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Flandria jutra 
„We Flandrii jutra będziemy musieli się więcej dzielić, czy nam się to podoba, czy nie”.  
– Samochodem, naszą przestrzenią w pracy, a może nawet naszym domem. 

Zbyt wiele korków, zbyt dużo niezdro-
wego powietrza, zbyt mało miejsca 
dla natury. To tylko niektóre z konse-
kwencji naszego typowego flamandz-
kiego zwyczaju budowania i zabudo-
wywania wszystkiego wokół nas. 

Flandria jest najbardziej zagęszczo-
nym regionem w Europie. To efekt 
ostatnich dziesięcioleci. W zamian 
za piękne podwórko i trampolinę w 
ogrodzie codziennie stoimy w korku 
na jednej z naszych autostrad (musi-
my się tam najpierw dostać), lub je-
steśmy w pociągu, który jak zwykle 
gdzieś stanął w porze porannego lub 
popołudniowego szczytu. 

„Houston, mamy problem!” – chcia-
łoby się powiedzieć myśląc o przy-
szłości. Prawie każdy Flamand o 
tym wie. Ale co możemy zrobić? A 
co powinniśmy zrobić? I czy robimy 
wystarczająco dużo? Odpowiedź jest 
prosta i zarazem złożona. Tak, już coś 
robimy. Ale za mało. Co możemy zro-
bić lepiej? 

Zacznijmy od tego (jakiegokolwiek 
przykładowego) domu.  Z tym po-
dwórzem i z tą trampoliną. Marzymy 
o grillu latem z przyjaciółmi w ogro-
dzie. Ale populacja rośnie, 
a sposób, w jaki żyjemy, nie 
jest już dłużej możliwy do 
utrzymania, jeśli chcemy, 
by nasze następne pokole-
nia mogły za 100 lat usiąść 
ze swoimi przyjaciółmi w 
jakimkolwiek ogrodzie na 
grillu. 

Życie bliżej siebie? – Brzmi 
to trochę przerażająco, 
to prawda.  A co z naszą 

upragnioną prywat-
nością?  A co z tym 
długim podjazdem 
przy domu?  I z tym 
ładnym płotem? Cóż, 
trzeba będzie o tym 
zapomnieć. 

Nadchodzi czas na no-
we sposoby wspólnego 
życia w mieście i na 
obrzeżach. Mniejsza 
liczba prywatnych 
przestrzeni, ale wię-
cej współdzielenia się 
ze sobą. W związku z 
kurczącymi się zasobami infrastruk-
tury nadchodzi pora, aby odchodzić 
od posiadania na rzecz współdziele-
nia: im więcej przestrzeni dzielimy, 
tym mniej przestrzeni potrzebujemy 
dla siebie. 

Gdybyśmy wykorzystali całą prze-
strzeń, którą marnujemy na flamandz-
kich działkach, frontowych ogrodach 
i podjazdach, automatycznie rozwią-
załoby to wiele problemów. Niektóre 
inwestycje mieszkaniowe mogłyby 
po prostu zniknąć. Przez ponad 100 
lat we Flandrii mogłoby być więcej 
otwartej przestrzeni i prawdziwej na-
tury. Mniej bezsensownej zabudowy, 
mniej przystanków dla pociągów i 
autobusów. Lepszy przepływ ruchu 
i, co najważniejsze, mniej korków. 

To brzmi tak prosto, ale proste nie 
jest. Nasz sposób życia powoduje nasz 
ogromny problem z zakorkowanymi 
drogami. W niektórych miejscach we 
Flandrii zawsze stoimy w korkach. 

Zawsze. Zaszczytny tytuł „najgorsze-
go miejsca” otrzymuje E17 w kierun-
ku Antwerpii, tuż przed „piekielnym” 
Kennedy-tunnel, drugi „przeklęty 
pierścień”, to Brusselse Ring. 

Dlaczego tak jest? To wcale nie jest 
wyższa matematyka. Jedziemy w te 
same miejsca zbyt dużą liczbą samo-
chodów w tym samym czasie. Jak i 
co zrobić, żeby na drogach było mniej 
samochodów? 

Jest wiele możliwości i nie trzeba 
czekać przez kolejne dziesięciole-
cia na nową infrastrukturę. Jednym 
z rozwiązań może być car-pooling, 
system dostosowujący samochód 
osobowy do transportu zbiorowego. 
Polega na zwiększaniu liczby pa-
sażerów w czasie przejazdu samo-
chodem, głównie poprzez kojarze-
nie osób dojeżdżających do pracy 
czy szkoły na tych samych trasach.  

A jak to wygląda teraz? Samochody 
jeżdżą po flamandzkich autostradach 
do pracy, do szkoły, po zakupy, a w 
nim często siedzi tylko jedna osoba. – 
Kierowca. Autostrady we Flandrii są 
przestarzałe, za mało inwestujemy w 
nowe autostrady i bezpieczne ścieżki 
rowerowe. 

A jeśli chcemy stać mniej w tych 
korkach, być może będziemy musieli 
zacząć działać inaczej. Zlikwidować 
zaciszne parki biznesowe wewnątrz 
i na zewnątrz miasta, gdzie po pią-
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tej po południu nikogo już tam nie 
ma. Wiele aktywności może również 
wrócić do miasta, zamiast od niego 
odchodzić. Strefy przemysłowe moż-
na przekształcić w obszary mieszane, 
gdzie życie i praca idą w parze. 

W porcie w Rotterdamie, w Holandii, 
inwestują mnóstwo pieniędzy, aby 
zmodernizować port i przygoto-
wać się na przyszłość, a jednocze-
śnie zapewnić mieszkanie – w por-
cie. Oczywiście zawsze będzie branża, 
której nie da się połączyć z życiem 
prywatnym. 

Ale Flandria, która jest w rzeczywi-
stości jednym wielkim miastem w 
porównaniu do innych regionów na 
świecie, musi również obejmować 
pewne rodzaje przemysłu i pewne 

formy pracy. Betonowa fabryka nie 
musi znajdować się w odległości 10 
km od Brukseli, kiedy to miasto jest 
jej największym beneficjentem. Ale ta 
fabryka musi być ekologiczna i nie-
zbyt głośna, jeśli ma być w mieście. 

Krótko mówiąc, we Flandrii jutra 
będziemy musieli się nauczyć dzie-
lić z innymi. Naszymi samochodami, 
naszą przestrzenią życiową, naszą 
przestrzenią roboczą.  Zamknięcie 
się w podrejonie z pięknym i dużym 
podwórkiem czy ogrodem powoli 
stanie się mrzonką. Czy możemy 
zrobić to wszystko sami? Nie. Tego 
chcieć muszą także politycy. I tu jest 
problem. 

W takim mieście jak Bruksela, z 
niezliczoną liczbą polityków, trudno 

jest zbudować dobrą ścieżkę rowe-
rową. Nie mówiąc o tym, że wielka 
rewitalizacja miasta znajdzie się 
pod wpływem impulsu polityczne-
go. Dlatego bardzo często impuls do 
działania będzie musiał pochodzić od 
nas samych. Od obywateli. 

W tym temacie wiele już się dzieje. Na 
przykład we francuskim Bordeaux 
udało się w ciągu 20 ostatnich lat 
całkowicie przekształcić miasto, z 
którego kiedyś ludzie uciekali przed 
degradacją, zbrodnią i brudem, w 
miejsce, gdzie panuje otwarta prze-
strzeń, a transport publiczny odsunął 
samochody na dalszy plan. I gdzie lu-
dzie chcą znowu żyć. 

I teraz musimy zadać sobie pyta-
nie. Czy Flandria ma być Bordeaux 
przyszłości, czy Bordeaux sprzed 20 
lat? To wybór bardzo indywidualny i 
osobisty. Bardzo subiektywny. W za-
leżności od tego, jaki kierunek wybie-
rzemy jako społeczeństwo, nasze dzie-
ci i wnuki poniosą tego odpowiednie 
konsekwencje. 

Debatę o Flandrii jutra, o mieście 
jutra, powinniśmy rozpocząć wczo-
raj, a dzisiaj zacząć przeprowadzać 
zmiany, bo jutro, niestety, może być 
za późno. W końcu będziemy musieli 
żyć bliżej siebie. Czy nam się to podo-
ba, czy nie. 

Artykuł ukazał się na stronie vtr.be
Tłumaczenie i opracowanie: 

Aleksandra Dobiecka. 
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Trzymiesięczna 
gwarancja najmu 
Właściciele mieszkań, wynaj-
mowanych na wolnym 
rynku, znów będą mo-
gli domagać się od 
nowych lokatorów 
kaucji w wysokości nie 
dwóch, a trzech mie-
sięcznych czynszów. 
Nowy flamandzki 
dekret najmu został ostatecznie za-
twierdzony pod koniec października 
2018 r. w parlamencie fl amandzkim 
i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r. 

Flamandzki rząd opracował specjal-
ny program nieoprocentowanych 
pożyczek dla tych, którzy nie będą w 
stanie zapłacić tak wysokiej kaucji. 
O pożyczkę można się starać tylko w 
przypadku umowy najmu zawartej od 
1 stycznia 2019 r . 

Właściciele wynajmowanych nieru-
chomości, reprezentowani przez or-
ganizację Verenigde Eigenaars, są 
zdania, że kaucja w wysokości trzy-
miesięcznego czynszu to niezbędne 
minimum, ponieważ zbyt często 
zdarzają się sytuacje, kiedy lokator 
zalega z zapłatą czynszu albo oddaje 
mieszkanie w bardzo złym stanie. 

vlaanderen.be 

Opłata za każdy 
przejechany kilometr 
W 2024 lub 2025 roku rząd fl amandz-
ki chce wprowadzić tzw. opłatę kilo-
metrową, która obowiązywałaby na 
wszystkich drogach we Flandrii. 
Dzięki wprowadzeniu podatku od 
przejechanych kilometrów powietrze 
byłoby czystsze, korki na drogach 
mniejsze, a kierowcy częściej korzy-
staliby z alternatywnych środków 
transportu. 

Pomysł polega na zastąpieniu podat-
ku drogowego opłatą w wysokości 

0,125 euro od każdego przejecha-
nego kilometra, co oznaczałoby 
wzrost przychodów budżetowych 

o 3,8 mld euro rocznie – obliczyli 
eksperci. Według ministra Bena 
Weytsa, dochody z opłat mogły-

by służyć obniżeniu podatku od 
samochodów oraz większym inwesty-
cjom w infrastrukturę. 

Gdyby opłata za każdy przejechany 
kilometr weszła w życie, musieliby 
ją także płacić zagraniczni kierow-
cy, którzy jeżdżą po flamandzkich 
drogach. 

hln.be 

Tanieją leki 
antynikotynowe
Od 1 lutego leki wspomagające rzu-
canie palenia będą lepiej refundo-
wane. Palacze będą mniej płacić za 
pakiet startowy i mogą podjąć wię-
cej niż dwie próby rzucenia palenia. 
„Leczenie uzależnienia od tytoniu 
może pomóc ludziom pozbyć się 
uzależnienia, ale cena wielu z nich 
odstrasza” – powiedziała minister 
zdrowia Maggie De Block. 

Każdy, kto chce rzucić palenie, wyma-
ga średnio od 5 do 7 prób. Od 2015 
roku dwie próby są refundowane, te-
raz będą to trzy próby, które można 
powtarzać co pięć lat. 

Zanim palacze uzyskają dostęp do 
pełnego leczenia, muszą poddać się 
dwutygodniowej próbie aby spraw-
dzić, czy dobrze tolerują leki. Za ten 
pakiet startowy płacili do tej pory 
49,95 euro z własnej kieszeni. Od 1 
lutego jest to 9,80 euro dla osób ko-
rzystających ze zniżek, a 14,80 euro 
dla pozostałych. 

Narodowy Instytut Ubezpieczeń 
Zdrowotnych i Emerytalnych (RIZIV) 
dostarczy farmaceutom i innym pra-

cownikom służby zdrowia szczegó-
łowych informacji na temat nowych 
warunków zwrotu pieniędzy.

nieuws.vtm.be 

Nowe zasady korzystania 
z solarium 
Od 1 stycznia każdy, kto chce pójść 
do solarium, musi przedstawić za-
świadczenie lekarskie określające 
typ swojej skóry. Powyższy środek 
został podjęty w celu ochrony ludzi 
o typie skóry 1, najbardziej podatnym 
na uszkodzenia. Fototyp skóry może 
być określony przez lekarza lub przez 
sam salon, jeśli ten posiada urządze-
nie mogące określić wrażliwość skó-
ry. 

Zaświadczenie lekarskie, które klient 
przynosi do solarium, będzie przecho-
wywane jako załącznik do akt klienta. 

standaard.be 

Żłobki otwarte dłużej 
W wyniku decyzji rządu fl amandzkie-
go od stycznia 2019 roku żłobki będą 
mogły otrzymywać dotacje, jeżeli bę-
dą otwarte przez dwanaście godzin 
lub dłużej w ciągu jednego dnia, w 
weekend lub święto. 

To dobra wiadomość dla tych ro-
dziców, którzy kończą pracę późno, 
pracują na zmiany lub w weekendy. 
Żłobki z dłuższymi godzinami otwar-
cia już istnieją, ale jest ich stanowczo 
za mało. 

gwarancja najmu 
Właściciele mieszkań, wynaj-
mowanych na wolnym 
rynku, znów będą mo-

kaucji w wysokości nie 

ku drogowego opłatą w wysokości 
0,125 euro od każdego przejecha-
nego kilometra, co oznaczałoby 
wzrost przychodów budżetowych 

by służyć obniżeniu podatku od 
samochodów oraz większym inwesty-
cjom w infrastrukturę. 
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W ostatnich latach wzrosła liczba 
dzieci oddawanych do żłobka w 
weekend, bo nie tylko rodzice, ale i 
dziadkowie coraz częściej pracują w 
soboty. I nie chodzi o to, aby dzieci 
nagminnie przesiadywały w żłobkach 
po 14 godzin, ale o to, żeby pomóc ich 
rodzicom i opiekunom. 

standaard.be 

Specjalne auta dla 
przyszłych kierowców 
Przyszli kierowcy będą mogli przygo-
towywać się do egzaminu w specjal-
nie przystosowanym aucie.  
Utworzony przez Królewski Klub 
Motoryzacyjny w Belgii (RACB) star-
t-up „Conduct”, umożliwia kandyda-
tom na kierowców wynajęcie auta 
przystosowanego do nauki jazdy. W 
Belgii nigdy wcześniej nie było takiej 
możliwości. 

Zgodnie z obowiązującym w Belgii 
prawem osobie, która uczy się jaz-
dy samochodem, musi towarzyszyć 
krewny lub przyjaciel, który posiada 
prawo jazdy od co najmniej ośmiu lat. 

Inicjatywa „Conduct” umożliwia mło-
dym adeptom wypożyczanie nowych 
samochodów do nauki jazdy, wypo-
sażonych w podwójną kontrolę, do-
datkowe lusterka wsteczne, GPS oraz 
czujniki parkowania. Koszt godziny 
jazdy tak przygotowanym autem wy-
nosi 15 euro (włączywszy w to paliwo 
oraz ubezpieczenie). 

Poza tym w ofercie dostępny jest 
samouczek on-line, który dostarczy 
przyszłym kierowcom dodatkową 
porcję wiedzy. Za pośrednictwem 
platformy internetowej można też 
znaleźć wszystkie potrzebne do uzy-
skania prawa jazdy informacje, takie 
jak np. zasady ruchu drogowego, ko-
deks drogowy, przepisy regionalne i 
prawne. 

Samochód można wynająć za pośred-
nictwem strony internetowej www.
conduct-belgium.be 

niedziela.be 

150 mln euro  
na szkolnictwo 
Flamandzka minister, Hilde Crevits 
poinformowała, że w ciągu najbliż-
szych trzech lat rząd flamandzki pla-
nuje przeznaczyć 150 mln euro na 

stworzenie nowych 
miejsc w szkołach, z 
czego prawie 130 mln 
euro zostanie przeka-
zanych do szkół po-
nadpodstawowych. 
Reszta trafi do pod-
stawówek. 

Pieniądze zasilą 
budżety 27 miast i 
gmin, między inny-
mi: Antwerpii (22,7 
mln euro), Brukseli (5,9 mln euro), 
Gent (12,8 mln euro), Leuven (6,3 mln 
euro), Mechelen (5,8 mln euro). 

Rząd flamandzki od 2010 roku prze-
znaczył na ten cel 372 miliony euro, 
co umożliwiło stworzenie ok. 40 tys. 
nowych miejsc w szkołach podsta-
wowych i w przedszkolach. Teraz 
przyszła pora na zwiększenie liczby 
miejsc w placówkach ponadpodsta-
wowych. 

gva.be 

Najwyższy wzrost płac  
od pięciu lat 
W ciągu roku płace w Belgii wzrosły 
średnio o 4% – wynika z analizy prze-
prowadzonej przez firmę Hudson. W 
opracowaniu uwzględniono dane z 
755 firm sektora prywatnego, za-
trudniających w sumie ponad 189 
tys. osób. To najwyższy wzrost płac 
od pięciu lat. 
 
Począwszy od 2012 roku tempo wzro-
stu płac w Belgii spadało. Wiązało się 
to z trudną sytuacją gospodarczą, 
spowodowaną przez światowy kry-
zys finansowy i kryzys w strefie eu-
ro. Najgorzej było na przełomie 2015 
i 2016 roku, kiedy średni wzrost płac 

wynosił jedynie 1,6% w skali roku.  
 
Teraz sytuacja gospodarcza jest lep-
sza, a wiele firm ma problemy ze 
znalezieniem odpowiednio wykwali-
fikowanego personelu. Aby zachęcić 
nowych pracowników, przedsiębior-
stwa te podnoszą pensje. 
 
Z zebranych danych wynika, że nie 
wszyscy zyskują w równym stopniu. 
12% zatrudnionych w minionym roku 
w ogóle nie dostało podwyżki, a jedna 
czwarta pracowników zadowolić się 
musiała podwyżką mniejszą niż 1%. 

niedziela.be 

Polisa chroni  
przed rozwodem 
Po raz pierwszy ubezpieczyciel w 
Belgii oferuje polisę, która pokrywa 
koszty ewentualnego rozwodu. Firma 
ARAG wprowadziła ubezpieczenie w 
zakresie pomocy prawnej obejmują-
ce wszystkie prawne koszty rozwo-
du: prawników, ekspertów i innych 
kosztów sądowych za 3750 euro. Taki 
rodzaj ubezpieczenia może pozwolić 
stronom dochodzić swoich praw. 

Do tej pory firmy ubezpieczeniowe 
oferowały jedynie niewielką ofertę 
dot. polubownych aspektów proce-
dury (rozwód za obopólną zgodą). W 
przypadku konfliktu między dwiema 
stronami walczącymi ze sobą, nie by-
ło ubezpieczenia, które obejmowało-
by procedurę takiego sporu. 

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla 
par małżeńskich, pomoc dotyczy obu 
stron. Ale polisa może być również 
wykupiona tylko przez jednego z mał-
żonków. Nie można wykupić ubezpie-
czenia, jeśli rozwód jest w toku. 

vrt.be 

Opracowała: Karolina Morawska 
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 Opieka zdrowotna na terenie Unii 
Europejskiej 

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do opieki zdrowotnej w dowolnym państwie członkowskim, 
w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy posia-
danie ubezpieczenia zdrowotnego tylko w jednym kraju. Nie ma potrzeby odprowadzania składek w 
kilku krajach jednocześnie. 

Tymczasowe pobyty za 
granicą, wakacje. 
Osoby posiadające ubezpieczenie 
zdrowotne w jednym kraju przed 
wyjazdem za granicę powinny po-
starać się o Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ)/Europese ziekteverzeke-
ringskaart /la carte européenne 
d’assurance maladie. Karty wyda-
wane są przez krajowy zakład ubez-
pieczenia zdrowotnego. W Belgii są 
to kasy chorych, w Polsce Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ). EKUZ wy-
dawana jest bezpłatnie. Zapewnia do-
stęp do niezbędnych usług państwo-
wej opieki zdrowotnej danego kraju 
na takich samych warunkach jak 
osobom ubezpieczonym w tym kraju. 

Należy pamiętać, iż EKUZ nie obej-
muje kosztów planowanego leczenia 
za granicą. Działa tylko w nagłych, 
nieplanowanych przypadkach, np. 
w razie nagłego zachorowania lub 
wypadku. Ze względu na różnice 
w systemach opieki zdrowotnej po-
szczególnych krajach EKUZ nie gwa-
rantuje również darmowych usług 
medycznych. Jednak po powrocie do 
kraju można ubiegać się o refunda-
cję poniesionych za granicą kosztów 
opieki medycznej. W większości przy-
padków pacjent powinien otrzymać 

zwrot w takiej samej kwocie, jaką 
otrzymałby, gdyby został poddany 
opiece zdrowotnej w swoim kraju. W 
niektórych przypadkach zwrot mo-
że być częściowy. O refundowanych 
kwotach decyduje krajowy zakład 
ubezpieczenia zdrowotnego po zło-
żeniu przez pacjenta odpowiednich 
dokumentów. 

Zmiana miejsca pobytu 
EKUZ nie działa w przypadku 
zmiany kraju zamieszkania. Osoby 
ubezpieczone w jednym kraju, prze-
prowadzające się do innego kraju 
członkowskiego, powinny wystąpić 
do swojego zakładu ubezpieczeń 
zdrowotnych o dokument S1. S1 jest 
poświadczeniem uprawnień do opie-
ki zdrowotnej na podstawie ubezpie-
czenia w innym kraju członkowskim.
W Belgii dokumenty S1 wydają kasy 
chorych, w Polsce NFZ. Dokument 
S1 należy przedstawić w zakładzie 
ubezpieczeń zdrowotnych w nowym 
miejscu (kraju) zamieszkania. Na 
podstawie S1 osoba ubezpieczona ma 
prawo do korzystania z opieki zdro-
wotnej w nowym kraju zamieszkania 
na takich samych zasadach jak osoby 
ubezpieczone w tym kraju. 

S1 ma zastosowanie przeważnie 
w przypadku pracowników trans-
granicznych, np. mieszkających w 

Holandii a pracujących w 
Belgii, emerytów, 
którzy przeprowa-
dzają się do kraju, 

w którym nie mają 
prawa do świadczeń 

emerytalnych lub w przy-
padku osób niezdolnych do 

pracy (ciężko chorych lub in-
walidów), którzy w nowym kra-

ju zamieszkania nie posiadają 
ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, 

które przeprowadzają się do innego 
kraju ze względów zarobkowych, au-
tomatycznie przystępują do systemu 

opieki zdrowotnej w tym kraju. Takie 
osoby nie potrzebują formularza S1. 
W niektórych krajach nabycie prawa 
do świadczeń zdrowotnych wymaga 
odpowiedniego okresu ubezpiecze-
nia. Np. osoby przeprowadzające się 
do Belgii ze względów zarobkowych 
muszą wykazać odpowiedni okres 
ubezpieczenia zdrowotnego (min. 
6 miesięcy) aby otrzymać prawo do 
świadczeń chorobowych (zasiłków 
chorobowych i rent inwalidzkich). 
W takiej sytuacji potrzebny jest doku-
ment E104, wystawiany przez krajowy 
zakład ubezpieczenia zdrowotnego w 
kraju poprzedniego pobytu/zatrudnie-
nia. 

Praca w kilku krajach 
UE jednocześnie, 
świadczenie emerytalne a 
ubezpieczenie zdrowotne. 
Osoby, które pracują w kilku krajach 
europejskich jednocześnie, odprowa-
dzają składki na ubezpieczenie zdro-
wotne tylko w jednym kraju. Jest to 
przeważnie kraj zamieszkania. 

Jeśli w kraju zamieszkania pracownik 
wykonuje mniej niż 25% działalności 
zarobkowej, a siedziba pracodawcy 
mieści się w innym kraju niż kraj 
zamieszkania pracownika, wówczas 
pracownik podlega systemowi ubez-
pieczenia zdrowotnego kraju, w któ-
rym zarejstrowana jest działalność 
pracodawcy. 
Osoby, które otrzymują świadczenia 
emerytalne w jednym kraju, a miesz-
kają i pracują w innym kraju, wów-
czas podlegają ubezpieczeniu zdro-
wotnemu kraju, w którym mieszkają 
(i pracują). 

Tak jest w przypadku osób pobiera-
jących emerytury z Polski i jednocze-
śnie pracujących w Belgii. W takiej 
sytuacji z polskich świadczeń emery-
talnych nie powinny być potrącane 
składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

rantuje również darmowych usług 
medycznych. Jednak po powrocie do 
kraju można ubiegać się o refunda-
cję poniesionych za granicą kosztów 
opieki medycznej. W większości przy-
padków pacjent powinien otrzymać 

wotnej w nowym kraju zamieszkania 
na takich samych zasadach jak osoby 
ubezpieczone w tym kraju. 

S1 ma zastosowanie przeważnie 
w przypadku pracowników trans-
granicznych, np. mieszkających w 

Holandii a pracujących w 

w którym nie mają 
prawa do świadczeń 

emerytalnych lub w przy-
padku osób niezdolnych do 

pracy (ciężko chorych lub in-
walidów), którzy w nowym kra-

ju zamieszkania nie posiadają 
ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, 

które przeprowadzają się do innego 
kraju ze względów zarobkowych, au-
tomatycznie przystępują do systemu 
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Planowane leczenie  
za granicą 
Osoby, które planują wyjazd za gra-
nicę w celu poddania się leczeniu, 
muszą uprzednio uzyskać zgodę in-
stytucji ubezpieczenia zdrowotnego 
w swoim kraju. W przypadku zmiany 
kraju zamieszkania w celu leczenia 
należy wystąpić o dokument S1. W 
przypadku wyjazdu za granicę tylko 
na okres leczenia należy wystąpić 
o dokument S2, który jednocześnie 
jest zgodą krajowych organów ubez-
pieczeniowych na leczenie w innym 
kraju członkowskim. Zgodnie z infor-
macjami, zamieszczonymi na stronie 
Komisji Europejskiej, pacjent musi 
uzyskać uprzednią zgodę (S2) na le-
czenie za granicą w trzech przypad-
kach: 
1) świadczeń wymagających pozosta-
nia w szpitalu na co najmniej jedną 
noc; 
2) wysokospecjalistycznych i kosztow-
nych świadczeń; 
3) w określonych poważnych przy-
padkach związanych z jakością lub 
bezpieczeństwem opieki zapewnianej 
za granicą. 
Dokument S2 należy przedłożyć w 
zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych 
w kraju, do którego wyjeżdża się w 
celu leczenia. 

W przypadku planowanego leczenia 
szpitalnego konieczna jest uprzednia 

zgoda zakładu ubezpieczenia zdrowot-
nego (w Belgii kasa chorych, w Polsce 
NFZ). Jeśli zgoda zostanie udzielona, 
koszty leczenia zostaną pokryte na 
zasadach obowiązujących w kraju, w 
którym pacjent poddaje się leczeniu. 
Jeśli pacjent decyduje się na leczenie 
szpitalne za granicą bez uprzedniej 
zgody instytucji ubezpieczeniowej, 
sam będzie musiał pokryć koszty le-
czenia. Po powrocie do kraju może 
ubiegać się o refundację, jednak nie 
ma gwarancji, iż ją otrzyma. 
 
W przypadku leczenia poza szpital-
nego można ubiegać się o uprzednią 
zgodę (S2) lub poddać się takiemu 
leczeniu bez uprzedniej zgody, a po 
powrocie do kraju wnioskować o re-
fundację kosztów leczenia. W takim 
przypadku ubezpieczenie powinno 
pokryć koszt leczenia na zasadach 
kraju, w którym jest się ubezpieczo-
nym. 

Zakład ubezpieczeń zdrowot-
nych danego kraju może odmó-
wić zgody na leczenie za granicą 
ze względu na bezpieczeństwo 
pacjenta lub jeśli odpowiednia 
opieka zdrowotna może zostać 
zapewniona w kraju, w któym pa-
cjent jest ubezpieczony. Pacjent 
ma prawo odwołać się od takiej 
decyzji. 

Recepty 
Recepta, wydana w innym pań-

stwie członkowskim, powinna być 
uznana w kraju pochodzenia pa-
cjenta i na odwrót. Zasada ta ma 
zapewnić właściwe kontynuowanie 
leczenia podjętego w innym państwie 
UE po powrocie do swojego kraju. 
Przepisany lek musi być wydany pa-
cjentowi pod warunkiem, że w danym 
kraju jest on dopuszczony do sprze-
daży i dostępny. 

Więcej informacji na temat opie-
ki zdrowotnej w krajach Unii 
Europejskiej można uzyskać w 
Belgii w kasach chorych, w Polsce 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Aldona Kuczyńska-Naskręt 

Źródło: 
Opracowanie własne 

http://ec.europa.eu/social/ 
www.nfz.gov.pl/ 
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 One Billion Rising
Nazywam się Miliard. Miliard za jedną, jedna za miliard. 
14 lutego 2019 roku po raz kolejny kobiety na całym świecie spotkają się, żeby zaprotestować 
przeciwko przemocy, jaka je spotyka. 

Tym razem hasłem przewodnim 
jest „zgoda”. Zgoda to wzajemne 
porozumienie, wymuszanie to za-
wsze przemoc. Tylko „tak” ozna-
cza zgodę na seks, a „nie” znaczy 
„nie”. To musi się stać oczywiste. 

One Billion Rising to globalny pro-
test, akt solidarności i odmowa zaak-
ceptowania przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt, jako zgodnych z koleją 
losu. To nowa epoka i nowy sposób 
bycia. 

One Billion Rising to akcja przeciw-
ko wszelkim formom przemocy wo-
bec kobiet i dziewcząt, organizowa-
na na całym świecie w Walentynki. 
Wspólnym mianownikiem corocznej 
akcji jest taniec – potężna siła, która 
wyzwala pozytywną energię i łączy. 
Kobiety tańczą i mówią – dość. Dość 
traktowania ich ciał w sposób przed-
miotowy. 

Dlaczego właśnie taniec? Wydawać 
by się mogło, że taka forma protestu 
niczego nie daje. Chodzi przecież 
o bardzo ważne kwestie, o zmianę 
prawa, odpowiednio przygotowane 
ustawy i uchwały, całodobową po-
moc i opiekę dla maltretowanych 
kobiet. Wprawdzie tańcem świata 
się nie zmieni, ale to właśnie taniec 
jest bardzo widoczną formą prote-
stu. Wyzwala on siłę do powiedzenia 
STOP i jest symbolicznym zerwaniem 
łańcuchów przemocy. 

Oficjalnym hymnem – motywem 
przewodnim ONE BILLION RISING, 
jest kompozycja Teny Clark i Tima 
Heintza „Break the Chain” (Rozerwij 
łańcuch). 

Początek 
Akcję One Billion Rising (OBR) za-
początkowała Eve Ensler, działacz-
ka feministyczna, autorka słynnych 
„Monologów waginy”, która w 2011 
roku, po fali gwałtów w USA napisała: 

„Mam dość mówienia o gwałcie pięk-
nymi słówkami. To trwało zbyt długo; 

byłyśmy zbyt wyrozumiałe. To nasza 
kolej, by GWAŁTOWNIE domagać się 
uwagi w każdej szkole, w parku, w ra-
diu, w telewizji, domu, biurze, fabryce, 
obozie dla uchodźców, bazie wojsko-
wej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali 
sądowej, ONZ”. 

„Ludzie muszą – raz na zawsze – zdać 
sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy 
twoje ciało przestaje być twoje, gdy 
twój świat rozpada się jak domek 
z kart, a psychika zostaje rozdarta 
na strzępy. Musimy połączyć się we 
wspólnym buncie i pasji, by zmienić 
sposób myślenia o gwałcie”. „Żyjemy 
na planecie, na której w ciągu swoje-
go życia około miliarda kobiet padnie 
lub padło ofi arą gwałtu. – MILIARD 
KOBIET!”. 

Eve Ensler zapowiedziała wtedy ak-
cję „Powstanie Ofi ar Gwałtu – ONE 
BILLION RISING”. 14 lutego 2013 
roku, w Walentynki, po raz pierwszy 
kobiety i mężczyźni na całym świe-
cie wspólnie protestowali przeciwko 
przemocy seksualnej i fi zycznej. W 
ciągu kolejnych lat akcja rozwijała się, 
przyłączali się do niej kolejni ludzie z 
kolejnych krajów, miast i wsi. 

Zatrważające fakty i liczby 
Z danych opublikowanych przez ONZ 
wynika, że ponad 600 milionów kobiet 
żyje w krajach, w których przemoc w 
rodzinie nie jest uważana za przestęp-
stwo. Powyższy problem nie dotyczy 
tylko krajów w mniemaniu przecięt-
nego człowieka „egzotycznych”, czy 
jak to lubimy określać „zacofanych”, 
w których z powodu zakorzenionych 
politycznie, kulturowo czy religijnie 
stereotypów kobieta zajmuje w spo-
łeczeństwie ostatnie miejsce. 

Kobiety gwałcone, maltretowane i 
poniewierane są także wśród nas, 
w Europie, która szczyci się posza-
nowaniem praw człowieka. Kobiety 
dręczone są przez ojców, synów, bra-
ci, czy współpracowników. Większość 
kobiet, które doświadczyły przemocy 
i gwałtów, nie zgłasza tego faktu na 

policję. Dlaczego? Przede wszystkim 
dlatego, że nie wierzą one w żadną 
sprawiedliwość, boją się społeczne-
go potępienia i ewentualnych konse-
kwencji. 

Gwałcone i maltretowane są nie tylko 
dorosłe kobiety. Z policyjnych danych 
wynika, że na całym świecie coraz 
częściej ofi arą molestowania padają 
małe dziewczynki i młode dziewczę-
ta, które stanowią aż 50 procent ofi ar 
przemocy. 

Co roku ponad jedna trzecia kobiet 
na świecie pada ofi arą przemocy psy-
chicznej, fi zycznej lub seksualnej. W 
tym blisko 40 procent z nich zginęło 
z ręki mężów, ojców czy braci. Co ro-
ku więcej kobiet w wieku do 44 lat 
umiera na skutek przemocy ze strony 
mężczyzn, niż na raka lub w wypad-
kach drogowych. 

Najwyższy wskaźnik przemocy wo-
bec kobiet ma miejsce w Afryce, 
na Bliskim Wschodzie i w Azji 
Południowo-Wschodniej (40%). 
W krajach Ameryki Łacińskiej i 
Południowej – 30%, w Europie i Azji 
– 25%, w Ameryce Północnej – 23%. 

Wszyscy o tym wiedzą, 
prawie wszyscy milczą. 
Przemoc domowa, psychiczna, cy-
berprzemoc, gwałty oraz przemoc 
na tle seksualnym to wciąż istotny 
problem w Europie. Agencja Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
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opublikowała w 2015 roku wyniki naj-
większego do tej pory badania mają-
cego ukazać skalę zjawiska przemocy 
wobec kobiet w UE. Badaniem objęto 
42 tysiące losowo wybranych kobiet 
z 28 krajów Unii. 

Podane do publicznej wiadomości 
wyniki są wstrząsające, ale według 
opinii autorów badania, nie do końca 
odzwierciedlają cały ogrom zjawiska 
przemocy wobec kobiet, ponieważ 
wiele z nich nie chciało rozmawiać na 
temat upokorzeń, jakich doznały ze 
strony mężczyzn. Większość kobiet, 
które stały się ofiarami mężczyzn, nie 
zgłasza nikomu przypadków przemo-
cy. Nie wierzą w sprawiedliwość, boją 
się upokorzeń i reperkusji. Jedną z 
przyczyn jest nadal niewystarczający 
system wsparcia dla takich kobiet. 

Przeprowadzone badania 
pokazują, że: 
• W Unii ponad 62 miliony kobiet w 
wieku do 15 lat doświadczyło przemo-
cy fizycznej lub seksualnej. 
• Co tydzień 50 kobiet umiera z powo-
du męskiej przemocy domowej. 
• 95% wszystkich aktów przemocy 
wobec kobiet ma miejsce w zaciszu 
domowym. 
• Co druga kobieta w UE ma do czy-
nienia przynajmniej z jedną formą 
molestowania seksualnego. 
• 75% kobiet piastujących najwyższe 
kierownicze stanowiska doświad-
czyło molestowania seksualnego w 
miejscu pracy. 
• Aż co czwarta kobieta jest ofiarą 
przemocy fizycznej lub seksualnej 
będąc w okresie ciąży, co zwiększa 
prawdopodobieństwo poronienia. 

• Przemoc wobec kobiet kosztuje 226 
miliardów euro rocznie, co stanowi 
prawie 2% rocznego budżetu UE. 
• W ciągu ostatnich pięciu lat pro-
filaktyczne kampanie, dotyczące 
przemocy seksualnej, zostały uru-
chomione tylko w 11. z 28. państw 
członkowskich UE. 
• Obwinianie ofiary przemocy sek-
sualnej, a nie sprawcy tego występ-
ku, jest nadal bardzo powszechne w 
Europie. 
• 67% kobiet nie zgłosiło policji, ani 
żadnej organizacji, przypadków prze-
mocy ze strony partnera. 

W czołówce unijnych krajów, w któ-
rych kobiety doświadczają przemo-
cy ze strony mężczyzn, jest Belgia. 
Ofiarami przemocy fizycznej i seksu-
alnej co roku pada 9% mieszkanek 
tego kraju (w skali Europy ten wskaź-
nik wynosi 4%). Wykorzystywania 
seksualnego przed ukończeniem 15 
roku życia doświadcza 14% dziew-
czynek (średnia w Europie to 12%). 
Psychicznej przemocy ze strony 
partnera każdego roku doświadcza 
ponad 12% mieszkanek tego kraju. 
Szacuje się, że każdego dnia w Belgii 
dochodzi do około 130 przypadków 
nękania kobiet. Na wokandę sądową 
trafia nikły procent tych spraw, a wy-
roki skazujące zapadają rzadko. 

Polska zieloną  
wyspą Europy? 
Powołując się na badania prze-
prowadzone przez Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, 
Polska znajduje się w gronie krajów 
o najniższej skali przemocy wobec 
kobiet i jawi się jako zielona wyspa. 

Że niby tej przemocy wobec kobiet 
jest dużo mniej niż w innych krajach. 

Tylko że w Polsce tabu istniejące wo-
kół przemocy w rodzinie powoduje, że 
trudno jest zbadać skalę tego zjawi-
ska. Od momentu złożenia wniosku 
o odseparowanie sprawcy od ofiary 
przemocy, do momentu wydania go 
przez sąd, upływa średnio 153 dni. 
W tym czasie ofiara i sprawca mogą 
mieszkać w jednym domu i nadal, w 
środku Europy kobiety doświadczają 
tej przemocy. 

Panuje opinia, że kobiety w Polsce nie 
mówią o doświadczaniu przemocy. 
Wstydzą się i obwiniają się. Uważają, 
że brudy pierze się we własnym do-
mu. 

Tymczasem w Polsce przemocy fizycz-
nej i seksualnej doświadcza od 700 
tysięcy do miliona kobiet. W tym ok. 
200-250 tysięcy to panie, które padły 
ofiarami gwałtów. Większość z nich 
nie zgłasza tego faktu na policję, bo 
boją się ponownej traumy, niekompe-
tencji urzędników i funkcjonariuszy 
państwa, którzy podważają wiarygod-
ność ofiary. 

W naszym kraju dochodzi do ujaw-
nienia zaledwie 8% popełnionych 
przestępstw seksualnych. W ponad 
90% zgwałceń sprawcy pozostają 
bezkarni. Rośnie także liczba kobiet 
zabitych na tle przemocy domowej – 
to około 33% wszystkich zabójstw w 
Polsce. Każdego roku w wyniku „nie-
porozumień domowych” życie traci 
150 kobiet. 

Tyle statystyki. Bitych, gwałconych i 
maltretowanych kobiet każdego dnia 
jest coraz więcej. Są one bezbronne, 
a sprawcy na ogół pozostają bezkar-
ni. Dlatego w tym roku, na całym 
świecie, kobiety, mężczyźni i dzieci, 
o różnych kolorach skóry, preferen-
cjach politycznych i religijnych, znów 
zatańczą w ramach protestu przeciw-
ko przemocy wobec kobiet. 

Anna Janicka 

Źródła: 
Raport Komisji Europejskiej na 

temat przemocy wobec kobiet, PAP, 
„De Standaard”, feminoteka.pl, 

 wysokieobcasy.pl, tokfm.pl
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 Przegląd prasy polskiej 
Zmiany w 500 plus 
Najprawdopodobniej jeszcze w tym 
roku nastąpią zmiany w programie 
„Rodzina 500 plus”. Minister Elżbieta 
Rafalska powiedziała, że „konieczne 
będzie podniesienie kryterium docho-
dowego”. 

To kryterium musi być takie, żeby 
500 plus było dostępne nawet wtedy, 
kiedy minimalne wynagrodzenie jest 
dzielone przez dwa. To jest punkt wyj-
ścia. Moim zdaniem propozycję po-
znacie państwo nie później niż pod 
koniec pierwszego kwartału 2019 r. 
– dodała.

Zapowiadane podniesienie progu 
dochodowego ma związek z płacą 
minimalną, która od 1 stycznia wy-
nosi 2250 zł.  Minimalna pensja z 
2019 r. (1634 zł na rękę) będzie bra-
na pod uwagę przy ustalaniu prawa 
do otrzymywania m.in. „500 plus” w 
kolejnym okresie świadczeniowym – 
od października 2020 r. do września 
2021 r. Zgodnie z obecnym kształtem 
programu rodzic, samotnie wychowu-
jący jedno dziecko i utrzymujący się 
w 2019 r. z minimalnej pensji, będzie 
zarabiać o 34 złote za dużo, by otrzy-
mać świadczenie. 

MRPiPS przypomina, że podwyż-
ka płacy minimalnej od 2019 r. nie 
skutkuje weryfi kacją przyznanych już 
świadczeń. W ramach „500 plus” pra-
wo do świadczenia na pierwsze dziec-
ko, na nowy okres świadczeniowy, 
jest wyliczane na podstawie dochodu 
z 2017 r. 

businessinsider.com.pl 

Rośnie minimalna płaca 
Od stycznia 2019 roku minimalne 
miesięczne wynagrodzenie wzrosło 
do 2 tys. 250 zł brutto. Oznacza to, 
że netto, czyli „na rękę” polski pra-
cownik będzie mógł otrzymywać 
najmniej 1634 złote (poprzednio 
1500 zł). Z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że  na pod-
wyżce skorzysta 1,5 miliona pracow-
ników zarabiających wynagrodzenie 
na minimalnym poziomie.
Jeżeli chodzi o  minimalną stawkę 
godzinową, to z 13,70 zł w 2018 roku 
wzrośnie ona do 14,70 zł w 2019 ro-

ku. Minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska planu-
je, by do minimalnej płacy nie wli-
czać dodatku za staż pracy. Obecnie 
nie  wlicza się dodatków nocnych, 
dodatku za  nadgodziny, nagrody 
jubileuszowej, odprawy emerytalnej 
oraz odprawy rentowej. 

Polskich pracowników z pewnością 
nie pocieszy informacja, że do śred-
niej unijnej nadal brakuje im wiele. 
Średnio w krajach Unii Europejskiej 
zarabia się blisko 2,9 tys. euro brut-
to, czyli trzy razy więcej niż w Polsce. 
Według prognoz, średnie wynagro-
dzenia w  naszym kraju dogonią 
te unijne za 59 lat.

wprost.pl 

Emeryci i renciści 
dostaną więcej 
Od 1 marca 2019 r. najniższa eme-
rytura, renta z tytułu całkowitej nie-
zdolności do pracy, renta rodzinna i 
renta socjalna wzrosną do 1100 zł. 
Obecnie jest to 1029,80 zł. 

Według rządowej nowelizacji 
najniższa renta z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy 
wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. 
Modyfi kacja zasad waloryza-
cji będzie miała zastosowanie 
także do emerytur i rent rol-
ników, służb mundurowych 
oraz emerytur pomostowych 
i nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych. 

Według rządowych szacunków pod-
wyżką zostanie objętych około 6,2 
mln emerytów. Na nowych zasadach 
zyskają przede wszystkim osoby, 
których świadczenie nie przekracza 
2147,30 zł brutto.

businessinsider.com.pl 

Nowe miasta 
na mapie Polski 
Od nowego roku status miasta uzy-
skało dziesięć miejscowości. Rząd 
podjął decyzję o przyznaniu tego 
statusu miejscowościom: Koszyce, 
Lubowidz, Nowa Słupia, Pierzchnica, 
Szydłów i Wielbark. Z kolei status 
miasta został przywrócony również 
miejscowościom: Nowy Korczyn, 

Oleśnica, Opatowiec i Pacanów. 
Oznacza to, że od początku 2019 roku 
w Polsce będzie już 940 miast. 

Nadanie statusu miasta było poprze-
dzone konsultacjami społecznymi z 
mieszkańcami, a następnie opiniowa-
ne przez Radę Gminy. Dla tych miej-
scowości uzyskanie tego statusu wią-
że się m.in. ze zmianą wizerunkową 
i większym prestiżem miejscowości. 

businessinsider.com.pl 

„Opieka 75 plus” dla 
seniorów z małych gmin 
Od tego roku Program Opieka 75+ 
obejmuje nie tylko osoby samotne w 
wieku 75 lat i więcej, ale też osoby 
pozostające w rodzinach. Chodzi o se-
niorów mieszkających na terenach 
gmin do 60 tysięcy mieszkańców. 

Celem programu jest zwiększenie do-
stępności do usług opie-

kuńczych dla se-
niorów 

z a -
mieszkałych 

na terenach małych 
gmin. Jest to zadanie wła-

sne gmin, ale mogą one skorzy-
stać z 50-procentowego dofinanso-
wania. 

W 2018 roku do programu przystą-
piło około 360 gmin, czyli około 40 
procent gmin, które mogłyby przy-
stąpić. Ministerstwo rodziny, pracy 
i polityki społecznej zachęca gminy 
do udziału w tym programie. 

tvp.info 

Kara za brak OC 
Od 1 stycznia 2019 wzrosła wysokość 
kary za brak obowiązkowego ubez-
pieczenia OC. Każde zarejestrowane 
auto, niezależnie od tego czy używa-
ne codziennie czy stojące w garażu, 
musi posiadać taką polisę. Kwotę 
kary za jej brak w 2019 wyliczono 

Od 1 marca 2019 r. najniższa eme-
rytura, renta z tytułu całkowitej nie-
zdolności do pracy, renta rodzinna i 
renta socjalna wzrosną do 1100 zł. 

Według rządowych szacunków pod-
wyżką zostanie objętych około 6,2 

niorów mieszkających na terenach 
gmin do 60 tysięcy mieszkańców. 

Celem programu jest zwiększenie do-
stępności do usług opie-

kuńczych dla se-
niorów 

z a -
mieszkałych 

na terenach małych 
gmin. Jest to zadanie wła-

sne gmin, ale mogą one skorzy-
stać z 50-procentowego dofinanso-
wania. 
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na podstawie informacji o płacy mi-
nimalnej. Od nowego roku wzrasta 
ona do 2250 zł.
Przykładowo za nieubezpieczenie sa-
mochodu osobowego przez ponad 2 
tygodnie po terminie zapłacimy karę 
nie 4200 zł, ale już 4500 zł. 

fakt.pl

Kiedy kradzież jest 
przestępstwem? 
Zmieniony został próg finansowy, od 
jakiego kradzież według prawa staje 
się przestępstwem. To istotne, bo za 
czyn zakwalifikowany jako wykrocze-
nie grozi kara grzywny, a za przestęp-
stwo do 5 lat więzienia. Teraz będzie 
to stała granica 500 złotych. 

Jest to stały próg, który zmienić 
może tylko kolejna nowelizacja. 
Ministerstwo Sprawiedliwości jest 
przekonane, że zmiana ta pozwoli na 
skuteczniejsze zwalczanie drobnych 
kradzieży. 

fakt.pl 

Szantaż – nowa  
broń fiskusa 
Podatnik będzie musiał wybierać: 
albo zgadza się z wynikiem kontro-
li i pokornie płaci podatek, albo się 
nie zgadza, idzie do sądu i naraża na 
dodatkowe koszty, w tym sankcje i 
odsetki. 

Rząd chce, aby podatnicy po kontroli 
nie mogli cofnąć jej skutków. Na razie 
chodzi o postępowania celno-skarbo-
we, ale wysoce prawdopodobne jest, 
że urzędnicy wezmą się również do 
tych podatkowych. 

Chodzi o to, że po kontroli celno-skar-
bowej podatnik nie będzie już mógł 
złożyć korekty deklaracji, dopłacić 
podatku, a następnie odwrócić skut-
ków tej korekty. 

Obecnie firmy najpierw wpłacają da-
ninę, a później żądają stwierdzenia 
nadpłaty podatku (to inny tryb postę-
powania) i idą do sądu. Jeśli wygrają, 
fiskus musi im zapłacić odsetki. 

Taki system jest niekorzystny z punk-
tu widzenia fiskusa, dlatego rząd chce 
go zmienić. W rezultacie podatnik, 
który zgodzi się z wynikami kontroli 
i wpłaci daninę, straci w ogóle prawo 
do sądu. Z kolei, jeśli będzie przeko-

nany o swojej racji i nie zgadza się 
z wynikami kontroli, może się to za-
kończyć nakazem zapłaty odsetek 
i poniesieniem odpowiedzialności 
karnoskarbowej. 

 „Dziennik Gazeta Prawna” 

Sieć pochłania dzieci 
Co trzeci nastolatek korzysta z ko-
mórki po północy i niewiele śpi. 
„Cyfrowe dzieci” są pochłonięte przez 
telewizję, Internet, gry komputerowe 
czy smartfony. 

„Przez stałą obecność urządzeń cyfro-
wych co trzeci nastolatek zabiera się 
do lekcji dopiero dwie godziny przed 
północą – wynika z badania Centrum 
Profilaktyki Społecznej (CBS). 

Prof. Mariusz Jędrzejko z CBS, jeden 
z kierowników projektu badawcze-
go, podkreśla, że niekontrolowane 
użytkowanie technologii cyfrowych 
ma wpływ na rozwój dziecka i – jak 
zaznaczył – pociąga za sobą wysokie 
ryzyko niedosypiania, a to prowadzi 
do zaburzeń: zmęczenia, niskiej kon-
centracji, trudności w nauce. 

Gazeta Rzeczpospolita informuje, że 
„Sondaż objął ponad tysiąc uczniów 
mających od 10 do ponad 17 lat (z pię-
ciu województw). Niezależnie od tego 
opiniami na temat korzystania przez 
dzieci z urządzeń cyfrowych podzielili 
się rodzice. 

Wnioski są alarmujące. Telefon ko-
mórkowy jest ostatnim urządzeniem 
cyfrowym, z jakim dziecko ma kon-
takt, zanim zaśnie, i pierwszym, po 

które sięga po przebudzeniu – wska-
zuje badanie. 

„Rzeczpospolita” 

Nowe godło 
Polskie godło państwowe się zmieni. 
Chodzi m.in. o to, by dostosować je 
do wymogów grafiki komputerowej. 
Zmiany mogą wejść w życie jeszcze 
w tym roku.

Co się zmieni w godle? „Skrzydła orła, 
które obecnie wcale nie są identycz-
ne, mają stać się lustrzanymi odbi-
ciami. Korona dostanie prześwity, a 
złote mają stać się całe nogi orła aż do 
kolan, a nie tylko szpony, jak teraz” – 
czytamy w „Rzeczpospolitej”. Wartość 
zamówienia na opracowanie nowego 
godła wynosi około 100 tys. zł. 

Z kolei za opracowanie załączników 
muzycznych do ustawy resort zapła-
ci 200 tys. zł. Chodzi o uchwalenie 
nowych wersji na różne aranżacje. 
Obecnie Mazurek Dąbrowskiego jest 
rozpisany tylko na głos, fortepian i 
głos z fortepianem. 

Zostaną przygotowane opracowania 
na składy: orkiestra symfoniczna, 
chór i orkiestra symfoniczna, chór, 
mała orkiestra symfoniczna, orkiestra 
kameralna, głos solo z fortepianem, 
orkiestra dęta. Inne możliwe składy 
są jeszcze przedmiotem dyskusji 
– informuje Adelina Kumor z dzia-
łu promocji Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina. 

„Rzeczpospolita” 

Opracowała: Katarzyna Frankowska 
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 Dopłaty do czynszu za wynajmowane 
mieszkanie 

W Polsce wciąż istnieje spora luka w segmencie mieszkaniowym. Brakuje lokali dla osób, które za-
rabiają za mało, by dostać kredyt w banku, ale za dużo, by otrzymać mieszkanie komunalne. Według 
danych rządu w takiej sytuacji jest około 40 proc. społeczeństwa – głównie są to ludzie młodzi, którzy 
rozpoczynają karierę zawodową i nie mają etatu. I takim osobom, od 1 stycznia, w ramach ustawy „o 
pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania”, 
nazwaną „Mieszkanie na Start”, rząd będzie dopłacał do czynszu w wynajmowanym mieszkaniu. 

W pierwszym roku na dopłaty w bu-
dżecie ma być zarezerwowana kwota 
200 milionów złotych. Później co roku 
kwota ta ma rosnąć o kolejne 200 mi-
lionów, aż w 2034 roku ma osiągnąć 
docelowy poziom 3,2 miliardów rocz-
nie. 

W trakcie prac nad ustawą doszło 
do zmian w najważniejszych jej za-
łożeniach. Przede wszystkim zwięk-
szone zostały środki fi nansowe, ale 
też wprowadzono coroczną kontrolę 
dochodów benefi cjentów. Dzięki tym 
zmianom publiczne pieniądze ma-
ją w większym stopniu trafi ać 
do osób, które faktycznie 
potrzebują pomocy. 

Co trzeba 
wiedzieć 
Osoba starająca się o dopłatę 
i przystępująca do programu 
nie może posiadać mieszka-
nia lub domu, a wynajmu-
jąc mieszkanie z dopłatą od 
państwa obowiązuje ją zakaz 
podnajmu. Jeżeli w drodze 
dziedziczenia najemca otrzy-
ma dom lub lokal w spadku, 
traci prawo do dopłat (nie dotyczy 
sytuacji, kiedy w ramach dziedzicze-
nia najemca dostanie tylko udział w 
lokalu). 

Pomoc fi nansowa trafi  do osób wy-
najmujących mieszkania przez dłu-
gi czas. Warunek jest jeden – musi 
to być mieszkanie nowe, właśnie 
oddawane do użytku, wybudowane 
specjalnie z myślą o tym programie, 
albo zasiedlane po raz pierwszy. 

Jeżeli rząd nie znajdzie wystarczają-
co dużo deweloperów chętnych do 
udziału w projekcie, może okazać 
się, że mieszkań z dopłatami będzie 
znacznie mniej niż chętnych. 

Za nabór najemców odpowiadać bę-
dą gminy. Na podstawie kryteriów 
ustalonych przez gminy (wybranych 
z kryteriów ustawowych, np. wyso-
kość dochodów, liczba dzieci, nie-
pełnosprawność, migracje za pracą) 
powstanie lista najemców, z którymi 
inwestor będzie zawierać umowy naj-
mu. Warunkiem będzie posiadanie 
przez najemców zdolności do regu-
larnego opłacania czynszu. 

Gminy będą mogły zastosować pre-
ferencje dla emerytów, osób wycho-
wujących dzieci, niepełnosprawnych, 
osób, które utraciły dach nad głową, 
czy osób przeprowadzających się w 
celu podjęcia pracy czy nauki oraz 
osób, które straciły dach nad głową 
w związku z katastrofą budowlaną 
lub spustoszeniem wywołanym przez 
żywioł. Nie każdy zakwalifi kowany do 
najmu będzie od razu otrzymywał do-
płaty. Może się więc zdarzyć, że nie-
pełnosprawny emeryt o wysokich 
dochodach zamieszka w bloku zbudo-
wanym w porozumieniu z gminą, ale 
wtedy nie będzie korzystał z dopłat. 

Jaka dopłata?
Pieniądze będą przyznawane na 15 
lat. Z wyliczeń Open Finance wyni-
ka, że na przeciętnego benefi cjenta 
przypadać będzie około 54 zł dofi nan-
sowania. Ta kwota rozłożona ma być 
na 15 lat, a więc miesięcznie daje to 
300 złotych. W konkretnym przypad-
ku wartość może być skrajnie różna. 

Kluczową rolę będzie odgrywał koszt 
budowy metra kwadratowego miesz-
kania na danym terenie i powierzch-
nia danego lokalu. Znaczenie będzie 
też miała liczebność gospodarstwa 
domowego. Osoba samotna dostanie 
dopłatę do maksymalnie 20 metrów. 

Każdy kolejny członek rodziny to 
dodatkowe 15 metrów, wobec 
których stosowane ma być 

dofi nansowanie. Dwuosobowa 
rodzina dostanie więc dopłaty do 
maksymalnie 35 metrów, rodzina z 
jednym dzieckiem do 50 metrów, a 
rodzina z dwójką pociech do 65 me-
trów. 

Wysokość dopłaty zależy jednak od 
wielkości wynajmowanego miesz-
kania, lokalizacji i liczby osób w 

gospodarstwie domowym. Rodzina 
z jednym dzieckiem dostanie mniej-
szą dopłatę niż rodzina z piątką czy 
dziesiątką pociech. Załóżmy,  że fa-
milia składa się z rodziców i trójki 
dzieci i chce wynająć mieszkanie w 
Warszawie. Taka rodzina mogłaby 
otrzymywać z budżetu co miesiąc 690 
złotych dopłaty. Przez 15 lat daje to 
imponującą kwotę 124,2 tys. złotych 
– wynika z szacunków Open Finance. 
W ustawie nie ma jednak określonej 
górnej granicy kwoty, którą może 
otrzymać familia. 

Otrzymywana co miesiąc dopłata 
będzie stała. Na przykład jeśli bene-
fi cjent otrzyma w pierwszym roku 
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300 złotych miesięcznie, to utrzymu-
jąc się w programie przez 15 lat, tak-
że w ostatnim roku dostawać będzie 
po 300 złotych miesięcznie. Oznacza 
to, że realna wartość dopłaty będzie 
topniała wraz z postępującą inflacją. 

Dla kogo dopłata? 
Aby skorzystać z rządowej dopłaty, 
trzeba będzie spełnić szereg wyma-
gań. Najważniejszy to poziom za-
robków. Dla jednej osoby wynosi on 
maksymalnie 60% średniego wyna-
grodzenia. Każdy dodatkowy członek 
rodziny, to dodatkowe 30 pkt. proc. 
średniej. 

Spełnianie tego wymagania będzie 
sprawdzane co roku. Jeśli ktoś za-
cznie zarabiać za dużo – wypadnie z 
systemu dopłat. Rodzina będzie więc 
mogła dalej mieszkać pod dotychcza-
sowym adresem, ale za najem zapłaci 
więcej, bo straci prawo do dofinanso-
wania. 

Jeśli sytuacja finansowa rodziny po-
gorszy się, będzie mogła znowu do-
stać dopłatę. Dla jednej rodziny cały 
okres, w którym może ubiegać się o 
dopłaty nie będzie mógł trwać dłużej 

niż 15 lat od wprowadzenia się do 
mieszkania. W tym czasie może na 
przykład przez 5 lat otrzymywać dofi-
nansowanie, potem przez 5 lat nie do-
stawać pieniędzy z budżetu, aby przez 
ostatnie 5 lat znowu zakwalifikować 
się na dopłatę. 

Jak będzie można 
otrzymać dopłatę? 
Najpierw trzeba wynająć mieszka-
nie na terenie gminy, która objęta 
jest rządowym programem. Lista 
takich gmin ma być dostępna w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
(https://www.bgk.pl/bip/komunikaty-
-mieszkanie-na-start-89/). Potem trze-
ba skontaktować się z wybraną gminą 
w sprawie możliwości najmu lokalu 
objętego prawem do dopłat. W trakcie 
naboru organizowanego przez gminę 
konieczne będzie złożenie wniosku o 
zawarcie umowy najmu i dokumenty 
potwierdzające, że gospodarstwo do-
mowe spełnia warunki najmu. 
 
O miejscu w kolejce do niego ma-
ją decydować punkty przyznawane 
za określone przez gminę kryteria. 
Dopiero po zawarciu umowy najmu 

przyjdzie czas na złożenie wniosku o 
dopłaty. Zajmie się nim urząd gminy. 
 
Do wniosku konieczne będzie dołą-
czenie kopii umowy najmu, oświad-
czeń i zobowiązań wskazanych w 
ustawie, w tym o liczbie osób w go-
spodarstwie domowym, dochodach 
za rok wskazany w ustawie, spełnia-
niu warunków majątkowych itd. Wójt 
(burmistrz lub prezydent miasta) bę-
dzie miał miesiąc na wydanie decyzji 
w sprawie dopłat. Jeśli je przyzna, wy-
sokość czynszu zostanie skorygowa-
na przez wynajmującego o wysokość 
przyznanej kwoty. Wynajmującemu 
trzeba będzie płacić obniżony czynsz, 
a dopłata zostanie mu przekazana 
przez gminę. 

Program finansowany będzie z 
oszczędności budżetowych wynika-
jących z zakończenia programów 
„Rodzina na swoim” i „Mieszkanie 
dla młodych”. 

Opracowała: Barbara Kamińska 

Na podstawie: dziennikpolski24.pl, 
gazetawyborcza.pl, money.pl 
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Antwerpia w jeden dzień,  
czyli co warto zwiedzić 

Antwerpia to miasto niezwykłe, niesamowite i piękne. Choć, jak każde duże miasto, nie wszędzie jest 
równie pięknie – są i takie ulice, które nie przynoszą miastu chluby. Jednak, jak przystało na miasto, 
które ma prawa miejskie od roku 1291 i od wieków jest jednym z głównych miast handlowych tej czę-
ści Europy, może się poszczycić wieloma zabytkami. 

Czy można zwiedzić  
i poznać Antwerpię  
w jeden dzień? 
Odpowiedź nie jest prosta, wszystko 
zależy od tego, czym się interesujemy, 
co lubimy robić. Miłośnicy sztuki znaj-
dą tu wiele miejsc dla siebie. Numer 
jeden to oczywiście Rubenshuis przy 
placu Wapper, muzeum w dawnym 
domu i pracowni Rubensa, wielkie-
go malarza epoki baroku. Właściwie 
to rezydencja z niesamowitym 
dziedzińcem i pięknym ogrodem. 
Możemy tu podziwiać nie tylko obra-
zy Rubensa, ale też Van Dycka oraz 
innych malarzy z pracowni Rubensa. 

Jednak wiele obrazów tego wielkiego 
malarza znajduje się w innych miej-
scach Antwerpii. Prawie w każdym 
kościele jest choć jeden jego obraz, 
zatem aby zobaczyć wszystkie jego 
obrazy, należy odwiedzić jeszcze kil-
ka kościołów, katedrę i Maagdenhuis 
– niewielkie muzeum w centrum. 
Kiedyś był to sierociniec, a dziś w 
jego zabytkowych wnętrzach mo-
żemy podziwiać obrazy Rubensa, 

Jordaensa i Van Dycka. Kolejnym 
miejscem, które warto odwiedzić 
jest MHKA (muhka.com) – Muzeum 
Sztuki Współczesnej w dawnym ma-
gazynie. Ciekawą kolekcję malarstwa 
holenderskiego i flamandzkiego po-
siada Museum Mayer van den Bergh. 
Warto też zajrzeć do Museum voor 
Fotografie – FoMu. 

Innym muzeum, będącym wizytówką 
miasta, jest MAS, jednak aby zwiedzić 
wszystkie poziomy budynku, potrze-
bujemy minimum dwie godziny. I 
wtedy jest to takie zwiedzanie „na 
szybko”. Jeśli mamy tylko jeden dzień 
i tak warto odwiedzić MAS, choćby 
po to, aby z tarasu widokowego na 
dachu muzeum popatrzeć na miasto. 
Zresztą sam budynek MAS wyróżnia 
się swoją architekturą. Jeden dzień 
to zbyt mało, aby te wszystkie muzea 
odwiedzić, więc musimy wybrać, któ-
re odwiedzamy danego dnia a które 
innym razem, przy kolejnej wizycie. 

Jednodniowa wycieczka wystarczy 
by pospacerować ulicami miasta i 
podziwiać jego zabytkową zabudowę. 
Warto sobie opracować trasę zwie-

dzania miasta, bo uliczki w Antwerpii 
bywają kręte i czasem nagle się koń-
czą. Na szczęście z myślą o turystach 
ustawiono sporo drogowskazów tu-
rystycznych. Są niemal na każdym 
skrzyżowaniu. Bez problemu znaj-
dziemy wszystkie zabytki, muzea i 
dworzec. 

Diamenty

Maagdenhuis MAS
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Jeśli zatem przyjedziemy do 
Antwerpii pociągiem, to nasze zwie-
dzanie rozpoczynamy już na dworcu 
– Antwerpen Centraal, bo to dworzec 
zabytkowy z 1905 roku. Jeden z naj-
piękniejszych w Europie, a ze wzglę-
du na architekturę bywa nazywany 
Kolejową Katedrą. 

Następnie idziemy ulicą Meir w 
kierunku Rynku Głównego (Grote 
Markt). Meir to główna ulica han-
dlowa miasta, ale wiele ciekawych 
butików znajduje się nieopodal. A 
są to bardzo ciekawe sklepy, zarówno 
wielkich światowych projektantów, 
jak i antwerpskich, którzy zaliczają 
się do światowej czołówki jak Dries 
van Noten i Walter van Beirendonck.  

Antwerpia jest miastem mody, to tu 
znajduje się ModeMuseum, a w nim 
ponad 25.000 pozycji: odzież, obu-
wie, akcesoria, koronki. Nic dziwne-
go, bo właśnie w Antwerpii mieści 
się ANTWERP ROYAL ACADEMY 

OF FINE ARTS, jedna z najlepszych 
szkół mody na świecie. 

Ale wracamy na Meir, nad którą gó
ruje wieżowiec KBC – Torengebouw 
(zwany też De Boerentoren), zabytko-
wy drapacz chmur. Swego czasu był to 
najwyższy budynek w Europie. I wła-
ściwie już jesteśmy na Groenplaats, 
na którym znajduje się pomnik 
Rubensa. Obok jest hotel Hilton, 
a tuż za rogiem gotycka katedra – 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal z nie-
samowitą wieżą, która łącznie z iglicą 
mierzy 123 m. Nawet jeśli mamy tylko 
jeden dzień, warto zwiedzić katedrę. 
Jej wnętrze zachwyca przestrzenią i 
ilością kolumn. Katedra jest wpisana 
na Listę UNESCO, nic dziwnego, bo 
jej wnętrze, mimo że zostało splądro-
wane w czasie wojen a szczególnie re-
wolucji francuskiej to nadal zachwy-
ca. Najciekawsze zabytki w katedrze 
to: burgundzki witraż z 1503 roku, 
ambona, niezwykłe malowidła ścien-
ne, kopuła i obrazy. Najcenniejsze 

są tryptyki Rubensa 
„Zdjęcie z krzyża” i 
„Podniesienie krzyża”. 

Obrazy Rubensa znaj-
dziemy też w innych 
kościołach – św. Pawła, 
św. Boromeusza i św. 
Jakuba, w którym 
został pochowany. 
Wychodząc z kate-
dry kierujemy się na 
Grote Markt – Rynek 
Główny, który jest oto-

czony bogato zdobionymi renesanso-
wymi kamieniczkami cechowymi. 
Rynek ma nietypowy kształt, lekko 
łukowaty. Na środku znajduje się 
fontanna z figurą Sylwiusza Brabo, 
żołnierza rzymskiego, który pokonał 
olbrzyma – Druona Antigona. 

Największy budynek na rynku to 
Stadhuis – ratusz z XVI wieku, któ-
ry do dziś pełni swoją funkcję, choć 
obecnie jest remontowany. 

Idąc w stronę rzeki Skaldy (Schelde) 
mijamy kolejne kamieniczki i roman-
tyczne zaułki. Nad rzeką znajduje 
się jeden z najstarszych budynków 
w mieście – zamek Het Steen, nie-

Museum Mayer van den Bergh

Ulica przy KatedrzeZamek Het Steen

Uliczka w Antwerpii
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gdyś więzienie, potem prywatna re-
zydencja. Mieściło się tu też centrum 
dla młodzieży i kawiarnia, a w maju 
ubiegłego roku rozpoczęto renowację 
zamku. Skoro już jesteśmy nad rzeką, 
to warto wspomnieć, że tu znajdują 
się parkingi zarówno dla samocho-
dów osobowych, jak i autokarów.

Niedaleko zamku jest kolejny cha-
rakterystyczny budynek – Vleeshuis, 
czyli tzw. Dom Mięsa. Dawniej był to 
budynek cechu rzeźników, stąd jego 
nazwa, a dziś mieści się w nim mu-
zeum instrumentów muzycznych. 

Stąd już blisko do gotyckiego ko-
ścioła św. Pawła, który zachwyca 
barokowym wnętrzem. Kolejny ko-
ściół, który warto zwiedzić, to baro-
kowy kościół św. Karola Boromeusza. 
Jego wnętrze zaprojektował Rubens 
i oczywiście jego obrazy też tam się 
znajdują. 

Na koniec spaceru warto odpocząć 
w jednej z licznych kawiarni i re-
stauracji, skosztować belgijskiego 
piwa, na przykład antwerpskiego – 
De Koninck, lub innego, bo wybór 
jest spory. Wiele lokali ma w swojej 
ofercie 100 rodzajów piwa, a niektó-
re nawet 300. Po drodze można się 
skusić na frytki, a jeśli trafimy do 
prawdziwej belgijskiej frytkarni to 
ilość sosów może nas przyprawić o 
zawrót głowy – nawet 25 rodzajów. 

Produktem, z którego słynie Belgia 
jest oczywiście czekolada, warto ku-
pić jakiś słodki prezent dla siebie lub 
bliskich. W okolicach Grote Markt 
znajduje się wiele sklepów z pamiąt-
kami, jednak ten należący do miasta 
jest tuż obok informacji turystycznej 
– Stadswinkel, Grote Markt 11. 

A co jeszcze warto zobaczyć w 
Antwerpii? Atrakcją jest ZOO, jedno 
z najstarszych na świecie, znajdujące 
się w centrum miasta, tuż obok dwor-
ca kolejowego. 

Jest jeszcze kilka ciekawych muze-
ów, jak Museum Plantin-Moretus, 
Rockoxhuis, KMSKA – Królewskie 
Muzeum Sztuk Pięknych, Red Star 
Line Museum, które zostało otwar-
te we wrześniu 2013 roku i oczywi-
ście DIVA het diamantmuseum, bo 
Antwerpia to światowe centrum ob-
róbki i handlu diamentami. 

Można udać się na krótki spacer „dia-
mentowymi uliczkami” niedaleko 
Dworca Centralnego. Kilkanaście uli-
czek, na każdej – jeden obok drugiego 
– kilkadziesiąt sklepów jubilerskich, 
szlifiernie i firmy ubezpieczeniowe 
oraz giełda diamentów. Atrakcją dla 
miłośników staroci są tutejsze targi, 
na których można kupić zarówno rze-
czy piękne, praktyczne, jak i dziwne 
– słowem wszystko. 

Tekst i foto:  
Iwona Maculewicz  

MUHKA Czekoladki

Targ staroci
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Gandawa: średniowieczny Manhattan 
Gandawa to pierwsze miasto, jakie odwiedziłam podczas mojej Wielkiej Belgijskiej Emigracji (poza 
Brukselą oczywiście). Było pięknie, smacznie, klimatycznie. Trochę średniowiecznie, trochę bajkowo, 
a także kompletnie niezrozumiale – język flamandzki to uroczy, melodyjny bełkot.  
Zapraszam, zachęcam, polecam! 

Gandawa w średniowieczu była naj-
większym (oprócz Paryża) miastem 
Europy. Słynęła niegdyś z produkcji 
sukna, następnie z handlu zbożem. 
Dziś to miasto uniwersyteckie, które 
naprawdę żyje. Kolorowe kamienice, 
knajpy i kawiarnie ulokowane nad 
wąskimi kanałami oraz strzeliste wie-
że kościołów to najkrótsze możliwe 
podsumowanie Gandawy. 

Aby formalnościom stało się za-
dość: Gandawa to stolica prowincji 
Flandria Wschodnia, liczy sobie 
ok. 250 tysięcy ludności, a z Brukseli 
można się tam dostać pociągiem w 
niecałą godzinę. 

Moje pierwsze gandawskie spostrze-
żenia były mniej więcej takie: rany, ile 
rowerów! Chwilę później: rany, ile ko-
ściołów! A jeszcze później: rany, gdzie 
jest piękny język francuski? Może i 
mózg mi od niego pęka, ale jednak 
jest już trochę oswojony.  Dlaczego 
mówicie do mnie w tym niezrozu-
miałym, niemieckobrzmiącym na-
rzeczu?  Chodzi oczywiście o język 
flamandzki, którym posługują się 
Belgowie mieszkający na północy, 
we Flandrii. 

No ale po kolei, zapraszam do zwie-
dzania. Gandawa nie jest dużym mia-
stem, wszystko, co najważniejsze, usy-
tuowane jest raczej w centrum, więc 
nie ma potrzeby używania transpor-
tu miejskiego. Na pierwszy ogień 
idzie  kościół św. Mikołaja, bardzo 
charakterystyczna świątynia znaj-

dująca się w centrum samego 
centrum. 

Zdjęcie powyżej zostało zrobio-
ne z dzwonnicy, o której jesz-
cze napiszę. Kościół pochodzi z 
XIII wieku.  Z zewnątrz wydaje 
się dość rozbudowany (pewnie 
ze względu na wieżyczki i przy-
pory po bokach), ale w środku 
jest zadziwiająco mało miejsca. 

Najważniejszym budynkiem 
sakralnym w mieście jest jed-
nak katedra św. Bawona, a tu-
ryści odwiedzają ją między in-
nymi po to, aby obejrzeć słynny 
Ołtarz Gandawski, czyli ołtarz 
Baranka Mistycznego. Jest to 
dzieło  Jana van Eycka, któ-
re składa się z 12 obrazów. 
Za możliwość podziwiania 

ołtarza trzeba zapłacić, my jednak 
po prostu obejrzeliśmy wnętrze ko-
ścioła, które zwiedza się bezpłatnie. 
Kopia ołtarza znajduje się w muzeum, 
do którego dotarliśmy następnego 
dnia. Koneserom sztuki taki substy-
tut może nie wystarczyć, mi wystar-
czył. Wniosek nasuwa się sam: nie 
jestem koneserem sztuki. 

Widok z wieży zegarowej na kościół św. Mikołaja

Widok na katedre z wieżyKościół św. Mikołaja
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Lecimy dalej! Może  dzwonnica z 
dzwonem Klokke Roeland? Wejście 
jest niestety płatne i to niemało, po-
wiedziałabym nawet, że skandalicz-
nie dużo, choć są różne zniżki, ale i 
tak idziemy. Dzwon na wieży ostrzega 
przed niebezpieczeństwami, ogłasza 
ważne wydarzenia, a do tego jest wpi-
sany na listę UNESCO. Świetnie, ale 
i tak najlepsza jest panorama miasta 
ze szczytu. 

Gandawa ma też najprawdziwszy za-
mek, taki jak z bajki. Zamek powstał 
w XII wieku i zwie się z flamandz-
ka Het Gravensteen. Trochę żałuję, 
że nie udało mi się zobaczyć  sali 
tortur, którą można zwiedzić, ale te-
raz mam przynajmniej pretekst, żeby 
tu wrócić. 

Nade wszystko polecam zgubienie 
się w rejonie Patershol, a więc w daw-
nej dzielnicy flamandzkich robotni-
ków. Wąskie uliczki, kolorowe kamie-
niczki z XVII wieku, mnóstwo barów 
i restauracji – jest dobrze! 

Nie ma też pobytu w Gandawie bez 
spaceru nad kanałami.  Pod tym 
względem Gandawa bardzo przy-
pomina mi Kopenhagę i jej słynny 
Nyhavn – kanał portowy. Nic, tylko 
przechadzać się nieśpiesznie i chło-
nąć atmosferę. 

Odwiedziliśmy  plac Vrijdagmarkt, 
który dawniej był miejscem zgroma-
dzeń publicznych i egzekucji. Dziś 
stoi na nim  pomnik Jakoba van 
Artevelde’a, który był przywódcą ce-
chowym. Podniesiona ręka wskazuje 
na Anglię, gdyż van Artevelde walczył 
o jak najlepsze kontakty handlowe z 
Anglikami. 

Ta przedziwna tuba to  najgroź-
niejsze dzieło oblężnicze z XV wie-
ku – Dulle Griet,  czyli  Szalona 
Małgośka.  Niestety coś widocznie 
poszło nie tak, bo już przy pierwszej 
próbie jego użycia działo pękło. Do 
niedawna spełniało ono inną, ważną 
rolę – stanowiło siedzibę bezdomnych, 
którzy spali w środku. Teraz to już 
niemożliwe – otwór został zasłonię-
ty przezroczystą szybą i nikt już nie 
niepokoi Małgośki. 

Przyszedł w końcu czas na jedzenie. 
Najpierw rozbudziliśmy apetyty, na-
trafiając na degustację różnych past i 
przysmaków (za darmo!). Potem trafi-
liśmy do jakiejś restauracji, która nie 
miała za wiele wspólnego z tradycyj-
nymi, lokalnymi specjałami, raczej z 
kuchnią turecką (chyba), ale czy to 
ważne? Było dużo i smacznie. 

Zrozumiałe jest też, że  trzeba by-
ło spróbować belgijskich słodko-
ści (belgijskie słodkości to największe 

Kolorowe witryny

Zamek Het Gravensteen

Selfie na wieży

Dulle Griet, czyli Szalona Małgośka
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zagrożenie dla wszystkich przy-
byszów). Tym razem padło na  cu-
berdons – takie dziwne stożkowate 
cukierki. Smakują trochę jak żelki, 
trochę jak cukierki. Mówiąc szczerze 
– szału nie ma, ale to chyba nawet 
lepiej. Nie wszystko może smakować 
tak dobrze, jak belgijskie czekoladki. 

Wieczorem poszliśmy jeszcze na plac 
St Veerleplein, bo uparłam się, że 
chcę zobaczyć  pręgierz. Tutaj  wy-
konywano kary publiczne, dziś to 
zagłębie knajpek (jedno z miliona w 
Gandawie). Kolejnym punktem pro-

gramu dość nieoczekiwanie zosta-
ła „dzielnica czerwonych latarni” przy 
ulicy Pieter Vanderdonckt. To taka 
namiastka Amsterdamu, w którym 
co prawda (jeszcze) nie byłam, ale tak 
to sobie wyobrażam. Dość obrzydli-
we, a jednak istnieje. Przystąpiliśmy 
w końcu do  degustacji belgijskich 
trunków. Skusiła mnie nazwa piwa 
– Kwak, które podaje się w szklance 
przypominającym klepsydrę. 

Na zakończenie naszej gandaw-
skiej przygody wpadliśmy na chwilę 
do Muzeum Miasta STAM. Chcieliśmy 

zobaczyć wystawę smoków, ale okaza-
ło się, że zostanie otwarta dopiero w 
grudniu. Mieliśmy więc okazję zgłę-
bić historię Gandawy, a także znaleźć 
dom, w którym nocowaliśmy na wiel-
kiej mapie oraz pobawić się klockami 
Lego. Kiedy ja ostatni raz budowałam 
coś z klocków? 

Gandawa dostaje ode mnie piątkę z 
plusem. To idealne miasto na week-
end. Tak więc jeśli macie możliwość, 
przybywajcie, bo warto! 

Relacje z moich mozolnych po-
dróży znajdziecie na blogu Mus 
Mozołu: www.musmozolu.com 
oraz na Facebooku: www.face-
book.com/musmozolu 

Serdecznie zapraszam do śledze-
nia! 

Agnieszka Legat 

Cuberdon

Makieta w muzeum

Karta piw

Lego
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Wigilia odzyskiwania niepodległości. 
W poszukiwaniu złotego 
runa. „Illusion is the 
beginning of pleasure”. 
W małym i wielkomiejskim, choć na cenową ekskluzywność stawiającym 
sklepiku z herbatami. W wyścigu do nieistniejącego złotego runa. W kolo-
rowych pudełeczkach wszelakiego kształtu i wielkości. Oto setki modnych 
smaków przesadnie udekorowanych perfumowanymi zapachami, mającymi na celu,  
nawet dla mało wprawionego węchu, wywołanie poczucia wyraźnej jakościowej różnicy. 

Mnogość dostępnych smaków i za-
pachów, krótki czas na decyzję, jest 
jak metafora przesyconych, często 
sprzecznych względem siebie – przed-
stawianych we wszelakich mediach, 
powielanych na portalach społeczno-
ściowych – porad, życiowych modeli 
i wszelkich innych informacji. 

Te, jak zapachy w sklepiku z herbata-
mi, nakładają się na siebie, mieszają, 
zamazują, czasem wykluczają. Całość, 
wywracająca zmysły i rozum do stanu 
oszołomienia, owocująca ruchami i 
decyzjami podejmowanymi nie tylko 
tyle, że poza naszym rozumem, ale 
również pozainstynktownie. 

W malutkim sklepiku her-
bacianym najciekawsze 
było jednak to, co umykało 
uwadze zahipnotyzowanych 
kolorowością wyborów ku-
pujących. A mianowicie – 
powtarzające się w różnych 
graficznych ozdobnych 
formach – hasło z tapety 
ściennej: „Illusion is the be-
ginning of pleasure”. 

„Patrzę tam, gdzie 
nie sięga wzrok” 
Dyskutując przy kieliszku 
ulubionego wina, porusza-
my tematy wszelakie. Od 
tematów trudnych nie ucie-
kamy, ale rozmowy nasze 
odnoszą się tudzież do tego, 
co częścią kultury popular-
nej jest. Tym bardziej, że i 
tam znaleźć można – jeśli ze-
chce się głębiej patrzeć – to, 
co pouczające, inspirujące i 
nadzieję budzące. 

Wiedząc doskonale, że – by 
stworzyć to, co piękne i spektakular-
ne, czy budując to, co wartościowe i 
trwałe jest niezależnie od sytuacji i 
przestrzeni działania – niezmiennym 
pozostaje fakt, że z tego, co już wypra-
cowano, czerpać warto. 

Że jeden człowiek, pochłonięty iluzją, 
owocującą samotnością, w pojedynkę 
mało zdziałać może. Życie, ograni-
czone do krótkowzrocznych działań, 
ukierunkowanych jedynie na zaspo-
kojenie własnych jednostkowych po-
trzeb, nie jest w stanie zaowocować 
obficie. Innymi słowy, dla najlepszych 
efektów, po prostu warto działać we 
wspólnocie. A uciekanie się do iluzji, 

jeśli nawet daje chwilę przyjemności, 
zdecydowanie narkotycznym jest sta-
nem. 

I tu przytoczymy dwie historie. 
Dwóch obdarowanych niebanalny-
mi głosami Polek. Jeden eurowizyjny 
występ i odpowiedź na apel Adama 
Mickiewicza. Te spróbują posłużyć za 
przykład, wyjaśnienie i wskazówkę.

Dwóch żyć historie, przyozdobio-
ne sławą, karierą z jednej strony. Z 
drugiej nadzieją, rodziną, talentem i 
młodością, we współpracy z chęcią 
dania czegoś od siebie drugiej osobie 
złączone, w sukces się przeradzają. 

Pierwsza, to historia obdarzonej 
nieprzeciętnym talentem wokalnym 
polskiej artystki, Edyty Górniak. Dla 
jednych, niespełnionej wielkiej mię-
dzynarodowej kariery jest symbolem, 
dla innych tą, która nie zawsze udeko-
rowana spełnieniem i szczęściem w 
sferach osobistych była. Czyli w tych 
obszarach właśnie, o które z natural-
nego odruchu troski o „ja” zabiegamy 
i odruchowo najbardziej chcemy się 
troszczyć. Historia nieskończona i ży-
wa. Tym samym, jak i te dane każde-
mu z nas, nieprzewidywalna. I dzięki 
sukcesom, ale też doświadczeniom 
wynikającym z niepowodzeń, pięknie 
niezaplanowanym początkiem nowe-
go zaowocować mogąca. 

Druga historia – występ młodziut-
kiej utalentowanej Polki, Roksany 
Węgiel, podopiecznej doświadczonej 
artystki, zakończony zwycięstwem w 
konkursie festiwalu piosenki dzie-
cięcej. Uwadze wielu nie umyka, po-
wszechny zachwyt nie tylko w Polsce 
wywołując. Ale uwagę zwrócić warto 
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tudzież na fragment tekstu, który – 
przytoczony został w nagłówku tego 
akapitu– piękną jest odpowiedzią na 
wezwanie „Ody do młodości”. 

To, co najbardziej piękne i budujące 
w tym wszystkim, to fakt, że dopiero 
połączenie sił i doświadczeń owocuje 
spektakularnym efektem i wygraną. 
Dla doświadczonej artystki, nadając 
nowego i głębszego sensu trudowi 
jej życia i kariery. A z drugiej strony, 
czyniąc możliwym, by to, co przez nią 
wypracowane, mogło dalej być prze-
kazane, trwać dłużej i jeszcze bardziej 
okazale rozkwitać. 

Spróbujmy spoglądać dalej 
W codzienności naszej, w świecie 
pozornych wolności, ze ścigającymi 
się myślami. Skąpani nieprzebraną 
ilością iluzji i przekolorowanych go-
towych modeli życia. Osaczeni propo-
zycjami, z których każda ma właśnie 
nam dać ekspresowe bogactwo, speł-
nienie i szczęście. 

Obserwujemy, porównujemy się, sta-
ramy przystosowywać, naśladować, 
upodabniać. Uwagę skupiając na 
chwilowych powierzchownościach, 
często na swoich komfortach jedynie. 
Niepokornie krótkowzrocznie nie do-
strzegając, że nawet dla nas samych 
taki standard mało opłacalnym jest. 
Przybierając bezrefleksyjnie pro-
ponowane wzorce życia, kariery, 
zachowań, czynimy nasze działania 
marionetkowymi. Ale pamiętajmy. 
Bo tak, jak w choreografii z występu 
młodziutkiej Polki, od nas, w wielkiej 

mierze, zależy, czy na rolę taką sobie 
pozwolimy. 

Do serca i pod rozwagę weźmy też 
sobie słowa Św. Augustyna, wypowie-
dziane w czasach upadania Cesarstwa 
Rzymskiego: „Największym znie-
woleniem człowieka są pokusy i 
słabości, którym ulegnie”. Są one 
bowiem doskonałą ilustracją mecha-
nizmów, w jakie zostaliśmy wtłoczeni. 
Mechanizmów relatywizujących pod-
stawowe definicje. Wywracających do 
góry nogami znaczenia określenia 
„wolność”. – Tym bardziej w kon-
tekście istoty niedawnego Święta 
Stulecia Odzyskania Niepodległości. 

Zadajmy sobie trud, co moglibyśmy 
robić jeszcze lepiej, by całkiem nie 

utracić niepodległości własnej. A da-
lej, by się wspólnie rozwijać, czerpiąc 
z wypracowanej, niepozbawionej obo-
wiązków, prawdziwej wolności. 

Każdy ma jakieś zalety i wady. Jakieś 
predyspozycje. Nie ma osoby, która 
łączyłaby w sobie wszystkie pozytywy. 
To daje przewagę działaniom w gru-
pie, w społeczności. I to nadaje sens 
skupianiu działań wokół wspólnej 
kultury, tradycji czy pochodzenia. 
Działań w obrębie społeczności lo-
kalnych. W tym tej naszej, polonijnej. 

Państwu pozostawiamy wysnucie z 
nich refleksji.

Z wyrazami szacunku, 
Zespół Klubu Wine&Life 

Dodaj bezpłatnie swoje 
ogłoszenie drobne wysyłając 

e-mail na adres 
antwerpiapopolsku@gmail.com

(w temacie proszę wpisać 
“ogłoszenie drobne“)

• Poszukuję panią, studentkę, któ-
ra pomogłaby mi w lekkiej pracy 
domowej. Od zaraz.
Mogę pomóc  w niderlandzkim.
Tel. nr:  0484 85 68 64

• Wykonuję : Masaż  ciała  w ką-
pieli  wodnej  w celu oczyszczenia 
ciała z toksyn i pasożytów. Infor-
macje pod nr.tel 0466 243 780.
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Z życia polskiej szkoły
Warsztaty historyczne Instytutu Pamięci Narodowej 

Czy historii można uczyć w ciekawy 
sposób? Czy można ją przedstawiać 
tak, aby i najmłodsi uczniowie mo-
gli zrozumieć zawiłe i trudne dzie-
je Polski? Oczywiście! Udowodnili 
nam to nasi goście – edukatorzy z 
Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). 

W środę 12. grudnia 2018 r. przepro-
wadzili oni w naszej szkole wyjątkowe 
warsztaty. W niezwykle interesujący i 

aktywizujący dzieci sposób prowadzili 
zajęcia związane z setną rocznicą od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
oraz rocznicą wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego. Lekcje ich wypeł-
nione były edukacyjnymi grami, zaba-
wami, barwnymi prezentacjami oraz 
przystępnym wykładem, który trafiał 
nawet do naszych najmłodszych pod-
opiecznych. 

Prócz warsztatów eksperci z Insty-
tutu zaprezentowali także porusza-
jącą wystawę: „Ukradzione dzieciń-
stwo”. Ekspozycja ta pokazuje, jak 
wyglądało życie dzieci od okresu 
międzywojennego do zakończenia 
II wojny światowej. Uwypuklono w 
niej sposób, w jaki wojna brutalnie 
przerwała, ukradła ich dzieciństwo, i 
udokumentowano dziecięce doświad-
czenia związane z gettem, obozem, 
przymusową pracą, deportacjami, 
egzekucjami, śmiercią… 

Jesteśmy pewni, że taka lekcja hi-
storii na długo pozostanie w pamię-
ci naszych podopiecznych. Nie bez 
powodu, po zakończeniu spotkania 
z ekspertami z Instytutu, pytano 

nas, gdzie można znaleźć grę IPN 
„Niepodległość”, wykorzystywaną w 
trakcie zajęć. 

Warsztaty świąteczne

W sobotę 08 grudnia 2018 r. nasza 
szkoła zmieniła się w fabrykę ozdób 
oraz kartek świątecznych. Uczniowie 
klas IV-VIII szkoły podstawowej brali 
bowiem udział w warsztatach świą-
tecznych. 
Dzieci z ogromnym zapałem i rado-
ścią wykonywały barwne łańcuchy z 

papieru, sklejały kolorowe prezenci-
ki, wykonywały bożonarodzeniowe 
gwiazdy, aniołki i mikołaje czy do-
wolną techniką tworzyły związane ze 
zbliżającymi się świętami nastrojowe 
rysunki oraz pocztówki z życzeniami. 
W tle nie zabrakło oczywiście ko-
lęd i piosenek mówiących o Bożym 

Narodzeniu, które łatwo wpadające w 
ucho, były chętnie podchwytywane i 
śpiewane przez dzieci podczas pracy. 
Wielu z naszych podopiecznych, wy-
chodząc ze szkoły z pięknymi ozdoba-
mi w ręku, nadal nuciło po cichutku 
“Jingle bells”... 



31luty 2019 Antwerpia po polsku 

Spotkanie świąteczne 

„Z narodzenia Pana dzień dziś we-
soły…” mówią słowa znanej kolędy. 
Równie wesoło i radośnie było 15. 
grudnia 2018 r. w Kościele Braci 
Mniejszych Kapucynów w Antwerpii 
przy Ossenmarkt 14. Tu, w nastrojo-
wo ozdobionej świątyni, przy wtórze 
przepięknych polskich kolęd, odbyło 
się świąteczne spotkanie uczniów, ro-
dziców i nauczycieli z naszej szkoły. 
Wraz z zaproszonymi gośćmi (za-
szczycili nas swoją obecnością m.in.: 
Pan Ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Królestwie Belgii – Artur 
Orzechowski oraz Pani Konsul – 
Agnieszka Paciorek), w atmosferze 
pełnej ciepła, serdeczności i przyjaź-
ni, wspólnie celebrowaliśmy zbliżają-
ce się Boże Narodzenie. 
W czasie spotkania nie tylko obejrze-
liśmy przygotowane specjalnie na tę 
okazję przedstawienie bożonarodze-
niowe naszych uczniów, oraz wysłu-
chaliśmy koncertu najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek, lecz również, 
zgodnie z polskim obyczajem, dzieli-
liśmy się opłatkiem, składając sobie 
życzenia. 
Po części artystycznej naszej uroczy-
stości wszyscy mieliśmy okazję skosz-
tować tradycyjnych polskich potraw 
wigilijnych, przygotowanych przez 
Radę Rodziców. Chętne osoby mogły 
z kolei wziąć udział w świątecznych 
warsztatach – własnoręcznie ozdobić 
piernik lub wykonać piękną bożona-
rodzeniową kartkę. 

Wspólne świętowanie wprowadziło 
uczestników spotkania w  prawdzi-
wie świąteczny nastrój. Przebrane 
za aniołki śpiewające dzieci, pierogi 
oraz barszczyk, ręcznie wykonywa-
ne kartki z życzeniami… wszystko 
to przypomniało nam z pewnością, 
dlaczego co roku tak niecierpliwie 
czekamy na Boże Narodzenie. 
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Dwujęzyczność u dzieci.  
Wszystko, co trzeba wiedzieć – cz. III

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 dziedzi-
czony, tj. język ojczysty jego rodzica(ów). 

Jak zachęcać dziecko  
do pracy nad  
językiem polskim? 
W pewnym momencie język danego 
kraju stanie się dla dziecka językiem 
dominującym, ponieważ będzie się 
nim ono posługiwać w szkole, w kon-
taktach z rówieśnikami i w innych sy-
tuacjach poza domem. Wtedy również 
należy dołożyć wszelkich starań, aby 
stymulować rozwój języka dziedziczo-
nego tak, by nie ograniczał się tylko 
do zwykłych domowych rozmów. 
Zachęcajmy dziecko do czytania pol-
skich książek, udziału w kółkach 
zainteresowań prowadzonych w ję-
zyku dziedziczonym lub w zajęciach 
polskich szkół sobotnich/uzupełnia-
jących. Pamiętajmy też, że kontakty z 
rodziną w Polsce i wyjazdy wakacyjne 
do kraju zawsze przynoszą korzyści 
językowe. 

Należy też pokazywać dziecku na wła-
snym przykładzie, że szanujemy swój 
język i kulturę – budując ich prestiż w 
naszym domu. Należy ponadto zwró-
cić uwagę na to, by dziecko potrafiło 
o swojej rzeczywistości życia poza 
granicami Polski mówić w języku 
polskim. W czasie rozmów z rodziną 
w Polsce o to właśnie dziecko będzie 
pytane – o szkołę, zwyczaje, książki, 
które czyta, przyjaciół. Dziecko będzie 
się czuło pewniej i będzie bardziej 
zmotywowane do dalszej nauki, jeśli 
będzie w stanie w czasie takich roz-
mów swoją rzeczywistość i swoje do-
świadczenia opisać po polsku. 

Jak wspierać dziecko, 
które przeprowadza się 
wraz z rodzicami  
za granicę? 
U dzieci nieco starszych, emigrują-
cych z rodzicami i wkraczających w 
system edukacji innego kraju, gdy 
już kilka lat uczęszczały do szkoły 
w Polsce, etap początkowy nierzad-
ko jest dość trudny, zwłaszcza gdy 
dziecko poszukuje akceptacji grupy 

rówieśniczej. W takiej sytuacji rów-
nież niezwykle ważne jest, by poświę-
cić dziecku więcej uwagi, dużo z nim 
rozmawiać i dawać mu wsparcie. 
Dziecko, które dopiero rozpoczyna 
naukę w szkole podstawowej, język 
niezbędny do prowadzenia konwer-
sacji opanowuje zwykle w ciągu 2 lat. 
Jeśli jednak dziecko jest starsze (a w 
związku z tym i wymagania szkolne 
są większe) i nie radzi sobie z języ-
kiem, warto pomyśleć o zorganizowa-
niu mu dodatkowych językowych za-
jęć wyrównawczych. Niektóre szkoły 
oferują wsparcie nauczycieli-asysten-
tów dla dzieci, które nie posługują się 
płynnie językiem oficjalnym danego 
kraju. Warto o taką możliwość zapy-
tać. 

Jak pomagać dziecku w 
pracy domowej? 
Wyjaśnijmy dziecku zadanie w języ-
ku, którym zwykle posługujemy się w 
domu. Wytłumaczmy mu znaczenie 
słów, których nie rozumie, nauczmy 
je korzystać ze słownika (także obraz-
kowego). Dla rozwoju dziecka – emo-
cjonalnego i intelektualnego – nie-
zwykle istotne jest, by radziło sobie 
w szkole i czuło się tam pewnie. Jeśli 

zadanie wymaga, by przejść na język 
kraju zamieszkania, zróbmy to, jeśli 
czujemy się na siłach. Nie obawiajmy 
się jednak poprosić nauczyciela na-
szego dziecka o spotkanie i poradę, 
jeśli mamy wątpliwości lub pytania 
dotyczące programu nauczania bądź 
pracy domowej. 

Co robić, gdy dziecko 
miesza języki? 
Wplatanie pojedynczych słów, krót-
kich fraz (a czasem elementów gra-
matycznych) z innego języka jest zja-
wiskiem zupełnie naturalnym. Jako 
rodzice powinniśmy jednak dbać o 
to, by wyrażać myśli w naszym języku 
ojczystym bez zbędnego dobierania 
słów z innego języka, i w ten sposób 
dawać dobry przykład językowy na-
szym dzieciom. 

Gdy dziecko zacznie poznawać nowy 
język, będzie się nim bawić i umyśl-
nie wplatać nowo poznane słowa 
do języka, którym posługiwało się 
do tej pory. Będzie też tworzyć wła-
sne słówka. Warto chwalić dziecko 
za postępy w przyswajaniu języka 
kraju zamieszkania, a kiedy zdarzy 
mu się wpleść jakieś słowo z innego 
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języka, spokojnie powtórzyć to samo 
po polsku: „Mamo jestem hungry”. 
– „Jesteś głodna? Zaraz dam Ci coś 
do zjedzenia”. 

Dzieci, które posługują się już spraw-
nie dwoma (trzema) językami, rów-
nież będą czasem wplatać do języka 
polskiego słowa (lub nawet całe frazy) 
z języka kraju zamieszkania. Jeśli ro-
bią to dlatego, że nie znają odpowied-
nika danego słowa w swoim drugim 
języku, nie ma powodu do zmartwień. 
Jest to z punktu widzenia dziecka po 
prostu efektywna metoda przekaza-
nia komunikatu. Nie oznacza to, że 
dziecko myli języki. Najlepiej wtedy 
powtórzyć to samo po polsku (zob. 
przykład powyżej). 

Jeśli zapewnimy dziecku dostatecz-
nie dużo kontaktu z językiem dzie-
dziczonym, mieszanie języków będzie 
zdarzać się sporadycznie. Rozmowa, 
wspólne czytanie książek i śpiewanie 
piosenek, wyjazdy do Polski i kon-
takty z innymi osobami mówiącymi 
po polsku znakomicie wpływają na 
rozwijanie słownictwa i kompetencji 
językowej. Gdy dziecko zaczyna na-
gminnie mieszać języki, tym większą 
uwagę powinniśmy zwrócić na to, by 
zapewnić mu odpowiedni kontakt z 
językiem dziedziczonym. 

Niewykluczone natomiast, że dziecko 
w czasie zabaw będzie samo do siebie, 
do rodzeństwa lub polskojęzycznych 
kolegów mówiło w języku, którego 
używa w szkole albo w przedszkolu 
– to tylko dowód na to, że mechanizm 
przełączania języka jest u dziecka bar-
dzo naturalny i związany z sytuacją, w 
jakiej się znajduje. Jeśli chcemy na-
kłaniać dziecko do zrezygnowania z 
używania języka kraju zamieszkania 
w czasie zabawy, trzeba robić to w spo-
sób szczególnie dyskretny. Zabawa to 
osobista przestrzeń dziecka, w której 
powinno się czuć swobodnie i jeśli na-
turalniejsze jest dla niego używanie 
języka innego niż dziedziczony, nie 
powinniśmy upierać się przy naszych 
racjach. 

By zachęcić dziecko do unikania 
wtrąceń z innego języka, lepiej nie 
udawać, że nie rozumiemy, co do nas 
mówi. Rzadko sprawdza się też ciągłe 
poprawianie bądź nakłanianie dziec-
ka za każdym razem, by dane słowo 

albo frazę powtórzyło po polsku. 
Nawet jeśli dziecko zaczyna zwracać 
się do nas wyłącznie w języku kraju 
zamieszkania, warto spróbować na-
dal mówić do niego w naszym języku 
(zob. poniżej). 

Co robić, gdy dziecko 
odmawia posługiwania się 
językiem domowym  
i zaczyna zwracać się  
do rodziców w języku  
danego kraju? 
Dziecko szybko orientuje się, że jeden 
z języków, który słyszy na co dzień, 
faktycznie jest językiem większości 
i w związku z tym może w pewnym 
momencie uznać język domu za ma-
ło istotny (lub nieistotny). Wpływ na 
nagłą zmianę zachowania może mieć 
również szkoła, grupa rówieśnicza, 
problemy z określeniem tożsamości 
bądź nastawienie rodziców do kultu-
ry kraju osiedlenia. 

Gdy zdarzy się sytuacja, w której 
dziecko nagle odmawia posługiwania 
się językiem domu, należy spokojnie 
z nim porozmawiać i postarać się zro-
zumieć, co jest powodem zmiany w 
zachowaniu dziecka. Sprawę należy 
potraktować szczególnie poważne, 
jeśli okaże się, że dziecko ma pro-
blem z zaakceptowaniem własnego 
pochodzenia. 

Nawet jeśli dziecko zwraca się do nas 
w języku kraju zamieszkania, odpo-
wiadajmy w naszym języku ojczystym 
i nie zrażajmy się. Nierzadko bywa 
tak, że dzieci, które z jakiegoś powodu 
przestały mówić w języku rodziców, 
powracają do posługiwania się nim 
(zwykle po dłuższym pobycie w kraju 
pochodzenia rodziców, na przykład 

po wakacjach). Dwujęzyczność mo-
że przyjąć formę tzw. dwujęzyczności 
biernej (gdy dziecko rozumie język, 
ale go nie używa). U dziecka, które 
wcześniej mówiło po polsku, jest to 
zwykle etap przejściowy. 

Czasem jednak, pomimo długich i 
usilnych starań rodzica, dziecko na-
dal odmawia rozmawiania w języku 
polskim. Należy wtedy pamiętać, że 
najważniejsze jest jednak utrzymanie 
kontaktu z dzieckiem, nawet jeśli wią-
załoby się to z przejściem w naszych 
rozmowach na język kraju zamiesz-
kania. 

Jeśli od najmłodszych lat dziecka do-
starczymy mu wielu różnorodnych 
bodźców językowych i będziemy 
je wychowywać w poczuciu pełnej 
akceptacji, bez kompleksów języko-
wych, wspierając emocjonalnie i od-
nosząc się z szacunkiem do języka (i 
kultury) własnej i partnera, szanse, 
że dziecko w pewnym momencie 
odmówi używania języka domu, są 
niewielkie. 

Musimy jednocześnie pamiętać, że 
z szacunkiem należy się odnosić 
także do języka, kultury i społeczeń-
stwa kraju osiedlenia. Zdarza się, 
niestety, że rodzice o tym zapomina-
ją. Na przykład w Wielkiej Brytanii 
można niekiedy usłyszeć dorosłych 
Polaków nazywających Brytyjczyków 
„Brytolami” i krytykujących brytyj-
ską kulturę. Dla dzieci polskiego 
pochodzenia wychowywanych w 
Wielkiej Brytanii ci „Brytole” to ich 
koledzy, znajomi i ich rodziny. Nawet 
jeśli nie zgadzamy się z pewnymi za-
chowaniami czy zwyczajami w danym 
kraju, dla dobra naszego dziecka nie 
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powinniśmy odnosić się do nich w 
sposób deprecjonujący lub otwarcie 
agresywny, by nie wzbudzić tym w 
dziecku buntu i konfliktu lojalności. 
Co innego natomiast podzielić się z 
dzieckiem swoją opinią i wytłuma-
czyć mu swój punkt widzenia na 
różne sprawy (np. istotne różnice 
kulturowe). 

Kiedy zacząć uczyć 
dziecko czytania i pisania 
w języku polskim?
Sztukę pisania i czytania najłatwiej 
jest dzieciom opanować za pośred-
nictwem języka, który znają najle-
piej. Ponadto samych zasad składa-
nia głosek w sylaby i sylab w wyrazy 
dziecko uczy się raz. Umiejętność ta 
przyswojona w jednym języku zostaje 
wykorzystana w kolejnym. 

Jeśli język polski jest dla Twojego 
dziecka językiem silniejszym (i o ile 
dziecko wykazuje takie zainteresowa-
nie), naukę czytania i pisania możesz 
rozpocząć, jeszcze zanim dziecko pój-
dzie do szkoły. Pewnym problemem 
może być, niestety, dobór materiałów. 
W wielu krajach nauka szkolna roz-

poczyna się już w wieku 5, a nawet 
4 lat. Podręczniki do pierwszej klasy 
polskiej szkoły podstawowej (i licz-
ne inne materiały do nauki czytania 
i pisania w języku polskim) są przy-
gotowywane dla dzieci w wieku 6-7 
lat. Rodzice powinni o tym pamiętać, 
kiedy podejmują z dzieckiem pierw-
sze próby czytania i pisania. 

Czy warto wysyłać 
dziecko do polskiej szkoły 
(uzupełniającej)? 
Polska szkoła daje dziecku możli-
wość nauki czytania i pisania w ję-
zyku polskim oraz poznania polskiej 
literatury. Większość szkół tego typu 
oferuje w programie nauczania rów-
nież elementy historii, geografii i wie-
dzy o kulturze. Jeżeli rodzic czuje się 

na siłach, może, rzecz jasna, podjąć 
się nauczania samodzielnie. Będzie to 
jednak wymagać systematyczności i 
umiejętności podtrzymania u dziecka 
zainteresowania. 

To, czego rodzic nie będzie jednak w 
stanie dziecku zapewnić, to towarzy-
stwo rówieśników w przygodzie z po-
znawaniem języka polskiego i Polski. 
Polska szkoła to także zabawy, wspól-
ne przygotowywanie przedstawień, 
udział w konkursach, dzielenie się 
doświadczeniami, dyskusje (także te 
o dwujęzyczności). Udział w zajęciach 
polskiej szkoły z pewnością pomaga 
też dwujęzycznemu dziecku w budo-
waniu pewności siebie. 

Oczywiście, tak jak w przypadku 
każdych zajęć dodatkowych, również 
przed zapisaniem dziecka do szkoły 
sobotniej warto porozmawiać z na-
uczycielami prowadzącymi zajęcia 
o programie i metodach nauczania 
oraz o naszych oczekiwaniach. 

Anna Martowicz,  
„Dwujęzyczność w pytaniach  

i odpowiedziach”. 
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 Przyjmujesz leki? Przeczytaj! 
Każdy z nas w swoim życiu zażywał, zażywa i będzie zażywał medykamenty. Witaminy, leki na prze-
ziębienie, antybiotyki czy suplementy diety. Niestety, tylko niewielu z nas prawidłowo je przyjmuje. 
Wprawdzie do każdego leku dołączona jest ulotka, ale mało kto ją czyta. Nie wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z tego, że przyjmowanie leków wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Pewne 
leki powinniśmy zażywać na czczo, inne po jedzeniu, jeszcze inne w trakcie posiłków. Niektóre medy-
kamenty mają ściśle określone ramy godzinowe, inne nie. Są leki, których nie wolno łączyć z innymi. 
No i odwieczny problem, czym popić tabletkę. 

Lek na całe zło 
Coraz częściej sięgamy po różnego 
rodzaju leki. Statystyczny 
Polak każdego dnia zaży-
wa nawet cztery tabletki. 
Najczęściej są to środki 
przeciwbólowe i suplemen-
ty diety. Powodzeniem cieszą 
się także antybiotyki, tak hojnie 
przepisywane przez niektórych 
lekarzy, którzy traktują je jako pa-
naceum na wszelkie dolegliwości. 
Jednak problem tkwi nie tylko w 
nadmiarze przyjmowanych medyka-
mentów, ale również w sposobie ich 
stosowania. A nieprawidłowo przyj-
mowany lek może mieć niepożądane 
działanie. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) alarmuje: co druga osoba za-
żywająca leki nie stosuje ich zgodnie 
z zaleceniami. Jednym z najczęściej 
popełnianych błędów jest popijanie 
medykamentów różnego rodzaju na-
pojami, które mają negatywny wpływ 
na przyjmowany lek. 

Badania przeprowadzone wśród pa-
cjentów pokazują, że około połowa 
z nich przestaje przyjmować lek lub 
robi to nieregularnie, gdy tylko po-
czuje się lepiej i objawy przestają być 
dokuczliwe. I nie zdaje sobie sprawy z 
tego, jak bardzo sobie szkodzi. 

Jak prawidłowo 
zażywać leki? 
Każdy lek, bez względu na to czy 
jest to pigułka, syrop czy krople, ma 
skutki uboczne. Ale stosując się do 
zaleceń producenta leku, lekarza i 
farmaceuty, można je ograniczyć do 
minimum. Ta zasada dotyczy wszyst-
kich leków, począwszy od tych dostęp-
nych bez recepty, aż po te stosowane 
w chorobach przewlekłych. Jeśli bę-
dziemy prawidłowo przyjmować le-
ki, kuracja będzie skuteczniejsza, a 
szkodliwość dla organizmu mniejsza. 

Pora przyjmowania leków 
Skuteczne działanie leków zależy od 
tego, o jakiej porze dnia  zostaną 
przyjęte. Dokładne informacje na 
ten temat zawiera ulotka, którą trzeba 
uważnie przeczytać. Jeżeli ulotka nie 
zawiera zaleceń co do pory zażywa-
nia leków, bezpieczniej jest połknąć je 
po jedzeniu, gdyż łatwiej rozpuszcza-
ją się w emulsji tłuszczowej. Chroni 
to nasz organizm przed kontaktem 
z substancjami drażniącymi i więk-
szością skutków ubocznych leków. 
Niektóre  antybiotyki  należy łykać 
przed posiłkiem, ponieważ spożyty 
pokarm może blokować ich wchła-
nianie. 

Istnieje grupa leków, które należy 
zażywać na czczo, czyli na pusty żo-
łądek – najlepiej zaraz po przebudze-
niu, pół godziny przed śniadaniem, 
popijając szklanką wody. Powyższa 
zasada dotyczy medykamentów, któ-
re bardzo trudno wchłaniają się z 
przewodu pokarmowego. Obecność 
w żołądku i jelitach treści pokarmo-
wych powoduje zerową skuteczność 
ich działania. Do takich leków na-
leżą niektóre antybiotyki, hormony 
tarczycy, leki stosowane w leczeniu 
osteoporozy czy nadkwaśności. 

W przypadku leków zażywanych na 
czczo zaleca się spożycie ostatniego 
posiłku poprzedniego dnia najpóź-
niej około godziny 18.   Oznacza to 
również, że odpowiednią dawkę na-

leży zażyć 12 godzin po jedzeniu (lek 
przyjęty razem z pokarmem gorzej się 
wchłania). 

Leki przeciwbólowe są najskutecz-
niejsze, jeśli zażyjemy je od razu, gdy 
ból się pojawi (działają po 20-30 min). 

Witaminy, makro- i mikroelemen-
ty przyjmujemy w trakcie posiłku. 
Natomiast  lekarstwa, które mogą 
wejść w niedobrą reakcję z żywno-
ścią, łykajmy godzinę przed lub dwie 
godziny po jedzeniu.  Możemy ten 
czas nieco wydłużyć, ale nie wolno 
go skracać. 

Łączenie leków 
Często trzeba stosować kilka środków 
jednocześnie. W takich sytuacjach 
między zażywaniem poszczególnych 
medykamentów powinien być zacho-
wany odstęp czasowy przynajmniej 
40 minut. 

Jeśli przyjmujemy jakieś leki stale, 
czy też lekarz przypisze nam kilka 
środków farmakologicznych, musi-
my zapytać go, czy nie ma żadnych 
przeciwwskazań w jednoczesnym ich 
zażywaniu. Często taka informacja 
znajduje się na ulotkach dołączonych 
do lekarstw. 

Dawkowanie leków 
Nie wolno zażywać leków w dawkach 
większych, niż zalecił ich producent, 
lekarz czy farmaceuta. Może to pro-
wadzić do zwiększenia ryzyka niepo-
żądanych skutków. 

Dawki leków dla dzieci powinny być 
dobrane zarówno pod względem 
ich wieku, jak również masy ciała. 
Odpowiednie dawkowanie jest nie-
zwykle ważne dla procesu docho-
dzenia do zdrowia. Rodzic powinien 
bezwzględnie stosować się do rad 
lekarza, a jeśli już decyduje się na 

Coraz częściej sięgamy po różnego 
rodzaju leki. Statystyczny 
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Witaminy, makro- i mikroelemen-
ty przyjmujemy w trakcie posiłku. 
Natomiast  lekarstwa, które mogą 
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samodzielne podawanie leku, musi 
ściśle przestrzegać zaleceń z ulotki. 

Przedawkowanie 
Przyjęcie większej dawki leku niż ta 
zalecana, bądź przyjęcie większej ilo-
ści zalecanych dawek w krótkim cza-
sie, może mieć szereg konsekwencji 
w zależności do tego, jakie leki przyj-
mujemy. Zażywając większą ilość le-
karstwa nie przyspieszymy procesu 
leczenia. Większe stężenie substancji 
czynnej we krwi, niż to zalecone przez 
lekarza lub farmaceutę, nie sprawi, że 
poczujemy się lepiej. 

Przedawkowanie leku może wywo-
łać szereg skutków niepożądanych 
takich jak nadmierna senność lub 
pobudzenie, dolegliwości ze strony 
układu pokarmowego (nudności, 
wymioty) i reakcje alergiczne. 

Pominięcie dawki leku 
Kiedy poczujemy się lepiej, często „od-
puszczamy” sobie jakąś dawkę leku. 
Tymczasem systematyczne przyjmo-
wanie leków, w dawkach ustalonych 
przez specjalistę, gwarantuje szybki 
powrót do zdrowia i zwiększa szanse 
na brak nawrotów choroby. 

Nieprawdą jest, że systematyczne 
przyjmowanie leków jest ważne tyl-
ko w przypadku antybiotyków. Do za-
leceń lekarza czy farmaceuty należy 
stosować się podczas przyjmowania 
każdego medykamentu. 

Jeśli zapomnieliśmy o kolejnej dawce 
leku, należy przyjąć dawkę, o której 
się zapomniało, a  następną porcję 
o właściwej dla niej porze. Jeśli minie 
więcej czasu, należy przyjąć kolejną 
porcję leków o właściwej porze. Nie 
można nadrobić podania opuszczo-
nej dawki, zażywając ją wraz z kolej-
ną porcją leków. Może to zwiększyć 
ryzyko wystąpienia objawów niepo-
żądanych. 

Popijanie leków 
Leki należy przyjmować z dużą ilo-
ścią płynów, dzięki czemu przyspie-
szymy proces rozpuszczenia prepa-
ratu i szybszego wchłonięcia przez 
organizm. Rodzaj wybranego napoju 
ma bardzo duże znaczenie. 

Absolutnie nie wolno popijać leków 
herbatą i kawą. Ani ciepłą, ani zimną. 
Zawierają one związki mogące wcho-
dzić w interakcje ze składnikami le-
ków, co będzie skutkowało brakiem 
ich działania lub nasileniem działań 
ubocznych. Dodatkowo ciepłe płyny 
wpływają na trwałość otoczki, jaką po-
wlekane są tabletki i mogą przyspie-
szać ich rozpuszczanie i uwalnianie 
substancji leczniczej na niewłaści-
wym odcinku przewodu pokarmo-
wego. Tak zażyty lek nie zadziała. 

Kofeina zawarta w kawie może 
wzmocnić lub osłabić działanie róż-
nych leków, na przykład stosowanych 
przy problemach z oddychaniem lub 

przeciwbólowych – efektem może być 
przyspieszona praca serca. Tanina – 
składnik herbaty – potrafi utrudnić 
wchłanianie preparatów żelaza. 

Niewskazane jest także mleko. Może 
obniżać kwasowość  treści żołądka 
– wpływając na wchłanianie niektó-
rych substancji leczniczych – lub 
rozpuszczalność otoczki tabletek 
powlekanych. Poza tym składniki 
mleka mogą wchodzić w interakcje 
z niektórymi antybiotykami (np. te-
tracyklinami), niemal całkowicie ha-
mując ich wchłanianie. 

Najgorszym i najbardziej szkodliwym 
wyborem są soki z cytrusów, zwłasz-
cza sok grejpfrutowy, który wchodzi 
w interakcje z wieloma lekami, nasi-
lając ich działanie i powodując skutki 
uboczne. Potrafi nawet kilkakrotnie 
zwiększyć stężenie leku w organi-
zmie, co grozi zatruciem, lub zutyli-
zować go w krótkim czasie, a wtedy 
efekt jest taki, jakbyśmy lekarstwa w 
ogóle nie brali. 
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Skutkiem połączenia soku grejp-
frutowego i lekarstwa mogą być, w 
zależności od rodzaju leku, na przy-
kład spadek lub duży wzrost ciśnie-
nia krwi, ból mięśni, ból głowy. Sok 
grejpfrutowy plus leki to najbardziej 
niebezpieczna mieszanka, ale ostroż-
ność warto zachować też w przypad-
ku pomarańczy i limonek. 

Specjaliści odradzają także popijanie 
leków melisą, rumiankiem miętą, so-
kiem z żurawiny, granatu, oraz napo-
jami gazowanymi typu coca-cola. 

Nie łączymy leków z żadnym 
alkoholem co, jak się okazuje, 
nie dla wszystkich jest oczywi-
ste. Taka mieszanka nie tylko 
osłabia działanie preparatów, 
ale też wywołuje liczne nie-
pożądane objawy, m.in. nud-
ności, wymioty, bóle głowy i 
drgawki. 

Najkorzystniejsze jest popi-
janie leków szklanką letniej 
przegotowanej wody o tem-
peraturze pokojowej. Nie mi-
neralną, ponieważ związki zawarte 
w wodzie mineralnej mogą niekiedy 
utrudniać wchłanianie leków. Zaś 
zbyt mała ilość płynu może osłabić 
jego działanie. 

Gryzienie leków 
Bardzo często tabletki powlekane są 
specjalną otoczką, która ma ułatwiać 
ich połykanie, zwiększać odporność 
kapsułki na czynniki atmosferyczne i 
opóźniać uwalnianie zawartej w nich 
substancji leczniczej. Powłoczka po-
zwala bezpiecznie przetransportować 
lek do jelit, gdzie otoczka rozpada 
się, uwalniając substancję leczniczą. 
Dzielenie  lub rozgryzanie tabletek 
powlekanych jest niedozwolone. 

Są też otoczki, które pozwalają na 
wydłużenie działania leku nawet o 
kilka godzin. Naruszenie powłoczki 
takiej tabletki przez jej podzielenie 
lub rozgryzienie skutkuje całkowitą 
utratą jej właściwości i powoduje, że 
lek wcale nie działa, ponieważ niszczy 
go kwas solny w żołądku. 

Tabletki, które posiadają kreskę lub 
krzyżyk wskazujące miejsce cięcia, 
umożliwiają ich podział bez wpływu 
na działanie otoczki. 

Jedzenie w trakcie 
przyjmowania leków 
Należy zwrócić na to szczególną uwa-
gę. To, co jemy przy zażywaniu leków, 
jest tak samo ważne, jak to, czym je 
popijamy. Podczas zażywania leków 
przeciwdepresyjnych należy unikać 
spożywania dojrzałych bananów. Z 
kolei środków kardiologicznych nie 
powinno się przyjmować po spożyciu 
posiłku bogatego w tłuszcze. Leki na 
sen i uspokojenie nie lubią boczku, 
masła, śmietany, smalcu, tłustej kieł-
basy. 

Owsianka czy otręby, a właściwie za-
warty w nich błonnik powoduje, że 
lek krócej zalega w jelitach i orga-
nizm wchłania go mniej, nawet o po-
łowę. W ten sposób możemy znacznie 
osłabić prawidłowe działanie leków 
antydepresyjnych i kardiologicznych, 
stosowanych przy niewydolności krą-
żenia i arytmii serca. 

Leki przeciwgruźlicze i antydepresyj-
ne mogą wchodzić w reakcje z sera-
mi pleśniowymi, dojrzałymi figami, 
bananami, kiełbasami typu salami, 
wędzonymi rybami. Takie relacje 
mogą powodować wzrost ciśnienia 
tętniczego i przyspieszenia rytmu ser-
ca – reakcji bardzo niebezpiecznych i 
groźnych dla naszego życia. 

Dodawana między innymi do słody-
czy lukrecja nie współgra ze środka-
mi moczopędnymi i lekarstwami na 
niewydolność serca. Lukrecja zwięk-
sza wydalanie potasu z organizmu. 
Skutkiem mogą być zaburzenia ryt-
mu serca. 

Pamiętajmy, że działanie lekarstw 
mogą zaburzać zioła. Nie zażywajmy 
preparatów witaminowych i mineral-
nych, preparatów z mikroelementa-

mi równocześnie z lekami, bo mogą 
zaburzać ich wchłanianie. Potas i 
magnez przy niewydolności nerek, 
nadciśnieniu tętniczym mogą tylko 
zaszkodzić. Takie środki powinno się 
brać tylko za zgodą lekarza. 

Termin przydatności  
do spożycia 
Bezwzględnie należy sprawdzać ter-
min przydatności leków.  Te, które 
są ważne, ale na przykład zmieniły 
kolor, konsystencję, czy zmętniały, 
trzeba wyrzucić. Niektóre leki po 

otwarciu trzeba zużyć bar-
dzo szybko (np. krople do 
nosa, krople do oczu), a po-
zostałość wyrzucić. Nie bie-
rzemy też na własną rękę 
antybiotyku z poprzedniej 
kuracji. Obecną chorobę 
mogą przecież wywołać wi-
rusy, a wtedy antybiotyk i 
tak nie pomoże. 

Antybiotyki 
Efekt działania  antybioty-
ku  zależy między innymi 
od tego, jak będziemy go 

przyjmowali. Jeżeli będziemy prze-
strzegać prostych zasad, antybiotyki 
szybko i skutecznie zwalczą infekcje 
bakteryjne. 
 
Skuteczność działania antybiotyku 
zależy od rodzaju leku. Niektóre me-
dykamenty z tej grupy działają jedno-
cześnie na wiele typów bakterii, in-
ne zwalczają tylko określone rodzaje 
drobnoustrojów. Niestety, ze względu 
na nadużywanie tych preparatów wie-
le osób zdążyło się już na nie uodpor-
nić, dlatego często kurację po kilku 
dniach trzeba powtórzyć. 
Oto proste zasady, których warto 
przestrzegać, by antybiotyk zadziałał 
i by szybko wrócić do zdrowia. 

• Nie wolno rozgryzać tabletek. 
Niektóre preparaty muszą tra-
fić do żołądka w osłonce, żeby 
nie zniszczył ich kwas solny. 
Rozdrobniony lek spowoduje, że 
do żołądka dotrze mniejsza jego 
dawka. Niewskazane jest również 
otwieranie kapsułki i wysypywa-
nie jej zawartości celem spożycia 
medykamentu. 

• Większość antybiotyków przyjmo-
wana jest w trakcie bądź po posił-
ku, gdyż łatwiej rozpuszcza się w 
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emulsji tłuszczowej. Niektóre za-
lecenia wskazują na konieczność 
przyjmowania ich przed posiłkiem. 

• Antybiotyki należy zażywać o ści-
śle określonej porze w równych 
odstępach czasu: co 4, 6 lub 8 
godzin. Chodzi o to, by utrzy-
mać stały poziom leku we krwi. 
Nieprzestrzeganie stałych godzin 
może doprowadzić do uodpornie-
nia organizmu na dany specyfik. 

• Jeżeli spóźnimy się z zażyciem an-
tybiotyku nie więcej niż godzinę, 
możemy go zażyć, a następną daw-
kę zgodnie z wcześniej wyznaczo-
ną porą. Gdy przerwa będzie dłuż-
sza, należy ominąć jedną dawkę. 
Nie wolno brać podwójnej porcji 
antybiotyku, bo jego kumulacja w 
organizmie zwiększa ryzyko dzia-
łań ubocznych. 

• Antybiotyki  warto przyjmować 
razem ze środkami zawierający-
mi  bakterie probiotyczne, które 
pomagają w utrzymaniu prawi-
dłowej flory bakteryjnej w jelitach. 
Kefir, jogurt i maślanka zawierają 
przyjazne kultury żywych bakterii, 
dlatego warto włączyć je do menu 
w czasie kuracji. 

• Nie wolno popijać antybiotyku so-
kami cytrusowymi, mlekiem, ani 
napojami mlecznymi. Związki za-

warte w sokach utrudniają wchła-
nianie leku z przewodu pokarmo-
wego. Wapń zawarty w mleku i jego 
przetworach wchodzi w reakcję z 
lekiem, tworząc nierozpuszczalne 
w wodzie sole, przez co antybiotyk 
jest gorzej wchłaniany o około 50 
procent. Najlepiej popijać preparat 
dużą ilością niegazowanej wody. 

• Terapii antybiotykowej mogą to-
warzyszyć działania niepożądane. 
W przypadku duszności, obrzęku 
języka czy krtani, bladości skóry, 
utraty przytomności trzeba natych-
miast wezwać lekarza. Biegunki, 
wymioty i osłabienia także wyma-
gają konsultacji lekarskiej. 

• Podczas kuracji antybiotykowej 
należy zrezygnować z alkoholu, 
nawet tego najsłabszego. Alkohol 
wchodzi w interakcje z niektórymi 
antybiotykami, może utrudniać 
lub zwiększać ich wchłanianie 
przez organizm, a czasem potęgo-
wać działania uboczne. 

• Na czas przyjmowania antybioty-
ków trzeba odstawić preparaty że-
laza, wapnia oraz leki stosowane w 
nadkwaśności żołądka, ponieważ 
wiążą się wzajemnie i nie są wchła-
niane z przewodu pokarmowego. 

• W żadnym wypadku nie należy 
przerywać kuracji tuż po ustąpie-

niu objawów. Trzeba 
wziąć wszystkie dawki 
leki zgodnie z wcze-
śniejszą decyzją leka-
rza. W przeciwnym 
razie część bakterii 
zacznie się znowu roz-
mnażać, powodując 
nawrót choroby. Na do-
datek zarazki będą już 
umiały rozpoznawać 
antybiotyk i się przed 
nim bronić. 
• Antybiotyku nie 
można zażywać na wła-
sną rękę. Konsultacja 
lekarska jest w tym 
przypadku konieczna. 
Przypadkowy antybio-
tyk przyniesie więcej 
szkody niż pożytku i 
osłabi system odpor-
nościowy. Tak samo 
jak zażywanie końców-
ki leku pozostałego po 
poprzedniej chorobie. 
• Jeżeli razem z anty-
biotykiem przyjmuje-

my inne leki, konieczne jest wte-
dy ich zażywanie w odpowiednich 
odstępach czasu i poinformowanie 
o tym lekarza. 

• Witaminy powinno się przyjąć po 
kuracji antybiotykowej. W przeciw-
nym razie będą znakomitą pożyw-
ką dla bakterii, które ma unice-
stwić antybiotyk. 

• Niektóre antybiotyki osłabiają dzia-
łanie  pigułki antykoncepcyjnej, 
gdyż wchodzą pośrednio  w reakcje 
z estrogenem – hormonem, który 
jest składnikiem większości tego 
typu środków. 

Kilka dodatkowych porad 
• Tabletki, które połykamy, powinny 

same rozpuścić się w żołądku. 
• Preparaty w czopkach działają 

mocniej i szybciej. 
• Podczas przeziębienia unikajmy za-

żywania leków mających te same 
składniki. Środki te można łatwo 
przedawkować, a to może okazać 
się niebezpieczne dla naszego or-
ganizmu. 

• Skuteczność witamin wzrasta 
dzięki odpowiedniemu łączeniu 
ich z innymi witaminami (np. wi-
taminę A z witaminą D i witaminą 
E, zaś witaminy z grupy B z witami-
ną C) albo składnikami mineralny-
mi (np. witamina D z wapniem, a 
witamina E z żelazem). Korzystniej 
jest łykać nie pojedyncze witaminy, 
lecz preparaty witaminowo mine-
ralne. 

Zażywanie leków jest proste pod wa-
runkiem, że postępujemy zgodnie 
z wskazaniami znajdującymi się na 
dołączonej do nich ulotce, lub wytycz-
nymi od lekarza. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku zażywania anty-
biotyków, które niszczą naszą mikro-
florę bakteryjną, co prowadzi do nie-
przyjemnych problemów w układzie 
pokarmowym. 

Odpowiednie przyjmowanie leków, 
nie tylko w przypadku dorosłych, ale 
także dzieci i osób starszych, chroni 
nasz układ pokarmowy przed dzia-
łaniem substancji drażniących oraz 
skutkami ubocznymi ich działania. 

Aleksandra Dobiecka 
Źródła: psychiatria.pl, poradnikzdro-

wie.pl, fakt.pl, portal.abczdrowie.pl 
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 Kurkuma – nie tylko przyprawa 
Pomaga w walce z wrogami naszego zdrowia. Skoro chcemy tej żółtej przyprawy używać jako sprzy-
mierzeńca dla utrzymania a nawet przywrócenia naszego zdrowia, powinniśmy najpierw poznać naj-
groźniejszego wroga. 

Wróg – Wolne rodniki: Gdy tlen jest 
przetwarzany na energię, część jego 
cząsteczek uwalnia się jako wolne 
rodniki tlenowe – czyli takie, którym 
brakuje jednego elektronu. Dlatego 
odbierają go innym komórkom, 
niszcząc lub uszkadzając w ten spo-
sób wszystko w organizmie, łącznie 
z DNA. 

Przyjaciel – Przeciwutleniacze: od-
dają wolnym rodnikom swój wolny 
elektron usuwając je w ten sposób z 
organizmu. 

Wolne rodniki i przeciwutleniacze 
(antyoksydanty) naturalnie występu-
ją w organizmie i są w nim potrzeb-
ne. Ale wszystko jest dobrze, kiedy 
jest między nimi równowaga. Brak 
tej równowagi to stres oksydacyjny. 
Powoduje on m.in. powstawanie no-
wotworów, a także niszczy kolagen, 
co oznacza przedwczesne starzenie 
się skóry. 

Nasz organizm pro-
dukuje co prawda przeciwutleniacz 
– glutation – ale to za mało. Potrzeba 
więcej antyoksydantów, jak np. wita-
miny C, A, E (których nasz organizm 
nie produkuje) oraz innych. Naszym 
wielkim sprzymierzeńcem w zapobie-
ganiu i w walce z nowotworami jest… 

Kurkumina 
Jak nazwa wskazuje, jest ona sub-
stancją aktywną kurkumy, podobnie 
jak np. kofeina w kawie czy teina w 
herbacie itd. 

W Indiach kurkuma i jej zalety są 
znane od tysiącleci. Przez ten czas 
zdziałała tyle dobrego, że och! 
Ale nauka nie śpi i niedawno kur-

kuminę w kurkumie odkryła nauko-
wo, a nawet przyznała jej szereg pozy-
tywnych cech. Problem jednak w tym, 
że Matka Natura dała kurkumie za 
mało kurkuminy, dlatego są dostęp-
ne jej 95% ekstrakty w buteleczkach, 
aby nam – Europejczykom służyła 
lepiej, choć dla Hindusów przez ty-
siąclecia było jej w kurkumie dość. 
Kto wie, może  dlatego, że kur – a ku-
-ku – kurkuminę w Indiach inaczej 
się pisze? Niemniej jednak kurkumę 
w proszku kupić w Europie można. 

Jak to działa? 
Nie wystarczy po prostu jeść samą 
kurkumę, żeby działała (jako anty-
utleniacz i nie tylko), bo potrzebuje 
ona wspomagania w postaci pipe-
ryny, która wzmaga wchłanianie 
kurkuminy o 2000% (dwa tysiące 
procent). Piperyna jest aktywnym 
składnikiem… – tak,  pieprzu, który 
piperyny też ma mało, więc znowu 
kłaniają się ekstrakty… 
Niemniej jednak pieprz cały i mielo-

ny w Europie też kupić można. 

Wyliczanka 
Oto szereg naukowo potwier-

dzonych właściwości zdrowot-
nych kurkumy i kurkuminy (najle-

piej w duecie z piperyną, choć może 
być solo): 

- Kurkuma jest silnym antyutlenia-
czem (w duecie z piperyną), 

- działa silnie przeciwzapalnie. – 
STOP. 

Obecnie uważa się, że przewlekłe 
stany zapalne sprzyjają powstawaniu 
praktycznie wszystkich przewlekłych 
chorób naszych czasów: chorób ser-
ca, nowotworów, miażdżycy, cukrzy-
cy typu 2 i ich powikłań, choroby 
Alzheimera i innych przypadłości 
bez względu na płeć wiek. 

- Kurkuma poprawia funkcjonowa-
nie mózgu i działa na mózg leczni-
czo, 

- zmniejsza ryzyko chorób serca, 
- pomaga w zapobieganiu „a może 

nawet” w leczeniu nowotworów. 

„Może”, gdyż „…konieczne są dal-
sze badania przeprowadzane na 
ludziach”, ale „Istnieją już dosyć 
mocne dowody”.

– Kurkuma powstrzymuje przerzu-
ty, nawet niszczy komórki rakowe 
i hamuje ich niekontrolowany po-
dział, co jest głównym przekleń-
stwem tej choroby, 

- pomaga przy zapaleniu stawów, 
- pomaga w zaburzeniach depresyj-

nych, 
- pomaga w opóźnieniu procesów 

starzenia się organizmu oraz w 
leczeniu chorób ludzi starszych, 

- wzmacnia odporność na chorobo-
twórcze wirusy, bakterie i grzyby.  

Ponadto naukowcy pracują nad po-
twierdzeniem innych właściwości 
kurkuminy: 
- zwiększanie wrażliwości na insuli-

nę i wzmaganie jej wydzielania, 
- wspomaganie funkcjonowania ne-

rek, 
- obniżanie ciśnienia krwi. 

Właściwości pieprzu 
i piperyny (z kurkuminą 
lub solo): 
- wspomaga wchłanianie wielu 

składników odżywczych,  
- ma właściwości antybakteryjne i 

antynowotworowe, 
- pomaga chronić przed chorobą 

Alzheimera, 
- pomaga osobom cierpiącym na 

bielactwo, 
 - działa moczopędnie, przeczyszcza-

jąco, pobudza do szybszego pozby-
wania się produktów przemiany 
materii, 

- poprawia pamięć i zwalcza depre-
sję, 

- wspomaga działanie układu ner-
wowego. 

Odchudzanie 
Badanie koreańskich naukowców 
wykazało, że piperyna wpływa na 
ekspresję genów odpowiedzialnych 
za gromadzenie tkanki tłuszczowej. 
Piperyna zawarta w pieprzu na kilka 
godzin po spożyciu pobudza tempo 

się skóry. 

Nasz organizm pro-
dukuje co prawda przeciwutleniacz 

kłaniają się ekstrakty… 
Niemniej jednak pieprz cały i mielo-

ny w Europie też kupić można. 

dzonych właściwości zdrowot-
nych kurkumy i kurkuminy (najle-

piej w duecie z piperyną, choć może 
być solo): 

- Kurkuma jest silnym antyutlenia-
czem (w duecie z piperyną), 
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przemiany materii (w tym spalania 
tłuszczu). 

Termogeneza i lipoliza 
To pierwsze, to proces wytwarzania 
ciepła, który wspomagany jest przez  
pieprz. Oznacza to szybsze spalanie 
kalorii. Lipoliza to spalanie tkanki 
tłuszczowej, też wspomagane przez 
piperynę. „Jak przekonują naukowcy 
na łamach „Journal of Agricultural 
and Food Chemistry”, piperyna zakłó-
ca aktywność genów, które kontrolują 
powstawanie komórek tłuszczowych, 
a co za tym idzie – może przyczynić 
się do blokowania komórek tłuszczo-
wych. 

Pieprz Cayenne 
– król naturalnych 
spalaczy tłuszczu 
Nazwa jest trochę myląca, gdyż nie 
jest to pieprz, lecz wysuszone i zmie-
lone chili. Za jego ostry smak odpo-
wiada kapsaicyna. „Choć kapsaicyna 
drażni tkanki to nie wywołuje w nich 
uszkodzeń, ale stymuluje układ od-
pornościowy tym samym wspierając 
mechanizmy obronne ciała”. 
A także: „Badania ostatnich kilku lat 

wskazują także na możliwe zastoso-
wanie kapsaicyny w zapobieganiu 
nowotworom”. 

Klucz do sukcesu 
Trzeba spożywać mniej kalorii, niż 
potrzebujemy, wtedy spalacze tłusz-
czu dobiorą się do falbanek. Kropka. 
Są inne naturalne spalacze tłuszczu: 
kawa, zielona herbata, imbir, wspo-
mniana wyżej kurkuma, 
cynamon, cytrusy 
(witamina C spala 
tłuszczyk), ocet 
jabłkowy, jogurt 
naturalny i inne. 

Produkty spożywcze w naturalnej po-
staci bardzo trudno przedawkować, w 
związku z tym są najbezpieczniejszą 
postacią do ich przyjmowania, gdyż 
nasz organizm w naturalny sposób 
zareaguje na ewentualny nadmiar. 

Uwaga: 
Kurkumina może wchodzić w inte-
rakcje z lekami, np. reaguje z leka-
mi przeciw cukrzycy, może wzmoc-
nić działanie preparatów insuliny i 
spowodować ich przedawkowanie. 

Zaburza też wchłanianie leków na 
układ krążenia. 
Jeśli ktoś zażywa jakiekolwiek lekar-
stwa i chce spożywać kurkumę, lub 
jakiekolwiek inne, nowe dla orga-
nizmu środki spożywcze (zwłaszcza 
w większych ilościach), powinien 
skonsultować to z lekarzem lub far-
maceutą. 

PS. 
Zachęcam do poszerzania wie-
dzy w zakresie żywności i żywie-
nia. Dlaczego? Bo inaczej służy 
nam pokarm, który spożywamy 

spokojnie i ze świadomością jego 
właściwości, a inaczej jest traktowa-
ny przez nasz organizm pokarm spo-
żywany w pośpiechu i z nieufnością 
lub bez przekonania (bo coś trzeba 
jeść). Czy taki psychologiczny aspekt 
odżywiania ma znaczenie, czy też nie, 
to jest pytanie niecodzienne, ale kto 
by się tym przejmował. 

Michał Nowacki 
Źródła: 

medycynanaturalna.com.pl 
poradnikzdrowie.pl

wyborcza.pl/TylkoZdrowie

mniana wyżej kurkuma, 
cynamon, cytrusy 
(witamina C spala 

PS. 

spokojnie i ze świadomością jego 



42 Antwerpia po polsku      luty 2019



43luty 2019 Antwerpia po polsku 

 O wybaczaniu
Jak znaleźć w sobie mądrość i siłę, aby wybaczyć ojcu, który swoją wieloletnią przemocą fi zyczną i 
psychiczną zamienił nasze dzieciństwo w piekło? Gdzie szukać pokładów miłosierdzia dla sprawcy 
wypadku, w wyniku którego nasze dziecko jest niepełnosprawne? Jak wybaczyć kłamstwa, upokorze-
nie, zdradę czy emocjonalne nadużycie? 

W takich przypadkach naprawdę 
ciężko znaleźć właściwe słowa i zro-
zumienie, a i prawda jest taka, że 
krzywda krzywdzie nie jest równa. 
Jak ogromną mądrość życiową i po-
korę trzeba mieć, aby przetrwać ból i 
dalej żyć, wiedzą osoby, które dozna-
ły od innych głębokiego cierpienia i 
które dzień po dniu walczą o utrzy-
manie emocjonalnej równowagi, aby 
przeżyć kolejny tydzień, miesiąc, rok. 
Żyją często z poczuciem krzywdy, 
które niejednokrotnie kładzie 
się cieniem na ich dalszym 
losie, życiowych wyborach i 
pragnieniach. 

Niektórzy udają, że nic się nie 
stało, próbując zepchnąć swo-
je poczucie krzywdy w niebyt. Z 
różnym skutkiem. Zazwyczaj jest 
to zerwanie kontaktu ze sprawcą 
krzywdy i całkowite odizolowanie 
się od problemu i osoby. Dla tych 
osób krzywda jest emocjonalnie nie 
do przejścia, przynajmniej na jakimś 
etapie życia. 

Inni poszukują ulgi i ukojenia w ze-
mście, licząc na to, że wyrównanie 
rachunków przywróci ich życie do 
pierwotnego stanu. Tak się jednak 
zazwyczaj nie dzieje. Zemsta, która 
w krótkiej perspektywie przynosi 
ulgę, nie pozwala jednak pozbyć się 
przykrych emocji i po krótkotrwałej 
satysfakcji do głosu dochodzi poczu-
cie winy i świadomość tego, że tak 
naprawdę odpłaciliśmy komuś pięk-
nym za nadobne, czyli w pewnym sen-
sie niczym się od sprawcy krzywdy 
nie różnimy. 

Czy ma to sens? W mojej ocenie, nie. 
Czy sprawiedliwość typu „oko za oko, 
ząb za ząb” czegoś nas uczy i rozwija? 
Nie, a dodatkowo zostawia po sobie 
niemiły posmak. Przebaczenie zde-
cydowanie łatwiej przychodzi temu, 
kto myśli o innych ludziach dobrze, 
kto ma do nich zaufanie, i kto wie, że 
rzeczą ludzką jest popełniać błędy i je 
naprawiać, jeśli tylko jest to możliwe. 

Niezwykle ważne są w tym wypad-
ku intencje sprawcy. Czy zranił nas 
świadomie, czy odczuwa skruchę 
i chęć zadośćuczynienia, czy widzi 
możliwość zmiany w 
dalszym zachowa-
niu. 

Są to warunki z pewnością ułatwiają-
ce wybaczenie i naprawienie relacji 
z drugim człowiekiem. Ważne jest 
w tym wypadku także to, co my sa-
mi o sobie myślimy. Bo jeśli mamy 
niską samoocenę i myślimy o sobie 
źle, np. że jesteśmy nic nie warci i na 
nic dobrego w życiu nie zasługujemy, 
to będzie nam bardzo trudno wznieść 
się ponad własną krzywdę i przeba-
czyć. Bo skoro ja na nic nie zasługuję, 
to dlaczego na coś – i to z czym ja 
musiałbym się uporać – zasługiwać 
miałby ktoś inny. 

Zjawisku pielę-
gnowania w sobie 
krzywdy sprzyja 
także poczucie 
osamotnienia. Bo 
samotność w ogó-
le sprzyja nega-
tywnym myślom 
i pielęgnowaniu 
w sobie wszelkich 
urazów, jakich na 
przestrzeni życia 
zaznaliśmy. A prze-
cież, jak świat świa-
tem, pewnym jest, 

że życie obejdzie się z nami niemiło 
nie raz. I jeśli nie mamy trwałych i 
bliskich relacji z innymi, to bardzo 
ciężko będzie nam się zdobyć na 
przebaczenie. Nie tylko innym. Sobie 
także. Bo energię i siłę, aby komuś 
przebaczyć, czerpiemy od drugiego 
człowieka. 

Kiedy mamy fajnych i wspierają-
cych nas partnerów życiowych, 
zaangażowanych przyjaciół czy 
dzieci, to i zrozumienie postępowa-
nia drugiej osoby przychodzi nam 

łatwiej. Krzywdy stają się mniejsze, 
kiedy zostają opowiedziane, a ich mo-
tywy w czasie rozmowy ujawnione. 
Sam już fakt, że mamy się z kim po-
dzielić naszym cierpieniem, że mamy 
komu o nim opowiedzieć, sprawia, że 
nie wpadamy w pętlę własnego my-
ślenia i mamy możliwość usłyszeć, co 
o sprawie myślą inni, jak można w tej 
sytuacji postąpić, jak zachowaliby się 
nasi przyjaciele czy rodzina. 

W ten właśnie sposób zmienia się 
nasza perspektywa postrzegania sy-
tuacji. Po rozmowie możemy w tej 
perspektywie pozostać, ale możemy 
też z niej wyjść i zmienić podejście do 
tego, co nas w życiu dotknęło. 

Największym jednak wyzwaniem 
jest wybaczyć sprawy, które dotyczą 
naszego systemu wartości, naszej 
moralności i kodeksu postępowania 
honorowego, który każdy z nas w so-

krzywda krzywdzie nie jest równa. 
Jak ogromną mądrość życiową i po-
korę trzeba mieć, aby przetrwać ból i 
dalej żyć, wiedzą osoby, które dozna-
ły od innych głębokiego cierpienia i 
które dzień po dniu walczą o utrzy-
manie emocjonalnej równowagi, aby 
przeżyć kolejny tydzień, miesiąc, rok. 
Żyją często z poczuciem krzywdy, 
które niejednokrotnie kładzie 
się cieniem na ich dalszym 

Niektórzy udają, że nic się nie 
stało, próbując zepchnąć swo-
je poczucie krzywdy w niebyt. Z 
różnym skutkiem. Zazwyczaj jest 
to zerwanie kontaktu ze sprawcą 
krzywdy i całkowite odizolowanie 

i chęć zadośćuczynienia, czy widzi 
możliwość zmiany w 
dalszym zachowa-
niu. 

ciężko będzie nam się zdobyć na 
przebaczenie. Nie tylko innym. Sobie 
także. Bo energię i siłę, aby komuś 
przebaczyć, czerpiemy od drugiego 
człowieka. 

Kiedy mamy fajnych i wspierają-
cych nas partnerów życiowych, 
zaangażowanych przyjaciół czy 
dzieci, to i zrozumienie postępowa-
nia drugiej osoby przychodzi nam 

łatwiej. Krzywdy stają się mniejsze, 
kiedy zostają opowiedziane, a ich mo-
tywy w czasie rozmowy ujawnione. 
Sam już fakt, że mamy się z kim po-
dzielić naszym cierpieniem, że mamy 
komu o nim opowiedzieć, sprawia, że 
nie wpadamy w pętlę własnego my-
ślenia i mamy możliwość usłyszeć, co 
o sprawie myślą inni, jak można w tej 
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bie ma. Zwłaszcza w tych związanych 
z wiernością, miłością, godnością i ży-
ciem bliskiej nam osoby. To wymaga 
czasem heroizmu i wzniesienia się na 
wyżyny empatii i miłosierdzia, wyży-
ny dostępne nielicznym. 

Niektórzy uzyskują siłę do tego, aby 
wybaczyć poprzez zaangażowanie się 
w życie duchowe. Osoby bogate we-
wnętrznie, głęboko uduchowione – i 
nie mówię tu koniecznie o sferze reli-
gijnej – są otwarte na transcendental-
ny wymiar pojmowania świata, który 
pozwala im wznieść się ponad swoje 
uczucia. Gdy zakładamy, że istnieje 
rzeczywistość głębsza, wyższa, wielo-
płaszczyznowa, to może ona po-
móc nam spojrzeć na naszą 
krzywdę z dystansu i doko-
nać aktu przebaczenia. 

Nie dzieje się to jednak ani szybko, 
ani gwałtownie. Przebaczenie wyma-
ga przede wszystkim zrozumienia i 
zaakceptowania, że stało się to, co się 
stało i nie możemy odwróć biegu zda-
rzeń. Proces przebaczenia wymaga 
także psychicznego wysiłku i czasu. 
Tylko tak przepracowana krzywda, a 
wraz z nią akt wybaczenia, sprawią, że 
rozwiniemy się jako ludzie, że będzie-
my zdolni przekroczyć własne grani-
ce emocjonalne. Niejako wbrew sobie 
i własnej naturze. 

Dlaczegóż mielibyśmy zatem to robić, 
skoro wybaczenie wymaga od nas w 
pewnym sensie przedłożenia dobra 

drugiego człowieka 
nad swoje własne? 

Dlatego, że prze-
baczenie daje 
nam ogrom-

ne poczucie 
wolności, 

uwolnienia się od przytłaczającego 
ciężaru negatywnych emocji, od cię-
żaru złorzeczenia lub dręczącej nas 
permanentnie chęci zemsty. Jeżeli 
potrafimy się uwolnić od bardzo 
ciężkich, trudnych i przykrych emo-
cji związanych z doznaną krzywdą, to 
na nowo stajemy się wolnymi ludźmi. 

Uporanie się z ciężarem krzywdy jest 
– w mojej ocenie, jako psychologa – 
kluczowe, aby w pełni doświadczać te-
go, co nam oferuje życie, świat i drugi 
człowiek. A warto też pamiętać, że akt 
przebaczenia jest przede wszystkim 
dobrodziejstwem dla nas samych i 
głównie nam ma przynieść ukojenie. 

Przebaczyć, to wcale nie znaczy za-
pomnieć, ale pogodzić się z tym, co 
się stało, pogodzić się z rzeczywisto-
ścią. Dopiero wtedy mamy szansę 
wkroczyć w kontakt z drugą osobą z 
pełnym spokoju i emocjonalnej rów-
nowagi sercem. Silni, wyzbyci preten-
sji i tendencji do oskarżycielskiego 
pokazywania swoich ran. Kiedy bo-
wiem uważamy, że świat jest względ-
nie sprawiedliwy, z pewnością łatwiej 
nam się w nim swobodnie poruszać. 

A przecież o to w naszym życiu cho-
dzi: o to, aby żyć, doświadczać, roz-
wijać się, i aby być szczęśliwym, nie 
musząc wlec za sobą ciężkiego ple-
caka doznanych na przestrzeni życia 
krzywd i upokorzeń. 

Aleksandra Szewczyk, 
psycholog 

Chcesz pomagać innym?

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana pracą w Van Osta?

Oferujemy:
• Stały kontrakt (brak kontraktów

czasowych)

• Możliwość wyboru pracy na pół

etatu lub pełny etat

• Klientów w swojej okolicy

• Korzystne wynagrodzenie +

ubrania robocze

• Wsparcie ze strony koordynatorów

i szkoleniowców

• Wizyty koordynatora u klientów

• Wieczory informacyjne na

ciekawe tematy wraz ze

współpracownikami

• Codzienną wdzięczność,

szacunek i poczucie bycia

docenianym przez swoich

klientów i cały zespół Van Osta!

Wyślij swoje CV na: poetsdienst@vanosta.net

lub skontaktuj sie z nami poprzez stronę internetową

www.poetsdienst-vanosta.be
Kontakt w języku polskim:

Agnieszka: 0499 88 07 83
Aleksandra: 0484 57 78 49
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móc nam spojrzeć na naszą 
krzywdę z dystansu i doko-
nać aktu przebaczenia. 
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nad swoje własne? 

Dlatego, że prze-
baczenie daje 
nam ogrom-

ne poczucie 
wolności, 
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Sennik, czyli jak odkryć  
znaczenie snów 

Sennik to zbiór interpretacji marzeń sennych, który daje złudną nadzieję na szybkie wytłumaczenie 
znaczenia snów. Niestety senniki są warte tyle, co horoskopy w tanich brukowcach. Jak zatem stwo-
rzyć własny sennik i naprawdę zrozumieć to, co nam się przyśniło? 

Każdy z nas rozumie świat na swój 
sposób. Każdy przedmiot, symbol, 
słowo i obraz ma swoje unikalne, nie-
powtarzalne znaczenie dla miliardów 
osób, które mieszkają na tej planecie. 
W związku z tym tworzenie uniwer-
salnego sennika, który za każdym 
razem tak samo tłumaczy znaczenie 
snów, jest co najmniej kiepskim żar-
tem. 

Znaczenie snów nigdy nie jest uni-
wersalne. Należy rozpatrywać je 
osobno, biorąc pod uwagę sytuację 
i stan psychiczny osoby, która go śni-
ła. Zrozumienie snów jest niemałym 
wyzwaniem, jednak praca nad snami 
może okazać się ważnym i odkryw-
czym narzędziem naszego osobistego 
rozwoju. 

Znaczenie snów 
z perspektywy psychologii 
Aby nauczyć się odkrywać znaczenie 
snów musimy przede wszystkim do-
wiedzieć się, jaka jest ich rola w na-
szym życiu. Rozwiązanie tej zagadki 
nie jest takie oczywiste – naukowcy 
nadal nie znają jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie „po co są sny?”. 

Na bazie ostatnich badań neuropsy-
chologów można rozróżnić 4 główne 
hipotezy wyjaśniające rolę snów w na-
szym życiu: 
• Sny są interpretacją przypadko-

wych sygnałów płynących z mózgu 
i ciała w trakcie, gdy śpimy; 

• Sny mają na celu przetwarzanie 
i utrwalanie informacji zbieranych 
przez cały dzień; 

• Sny reprezentują nieświadome 
pragnienia i życzenia; 

• Sny działają jak pewna forma psy-
choterapii. 

Co wyrażamy poprzez sny
Jeśli mamy jakiś problem, które-
mu  nie  umiemy stawić czoła sa-
modzielnie, często „zamiatamy go 
pod  dywan”. Nie  chcemy o  nim 
myśleć, spychamy go w  najdalsze 
zakamarki naszej podświadomości. 
Jednak każda potrzeba naszej psychi-
ki musi znaleźć jakieś ujście, a sny 
to stan, w którym nasza świadomość 
jest uśpiona. Wtedy wszystko „wycho-
dzi na wierzch” w formie obrazów, 
skojarzeń, symboli. Zgodnie z tą hipo-
tezą każdy element snu jest wyrazem 
jakiejś części naszej osobowości. 

Jeśli w życiu codziennym coś pozosta-
je „niedomknięte”, niedokończone, 
Twoja podświadomość będzie chciała 
się tym zająć i wyrazić to poprzez sny. 
Znaczenie snów jest więc odbiciem 
naszego wewnętrznego świata, jego 
nieuświadomionych aspektów. Mogą 
służyć jako sposób do zrozumienia 
tego, czego tak bardzo nie chcemy, 
boimy się, lub nie umiemy zrozumieć. 

Sny spisane w dobrze prowadzonym 
senniku mogą zatem stać się bez-
cennym źródłem informacji o  nas 
samych – o tym, co się dzieje w naszej 
psychice. Taki dziennik jest nieoce-
nioną pomocą w odkrywaniu znacze-
nia snów. 

Znaczenie snów  
w rozwoju osobistym 
Sny pomagają nam uświadomić sobie 
nasze lęki, obawy, wątpliwości. Mogą 
pokazywać nam nasze nieuświado-
mione marzenia i pragnienia. Zwykle 
takie, które w codziennym życiu wy-
pieramy lub do  których  nie  chce-
my się sami przed  sobą przyznać 
(na przykład fantazje seksualne). 

Sny mogą stanowić dla nas wskazów-
kę. Zwracać naszą uwagę na coś, co 
jest dla nas ważne, a co zaniedbujemy 
(np. relacje ze starym, dobrym przy-
jacielem, z  którym  dawno nie  roz-
mawialiśmy). Sny mogą również za-
wierać twórcze rozwiązania naszych 
codziennych (lub niecodziennych) 
problemów. 

Uważam, że sny są wspaniałym źró-
dłem wiedzy o nas samych. Już sama 
znajomość naszych snów może być 
dla nas odkrywcza i uświadamiająca. 
Dlatego warto stworzyć własny sen-
nik i samodzielnie poznawać znacze-
nie snów, które śnimy każdego dnia. 

Zanim zaproponuję Ci pomysł na ta-
ki sennik, jest jeszcze jedna ważna 
rzecz. Aby analiza własnych snów 
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była w ogóle możliwa, musisz przede 
wszystkim je zapamiętywać. Gdy ja 
zaczynałem moją przygodę z rozwo-
jem osobistym, zafascynowałem się 
ideą świadomego śnienia (niesamowi-
te zjawisko, w którym wiesz, że jesteś 
we śnie – i możesz mieć świadomy 
wpływ na jego przebieg). Aby ćwiczyć 
świadome śnienie zacząłem od pro-
wadzenia dziennika snów. 

Na początku nie pamiętałem w ogóle 
żadnych marzeń sennych. Po kilku 
dniach spisywałem pewne skrawki, 
pojedyncze obrazy i sytuacje. Po na-
stępnych kilku dniach pamiętałem 
już 1 lub 2 pełne sny. W końcu, po ja-
kimś czasie, po przebudzeniu moja 
głowa była pełna barwnych obra-
zów – pamiętałem średnio od 3 do 5 
snów dziennie wraz ze wszystkimi ich 
szczegółami. 

Sennik i odkrywanie 
znaczenia snów 
Przede wszystkim zaopatrz się w ze-
szyt lub w prostą, przejrzystą aplikację 
na urządzenia mobilne, która umoż-
liwi Ci tworzenie krótkich notatek 
i oznaczanie ich datami. Codziennie 
zapisuj swoje sny – tak, aby pamiętać 
choćby jeden lub dwa sny dziennie. 
Na początku nie będzie łatwo, ale mi-

mo to zapisuj wszystko, co zapamię-
tałeś, nawet jeśli będą to „skrawki”. 

Twoje  sny nie  muszą być dokład-
nie opisane, wystarczy zestaw słów-
-kluczy. Pisanie krótkich i ogólnych 
notatek ułatwia zapisywanie snów 
od razu po przebudzeniu, zwłaszcza 
gdy pamiętasz 3 lub 4 sny dziennie. 
Opisywanie całego snu ze szczegóła-
mi może zająć trochę czasu. Jednak 
abyś mógł dobrze zanalizować swój 
sen, przyda Ci się raczej dokładny 
opis. Dlatego proponuję opisywać 
dokładnie tylko te sny, które zwróciły 
Twoją szczególną uwagę. 

Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie 
jasne, że odpowiednia ilość snu jest 
tutaj kluczowa. Jak wstajesz niewy-
spany to nie masz co marzyć o wy-
raźnej i szczegółowej pamięci snów. 

Gdy  Twój  sennik jest już gotowy 
i gdy masz w nim kilka pierwszych 
snów, możesz zabrać się do analizy 
znaczenia snów. 

Analiza snów w 5 krokach 
1. W opisie swojego snu oznacz ele-

menty, które zwracają Twoją uwa-
gę. Postaci, przedmioty, wydarze-
nia. 

2. Zapisz je osobno, pod  opisem 
Twojego snu. Zastanów się, co te 
elementy snu dla Ciebie znaczą. 
Jakie emocje w Tobie wywołują? 
Jakie emocje odczuwałeś w trak-
cie snu w stosunku do tych postaci, 
przedmiotów i wydarzeń? 

3. Teraz zastanów się, z jakimi sytu-
acjami życiowymi, dylematami, 
problemami i celami są te elemen-
ty związane. Czego tak naprawdę 
może dotyczyć ten sen? 

4. Przeczytaj opis snu jeszcze raz, ma-
jąc na uwadze sytuację życiową, 
z którą go powiązałeś. Wyciągnij 
wnioski. Czego Cię ten sen uczy? 
Jak zmienia się Twoje spojrzenie 
na tę sytuację? Jakie niesie ze so-
bą wskazówki? Co Twoja podświa-
domość próbuje ci powiedzieć? 
Zapisz wszystko, co Ci przychodzi 
do głowy. 

5. Niezależnie od tego, ile wniosków 
udało Ci się wyciągnąć, zostaw 
to na tym etapie. Wróć do Twojej in-
terpretacji tego snu jutro lub za kil-
ka dni i zastanów się nad tym snem 
jeszcze raz. 

Zwróć szczególną uwagę na  ostat-
ni krok. To  nie  jest koniec pracy 
nad snem. Obserwuj siebie w ciągu 
dnia, zwłaszcza w sytuacjach, które 
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są związane z danym snem. Zastanów 
się, dlaczego Twoja podświadomość 
chce zwrócić Twoją uwagę na tę kon-
kretną sytuację. 

Całkiem możliwe, że kolejnej nocy 
przyśni Ci się inny sen w tym samym 
temacie. Będzie to okazja do uzupeł-
nienia swoich przemyśleń i odkrycia 
nowych rzeczy. Niektóre sny będą się 
pojawiać tak długo, aż nie rozwiążesz 
danego problemu (mogą się nam śnić 
dzień w dzień nawet przez kilka lat!). 

Staraj się nie  nadinterpretować, 
nie  naciągać, nie  domyślać się. 
Wszystkie swoje spostrzeżenia trak-
tuj jako możliwość, nie  jako fakt. 
Pamiętaj, że najcenniejsze są pierw-
sze skojarzenia. Czasami po prostu 
rozumiesz znaczenie snu i  nie  ma 
tam miejsca na wątpliwości. 

Słuchaj swojej intuicji, istnieje du-
ża szansa, że ona podpowie Ci, cze-
go dotyczy Twój  sen. I  najważniej-
sze – wszystko, co zanotujesz w swoim 
senniku sprawdzaj w swoim życiu co-
dziennym. W ten sposób nauczysz się 
„tłumaczyć” język snów i odczytywać 
znaczenie snów za pomocą sytuacji, 
które Ci się przydarzają w ciągu dnia. 

4 fakty na temat snów:
• Śnimy 3-5 snów na noc; 
• Każdy sen trwa od 5 do 20 minut; 
• 95% jest zapominanych do momen-

tu wyjścia z łóżka; 
• Najbardziej powszechne tema-

ty snów to  szkoła, uciekanie 
przed kimś, doświadczenia seksu-
alne, spadanie i spóźnianie się. 

Przywróć sen do życia 
Jeśli jesteś gotowy na coś więcej, jest 
jeszcze jedna rzecz, którą możesz zro-
bić w ramach pracy ze swoim senni-
kiem. Ożywiać sny. 

1Wybierz sen, nad którym chcesz 
popracować. 

2Opowiedz o nim na głos, w czasie 
teraźniejszym. Tak, jakbyś go do-

świadczał tu i  teraz. Przykład: „Idę 
teraz ciemną uliczką i czuję strach. 
Widzę fioletowe chmury górujące 
nad  miastem. Nagle zza rogu wy-
skakuje postać, chyba osoba prze-
brana za pluszowego królika, słodko 
uśmiechniętego. Czuję zdziwienie, 
ale też dziwny spokój…”. Zrób to po-
woli i bardzo uważnie. 

3Zwróć uwagę, jak się czujesz 
na  każdym etapie swojego snu. 

Twoje emocje są kluczem do zrozu-
mienia tego, co oznacza sen i  jaki 
jest jego cel. To ćwiczenie pozwoli Ci 
doświadczyć wszystkich uczuć, które 
pojawiły się w trakcie snu. 

4Gdy  już to  zrobisz, zapisz swoje 
wrażenia w senniku. Czy pojawi-

ły się jakieś nowe spostrzeżenia? Co 
odczułeś? Jakie to  było dla Ciebie 
doświadczenie? 

Wszystkie spostrzeżenia zapisz 
w swoim senniku. 

Zgłębianie znaczenia swoich snów 
to niezwykła przygoda. To podróż w 
głąb siebie. To zaglądanie w miejsca, 
które nigdy wcześniej nie były dla 
Ciebie dostępne. Dzięki pracy ze sna-
mi możesz się wiele nauczyć o sobie. 
Zachęcam Cię do prowadzenia swoje-
go sennika, nawet jeśli nie będziesz 
robić tego każdego dnia. Możesz za-
pisywać wszystkie sny, możesz też 
brać pod uwagę tylko te, które mają 
dla Ciebie szczególne znaczenie. Im 
bardziej emocjonalnie intensywny 
sen, tym ważniejsze, abyś się nad nim 
pochylił. 

Śnij 
dobrze! 

Michał Pasterski jest założycielem Life Architect, Planets i Fundacji Świa-
domej Edukacji. Na co dzień pracuje jako coach i trener rozwoju osobiste-
go. 
Od 10 lat zgłębia i praktykuje psychologię. Od 2 lat działa na rzecz edukacji. 
Uwielbia słowo pisane. Jest autorem 700-stronicowej książki “Insight. Dro-
ga 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 al-
ternatywnych metod i narzędzi edukacyjnych.
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 Czy alkoholizm musi być 
przekleństwem? 

 Cześć 1. „BESTIA” (Odcinek 13) 
Świadectwo bezdomnego alkoholika 
– cz. II 

W roku 1998 zmarła moja mama. 
Śmierć jej bardzo przeżyłem. Bardzo 
długo nie mogłem pogodzić się ze 
stratą, ciągle i wszędzie czułem jej 
obecność. Bardzo mamę kochałem i 
nigdy nie przestanę, tak wtedy mamie 
obiecałem. Piłem, czując rozpacz, to 
podłe, ale nawet przy grobie mamy, 
kiedy tak jak kiedyś przychodziłem 
do niej prosić o pomoc czy radę. 
Piłem z gwinta, na cmentarzu, zabie-
rałem ½ litra wódki, nie miałem już 
nikogo. 

Mieszkałem z ojcem, kochałem go tyl-
ko dlatego, że mama mi kazała. Ale 
tak naprawdę uczucia nas nie łączy-
ły. Ojciec przyprowadził konkubinę, 
zamieszkali razem. Nie miałem nic 
przeciwko, nawet chciałem, żeby nie 
był sam, ale nie tak szybko! Zosia ojcu 
dogadzała, razem pili piwa i spirytus 
z meliny. Gotowała lepiej od mamy. 
Ja piłem w swoim pokoju sam, za-
wsze w szafi e miałem ½ litra wódki 
i to, co przynosiłem, wracając do do-
mu – ok. 6 piw. Nie wychodziłem z po-
koju, telewizor miałem włączony, a i 
tak wszystko słyszałem przez gipsowe 
ściany. Nie mogłem znieść pochwał 
ojca – we wszystkim Zosia była lepsza 
od mamy. Dochodziło do wyzwisk, nie 
zwracałem uwagi na to, co mówię, by-
łem pijany, wyzywałem ją od zdzir i że 
w butach wlazła do jeszcze ciepłego 
łóżka mojej mamy. Ojciec nie mógł 
tego znieść i ja nie miałem komfor-
tu picia, ani życia. Dogadałem się z 
bratem, że najlepsze i jedyne wyjście 
będzie takie, że zamieszkam osobno. 
Wymyśliłem sposób, wybrałem dział-
kę P.O.D w Toruniu, brat zgodził się, 
że pokryje koszty, ale postawił waru-
nek, że się wymelduję, ojciec zosta-
nie, dopóki będzie żył. Później dosta-
nę kawalerkę, albo mnie spłaci, kiedy 
mieszkanie sprzeda. Bez namysłu się 
zgodziłem, zawsze bratu ufałem, na-

wet nie myślałem o spisaniu prawnej 
umowy. Cieszyłem się, że będę u sie-
bie i nikogo nie będzie obchodziło, 
czy jestem pijany i kogo zaproszę. 

W roku 2001 za działkę zapłacił 3,5 
tysiąca złotych, ja dostałem do ręki 
1000 zł żebym się zagospodarował. 
Nawet meble i wszystko z mojego po-
koju przewiózł wynajętym samocho-
dem na działkę i chociaż bez adresu, 
czułem się jak w domu. Codziennie 
zapraszałem kolegów, chwaląc się, 
gdzie i jak mieszkam. Upijałem się 
do utraty przytomności, piłem po 
4 dni, nie trzeźwiałem, tylko doku-
pywałem z nowo poznanej meliny 
spirytus niespożywczy w dużej ilo-
ści, za 5 litrów dostawałem ½ litra 
gratis. Wtedy cieszyłem się z nowej 
sytuacji, byłem panem dla siebie, bo 
miałem pieniądze, i panem u siebie, 
bo nikt mi nie marudził. Tak było do 
zimy. Pieniądze się skończyły, piecyk 
miałem tzw. krystek, inaczej kozę z 
żeliwa, dawał dużo ciepła, ale czym 
palić? Kiedy byłem pijany, było mi 
ciepło, a kiedy wytrzeźwiałem, cho-
dziłem nad Wisłę wycinać drzewa, 
brałem tylko tyle, ile poradziłem, nie 
miałem daleko. Ale wózka jak inni 
mieszkający po sąsiedzku też nie 
miałem, a za darmo nikt nie pożyczył. 
Jeździłem do miasta na drugą stronę 
Wisły, zbierałem złom, puszki i jedze-
nie, i wszystko, co mogłem sprzedać 
na targowisku. Zarabiałem tylko na 
papierosy i 10 zł na litr spirytusu z me-
liny, z tego rozrabiałem 5 półlitrówek 
wódki. Wypijałem to przez dwa dni i 
tak się kręciło. Kiedy nie miałem co 
pić, wywoziłem z działki różne przed-
mioty na targowisko i jeszcze do tego 
zbierałem na śmietnikach. 

W 2004 poznałem M. Zapoznał nas 
Staszek, znaliśmy go oboje. Staszek 
pracował u ogrodnika przy kwiatach, ja 

sprzedawałem swoje rzeczy. Często 
M. spotykałem w tej części rynku, 
gdzie ja sprzedawałem, czasem on 
też miał coś do sprzedania, raźniej 
mi z nim mijał czas. Kiedy któryś z 
nas coś sprzedał, to kupował ½ litra 
spirytusu na rynku. Ja jeszcze, jak mi 
się udało, to odkładałem, żeby mieć 
do domu, tzn. na działkę. M. odkładał 
pieniądze dla Małgosi i Basi – swo-
ich córek. W 2007 roku M. rozstał 
się ze swoją rodziną i zamieszkał u 
mnie na działce. Jak wtedy mówi-
łem: „O to się Polska biła!” Miałem z 
kim pogadać i z kim pić! Już razem 
zbieraliśmy złom, sprzęty na rynek 
i jedzenie. Pieniądze już były wspól-
ne. Nie mieliśmy dużo, ale razem 
je wydawaliśmy, głównie na picie. 
Zacząłem pić denaturat, był tańszy, 
a efekt był ten sam. Wypijałem roz-
robionego denaturatu 1 litr na dobę, 
piłem też w nocy i budziłem się wy-
straszony koszmarami, najczęściej 
spadałem urwaną windą, albo spa-
dałem z okna, nigdy nie doleciałem 
do dna, tzn. na ziemię. Budziłem się 
spocony, cały dygotałem. Wypiłem 
łyka lub dwa denaturatu, zapaliłem 
skręta i spałem dalej. 

Dwa lata później decyzją Zarządu 
działek pozbawiono mnie członko-
stwa. Działki nie opłacałem, starczyło 
mi na picie, na opłaty zawsze zabra-
kło. Działka była zaniedbana ze stertą 
niepotrzebnych przedmiotów, nawet 
nie pozwolono mi jej sprzedać, zabra-
li bez spłaty. Nie miałem z M. gdzie 
się podziać, cały czas chodziłem po 
ulicach, spałem w przeróżnych miej-
scach: w parkach, na osiedlu, pod 
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balkonem obrośniętym żywopłotem, 
na klatkach schodowych, a nawet na 
cmentarzu, tam czułem się bezpiecz-
nie. Umarły nic nie zrobi, a w nocy 
żywych nie ma. Nie pamiętam, gdzie 
słyszałem, chyba w autobusie w radio, 
w wiadomościach powiedzieli, że w 
Krakowie pijana młodzież do kanału, 
w którym spali bezdomni, wlała roz-
puszczalnik i spaliła 3 osoby. Bałem 
się, nawet kiedy byłem pijany. W 
Krakowie złapali podpalaczy, uspra-
wiedliwiali się tym, że tylko sprzątali 
swoje miasto ze śmieci. 

Piłem cały dzień, żeby móc się po-
ruszać, w nocy, żeby było cieplej. 
Byłem bardzo słaby, niedojedzony, 
brudny, śmierdzący, często budziłem 
się w kałuży moczu i w gaciach – je-
śli je miałem – pełnych odchodów. 
Wyczerpany, pełen wstydu dowleka-
łem się z M., podpierając się jeden o 
drugiego do przystanku, rzadko, ale 
jak mnie nie wyrzucili z autobusu, a 
często wyrzucali – pasażerowie albo 
kierowca – to dojeżdżałem do Caritasu 
wykąpać się i przebrać. Czasem uda-
wało mi się zjeść ciepłą zupę. Nie mia-
łem siły chodzić po śmietnikach, bli-
żej było żebrać pod kościołem. Piłem 
już mniej. Wystarczyło 4 złote na pół 
litra czystego denaturatu na dwóch. 
Piłem już pod kościołem i w krypcie 
kościelnej. 

Proboszcz widział, w jak beznadziej-
nym stanie jestem. Kłamałem, że zbie-
ram na bilety, by jechać na leczenie, 
nawet zaoferował, że kupi nam bilety, 
bylebym pojechał. Miałem już chorą 
nerkę, zapalenie układu moczowego, 
w szpitalu tylko mnie lekarz zbadał 
i stwierdził chorobę. Zjadłem jakieś 
tabletki, dostałem zastrzyk i usły-
szałem: „Czy może pan iść?”. „Tak”, 
odpowiedziałem. To proszę iść. Już 
mnie nie bolało. Znowu jak głupi 
się cieszyłem, że mogę iść i pić. O 
leczeniu i proboszczu zapomnia-
łem. Widziałem tylko pełną butelkę. 
Niedługo trwało. Dostałem ogrom-
nych dreszczy, trzęsły mi się nogi 
i nie dałem rady wstać, ani utrzy-
mać drgających nóg. Byłem pijany. 
Przewróciłem się na chodniku, prze-
chodnie wezwali policję, bo śmier-
działem denaturatem. Policjanci 
mnie znali nawet po nazwisku, oko-
ło 100 razy zawozili mnie na Izbę 
Wytrzeźwień. Straciłem przytomność, 

obudziłem się w szpitalu na oddzia-
le intensywnej terapii. Podłączone 
miałem 2 kroplówki i jednocześnie 
byłem zacewnikowany i owinięty 
pampersem. Na obchodzie lekarskim 
p. ordynator powiedziała, że gdyby nie 
policjanci, którzy wiedzieli bez doku-
mentów, kto ja jestem, umarłbym na 
ulicy, albo na Izbie, ale wezwali po-
gotowie i niech każdy o policji mówi, 
co chce, mi uratowali życie. Nie wie-
działem wcześniej, że mam ciężką 
chorobę – polineuropatię. Trzy dni 
nie wstawałem z łóżka, czwartego 
dnia słabo i ciężko wstałem, ucieszy-
łem się, że uciekłem śmierci przed 
kosą. Zacząłem chodzić. Miałem 
taką ogromną ochotę zapalić i pić, 
że szpital nie był mi potrzebny, po-
prosiłem, a raczej nakazałem wy-
pis ze szpitala. Lekarze namawiali 
mnie, abym został, że za wcześnie, 
ja byłem uparty. Po kilku godzinach 
wyszedłem, pierwsze co zrobiłem, to 
wyżebrałem papierosa i wczołgałem 
się do autobusu, wiedziałem, gdzie 
zastanę M. i się napiję. Upiłem się z 
M. ze szczęścia, że żyję i że razem 
damy sobie radę, ale nie daliśmy. 
Obudziłem się w nocy, M. nie spał, 
rozmawialiśmy, że już nie żyjemy, już 
jesteśmy na dnie, niżej już nie ma nic. 
Rozmawiałem na Izbie Wytrzeźwień z 
Markiem, terapeutą, skontaktował się 
z moim i M. znajomym – Zbyszkiem. 
Zbyszek się ucieszył z wiadomości 
o decyzji, jaką z M. podjąłem. Nie 
pozwolił nas wypuścić z Izby, aż po 
nas przyjedzie. Siedziałem z M. i nie 
wiedziałem, czy chcę żyć, czy pić, czy 
umrzeć. Przyjechał Zbyszek, wykonał 
telefon do terapeutki pani Ewy i kil-
ka innych telefonów, i przywiózł nas 
do Warszawy. Tym ludziom zależało 
i pomogli mi zdrowieć, pomogli bez-

interesownie. Wiem, komu mam być 
wdzięczny do końca trzeźwego życia”. 
Krzysztof, alkoholik. 

Krzysztof wrócił po kilku miesiącach 
trzeźwości na „stare śmieci”, niedłu-
go potem umarł (1). 

Przypis (1): 
Zgoda na opublikowanie powyższego 
świadectwa oraz ujawnienie imienia 
bohatera znajduje się w posiadaniu 
autorki. Inne imiona zostały zmienio-
ne, zbieżność jest przypadkowa. 

Pragnę zaprosić Państwa do drugiej 
części książki pt.: „Czy alkoholizm 
musi być przekleństwem”, która no-
si 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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Słowo o byle czym 
Jest to nasze pierwsze spotkanie w – już nie tak nowym – 2019 roku. Z tej okazji życzę Szanownej 
Osobie Czytającej dopatrzenia się śladów poczucia humoru w „Słowie o…”, tudzież życzę wyrozumia-
łości dla ślizgania się tutaj po powierzchni zagadnień, bowiem zbyt głęboka ciekawość jest pierwszym 
stopniem… 

A cóż nas napędza? – Ciekawość wła-
śnie. A niełatwym zadaniem osoby pi-
szącej jest rozbudzenie ciekawości (co 
będzie dalej?) no i potem – bagatela 
– jej zaspokojenie. 

Oto teraz nastąpi żonglerka balonami 
słów bez znaczenia, z których jeden 
niby-balon to kamlot ukryty w różo-
wym niby-lateksowym kawałku po-
dejrzliwości. 
Trik polega na tym, żeby ten właśnie 
balonik nie spadł żonglerowi na gło-
wę. 

Ciekawość… co nas ciekawi najbar-
dziej? Oczywiście, my sami, w róż-
nych kontekstach. 
Bo przecież każdy jest zainteresowa-
ny sobą, tylko ja jestem zainteresowa-
ny mną. 

Kontekst pierwszy 
– Zainteresowanie sobą na tle innych 
ludzi – czasami ma charakter instru-
mentalny, czyli służy sprawdzeniu, 
czy aby komuś nie dzieje się lepiej, niż 
mnie, w zakresie zajmowanej pozycji 
społecznej i płynącego z niej społecz-
nego podziwu. Wyjątkiem są osoby 
znane (celebrytami zwane) które cza-
sem podziwiamy za ich dokonania w 
różnych dziedzinach: sport, sztuka, 
polityka, nauka itd., a czasem za ich 
wyglądanie… w lustrze. Podziwiamy 
ich z czystej życzliwości bez zazdrości, 
gdyż na skrzydłach rozmarzenia iden-
tyfikujemy się z nimi (że niby ona/on, 
to ja – a kto by sam sobie źle życzył). 

Wtedy w naszej wyobraźni budzimy 
się z wieńcem laurowym na głowie, 
otrzymanym za nasze dokonania słu-
żące całej ludzkości, jesteśmy uczesa-
ni i w pełnym makijażu, gotowi, by 
obdarzyć świat i nasze „skromne” 
domostwo promiennym i odpowied-
nio białym uśmiechem wyrażającym 
skromność z nutką zażenowania fak-
tem, że to wszystko nam się należy. 
On robi śniadanie i zawozi dzieci do 
szkoły nowiutkim bentleyem, potem 
jedzie odcinać kupony od swojej sła-

wy, a ona rozpuszcza włosy i zasiada 
do swojej pierwszej kawy. Następnie 
sięga po telefon z limitowanej serii. 
– No cześć, co nowego? – Patrzy na 
wielki ogród przez panoramiczne 
przesuwne drzwi i mówi do kole-
żanki. – Nie, dzisiaj nie będę przy-
cinała kwiatów. Jestem zmęczona. 
Wybieram się na zakupy. Ty też? No 
to w tej samej kawiarni. Pa! 
Oczywiście scenariusz może być od-
wrotny, wtedy ona odcina kupony, a 
on chodzi do sklepu. 

Kontekst drugi 
– Czyli finansowy – najczęściej spro-
wadza się do porównania stanów. 
Jeśli oni mają lepszy zestaw dóbr ma-
terialnych, to znaczy, że mają więcej 
kasy. A skąd mają? Bo ja od rana do 
wieczora… i dogonić nie mogę. A oni 
znowu w styczniu mają lekko żółtawą 
tropikalną opaleniznę. Jasny gwint! 
Chyba znowu wezmę pożyczkę! 

Kontekst trzeci 
Bywa, że patrzymy na nasze samo-
poczucie w kontekście czynnika jed-
noczącego nas z grupą społeczną, do 
której nas przypisano z urodzenia lub 
z powodów zewnętrznych, lub też sa-
mi uważamy, że do niej należymy. 
Albo inni myślą, że należymy, ale nie 
należymy. 

Jeśli czynnikiem jednoczącym jest 
muzyka reggae, wtedy wszyscy są 
szczęśliwi i podrygują w jej rytm, co 
absorbuje na tyle, że rozmyślania o 
przyziemnych sprawach bytu oraz 
troska o innych odkładane są na 
później. 

Jeśli czynnikiem spajającym jest wza-
jemna życzliwość i interes wspólnoty, 
wtedy hałasu nie ma i można pomy-
śleć o innych. 
Że co? Że muzyka to nie hałas? 
Oczywiście, że nie, ale tylko do pew-
nych granic głośności, no i jeśli ktoś 
nie jest wbrew woli skazany na jej 
słuchanie np. zza ściany lub z czyje-
goś ogrodu. Boom-boxów już się przy 
uchu nie nosi, bo na szczęście teraz 
do smartfona podłącza się słuchawki, 
więc muzyka dociera bezpośrednio 
do mózgu, a uszy służą tylko do umo-
cowania słuchawek. 

Nawet jeśli ze smartfona nie dobiega 
muzyka reggae tylko jakaś inna, al-
bo nie dobiega żadna muzyka, tylko 
obrazy, ruchome bądź stojące, to też 
jest element łącząco spajający okre-
śloną grupę ludzi czyli użytkowników 
smartfonów. Ale… Czy aby na pewno 
spaja? 

Ups! To zgrzytnięcie w naszej głowie 
to nasze prywatne… 

Eureka 
Okazuje się bowiem, że – pomimo 
setek SMS-ów – nie odczuwamy oso-
bistych więzi z innymi posiadaczami 
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tych cudownych urządzeń. Jesteśmy 
raczej w sytuacji młodego człowieka, 
rozmawiającego przez płot z sąsiadką, 
którą widuje tylko przez dziurkę po 
sęku. 
On ją, pomimo szumu informacyj-
nego, czasami słyszy, ale widzi tylko 
jej kilka pikseli, bo ona chce być za 
blisko. Ale co to za kontakt? Jakieś 
podglądactwo, czy co? Z biegiem 
czasu on tak ją sobie wyidealizuje, że 
staje się królewną na lodowej górze 
niedostępności. No i wspólnotę trafia 
szlag. Jesteśmy jakimiś snujami snu-
jącymi się po tym świecie z nosami 
wlepionymi w migający prostokącik. 
A niech tylko bateria się rozładuje! – 
Totalny klops. Nicość. Zero. Pustka. 
Nul. Kwintesencja braku i niedobo-
ru. Przerażająca samotność jak zim-
na czarna otchłań bez dna. Milczenie. 
Brak tematu. – O czym tu mówić, jeśli 
nie ma o czym gadać? Nudy na pudy. 
– Uff! Jest ładowarka! 

Jedyny ratunek w reggae i wyimagi-
nowanych promieniach słońca prze-
dzierających się przez palmowe liście 
na połyskujące potem oraz olejkiem 
do opalania z filtrem ciała. 

Brak czynnika, spajającego określo-
ną grupę ludzi, przestaje dokuczać, 
bo oto należymy do grupy ludzi lu-
biących podrygiwać w rytm muzyki 
reggae. Wewnętrzny lęk przed ciszą i 
pustką zanurza się w głębinach pod-
świadomości. 

Różowy balonik 
Ogólnie, bardzo rzadko a czasem wca-
le – bo nie dopuszcza do tego nasza 
wewnętrzna szlachetność, kwitnąca 
na polu zarozu… pardon, wyrozumia-
łości – nasze płytkie samopoczucie 
zależy od jednego wspólnego kontek-
stu, czyli: jak wypadamy na tle innych 
ludzi. Służy temu klucz: jeśli oni mają 
źle, to dobrze. A jeśli oni mają dobrze, 
to źle. 

Nasza głębsza wewnętrzna szczęśli-
wość się nie liczy, dlatego, zmęczeni 
własnym altruizmem, staramy się 
uszczęśliwić innych, wedle naszego 
uznania pod wpływem innego uzna-
nia. 
Np. Reklama pokazuje pastę do zę-
bów z dodatkiem proszku z zębów 
rekina. Wtedy natychmiast ją kupu-
jemy, aby wyposażyć naszych bliskich 

w olśniewający uśmiech. Tutaj decy-
zja o zakupie jest naszym uznaniem, 
wpływ reklamy jest innym uznaniem, 
a uśmiech rekina jest efektem ubocz-
nym uszczęśliwiania. O kurczę! – 
Gdzie jest moja ładowarka! 

Michał Nowacki
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Książka na dziś 
Długie zimowe wieczory to świetny czas na czytanie książek. Tym razem chciałabym polecić opowieść 
zatytułowaną „Zanim zasnę”, autorstwa angielskiego pisarza S.J.Watsona, będącą zarazem jego lite-
rackim debiutem. 

S.J. Watson, urodził się 1971 w 
Stourbridge, w Anglii. Po ukoń-
czeniu studiów na Uniwersytecie 
w Birmingham, przeniósł się do 
Londynu, gdzie pracował w różnych 
szpitalach i placówkach specjalizują-
cych się w leczeniu dzieci z wadami 
słuchu. 

Przez lata amatorsko zajmował się 
pisaniem. W 2009 rozpoczął kurs pi-
sania w Faber Academy w Londynie, 
a w 2011 ukazała się jego pierwsza 
książka „Zanim zasnę”, która w 
krótkim czasie uzyskała status be-
stsellera i uznana została za jeden z 
najlepszych książkowych thrillerów 
XXI wieku. Prawa do jej publikacji zo-
stały sprzedane w 42 różnych krajach 
na całym świecie. 

W 2014 rok u w Stanach 
Zjednoczonych miała miejsce pre-
miera filmu pod tym samym tytułem, 
nakręconego na podstawie książki. 
W rolach głównych wystąpili Nicole 
Kidman jako Christine, oraz Colin 
Firth jako jej mąż. 

Główną bohaterką thrillera psycho-
logicznego „Zanim zasnę” jest 47 let-

nia Christine, która na 
skutek urazu utraciła 
pamięć. Kobieta cierpi 
na szczególnego rodzaju 
amnezję – ma zaburze-
nia pamięci epizodycz-
nej. Oznacza to, że nie 
pamięta przeszłości, a 
tworzone przez nią wspo-
mnienia istnieją tylko do 
czasu, gdy nie zapadnie 
w głęboki sen. Jej dawne 
życie, a raczej szczegóły 
z niego, przedstawia jej 
codziennie mąż Ben. 

Jak ciężko jest żyć z amnezją? Dzień 
w dzień przeżywać od nowa ten sam 
koszmar, próbując znaleźć odpowie-
dzi na powracające pytania. – Kim 
jestem? Czyją twarz widzę w lustrze? 
Czy to jest mój dom, moje rzeczy, mo-
je pamiątki? Strach i niepewność to 
uczucia, które towarzyszą bohaterce 
każdego dnia. 

Christine, bez wiedzy i zgody męża, 
od dłuższego czasu poddaje się tera-
pii prowadzonej przez doktora Nasha. 
Lekarz przekonuje ją do prowadzenia 
dziennika, w którym ma zapisywać 
wszystko co robi, co czuje w danym 
momencie, oraz to, co kojarzy się jej 
z przeszłością. 

Pewnego dnia dochodzi do przeło-
mu. Christine odkrywa pewne fakty, 
które zataił przed nią Ben. Przebłyski 
pamięci diametralnie różnią się od 
wyjaśnień męża. Dlaczego Ben nie 
chce żonie wyjawić prawdy o wypad-
ku, któremu uległa? Czy mąż jest jej 
przyjacielem, czy największym wro-
giem? Jaka jest prawda i dlaczego 
Ben tak skwapliwie ją ukrywa? 

Zachęcam do przeczytania tej książki 
i mam nadzieję, że również dla Was 
okaże się ona świetnie skonstruowa-
ną, trzymającą w napięciu opowie-
ścią. 

Agnieszka B. 
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