębiałem swoją wiedzę. Studiowałem na
wydziale rolniczym, bo w tym
kierunku warto było się rozwijać, ale wiedziałem, że na
wydziale ogrodniczym była
specjalizacja zielarstwo. Studenci zielarstwa część czasu
spędzali na polach, na których były uprawiane zioła, ja
znałem tylko te, które rosły
naturalnie. Udawałem więc
czasami studenta wydziału
ogrodnictwa i w ten sposób
zdobywałam wiedzę o kolejnych gatunkach roślin. W
1989 roku skończyłem uczelnię. Na tej samej uczelni
obroniłem potem doktorat
w zakresie wykorzystywania
roślin w lecznictwie.
Zbudował Pan świetnie prosperującą firmę, której produkty pokochał cały świat.
Jakie były tego początki?
Absolwenci uczelni, którą
skończyłem mieli zasilać
kadrę PGR-ów, tymczasem
kiedy w 1989 roku kończyłem uczelnię, zaczęły się one
rozpadać. Miałem
możliwość pozostania na uczelni
lub objęcia spokojnej
posady
w
miejscowym
urzędzie.
Jako
student
dorywczo pracowałem
fizycznie i często
obser wowałem
urzędników. Zaobser wowałem
wtedy, że wielu z
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tych ludzi nudzi się w pracy,
widziałem jak przed końcem
pracy nerwowo zerkają na zegarki. Pomyślałem sobie wtedy, że praca zajmuje bardzo
dużo czasu w życiu człowieka
i że nie warto marnować tego
czasu na pracę, której się nie
lubi. Wiedziałem, że nie chcę
tak żyć.
Postanowiłem
odwiedzić
sklepy zielarskie w Warszawie, po rozmowie z właścicielami zauważyłem, że skarżą
się na braki w ziołach, więc
po prostu zapytałem – czy
gdyby okazało się, że ktoś
wam je dostarczy, kupicie?
Usłyszałem: „Tak!”. Ja przecież dobrze znałem miejsca,
w których rosną. Uważam
więc, że kluczowym momentem w moim życiu była chwila, w której mogłem wybrać
pomiędzy spokojną pracą na
etacie a niepewnym przedsięwzięciem, jakim jest prowadzeniu własnego biznesu.
Mimo oporu rodziny, zgodziłem się na ryzyko.
Postanowiłem
wrócić
w
rodzinne strony i założyć
własną firmę. W dzień moich urodzin, 12 maja, w 1990
roku, wystartowałem z firmą
„Dary Natury”. Początki nie
były lekkie, wymagało to ode
mnie i moich najbliższych
dużego zaangażowania. Mała
firma szybko przekształciła
się jednak w prężnie działające przedsiębiorstwo. Dziś
moja firma sprzedaje swoje
produkty na cały świat, jest
to kilkadziesiąt ton surowca zielarskiego. Autorem
receptur wszystkich mieszanek leczniczych jestem ja – z
dumą mówi Mirosław Angielczyk.
Ciąg dalszy w następnym
numerze
Maria
Monika
Młodzianowska, psycholog
kliniczny, pedagog, coach
rodzicielski, terapeutka
pracująca w nurcie Terapii
Skoncentrowanej
na
Rozwiązaniach - Solution
Focused Brief Therapy
(ukończony I i II stopień
), trenerka metody KIDS’
SKILLS oraz porozumienia
bez przemocy (NVC)
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Rany i skaleczenia.
Co powinniśmy wiedzieć?
Nasza skóra codziennie jest narażona na działanie wielu szkodliwych czynników zewnętrznych, zarówno fizycznych, chemicznych, jak i biologicznych. Każdy z nas w trakcie codziennych czynności dość często doznaje różnego rodzaju uszkodzeń skóry, skaleczeń i
ran. Warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić, gdy my sami lub osoby nam bliskie wymagać
będą pomocy.
O skaleczeniu mówimy wtedy, gdy w wyniku zranienia
dochodzi do przerwania
ciągłości tkanki skórnej.
Rana to uszkodzenie skóry, a
często również innych, głębszych tkanek. Charakteryzuje ją ból, krwawienie oraz
rozejście się brzegów. Najczęściej obserwuje się uszkodzenia skóry, ale rana może
sięgać do jam ciała i narządów wewnętrznych.
Wśród ran i skaleczeń mamy
otarcia naskórka oraz różnego rodzaju rany: cięte, kłute, szarpane (darte), kąsane
(gryzione), tłuczone, postrzałowe i inne. Ich rodzaj zależy
od okoliczności, w jakich powstały, i od narzędzia, jakim
zostały zadane. W początkowej fazie rana lub skaleczenie wypełniają się skrzepem
krwi, który jest naturalnym
opatrunkiem i chroni ranę
przed drobnoustrojami. Nad
skrzepem powstaje strup –
ochronna bariera, pod którą
do rany przedostają się makrofagi oczyszczające ją z obumarłych komórek.
Małe rany goją się całkowicie
i nie pozostawiają po sobie
blizn. Rany głębokie powodują, że organizm nie jest w stanie odbudować wszystkich
warstw skóry.

Pierwsza pomoc w przypadku skaleczenia

Podstawą jest zatamowanie krwawienia, a następnie odkażenie rany poprzez
przemycie jej wodą i zdezynfekowanie środkiem bakteriobójczym.
Skaleczenie
można odkazić, używając maści przeciwbakteryjnej, jak
np. Maxibiotic, która zawiera aż trzy antybiotyki. Jeśli w
apteczce nie mamy środka do
dezynfekcji, zranione miejsce możemy przemyć wodą z
mydłem.

Powyższe działanie jest konieczne, gdyż brudna, nieoczyszczona rana może być
źródłem chorobotwórczych
drobnoustrojów, jak np. laseczki tężca. Ponieważ choroba ta występuje rzadko,
może zdarzyć się, że konieczna będzie wizyta w szpitalu w
celu przyjęcia odpowiedniej
szczepionki.

ogólnego i spowodować poważne powikłania.

Gojenie się ran

Dezynfekując ranę trzeba pamiętać, że niektóre środki,
jak np. alkohol czy jodyna,
podrażniają zranioną skórę i
wysuszają ją. Wbrew obiegowej opinii i alkohol i jodyna
wydłużają proces gojenia,
dlatego powinno się ich unikać.

Proces gojenia odbywa się
w trzech etapach: zasklepienie się naczyń krwionośnych, oczyszczanie się rany
oraz odbudowa uszkodzonej
tkanki. Najszybciej oczyszczają się rany, które są czyste i mają proste krawędzie,
w przeciwieństwie do ran z
poszarpanymi
krawędziami. Jeśli w wyniku działania
ostrego przedmiotu rana jest
głęboka, wtedy organizm
nie jest w stanie odbudować
wszystkich warstw uszkodzonej tkanki, w wyniku czego
pojawia się blizna.

Po oczyszczeniu skaleczenia
na ranę przykleja się plaster
z opatrunkiem, ale można
również użyć opatrunku hydrokoloidowego. Pobiera on
z rany wydzielinę i wytwarza
żel wypełniający zranione
miejsce. Wytwarza się w ten
sposób wilgotne środowisko,
które przyspiesza tworzenie
się nowej tkanki. Opatrunek
dostosowuje się do struktury
rany, wyciąga nieczystości i
przyspiesza jej regenerację.

Czas gojenia się uzależniony jest od kilku czynników:
stopnia uszkodzenia tkanek,
obecności infekcji, ukrwienia i temperatury. Rana cięta powinna być zagojona po
około trzech tygodniach, jednak na ten proces ma wpływ
wiele czynników, między innymi: ogólny stan zdrowia
człowieka, stosowanie niektórych leków (np. na krzepliwość krwi), czy choroby
(np. cukrzyca).

Jeżeli nie uda się zatamować
krwawienia z rany, chociaż
będziemy przyciskać do niej
gaziki, należy niezwłocznie
udać się do szpitala, bowiem
prawdopodobnie
trzeba będzie założyć szwy.

Ważny jest charakter rany;
jej wielkość, głębokość oraz
to, w jaki sposób powstała
(np. rany kąsane goją się dłużej niż rany cięte), jak
również przebieg procesu rekonwalescencji, ewentualny stan
zapalny, zakażenie, jak
również uwarunkowania indywidualne.

Postępowanie
w
przypadku zranienia lub skaleczenia nie jest zbyt
skomplikowane,
jednak należy pamiętać, by bardzo
dokładnie
zdezynfekować
miejsce zranienia. Brudna
rana może doprowadzić do
zakażenia miejscowego lub

Bardziej rozległe rany
(na przykład te otwarte) wymagają profesjonalnej opieki medycznej. Są jednak takie rany, jak
chociażby otarcie naskórka,
które możemy opatrzyć samodzielnie w domu, oczywiście z
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zachowaniem odpowiednich
zasad. Poza ich prawidłowym
zabezpieczeniem, warto też
podjąć działania mające na
celu przyspieszenie gojenia
ran.
W proces gojenia się ran zaangażowane są m.in. komórki skóry, krew, limfa, układ
odpornościowy. Kiedy w zranionym miejscu utworzy się
skrzep, brzegi rany się zasklepią, co pozwala uniknąć
krwawienia. Kolejnym etapem jest oczyszczanie rany z
pozostających w niej uszkodzonych tkanek oraz bakterii wywołujących infekcje. W
dalszej kolejności następuje
produkcja kolagenu i rozpoczyna się zabliźnianie się
rany.

Co przyspiesza gojenie ran?

Gojenie rany będzie krótsze,
jeśli ją prawidłowo oczyścimy i zabezpieczymy. Potraktujmy to poważnie i zamiast
opłukać skaleczenie czy otarcie pod bieżącą wodą, użyjmy
do tego celu soli fizjologicznej, ewentualnie przegotowanej wody, a następnie przemyjmy ranę wodą utlenioną
lub specjalnym płynem dezynfekującym i ostrożnie ją
osuszmy.
Jeżeli zauważymy w ranie
tkwiące w niej (nawet głęboko) jakieś obce ciała, należy
zgłosić się do lekarza. Samodzielne ich usuwanie może
spowodować krwotok.
Do gojenia ran można zastosować maść na rany zawierającą m.in. alantoninę
– substancję o działaniu łagodzącym i przeciwzapalnym,
która przyspieszająca gojenie ran. Może być stosowana na rany powierzchowne,
takie jak drobne skaleczenia
czy otarcia. Substancje w niej
zawarte przyspieszają zasklepianie się rany i działają przeciwzapalnie.
Rany niewielkie i znajdujące
się w miejscu nienarażonym
na bezpośredni kontakt z
odzieżą czy obuwiem, można
pozostawić odsłonięte. Dzięki dopływowi powietrza zagoją się szybciej.
Głębsze

zranienia

należy

opatrzyć. Do tego celu można wykorzystać plaster lub
jałową gazę i bandaż. Jeżeli
ranom towarzyszy wysięk
(np. owrzodzenia), należy zastosować opatrunki chłonne.
Włókna, z których są one zbudowane są w stanie wchłonąć
18-25 razy więcej wysięku niż
same ważą. Oprócz samego
wysięku do opatrunku przechodzą zanieczyszczenia i
bakterie, które znajdują się w
ranie.
Do zabezpieczenia ran suchych może posłużyć opatrunek hydrożelowy lub opatrunek zawierający srebro.
Aby przyspieszyć gojenie się
rany, trzeba uzupełnić dietę o
produkty bogate w witaminę
C, która bierze udział w produkcji kolagenu – substancji
uczestniczącej z procesie zabliźniania.

Kilka porad

•Szybkie zagojenie się rany
zależy od rozległości rany,
wieku oraz stanu zdrowia.
Ale przede wszystkim od starannej dezynfekcji oraz zmieniania opatrunków.
•W przypadku dużej rany
(np. pooperacyjnej) dokładne
wskazówki dotyczące pielęgnacji otrzymuje się w szpitalu. Należy zmieniać opatrunek dokładnie z zaleconą
przez lekarza częstotliwością
– nie rzadziej ani nie częściej.
I używać odpowiednich środków do dezynfekcji.
•
W przypadku niewielkiej rany po skaleczeniu,
która nie wymagała profesjonalnej pomocy medycznej,
najważniejsze jest przemycie jej solą fizjologiczną lub
wodą z mydłem, aby zapobiec
infekcji. Można wprawdzie
użyć wody utlenionej lub jodyny, jednak nie zaleca się
ich długoterminowego stosowania, gdyż mogą opóźniać
gojenie się rany. Przemytą
ranę można także posmarować cienką warstwą maści
z antybiotykiem, następnie
zakleić ją plasterkiem z opatrunkiem lub przykryć jałową gazą i zabandażować.

Domowe sposoby na gojenie
się ran
Odpowiednie składniki odżywcze mogą przyspieszyć
regenerację tkanek uszko-
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dzonych podczas zranienia.
W jadłospisie powinny się
znaleźć produkty bogate w
białko (np. chude mięso,
ryby, orzechy, jaja, nabiał),
warzywa, owoce oraz pełnoziarniste produkty zbożowe,
które są bogate w witaminy
i minerały wpływające korzystnie na stan skóry.
Szczególną rolę w procesie
gojenia odgrywają w tym
zakresie witamina C, która
zawarta jest między innymi
w cytrusach, truskawkach,
pomidorach, kapuście, szpinaku oraz witamina A – zawierają ją m.in. ciemnozielone warzywa liściaste, żółte i
pomarańczowe warzywa, wątróbka) oraz cynk (np. czerwone mięso i owoce morza).
Warto pić dużo wody i napojów bez dodatku cukru i unikać palenia papierosów, gdyż
nikotyna oraz inne chemikalia zawarte w papierosach
utrudniają szybkie gojenie
się ran. W przypadku diabetyków czynnikiem, który
przyspiesza gojenie się ran,
jest ustabilizowany poziom
cukru.
W aptece można nabyć różnego rodzaju preparaty do
stosowania
zewnętrznego,
nie tylko maści z antybiotykiem. Na przykład preparaty z miodem manuka, który
działa przeciwbakteryjnie i
przeciwzapalnie) albo aloesem (zawarte w nim związki
stymulują formowanie włókien kolagenowych, przez co
przyspieszają gojenie ran i
uszkodzeń skóry). Domowe
sposoby na szybkie gojenie
się ran zawsze należy skonsultować ze specjalistą, który podpowie, na jakim etapie
gojenia można ewentualnie
sięgnąć po kremy, żele lub
maści.
Jak długo goić się będą rany,
zależy od danego przypadku. Przy zachowaniu higieny
podczas zajmowania się raną
i zadbaniu o zdrową dietę,
naruszone tkanki szybko się
zasklepią. Najważniejsze, aby
uniknąć infekcji i związanych z nią powikłań.
Opr: Aleksandra Dobiecka
Na podstawie:
doranyprzyloz.com.pl
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Pij ocet jabłkowy przed pójściem spać,
a zmienisz swoje życie na lepsze!
Na ten slogan trafiłam przez przypadek, kiedy szukałam w Internecie sposobu na lepszy sen,
lepszą dietę i lepsze samopoczucie. Zmiana życia na lepsze w tym konkretnym przypadku
dotyczyła utraty wagi i dobroczynnego wpływu octu jabłkowego na zdrowie. Zaintrygował
mnie ten temat i postanowiłam go zgłębić.
Opinii na temat octu jabłkowego, jego zastosowania
i przeróżnego wpływu na
nasz organizm jest mnóstwo.
Pozytywnych, jak i negatywnych, ze znaczną przewagą
tych pierwszych. Czy ocet jabłkowy rzeczywiście pomaga w
odchudzaniu, czy spożywanie
go może nam zaszkodzić?

Witaminowo-mineralne
dobrodziejstwo

Ocet jabłkowy powstaje na bazie fermentacji owoców, którą
wywołują bakterie octowe. Ma
bursztynowy kolor i charakterystyczny jabłkowy zapach.
Jest źródłem fosforu, fluoru,
krzemu, chloru, miedzi, sodu,
magnezu, wapnia, siarki, żelaza i potasu. Jednym słowem
zawiera składniki mineralne
niezbędne do prawidłowej
pracy całego organizmu.
Zawiera również witaminy A,
C, E, P oraz te z grupy B, beta-karoten, duże ilości kwasu
mlekowego, cytrynowego i octowego, oraz bakterie probiotyczne. Wymienione związki
są odpowiedzialne za oczyszczanie organizmu ze szkodliwych produktów przemiany
materii i toksyn.

Ocet jabłkowy a odchudzanie

Odchudzanie z użyciem octu
jabłkowego ma wielu zwolenników. Czy rzeczywiście codzienne picie octu jabłkowego szybko pomaga pozbyć się
zbędnych kilogramów? Czy to
wystarczy, by schudnąć?
Ocet jabłkowy, najlepiej ten
własnoręcznie przyrządzony,
jest dobrym środkiem wspomagającym odchudzanie.
Podkreślam – wspomagającym. Nie jest prawdą, że sam
ocet pomaga szybko zgubić
nadmiar tłuszczu. Na początkowym etapie octowo-jabłkowej kuracji, rzeczywiście można odnotować szybki spadek
wagi. Jest to efekt odwadnia-

jących właściwości preparatu. Z organizmu pozbywamy
się przede wszystkim nadmiaru nagromadzonej wody.
Dodając do tego picie odpowiedniej ilości płynów wspomagamy efekt detoksykujący,
jaki wywiera ocet jabłkowy.

czowej przebiega powoli.
Trzeba jednak pamiętać, aby
po zakończeniu kuracji zachować umiar i nie rzucić się na
słodycze, pieczywo czy tłuste
mięsa, bo w takim przypadku
nawet ocet jabłkowy nie zatrzyma efektu jo-jo.

Żeby schudnąć, nie wystarczy regularne zażywanie octu jabłkowego. Taka kuracja
niewiele pomoże w pozbyciu
się nadwagi, jeśli nie zmienimy dotychczasowego sposobu żywienia. Trzeba przede
wszystkim całkowicie wyeliminować wszystkie produkty
będące źródłem wielu zbędnych kalorii na przykład: słodycze, ciasta, białe pieczywo,
smakowe jogurty, słodkie
desery, słodkie napoje gazowane itp. Kiedy ograniczymy
ilość pustych kalorii, i do tego każdego dnia zaczniemy
popijać ocet jabłkowy, utrata
zbędnych kilogramów rzeczywiście może nastąpić.

Lecznicze walory octu jabłkowego

Czy ocet jabłkowy rzeczywiście przyspiesza spalanie
tłuszczu? Tak. Składniki zawarte w occie przyspieszają
rozszczepianie się tłuszczów,
pomagają organizmowi w zużyciu zapasów tkanki tłuszczowej i przy okazji obniżają
cholesterol. Jeśli więc stosujemy racjonalną dietę ograniczającą ilość kalorii, picie octu jabłkowego pomoże nam w
procesie odchudzania.
Ocet jabłkowy zwiększa też
tempo przemiany materii,
wspomaga trawienie, rozkładanie tłuszczu i działanie pektyn oraz fitozwiązków wpływających na różne procesy
zachodzące w organizmie.
Zażywanie octu jabłkowego
pozwala uniknąć efektu jo-jo.
Proces odchudzania, wspomagany octem jabłkowym,
przebiega w rozsądnym tempie, bo spalanie tkanki tłusz-

Profilaktyczne stosowanie
octu jabłkowego korzystnie
wpływa na zdrowie człowieka. Pobudza wydzielanie soku żołądkowego i tym samym
ułatwia trawienie. Wystarczy
szklanka wody z rozpuszczonym w niej octem jabłkowym.
Zawarta w nim pektyna poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego, obniża
poziom cholesterolu i naprawia naszą florę bakteryjną. Z
kolei potas stabilizuje ciśnienie krwi i reguluje pracę nerek. Panuje również opinia,
że ocet jabłkowy korzystnie
wpływa na układ krążenia i że
oddziałuje na układ sercowonaczyniowy.
Z pewnością ma działanie odkażające. Można nim płukać
gardło (kilka razy dziennie) w
początkach infekcji, w proporcji: 2-3 łyżki octu z dodatkiem
szczypty soli na szklankę niezbyt ciepłej wody. Najlepiej na
samym początku stanu chorobowego, kiedy czuje się charakterystyczne lekkie drapanie w gardle. Pomaga również
na ból głowy. Zwilżony octem
kompres trzeba przyłożyć na
bolące miejsce.
Ocet jabłkowy jest też doskonałym nośnikiem do
sporządzenia domowego antybiotyku – zdrowotnej i uodparniającej mieszaniny octu, miodu i rozgrzewających
przypraw.
Jest bardzo skuteczny w zwalczaniu nieprzyjemnego zapachu z ust, co dla wielu z nas
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jest to utrapieniem i stresem.
Płukanie gardła szklanką wody z rozpuszczonymi w niej 2
łyżkami octu jabłkowego i 1
łyżką miodu powinno rozwiązać ten problem.
Według niektórych źródeł regularne spożywanie octu jabłkowego opóźnia pojawienie
się siwych włosów. Jest też doskonałym naturalnym kosmetykiem. Również na łupież. Po
umyciu włosów szamponem
(najlepiej pokrzywowym), dobrze jest spłukać włosy wodą
z octem jabłkowym w proporcjach: ½ szklanki octu na 2
szklanki wody.

gotowania jajek, ten dodatek
zapobiega pękaniu skorupek.

Pomocny w sprzątaniu

Poza swoimi walorami smakowymi, które wzbogacają nasze
potrawy, ocet jabłkowy jest
czyszczącą bombą. Przeczyszcza, odkaża, usuwa kamień.
Można go użyć do czyszczenia
lodówki – od czasu do czasu
przeczyścić i odkazić ją ściereczką zwilżoną octem. Ocet
usuwa bakterie i nieprzyjemne zapachy. Doskonale czyści
lustra i okulary oraz sztućce.

Po ocet jabłkowy nie powinny
sięgać kobiety w ciąży oraz
osoby przyjmujące regularnie
leki, cierpiące na różnego rodzaju schorzenia przewlekłe.
W takich sytuacjach należy
skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie w kuchni

Ocet jabłkowy z powodzeniem
można stosować jako dodatek
i przyprawę do sosów, mięs i
innych dań. Stosuje się go jako składnik dressingu do sałatek, do sporządzenia marynaty i do pieczonych warzyw.
To zdrowa i bezpieczna alternatywa dla wszechobecnego
octu spirytusowego.
Jeżeli dorzuci się kilka kropel
octu jabłkowego do wody do

Następnie odstawić w ciemne
ciepłe miejsce. Podczas całego
procesu jabłka muszą znajdować się pod powierzchnią wody, inaczej może pojawić się
pleśń, a taki ocet nadaje się do
wyrzucenia. Dlatego najlepiej
jest przycisnąć jabłka szklanką lub nie za dużym talerzem
(niezbędny jest dopływ tlenu
dla prawidłowego funkcjonowania bakterii octowych).
Aby zapewnić równomierny dostęp tlenu do całej powierzchni, można raz dziennie
wymieszać łyżką zawartość
słoja. – I to wszystko.
Fermentacja trwa od 2 do 5 tygodni i kończy się, gdy woda
przestaje się pienić i nie tworzą się bąbelki. Wtedy owoce
z octem należy przelać przez
gazę do szklanych, wyparzonych butelek, aby uzyskać
czysty płyn. Prawidłowo wykonany ocet powinien mieć przyjemny zapach jabłek i słodko
kwaśny smak.

Ważne!

Nie można pić octu jabłkowego bez ograniczeń, bo może
to doprowadzić do podrażnienia śluzówki żołądka i do powstania wrzodów. Należy go
stosować tylko w ściśle określonych dawkach, wtedy jest
bezpiecznie. Ocet jabłkowy
może zaburzać wchłanianie
niektórych substancji leczniczych, ze względu na swój odczyn. Nadmiar octu jabłkowego w diecie jest niebezpieczny
dla cukrzyków, dlatego też
osoby chore na cukrzycę powinny ustalać włączenie octu
jabłkowego do diety ze swoim lekarzem. Poza tym może
spowodować obniżenie poziomu potasu oraz erozję szkliwa a także osłabienie kości.
Jednorazowe spożycie octu
jabłkowego w zbyt dużej ilości
skutkuje najczęściej rozstrojem żołądkowym.
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Najlepszy ocet jabłkowy to
ten domowy

Ocet jabłkowy jest ogólnie
dostępny w sklepach, niestety, na ogół dość słabej jakości
dlatego też lepiej zrobić go
w domu. Tylko wtedy mamy
gwarancję, że jest prawdziwy,
naturalny i bez chemicznych
dodatków.
Przepis na domowy ocet jabłkowy jest bardzo prosty, jednak jego przygotowanie wymaga cierpliwości.

Składniki:

•1 kg jabłek (najlepiej papierówki, antonówki, renety),
•1 l letniej przegotowanej wody,
•5 łyżek stołowych cukru
(ilość cukru zależy od smaku
jabłek, jabłka słodkie wymagają mniej cukru, kwaśne –
więcej. Proporcje: jedna stołowa łyżka na 250 ml wody).

Wykonanie:

Jabłka należy dokładnie
umyć, osuszyć i ewentualnie odkroić nadpsute miejsca.
Pokroić wraz z gniazdami (bez
ogonków) na ćwiartki. Pokrojone jabłka umieść w dużym słoiku i zalać przegotowaną letnią i osłodzoną wodą.
Słoik przykryć gazą i owinąć
gumką lub sznurkiem.

O czym trzeba pamiętać!

Pomimo zdrowotnych właściwości octu jabłkowego nie
można go stosować jako panaceum na wszystkie dolegliwości. Wiele osób, stosując ocet
jabłkowy, popada w skrajność
i zażywa większe ilości, niż
jest to zalecane.
Po pierwsze: trzeba z dużym
dystansem podchodzić do
informacji znajdujących się
w Internecie.
Po drugie: nie wolno spożywać dużych ilości octu, zalecana dzienna dawka to nie
więcej niż 2 łyżki, na początek
nawet mniej.
Po trzecie: po wypiciu octu
zaleca się przepłukać usta
wodą, aby zminimalizować
kontakt szkliwa z octem.
Po czwarte: pamiętać iż każdy ma inny organizm i każdy
może reagować na ocet w inny
sposób.
Po piąte: zawsze używać octu
jabłkowego w sposób odpowiedzialny.
Codzienne, długotrwałe spożywanie octu należy skonsultować z lekarzem.
Ewa Janik
Źródła: poradnikzdrowie.pl,
portal.abczdrowie.pl,
zajadam.pl,
kobiecegadzety.pl
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Jesienne must have
Jesienią nie marzymy o niczym innym jak o ciepłym
swetrze, skarpetach i kocu… Po lecie tracimy zapał
do stylowego, modnego ubierania się, myślimy tylko
o tym, aby było nam ciepło. Ale ciepło nie znaczy
szaro, buro i ponuro… możemy wyglądać oryginalnie i atrakcyjnie a zarazem nie narzekać na zimno
za oknem. Najnowsze kolekcje obfitują w kolory,
zwariowane dodatki i nietypowe fasony.
Ciepły sweter + sukienka
1jeansami,
Sweter nie tylko dobrze wygląda w połączeniu z
idealnie zaprezentuje się ze zwiewną su-

kienką, plisowaną spódnicą lub materiałowymi
spodniami w kolorze lub z połyskiem. Wystarczy, że
zaopatrzysz się w kilka par wygodnych, grubszych
rajstop lub leginsów (najlepiej w różnych odcieniach
szarości, którą możesz połączyć dosłownie z każdym
kolorem) i zapomnisz o jeansach! Pomyśl o wygodnych, ciepłych botkach i jesień jest twoja!

Charakterystyczne okrycia
2
W tym sezonie nie możemy narzekać na brak kolorowych płaszczy, ramonesek, futerek, sztruksowych,

zamszowych, czy też jeansowych kurtek. Dlatego też
przejdź obojętnie obok kolejnego ciemnego, niewyraźnego koloru i wybierz bardziej intensywny odcień
dla swojego jesiennego okrycia. Niezwykle modne
w tym sezonie będą też metaliczne kurtki, różnego
rodzaju fasony w zwierzęce printy, kratę i paski.

Neonowe/metaliczne dodatki
3
Trudno ich nie zauważyć na sklepowych półkach, poza tym bardzo łatwo je połączyć z ciemnym kolorem. Jeśli nie widzisz siebie
w żadnej kolorowej kurtce lub płaszczu i najlepiej Ci w brązach, karmelach,
szarościach, granacie lub czerniach, to pomyśl o neonowym dodatku – torebce,
butach, pasku, szaliku, które dodadzą twojej stylizacji oryginalności.

Długie kozaki
4
Sprawiają (szczególnie te za kolano), że nogi wydają się szczuplejsze, dłuższe
i bardziej seksowne. Dodatkowo prezentują się niezwykle szykownie i prze-

de wszystkim chronią przed nieprzyjemnym zimnem. Czego chcieć więcej?
W tym sezonie mamy do wyboru o wiele
więcej modeli kozaków w różnorodnych
kolorach oraz wykonanych z różnych materiałów.

Kapelusze, berety, czapki
5
Odpowiednie nakrycie głowy w odpowiednim kolorze może sprawić, że nasza

twarz nabierze zupełnie innego wyrazu.
Nie rezygnuj z takiej możliwości i poszukaj najlepszego fasonu, który skomponujesz z pozostałymi jesiennymi akcesoriami.

Paulina Gramacka Personal Shopper,
Fashion Stylistka,
Socjolożka
Fashion Stylistka
dla Karen Millen
polinnestyle.com
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Książka na dziś
Miejscem akcji opowieści jest Antwerpia – diamentowa stolica Europy, miasto żydowskich
złotników i szlifierzy diamentów. Jedno z niewielu miejsc na kontynencie, gdzie jest duże
skupisko ortodoksyjnych Żydów i w jidysz rozmawia się w domu, w szkole czy w sklepie.
Pewnego dnia, w domu
or todoksyjnej rodziny
Schneiderów, pojawia się
Margot, studentka z Antwerpii
poszukująca pracy jako korepetytorka. Jest niekonwencjonalna, na swój sposób zbuntowana, wyznaje lewicowe
poglądy, na dodatek związana
jest i mieszka z chłopakiem
pochodzącym z Iranu.
Po rozmowie kwalifikacyjnej zostaje
zaakceptowana i
podejmuje trudne
wyzwanie nie zrażając się tym, że poprzednie korepetytorki po krótkim
czasie odchodziły,
nie mogąc sprostać obowiązkom.
Pr zez sześć lat
Margot spędzi popołudnia w domu
Schneiderów, pomagając ich dzieciom w nauce.
Choć pier wsze
zetknięcie dwóch
zupełnie różnych światów
i światopoglądów będzie gwałtowne, pełne gaf i pomyłek,
początkowa obustronna nieufność zmieni się w niezwykłą
przyjaźń, która przetrwa lata.
Pan Schneider pracuje w sektorze diamentów. Jego żona,
jak większość żydowskich kobiet, zajmuje się domem. Mają
czwórkę dzieci. Najstarszy

syn, szesnastoletni Simon,
wkrótce opuści rodzinę i wyjedzie do Izraela, gdzie odbędzie służbę wojskową. W
domu zostanie Jakov, Sara i
Elzira.
Margot najwięcej czasu poświęcać będzie dwunastoletniej Elzirze, chorującej na
dyspraksję. Ta rzadko występująca choroba objawia się brakiem
koordynacji ruchowej, a jej objawy
podobne są do choroby Parkinsona.
Pomimo różnicy
wieku Margot staje się w pewnym
sensie przyjaciółką Elzir y, poza
codziennymi obowiązkami uczy ją
jazdy na rowerze,
pomaga w opiece
nad jamnikiem.
Metody dydaktyczne stosowane przez
Margot zupełnie
odstawały od panujących w domu Schneiderów
zasad. Z biegiem czasu okazało się jednak, że studentka w niektórych sprawach
doskonale potrafiła znaleźć
porozumie ze średnim synem Schneiderów, Jakovem,
z którym nawet przez kilka
lat prowadzili wspólny biznes.
Margot pisała jego kolegom
wypracowania, on zajmował

Izabela Sobolewska
Personal Trainer

+32 483.60.49.66
be_fit_nevergiveup
iza.personaltrainer@icloud.com

się ich dystrybucją, z czego
oboje mieli wymierne zyski.
W książce Mazel Tow poznajemy codzienne życie ortodoksyjnej rodziny żydowskiej,
tradycje, sposób obchodzenia Szabatu i innych świąt
obecnych tylko w tej kulturze. Dowiadujemy się o Bar
Micwie – tradycyjnym obrzędzie w synagodze, w którym
trzynastoletnich chłopców
przyjmuje się do grona mężczyzn.
Dowiemy się również, jak
działa żydowska szkoła, z jednej strony uznana przez państwo i teoretycznie otwarta
dla wszystkich, ale do której
w praktyce uczęszczają tylko
Żydzi.
Jak bezpośrednia, trochę niepokorna belgijska dziewczyna odnajdzie się w środowisku pielęgnującym zwyczaje,
które nie zmieniły się od wielu pokoleń? W jaki sposób zyska zaufanie i przyjaźń w tym
specyficznym, hermetycznym
środowisku? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w
książce Mazel Tow autorstwa
J.S. Margot (właśc. Margot
Vanderstraeten; ur.1967) –
belgijskiej dziennikarki i pisarki; absolwentki studiów
translatorskich na uniwersytecie w Antwerpii.
Polecam,
Agnieszka B.
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Słowo o (nie)byle czym
Obecność słowa „nie” w tytule ma nie pozostawiać żadnych wątpliwości co do ważkości
tematu, chociaż „byle co” oznacza tu ‘cokolwiek’, ‘dowolny temat’, a nie coś byle jakiego, w
sensie umniejszania znaczenia lub jakości. Będzie bowiem mowa o wolności.
100 lat wolności

W tym roku Polska
obchodzi 100-lecie
odzyskania niepodległości po 123 latach
zaborów, kiedy to
nikt nie miał wątpliwości co do znaczenia słowa Patriotyzm.
O Ojczyznę wtedy
się martwiło, o Niej
się szeptem mówiło,
za Nią się cierpiało
i umierało. Albo bohatersko, pod sztandarem i z hasłami na
ustach, albo po cichu
i w pokorze – tym
bardziej bohatersko.
Odzyskiwanie niepodległości
było procesem, w atmosferze odbudowywania kraju z
ogromnych zniszczeń I wojny
światowej, pod batutą Józefa
Piłsudskiego.

Nareszcie po polsku

– Cóż to była za radość!
Znienawidzeni ciemiężcy
odeszli. Jak daleko, to już
kwestia kartograficznych odwzorowań, bo Polska to cięgiem pomiędzy położona jest.
Napawano się Polską i polskością. Cieszono się wtedy z
wielu rzeczy, które teraz należą się Polakowi jak… (miejsce
na twórczość własną). Czyli
może swobodnie mówić po
polsku w kolejce do lekarza,
do którego może się zapisać
po polsku i wciągną go na listę oczekujących. Po polsku.
Polak może w języku polskim
załatwić sobie paszport albo
dowód osobisty, żeby móc
po polsku przeczytać, kiedy
Polska się skończy, bo dobrowolnie jedzie właśnie do
Belgii szukać pracy, i według
rozkładu jazdy może około
północy będzie na granicy
z Niemcami. Skończy się
Polska, zaczną się Niemcy, a
dalej to już wymarzona Belgia.
Czyli że Polska 11 listopada
2018 będzie hucznie a gremialnie obchodzić stulecie
wolności. Słowo ‘hucznie’ po-

lanach. Przejdźmy zatem do
wolności jako takiej, bo warto wiedzieć, o czym się mówi.
Dlatego kwestią wolności i jej
zawiłościami na przestrzeni
ostatnich 100 lat niech lepiej
zajmują się historycy. Nie
będziemy im tutaj wchodzić
w paradę. Jeśli jednak ktoś
zechce wejść w paradę z jej
hucznymi atrybutami, hmm…
przecież to atrybut wolności
jest – paradować i krzyczeć aż
do zaniemówienia.

chodzi od huku – np. wystrzału z pistoletu skałkowego lub
muszkietu albo nawet haubicy, na wiwat. Dziś z muszkietów już się nie strzela, ale są
bardziej nowoczesne sposoby
czynienia hałasu, np. gremialne skandowanie haseł wyrażających radość i zadowolenie z
wolności, albo wystrzeliwanie
petard w celu przydania szarej
scenerii obchodów głębi mgły
lub kolorytu.
Nasza stuletnia wolność w
różnych kieckach chodziła,
ale bardziej zmieniał się ich
kolor. Fason natomiast w zarysach pozostawał b.z.: szerokość musiała pozwalać na
swobodne ruchy rąk oraz na
schylanie się z różnych powodów, np., żeby się pokłonić,
komu trzeba. Długość nie
mogła być za krótka, aby przy
energicznych ruchach albo
nawet roz-ruchach, wstydliwe
miejsca zawsze pozostawały
ukryte… pardon, zakryte. Nie
ma bowiem takiej kiecki, za
którą można by coś wielkiego ukryć, ale partiami zakryć,
albo tak się nią obrócić, aby
tumanów (miejsce na kaszlnięcie) kurzu narobić, to i owszem.

Dajmy już spokój

…naszym wolnościowym sukniom, bo ta zgrzebna metafora jest już pokornie… pardon,
porządnie przetarta na ko-

Tak więc teraz możemy pomówić o takiej wolności, która
sztandarów żadnych nie nosi.
Któżby bowiem chciał wymachiwać własną białą koszulką
z nadrukiem Nike? Czyli mowa o wolności własnej, czyli
swojej, czyli takiej, której nikt
nam odebrać nie może, a może
i może.

Ale o co chodzi?

O wolność. A ściślej, jak wolność jest zdefiniowana, a nawet o to, jak ją postrzegano, od
Arystotelesa poczynając, bo
na temat okresów wcześniejszych – zanim odwoływano
się do pały i kija – wiemy niewiele, bo człowiek był zajęty
schodzeniem z drzewa i pozbywaniem się małpiej sierści, a
Darwin jeszcze się nie narodził, żeby małpie wciskać kit,
że jej pra-pra (pra do x potęgi)
wnuki będą powątpiewać w to,
że małpa uwierzy, iż jej przodkowie byli tak głupi, że nawet
nie umieli wejść na drzewo,
tylko pełzali jako oślizgłe i
wstrętne płazy. Oczywiście (o
wolności) powiemy tu w bardzo skróconym skrócie, takim, że krócej już nie można,
a może i można.
Oto niektóre współczesne określenia wolności.
„Znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie. Oznacza niezależność, niezawisłość… itd.”.
Słownik Języka Polskiego:
„niezależność, suwerenność,
możliwość podejmowania decyzji zgodnych z własną wolą”.
Wikipedia: „brak przymusu,
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możliwość działania zgodnie
z własną wolą. Sytuacja, w której możemy dokonywać wyborów”. „Wolność to prawo do
różnicy” itd. itp.
Istnieje też dowcip z czasów
obecności komunizmu w
Europie wschodniej.
Polak mówi do Amerykanina:
u nas nie ma wolności, bo nie
mogę powiedzieć tego co myślę, że komunizm mi się nie
podoba. Amerykanin na to:
a u nas jest wolność, bo ja w
Ameryce mogę głośno powiedzieć, że komunizm mi się nie
podoba.
Czyli w zasadzie wiemy, o
czym mówimy, przemilczając fakt, że wolność
można podzielić na
obywatelską, osobistą, sumienia, wyznania, obyczajową itd.
Prof. Alain Beşancon twierdzi, że „W
najstarszym znaczeniu tego słowa,
wolność jest przeciwieństwem niewolnictwa”. Zaś sam
Arystoteles rzekł,
że: „(…) Niektórzy
ludzie są z natury
wolni, inni zaś są
niewolnikami. Jest
rzeczą normalną, że
ten zdobywa władzę,
którego stopień doskonałości
jest wyższy. Niewolnictwo,
zgodnie ze zwyczajem wojennym, jest więc uzasadnione.
Pokonany zawsze ma możliwość wyboru śmierci”.
„(…) Niewolnik to instrument
mający zagwarantować prze-

życie. Dlatego też niewolnictwo leży w interesie zarówno niewolnika jak i pana. Ten
ostatni nie powinien nadużywać swojego autorytetu: nie
tylko powinien rozkazywać
niewolnikowi, ale też z nim
rozwiązywać problemy. Niewolnik jako niewolnik, nie
może być przyjacielem swojego pana, chociaż jako człowiek może nim już być”.
Prof. Alain Beşancon: „Dla
Arystotelesa zatem niewolnictwo, podobnie jak wolność,
to fakt wynikający z natury. Ale jest to również
fakt odnoszący się do losu: Plutarch uważa, iż
od przeznaczenia
zależy czy zostaje się niewolnikiem, czy na
przykład nieszczęśliwym
małżonkiem
– to ostatnie
jest zapewne
czymś gorszym.
(…) W Liście
do Filemona
św. Paweł
odsyła niewolnika
Onezyma
do jego
prawowitego
pana, ale odsyła go jako swojego umiłowanego brata, a niebawem
– ma taką nadzieję – również
brata, Filemona.
„(…) Wolność rodzi się w świecie feudalnym jako żądanie
należnych praw. Poddaństwo,
które od schyłku cesarstwa
rzymskiego zastąpiło anty-
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czne niewolnictwo, ze swej
strony zanika w XIII wieku,
kiedy feudałowie zdali sobie
sprawę, że praca czysto niewolnicza jest mniej rentowna
niż praca człowieka wolnego
lub pół wolnego”. – Koniec
cytatów.
A potem to już na wybiegu historii nastąpiła długa parada
rewii mody z całą kolekcją
wspomnianych najrozmaitszych kiecek, w które przyoblekała się wolność w zależności
od wymogów zmieniającej się
mody, bo przecież zawsze albo
ktoś kogoś w niewolę brał, albo spod czegoś wyzwalał, albo
też ktoś sam dobrowolnie od
czegoś się uzależniał.
Ups! I tak oto miejsce na ten
artykulik już wyczerpałem,
lecz tematu – nie. Ale pora na
końcówkę jest.
Na szczęście niewolnictwo już
dawno zniknęło z powierzchni naszej planety, gdyż o niewolnika trzeba było dbać,
dać mu michę, odziać go, dać
miejsce do spania, (bo na nic
innego czasu nie miał), a w
dodatku dać mu pracę i płacić
za niego podatki. A na to kasy w wolnym kraju nie ma, bo
niby skąd, a i system emerytalny ledwie zipie. W związku
z tym wolny człowiek pracować chce dobrowolnie, aby te
atrybuty niewolniczego stanu
kupić sobie za swoje własne,
zarobione przez siebie pieniądze, jak na człowieka wolnego
przystało.
Dlatego cieszmy się, że sto lat
temu odzyskaliśmy wolność.
Michał Nowacki

