
11/2019 (121)    listopad 2019    WWW.nowinki.be  1

Numer 12/2017 (98)

grudzień 2017
www.nowinki.be

wydawnictwo bezpłatne

Numer 11/2019 (121)

listopad 2019
www.nowinki.be

wydawnictwo bezpłatne

10
Numer 11/2019 (121)

listopad 2019
www.nowinki.be

wydawnictwo bezpłatne

lat



2  11/2019 (121)     listopad 2019    WWW.nowinki.be



11/2019 (121)    listopad 2019    WWW.nowinki.be  3

W wyborach parlamentarnych, które 
odbyły się 13 października, wygrała 
partia Prawo i Sprawiedliwość z wyni-

kiem 43,59 proc. głosów. Na drugim miejscu zna-
lazła się Koalicja Wyborcza (Platforma Obywa-
telska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska), 
która zdobyła 27,40 proc. głosów. Na dalszych 
pozycjach uplasowały się: Sojusz Lewicy De-
mokratycznej - 12,56 proc., Polskie Stronnictwo 

Ludowe - 8,55 proc. oraz Konfederacja Wolność 
i Niepodległość – 6,81 proc. Wszystkie te ugru-
powania wchodzą do parlamentu, przekroczyły 
bowiem próg wymaganych 5 proc. Frekwencja 
w październikowych wyborach parlamentarnych 
wyniosła 61,74 proc. i jest największą od 30 lat. 

Rekord uczestnictwa w głosowaniu pobili 
także Polacy mieszkający w Belgii. Do głosowa-
nia zarejestrowało się 12 tysięcy 300 osób, czyli 
ponad jedna trzecia więcej niż cztery lata temu. 
Rekordowa była także ilość komisji wyborczych 
na terytorium Belgii. W sumie przygotowano ich 
aż siedem: cztery w Brukseli i po jednej w Leuven, 
Antwerpii i Gent. Głosowanie w Belgii przyniosło 
inne wyniki niż te uzyskane w kraju. Wśród ro-
daków biorących udział w wyborach zwyciężyła 
Koalicja Obywatelska, która uzyskała 43,51 proc. 
głosów belgijskiej Polonii. Za nią uplasowało się 
Prawo i Sprawiedliwość – 25,59 proc. oddanych 
głosów, następnie Sojusz Lewicy Demokratycznej 

– 18,26 proc., Konfederacja Wolność i Niepodle-
głość – 8,07 proc. i Polskie Stronnictwo Ludowe – 
4,56 proc. głosów. Wśród kandydatów do Senatu 
wygrał Kazimierz Michał Ujazdowski z Koalicji 
Obywatelskiej, który uzyskał 57,22 proc. głosów. 
Po nim znalazł się Marek Rudnicki z Prawa i 
Sprawiedliwości z wynikiem 27,77 proc. i Cezary 
Kasprzak z KWW Ruchu ,,Obywatele RP” – 15,01 
proc. głosów uczestniczącej w wyborach Polonii 
belgijskiej.

***

Komisja transportu Parlamentu Euro-
pejskiego odrzuciła wniosek o odesła-
nie zatwierdzonego wcześniej pakietu 

mobilności do Komisji Europejskiej z prośbą o 
opracowanie nowego dokumentu. Oznacza to 
niekorzystną dla polskich firm decyzję i pod-
trzymanie ustaleń prawnych, które przewidują 
objęcie międzynarodowych przewoźników dro-
gowych przepisami o delegowaniu pracowników. 
Zarówno Polska, jak i inne kraje naszego regionu, 
sprzeciwiają się proponowanym rozwiązaniom, 

uznając, że chronią zachodnie firmy przed tań-
szymi przewoźnikami ze Wschodu. Chodzi tu 
przede wszystkim o wymóg stosowania wobec 
pracownika przepisów kraju, w którym wykonuje 
on większość swoich zawodowych obowiązków. 

 Dokończenie na str. 5

Informacje z Polski
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PE dąży do wprowadzenia 
rejestracji przekroczeń granicy, 
ograniczenia liczby przewozów 
w innym państwie UE do 3 
dni, wprowadzenia tzw. okresu 
schłodzenia, czyli pozostawania 
pojazdów w kraju pochodzenia 
przez 60 godzin oraz zmian w 
warunkach odpoczynku dla 
kierowców. Kraje zachodnie, w 
tym głównie Francja, domagają 
się także wprowadzenia zasady 
delegowania i płacy minimalnej 
już od pierwszego dnia w trasie. 
Zapis ten najdotkliwiej odczu-
łyby firmy przewoźnicze z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, w 
tym z Polski.

***

Prezydent Stanów Zjedno-
czonych Donald Trump 
podpisał zgodę na włą-

czenie Polski do programu ru-
chu bezwizowego. Decyzja ta 
została podjęta na podstawie 
wskaźnika odmów we wnio-
skach o wizy nieimigracyjne. 
Według zasad prawa amerykań-
skiego, kryterium przynależno-
ści do strefy bezwizowej stanowi 
odsetek odmów poniżej 3 proc. 

obliczany w danym roku podat-
kowym (od 1 października do 
30 września następnego roku). 
W tym roku Polska spełniła to 
kryterium. Jednak ze względu 
na amerykańskie procedury, 
które zakończą się dopiero w 
ciągu 6 miesięcy, będzie można 
podróżować do USA bez wiz 
dopiero latem 2020 roku. Znie-
sienie wiz dla obywateli pol-
skich jest istotne z punktu wi-
dzenia interesów Amerykanów: 
Polacy stają się coraz bogatsi i 
podróżując do USA mogą przy-
nieść Ameryce znaczące docho-
dy z turystyki. W sumie, oby-
watele koło czterdziestu państw 
świata mogą odwiedzać Stany 

Zjednoczone w ramach ruchu 
bezwizowego Visa Waiver Pro-
gram. Objęcie tym programem 
pozwala na turystyczną wizytę 
w USA trwającą nie dłużej niż 
90 dni bez konieczności posia-
dania wizy. Obowiązek wizowy 
obowiązuje nadal Chorwatów, 
Bułgarów i Rumunów. 

Źródło: Wybory.gov.pl, 
Polsatnews.pl, Polskieradio.pl, 
Polski.fr, TVPinfo.pl, Onet.pl, 
Rzeczpospolita. 

Dokończenie ze str. 3

Informacje z Polski
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Po ponad 4 miesiącach rozmów i negocjacji, 
flamandzkie partie N-VA, CD&V i Open 
VLD doszły do porozumienia w kwestii 

utworzenia nowego rządu Flandrii. Na premie-
ra wybrano znanego wszystkim byłego ministra 
spraw wewnętrznych Jana Jambon z partii N-VA. 
Ponadto, wspólnie uzgodniono program poli-
tyczny na najbliższe pięć lat. Jednym z założonych 
celów jest osiągnięcie równowagi budżetowej już 

w 2021 roku. Zadowolenie z osiągniętych ustaleń 
wyraził nie tylko Jan Jambon, ale także przewod-
niczący CD&V - Wouter Beke. Jego zdaniem, 
wypracowany program będzie realizował działa-
nia obejmujące trzy najbardziej istotne zasady: 
Flandria – społeczna, bliska obywatelom i równo-
ważąca prawa i obowiązki. Flandryjscy politycy 
uznają, że wybór Jana Jambon na premiera rządu 
flandryjskiego to dobra decyzja. Jest on nie tylko 
doświadczonym politykiem, ale ma także dobre 
relacje z premierem Belgii Charles Michel, który 
odchodzi ze stanowiska w związku z nominacją 
na szefa Rady Europejskiej. Przypomnijmy, że w 
minionym roku N-VA wycofało się z rządu na 
znak protestu w związku z podpisaniem przez 
Belgię globalnego paktu ONZ w sprawie migra-
cji. Partia NV-A i socjaliści posiadają wspólnie 
45 miejsc w parlamencie, co oznacza, że bez tych 

dwóch ugrupowań, utworzenie koalicji i wyłonie-
nie rządu federalnego jest niezmiernie trudne. 

***

Belgijskie apteki nadal borykają się z niedo-
borem leków. Braki licznych specyfików 
są spowodowane ich atrakcyjną ceną. Le-

karstwa znacznie tańsze niż w innych krajach, są 
kupowane w Belgii przez firmy pośredniczące w 
obrocie farmaceutykami, a następnie odsprzeda-
wane z dużym zyskiem zagranicą. Dobry przy-
kład stanowi m. in. zapobiegający nawrotom 
raka piersi preparat Femara, który w belgijskich 
aptekach kosztuje 33,40 euro, a w Niemczech jest 
sprzedawany po prawie 200 euro. Niedobór leków 
staje się coraz bardziej dokuczliwy dla niektórych 
pacjentów. W listopadzie minionego roku, bra-
kowało 413 specyfików. W tym roku jest ich już 
497. Brakuje m. in. preparatów przeciwzakrze-
powych, lekarstw na osteoporozę i niektórych 
antybiotyków, w tym stosowanego przez szpitale 

Clamoxyl’u zawierającego amoksycylinę mającą 
szerokie spektrum działania i niezwykle cenioną 
w leczeniu najcięższych przypadków. Projekt no-
wego prawa, które miało położyć kres istniejącej 
sytuacji, został zawieszony przez Trybunał Kon-
stytucyjny. Oficjalnie podawanym powodem jest 
odwoływanie się do zasady wolnego przepływu 
towarów na obszarze Unii Europejskiej. 

 Dokończenie na str. 9

Informacje z Belgii
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Chcesz 
przeżyć 
przygodę 
w Belgii?

ING ułatwia życie, pomagając 
w załatwianiu wszystkich 
spraw finansowych. Zadzwoń 
pod numer +32 2 464 66 64 
odwiedź stronę ing.be/expats

09133_ING_Expat_290x196_Move_POL.indd   1 11/04/2019   10:53
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Dokończenie ze str. 6
Informacje z Belgii

Dane zawarte w raporcie Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
za miniony rok po raz kolejny potwier-

dziły, że Belgia zajmuje pierwsze miejsce w Eu-
ropie (i na świecie wśród członków OECD) pod 
względem wysokości opodatkowania płacy. W 
2018 roku, podatek od zarobków wynosił śred-
nio 52,7 proc. Na dalszych pozycjach uplasowały 
się Niemcy z 49,5 proc. podatku, Włochy – 47,9 
proc. oraz Francja i Austria – po 47,6 proc. Na 
przeciwległym końcu, z najniższymi podatkami 
od uzyskiwanych zarobków niezmiennie znaj-

duje się Wielka Brytania – 30,9 proc. i Irlandia – 
32,7 proc. W raporcie OECD, Polska znalazła się 
na 22. miejscu, za innymi krajami Europy Środ-
kowej i Wschodniej, z wynikiem 37 proc. W su-
mie, badaniem objętych zostało 36 państw człon-
kowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju. Wysokość opodatkowania płacy sta-
nowi sumę całkowitego podatku dochodowego 
od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie 
społeczne opłacanych przez pracowników i pra-
codawców, pomniejszoną o otrzymane świadcze-
nia gotówkowe. 

Źródło: Le Soir, RTBF.be, gva.be, EUObserver.com.
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Kochanie  wszystkiego  naj... naj..  
bądź  sobą i nigdy się nie zmieniaj 
udaj swemu sercu i podążaj do celu  
kochamy Cię mocno 
 Aga  Max i Mariusz

Jak najwięcej szlaków 
do zdobycia miejsc do 
odkrycia  Agnieszka, Maniek

Kwiatów Ci nie dam, 
mimo szczerych chęci.
Lecz słowa, które zostaną w pamięci: 
życzę szczęścia, dużo radości 
i długiej szczęśliwej przyszłości.
Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie,
niechaj się wszystko 
wiedzie pomyślnie.
Wszystko co piękne i wymarzone.
W dniu Twych urodzin niech będzie spełnione.

Cóż by Ci życzyć, kiedy życzeń tyle
na każdej kartce, tu wszędzie.
Każdy Cię kocha i życzy mile
cóż moje słowo znaczyć tu będzie?
Więc ślę Ci jedno życzenie małe:
BYWAJ SZCZĘŚLIWYM PRZEZ ŻYCIE 
CAŁE no i proszę jeszcze skromnie:
nigdy nie zapomnij o mnie!
od kumpeli po fachu

Zdrowia, szczęścia, powodzenia
wszystkich marzeń spełnienia!
Tortu wielkiego, prezentu drogiego,
auta bez kredytu,picia bez limitu,
meczu wygranego, pucharu zdobytego,
wymarzonej pracy, wysokiej płacy,
ocen bardzo dobrych,
przyjaciół pogodnych,
dokumentów polskich,podróży zamorskich,
żony wciąż pięknej,nowej pierzy- ny,
ciuchów modnych,podatków drobnych,
psa z rodowodem,domu z ogrodem,
samych słodkości,i dużo radości. 
Tego wszystkiego życzą Ci Sylwusiu 
Twoje trzy najważniejsze kobiety w życiu 
CÓRKI I ŻONA
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Olga Tokarczuk otrzymała literacką Na-
grodę Nobla za rok 2018. Szwedzka Aka-
demia Nauk nagrodziła polską pisarkę za 

„narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedycz-
ną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako 
formę życia”, wyszczególniając w uzasadnieniu 
wyboru powieść „Księgi Jakubowe”. 

Laureatka urodziła się 29 stycznia 1962 roku 
w Sulechowie (woj. lubu-
skie) w rodzinie nauczy-
cielskiej. Do 11 roku życia 
mieszkała na wsi, później 
przeniosła się wraz z ro-
dzicami do Kietrza, gdzie 
ukończyła Liceum Ogól-
nokształcące. Studiowała 
psychologię na Uniwersyte-
cie Warszawskim, planując 
podjęcie pracy w szpitalu 
psychiatrycznym i wyciąga-
nie ludzi z chaosu urojeń. 
Jak powiedziała w jednym 
z wywiadów: „fascynowało 
mnie wszystko, co peryfe-
ryjne, ekscentryczne, inne, 
wszelkie zaburzenia, choro-
by, każdy rodzaj kontestacji 
tzw. normy”. Po studiach 
pracowała jako psychotera-
peutka we Wrocławiu i Wałbrzychu, ale też jakiś 
czas m.in. jako pokojówka w londyńskim hotelu. 
Zrezygnowała z pracy, gdy jej utwory literackie 
zyskały popularność. Przeprowadziła się wówczas 
na wieś i poświęciła pisaniu. Obecnie mieszka we 
Wrocławiu, ale także w Krajanowie koło Nowej 
Rudy i w Sudetach Środkowych. W niektórych 
z jej utworów można zresztą dostrzec kulturę i 
pejzaż zamieszkiwanych okolic. Olga Tokarczuk 
jest autorką 17 książek, wśród których są nie tylko 
powieści, ale też zbiory opowiadań, esejów oraz 

scenariusze filmowe. Jej twórczość doczekała się 
adaptacji teatralnych i filmowych. 

Pierwsza książka zatytułowana „Podróż ludzi 
Księgi” została opublikowana w 1993 roku. Dwa 
lata później, ukazała się drukiem kolejna powieść 
pt. „E.E.”. Rozgłos przyniosła autorce kolejna 
książka zatytułowana „Prawiek i inne czasy”, wy-
dana w 1996 roku i opowiadająca dzieje dwóch ro-

dzin. Saga z rozbudowanym 
tłem filozoficznym została 
doceniona zarówno przez 
krytyków literackich, jak i 
przez publiczność. Autorka 
otrzymała za nią Nagrodę 
Literacką ,,Nike”, Paszport 
,,Polityki” i Nagrodę Fun-
dacji im. Kościelskich. Dwa 
lata później powieść ,,Dom 
dzienny, dom nocny” zo-
stała wyróżniona drugą na-
grodą ,,Nike”. Ten literacki 
laur pisarka zdobyła jeszcze 
trzykrotnie za swoje kolejne 
powieści: „Gra na wielu bę-
benkach”, „Bieguny” i „Księ-
gi Jakubowe”. W roku 2018 
autorka została uhonoro-
wana prestiżową Międzyna-
rodową Nagrodą Bookera, 

która utorowała jej drogę do Nagrody Nobla.

Otrzymując wyróżnienie Szwedzkiej Akade-
mii Nauk, Olga Tokarczuk dołączyła do grona 
wybitnych polskich twórców, wcześniej uhono-
rowanych literacką Nagrodą Nobla. Dla przypo-
mnienia, są to: Henryk Sienkiewicz, Władysław 
Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.

 Opracowanie: EK
 Źródło: Gala.pl, TVN24.pl. 

Nobel dla Tokarczuk 
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Zmiany w społeczeństwie są nieuniknione. 
Zmieniają się mody, ubrania, fryzury, spo-
sób spędzania wolnego czasu. Zmienia się 

też mentalność, a nawet tradycje, które odziedzi-
czyliśmy po przodkach. Czy zatem wciąż bliska 
nam jest zaduma nad grobami bliskich zmarłych 
we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny? 
Czy raczej, podążając śladami Zachodniej Euro-
py, zapominamy o własnej tradycji przedkładając 
ponad nią obce nam kulturowo halloweenowe 
przebieranki i upiorno-cmentarne słodkości?  

Dzień Wszystkich Świętych przypadający 1 li-
stopada wywodzi się z tradycji religii rzymskoka-
tolickiej i jest obchodzony – jak nazwa wskazuje 
– ku czci znanych i nieznanych, czyli wszystkich, 
świętych. Korzenie święta sięgają wspomnień i 
czci oddawanej męczennikom, którym przyszło 
oddać swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa, 
a o których nie pisano w żadnych księgach, przez 
co groziło im zapomnienie. 

Z kolei Halloween jest obchodzony 31 paź-
dziernika, czyli dzień przed Wszystkimi Święty-
mi. Nie jest dokładnie znana geneza tego święta. 
Przypuszcza się, że wywodzi się ono z tradycji 
celtyckich i jest związane z uroczystością powita-
nia zimy i wiary w istnienie jednego dnia w roku, 
w którym zaciera się granica pomiędzy światem 
żywych i umarłych. Zgodnie z wierzeniami cel-
tyckich Druidów, w ten właśnie dzień łatwiej było 
przedostać się duchom do świata ludzi żyjących. 
Stąd też, duchy przodków zapraszano do domów, 
a te złe – odstraszano i odpędzano, co tłumaczy 
zwyczaj przebierania się i zakładania masek oraz 
upodabniania się do upiorów i wszelkiej maści 
straszydeł. Sama nazwa Halloween jest skrótem 
wyrażenia z dawnej angielszczyzny All Hallows’ 
Eve, co oznacza... wigilię Wszystkich Świętych. 

Przez wieki kościoły chrześcijańskie przeciw-
stawiały się obchodzeniu Halloween uważanemu 
za kontynuowanie tradycji pogańskich, sprzecz-
nych z zasadami religii. Wyrazem sprzeciwu wo-

bec zabaw odbywających się 31 października było 
m.in. ustanowienie w 998 roku przez francuskie-
go benedyktyna św. Odylona Dnia Zmarłych. W 
XIV wieku wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych zostało oficjalnie wprowadzone do li-
turgii rzymskiej i upowszechnione w Kościele ka-
tolickim na całym świecie. 

Także i dziś, zarówno księża, jak i ludzie 
wierzący często krytykują obyczajowość Hallo-
ween, przekonani co do słuszności zwalczania 
wszystkiego, co nowe i zachodnie. Wydaje się 
jednak, że daremnym wysiłkiem są próby zaka-

zania halloweenowych zabaw, atrakcyjnych m.in. 
przez swoją odmienność, dla sporej rzeszy dzie-
ci i młodzieży. O wiele lepszym rozwiązaniem są 
podejmowane od kilku lat inicjatywy mające na 
celu podkreślenie religijnego wymiaru tych dni 
i ich prawdziwy sens jak np. Ekumeniczna Noc 
Kościoła organizowana w Poznaniu pod hasłem: 
,,Nie jesteśmy spod znaku wydrążonej dyni, ale 
spod znaku Chrystusa Zmartwychwstałego”, któ-
ra odbywa się wieczorem 31 października. Po-

Wszystkich Świętych a Halloween 
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Wszystkich Świętych a Halloween 

dobnie, licznie organizowane na terenie całego 
kraju pochody ku czci świętych, których mottem 
przewodnim jest „Holy Wins”, czyli Święty zwy-
cięża czy inicjatywa „Gościa Niedzielnego” pod 
hasłem „Święci kontratakują”, jawią się jako cie-
kawe i udane próby podkreślania religijnego cha-
rakteru dni poświęconych na wspominanie ludzi, 
którzy już odeszli. 

Halloween powszechnie kojarzy się z obrzę-
dowością pogańską i ciemnymi mocami, drze-
miącymi w tym obcym polskiej kulturze oby-
czaju. Jest to także wesoła zabawa, korowody 
przebierańców i opychanie się łakociami. Pierw-
sze dwa dni listopada to z kolei, czas modlitwy 
za zmarłych, dbanie o groby przodków będące 
wyrazem naszej wdzięczności i pamięci o tych, 
których nie ma już pośród nas. Niebezpieczeń-
stwem podkreślanym przez duchownych czy 
świeckie osoby wierzące, jest swoiste wmieszanie 
się Halloween z jego dyniami, straszydłami i cu-
kierkami w potwornych kształtach w atmosferę 
Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. 
Wydaje się jednak, że tradycja katolicka, silnie 

zakorzeniona od wieków w kulturze narodu pol-
skiego, jest bezpieczna. Spoglądając na przeło-
mie października i listopada na ulice i cmentarze 
polskich miast i wsi, wyraźnie widać, że te dwa 
rodzaje obrzędowości współistnieją obok siebie, 
ale nie przenikają. Gwar roześmianych, poprze-
bieranych dzieci paradujących po ulicach miast 
w poszukiwaniu łakoci czy bawiących się na hal-
loweenowych zabawach cichnie wraz z nadej-
ściem późnych godzin wieczornych. Nazajutrz, 
nie widać już dyniowych lampionów, ale rodziny 
podążające na cmentarze w zadumie i nostalgii. 
Nastrój dwóch dni świąt poświęconych pamięci 
naszych bliskich, diametralnie różni się od hallo-
weenowej, imprezowej atmosfery.  

Przywiązanie do tradycji i bycie jej wiernym, 
nie wydaje się w tym przypadku w jakikolwiek 
sposób zagrożone. Oczywiście, obce kulturowo 
wpływy pojawiają się w naszej obyczajowości, 
niemniej jednak są one wciąż marginalne. Z kolei 
to, jak będą dni Wszystkich Świętych i Dni Za-
duszne wyglądać w przyszłości, zależy od rodzi-
ców i dziadków wychowujących obecnie dzieci i 
młodzież. Odpowiednia edukacja młodych po-
koleń i podkreślanie pierwotnego znaczenia sym-
boli i zwyczajów sprawią, że tradycyjne obcho-
dzenie dni listopadowej zadumy i refleksji nad 
przemijalnością świata oraz odpowiednie uczcze-
nie pamięci zmarłych przetrwają napór obcych 
kulturowo elementów zachodniej obyczajowości. 
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BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online

pod adresem www.izarz.com

• Zakładanie dział alności gospodarczych i fi rm.
• Pełna księgowość: rozliczanie deklaracji TVA,
Inrtacom, list ing, rozliczenia podatkowe.

• Przew idywania podatkowe.
• SMS z wynikiem po każdym rozliczeniu.
• Weryfi kacja podwykonawców z art . 30 b is.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

• Deklaracje podatkowe dla nie rezydentów.
• Składanie p ism administ racyjnych: rozkładanie
na raty, o umorzenie odsetek, prośby o
umorzenie kar.

• Zg łaszanie LIMOSY dla fi rm polskich.
• Zg łaszanie budowy z art . 30 b is.

Rzosinska Izabela
0494 625 938
02/ 735 64 94
izakontakt1@gmail.com

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles

Po co wozić czeki do biura?
Nasz kurier

odbierze je od Ciebie.

Oferujemy bezterminowy kontrakt
od pierwszego dnia pracy

Zapraszamy do współpracy

02 735 64 94
RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK
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KALENDARIUM 
WYDARZEŃ 

INSTYTUT POLSKI W BRUKSELI

22.11.2019	Film	"Solidarność	
według	kobiet	»	

reż.	M.Dzido	i	P.Śliwowski,	godz.	19:00,	
Balassi	Ins<tute,	rue	Treurenberg	10,	
1000	Bruksela,	wstęp	wolny

23.11.2019	Marcin	Wasilewski	
Trio	

godz.19:45,	Studio	4	Flagey,	Place	
Sainte-Croix,	1050	Bruksela

27.11.2019	Koncert	Sepia	
Ensemble	-	FesFval	Loop	11		

godz.	 20:30,	 Le	 Senghor	 -	 Centre	
culturel	 d'ERerbeek,	 Chaussée	 de	
Wavre	366,	1040	ERerbeek	

28.11	–	10.12.2019		
Polish	Film	On	Tour,	Kino	Corso	

‣ 28.11.2019	"Boże	Ciało"
reż.	Jan	Komasa

‣ 05.12.2019	"Pokot"
reż.	Agnieszka	Holland

‣ 10.12.2019	"Córka	trenera"
reż.		Łukasz	Grzegorzek

Kino	 Corso,	 St.	 Vith,	 Bahnhofstraße	
14,	4780	St.	Vith,	godz.20:00

03.12.2019	Pokaz	filmu	
"Cicha	noc"	oraz	dyskusja	z	

aktorką	Jowitą	Budnik	

reż.	 P.Domalewski,	 godz.18:30,	
Cinéma	Galeries	
Galerie	 de	 la	 Reine	 26,	 1000	
B r u x e l l e s ,	 w s t ę p	 w o l n y	
(obowiązkowa	rejestracja)

6-8.12.2019	"Mieczysław
Weinberg:	The	Composer"

Chamber	Music	for	Europe	Biennale	

‣ 6.12.2019	 Quatuor	 Amôn	 &Quatuor
Karski,	godz.19:00	Chapelle	protestante

‣ 7.12.2019	 	 Kwartet	 Śląski,	 godz.19:00
Chapelle	protestante

‣ 8.12.2019	 Trio	 Khaldei,	 Kwartet	 Śląski
oraz	 Victor	 Chestopal,	 godz.11:00
Palais	des	Académies

‣ 8.12.2019	 Les	 Méthamorphoses,	 dir.
Raphaël	 Feye,	 Pieter	 Wispelwey	 oraz
Jean	 Michel	 Charlier,	 godz.16:00,
Conservatoire	Royal	de	Bruxelles

10.12.2019	Wystawa	oraz	
konferencja	"Synagogi	jako	
muzea	i	galerie	w	Europie	
Środkowo-Wschodniej	»	

godz.18:30,	 Wielka	 Synagoga	 w	
Brukseli,	 rue	de	 la	Régence	32,	1000	
B r u x e l l e s ,	 w s t ę p	 w o l n y	
(obowiązkowa	rejestracja)

11.12.2019	"Literatura	bez	
granic"	–	spotkanie	z	

pisarką	Dorotą	Masłowską	

godz.19:00,	 Instytut	 Polski	 w	
Brukseli,	 Avenue	 des	 Gaulois	 29,	
1040,	 Bruksela,	 wstęp	 wolny	
(obowiązkowa	rejestracja)

Więcej	informacji:	

culturepolonaise.eu	

	polishinsFtutebrussels	

	@PLInst_Brussels	

	PLInst_Brussels
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Obchodząc Dzień Wszystkich Świętych 
oraz Dzień Zaduszny, odwiedzając groby 
zmarłych z rodziny czy – będąc daleko – 

symbolicznie zwiedzając okoliczne cmentarze, 
zastanawiamy się nad kresem własnej ziemskiej 
wędrówki. Listopad sprzyja bowiem zadumie 
nad ulotnością życia i jego przemijaniem. To 
także wyjątkowy czas wspominania bliskich 
krewnych i przyjaciół, którzy odeszli już z tego 
świata. Przede wszystkim tych, których znaliśmy 
osobiście i kochaliśmy. Tych, których nam naj-
bardziej brakuje, choćby i minęło już wiele lat 
od ich odejścia...

Listopadowa, jesienna zaduma potęguje tę-
sknotę za naszymi bliskimi, z którymi już nigdy 
nie zasiądziemy przy stole, nie spędzimy wspól-
nie wigilii czy Świąt Bożego Narodzenia. Zasmu-
ca nas to, że nigdy już nie będzie nam dane po-
rozmawiać z naszymi najbliższymi, powiedzieć 
im to, czego nie zdążyliśmy za życia. Przeprosić. 
Pocałować. Przytulić. Razem pośmiać się i po-
wspominać stare, dobre czasy. Posłuchać ulu-
bionej płyty. Wspólnie pooglądać zdjęcia z prze-
szłości...

Najtrudniej jednak przeżyć listopadowe me-
lancholijne dni zadumy tym wszystkim, których 
bliscy odeszli stosunkowo niedawno i którym 
wciąż jeszcze trudno pogodzić się z nieodwracal-
nością śmierci i bezradnością wobec niej. Tym, 
których serce wciąż krwawi z tęsknoty i załamu-
je się głos przy każdym wspomnieniu ukochanej 
osoby. Tym, którzy wciąż pogrążeni w żałobie 
nie widzą sensu dalszego życia bez człowieka, 
który z pewnością za wcześnie, a może i niespo-
dziewanie, ku niememu zaskoczeniu wszystkich, 
odszedł na zawsze, pozostawiając za sobą żal 
nieukojony i ból nie do zniesienia...

Cierpienie po odejściu bliskiej osoby potę-
guje dodatkowo uczucie osamotnienia. Pojawia 
się pustka po człowieku, którego już nie ma. Zo-
stają ubrania w szafie, książki na półkach, nieza-
łatwione sprawy, ale męża, żony, rodzica już nie 
ma. I już nigdy nie będzie. Samotność doskwie-
ra, tym bardziej że samemu trzeba przejść przez 
traumatyczne doświadczenie, jakim jest utrata 
bliskiej osoby. Starać się tę stratę zaakceptować i 
z czasem pogodzić się z nią, zdając sobie sprawę 
z własnej bezradności i bezsilności wobec praw 
natury, bożej decyzji czy zrządzenia losu. 

Jest jednak jeszcze samotność wynikająca z 
opuszczenia przez znajomych, pseudo przyja-
ciół czy dalszych krewnych. Ludzie – bojąc się 
śmierci - często unikają kontaktu z pogrążoną w 
rozpaczy osobą, jak gdyby żałoba była chorobą 
zakaźną. Na wszelki wypadek lepiej jej unikać 
i trzymać się od niej z daleka, żeby przez przy-
padek i nas nie dosięgnęła. To dystansowanie 
się wynika także z braku umiejętności odpo-
wiedniego zachowania. Nie bardzo wiadomo, co 
powiedzieć cierpiącej osobie, bo każde zdanie 
wydaje się wyświechtanym banałem. Nie wia-
domo jak się zachować. Czy wypada zaprosić na 
herbatę i rozmowę, czy lepiej pozostawić żałob-
nika samego z jego bólem, rozpaczą i rozdartym 
sercem. 

Tymczasem, odrobina zainteresowania, 
chwila rozmowy czy zwyczajne wysłuchanie 
wspomnień i żali, a także próba zrozumienia 
przeżywanego cierpienia nie uleczą pogrążonej 
w żałobie osoby, ale mogą okazać się cennym 
wsparciem w tym wyjątkowo trudnym czasie. 
Niekiedy wystarczy naprawdę niewiele, odrobi-
na serca, trochę czasu i jakiś mały gest, by czło-
wiek, który utracił drogą sobie istotę, nie czuł się 

Żałoba to nie choroba 
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Żałoba to nie choroba 
tak bardzo w swym cierpieniu osamotniony. Ża-
łoba to nie choroba. To stan duszy, serca i umy-
słu, który wymaga nadludzkiej nieraz siły, by się 
podnieść z otchłani rozpaczy i na nowo spojrzeć 
na otaczający nas świat z uśmiechem zdając so-
bie doskonale sprawę z przemijalności życia, 

jego ulotności i nieuniknionego kresu ludzkiej 
egzystencji... 
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Niektórym wydaje się, że jedynym zaję-
ciem osoby pracującej jako konserwator 
powierzchni płaskich jest sprzątanie. 

Nie potrafią wyobrazić sobie sprzątaczki na zaku-
pach w galerii handlowej, na wystawie malarstwa 
o tematyce postapokaliptycznej czy na koncercie 
Michała Wiśniewskiego. 

Rozumiem to, sama mam problem ze zwizu-
alizowaniem sobie na przykład Baracka Obamy 
pałaszującego ogórka konserwowego. Niby ludz-
ka rzecz, ale kiedy człowiek oczyma wyobraźni 
spróbuje ujrzeć poważanego amerykańskiego 
polityka biorącego w paluchy soczystego kor-
niszona, z którego po ugryzieniu ocet tryska na 
nienagannie wyprasowaną koszulę Armaniego, 
to jednak mimowolnie człowiek odpędza te myśli 
gestem wymachiwania rąk, jak gdyby oganiał się 
od natrętnych much. Stereotypy z łatwością za-
gnieżdżają się w ludzkich umysłach i nie ma w 
tym nic nadzwyczajnego, bo dzięki temu mózg 
pracuje wydajniej korzystając z utartych już sche-
matów pomijając żmudny proces analizy każdej 
rzeczy z osobna. Przykładów stereotypowego 
myślenia jest wiele, ale dziś w dużym skrócie 
opowiem o tych, które osobiście miałam okazję 
zauważyć.

1) „SPRZĄTACZKA TO W D*PIE BYŁA I 
G*WNO WIDZIAŁA”. Byłam w wielu miejscach, 
ale z pewnością nie w rzyci. G*wno widziałam, no 
ale w sumie kto nie widział? Pamiętam jak pew-
nego pięknego dnia, kiedy zapierdzielu w pracy 
było nieco mniej niż zazwyczaj, rozmawiałam z 
klientką o podróżach. Wiecie, podróże są małe i 
duże, ja na swoim koncie mam co prawda więcej 
tych pierwszych niż drugich, ale nie trzeba wca-
le wybywać na Majorkę, żeby zresetować głowę i 
opalić/spalić (niepotrzebne skreślić) się na czer-
wonego raka. Madame była w niebagatelnie wiel-
kim szoku, kiedy powiedziałam jej, że w zeszły 
weekend wraz z niedoszłym jeszcze małżonkiem 
zwiedzałam Paryż. Kiedy wypowiadałam słowo 
,,wycieczka” łapała się za głowę, jak gdyby dopa-

dała ja niebotyczna migrena – zaczęłam się na-
wet zastanawiać, czy przypadkiem nie posiadam 
jakichś magicznym mocy, które dopiero teraz 
zaczynają się ujawniać. Może wraz z przystąpie-
niem do gangu sprzątaczek dostajemy jakiś super 
dar, a zaklęciami przyprawiającymi o ból głowy 
klientów jest wypowiadanie słów wskazujących 
na choćby najdrobniejsze dobro ,,luksusowe” w 

naszym posiadaniu? Wypróbujcie sami i koniecz-
nie dajcie znać.

2) ,,SPRZĄTACZKA MIESZKA ZAPEWNE 
W SZAŁASIE”. Albo w lepiance z g*wna. Tak, 
tak, cześć klientów zakłada, że my, czyściciele, nie 
dostępujemy tego zaszczytu mieszkania w praw-
dziwym mieszkaniu lub domu. Czasami odnoszę 
wrażenie, że myślą, że sprzątanie u nich jest dla 
nas zaszczytem, bo możemy się ogrzać w ciepłym 
pomieszczeniu i zjeść ciepły posiłek odgrzany w 
mikrofali, bo przecież w naszym tipi z pewnością 
mikrofalówki nie ma. Tutaj również poprę swo-
ją tezę dowodem anegdotycznym – dawno temu 
pracowałam u pewnej kobiety, która co jakiś czas 
dawała mi jakieś prezenciki. Prezenciki z reguły 
były malutkie, więc dawałam radę po pracy brać 
je w kieszeń lub plecak, aż do czasu, kiedy posta-

Stereotypy, a życie...
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Stereotypy, a życie...
nowiła pozbyć się elementów swojego ogródko-
wego placu zabaw. Najpierw z żalem oznajmiła, 
że szkoda, że nie mam ogródka, bo oddałaby mi 
dziecięcą huśtawkę. Idea minimalizmu wtedy 
była mi zupełnie obca, natomiast bliska była mi 
idea ,,za darmo to i ocet słodki” więc ochoczo 
oznajmiłam, że ogródek to ja mam i z chęcią huś-
tawkę bym przygarnęła, ale na składak nie wej-

dzie. Przez jakiś czas na twarzy madame malował 
się nieukrywany dysonans poznawczy – no bo 
z jednej strony się wszystko zgadza, sprzątaczka 
która auta nie ma i jeździ rowerem, ale z drugiej 
strony jak to, ma ogródek? Po chwili namysłu 
zaoferowała, że spakuje oddany obiekt do bagaż-
nika i podwiezie wraz ze mną pod dom. Będąc 
już na docelowej ulicy i nakierowując klientkę 
na podjazd mojego domostwa myślałam, że będę 
świadkiem zawału serca. Najgorsze było to, że 
przespałam w szkole zajęcia, na których uczono 
o tym, jak reanimować ludzi, a miałam mało go-
dzin i nie mogłam sobie pozwolić na stratę tych 
kilku u klientki. „Ja tu tylko pokój wynajmuje, ale 
z ogródka mają prawo korzystać wszyscy lokato-
rzy” – uspokoiłam kobietkę kłamiąc i uprzejmie 
podziękowałam za huśtawkę. Puls najwidoczniej 
się uspokoił, ciśnienie zeszło, a madame ruszyła z 

piskiem opon w dół ulicy. Od tamtej pory prze-
stała dawać prezenciki.

3) ,,SPRZĄTACZKA NIE MA ZAINTERE-
SOWAŃ, HOBBY ANI UMIEJĘTNOŚCI”. To 
też spotykany mit, który często idzie w parze 
ze stwierdzeniem, że sprzątaczka jest po pro-
stu głupiutka i niewykształcona. Co jest totalną 
bzdurą, bo na przykład ja jestem wykształcona i 
to w niektórych miejscach aż zanadto – brzuch 
po ciąży na przykład wykształcił mi się w kształt 
piłki do koszykówki. A tak na poważnie to chyba 
nie muszę pisać, że to farmazon wyssany z palca 
i osoby pracujące w tej branży są bardzo mądry-
mi, zaradnymi ludźmi, którzy mają zdolność od-
najdywania się w różnych, często nawet trudnych 
sytuacjach? Znam sporo kobiet i kilku panów 
po fachu, którzy są mega bystrzakami. Nierzad-
ko większymi bystrzakami od osób mających na 
koncie po kilka fakultetów.

4) ,,SPRZĄTACZKA JEST BRZYDKA”. Na 
początku swojej przygody z praca na sprzątaniu 
szukałam klientów poprzez najpopularniejszy 
portal służący do wszystkiego, czyli Facebook. 
Nie miałam wtedy żadnego zdjęcia profilowego, 
więc kiedy finalnie stawałam przed drzwiami 
nowopoznanych osób spotykałam się z lekkim 
zaskoczeniem. Czyste, schludne ubranie, lekki 
makijaż, włosy zaczesane w warkocz – jestem 
pewna, że nie każdy się tego spodziewa. Bywa-
ją osoby, które myślą, że chodzimy w worku po 
ziemniakach, w którym wycinamy tylko dziury 
na ręce, a na nogi zakładamy... nic nie zakładamy, 
bo przecież sprzątaczka powinna chodzić boso 
przez świat jak Cejrowski. 

5) ,,SPRZĄTACZKA MA MEGACZYSTO 
W DOMU”. Oho, no na pewno. Naginając się 8 
(słownie: OSIEM) godzin dziennie nad mopem 
ostatnią rzeczą, o jakiej człowiek marzy, to wróce-
nie do domu i naginanie kolejnych ośmiu na mo-
pie u siebie. W moim przypadku ogarnianie, kie-
dy w domu buszuje dziecko jest i tak niekończącą 
się historią. Historią bez happyendu w dodatku.
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Do kraju większość z nas udaje się regu-
larnie. Najczęściej na wakacje do rodzi-
ny. Rzadziej w podróż służbową czy w 

celach administracyjnych. Mając na względzie 
sędziwy wiek mojej mamy, chcieliśmy nie tylko 
uczestniczyć w jej osiemdziesiątych urodzinach, 
ale również pozałatwiać niektóre nieuniknione 
sprawy administracyjne. 

Ale zacznijmy od początku. Biorę samolot 
średnio dwa razy w roku, jednakże zwykle rezer-
wacji dokonuje osoba mi towarzysząca, ktoś inny 
zaś podrzuca nas na lotnisko. Tym razem, wyjeż-
dżając jedynie z najmłodszym synem, postano-
wiliśmy dać sobie radę sami, jak „ludzie dorośli”. 
Przy tej okazji odkryliśmy niezwykle sprawnie 
funkcjonujący system połączeń w Charleroi. 

Można przez Internet zarezerwować miejsce na 
pobliskim parkingu, zaś w przystępną opłatę jest 
wliczony dojazd autobusem pod same wrota lot-
niska. 

Po przylocie do Wrocławia podjechała po nas 
samochodem mama, ze względu na ogromne ba-
gaże. Niemniej jednak, w dużych miastach łatwo 
i przede wszystkim bardzo tanio można się po-
ruszać z biletem wieloprzejazdowym. Za tydzień 
nieograniczonego dostępu do wszystkich środ-
ków transportu komunikacji miejskiej zapłacili-
śmy bowiem 46 złotych na łebka. Piszę o tym tak 
jakbym odkrywała Amerykę, gdyż jak już kiedyś 
wspomniałam - częściej jeździ Polska do mnie 
niż ja do Polski.

W mieszkaniu mamy – „kobiety leciwej” - za-

skoczyło mnie nowoczesne wyposażenie w posta-
ci routera z Wifi oraz przedłużacza z gniazdkami 
USB. Ten ostatni jest jeszcze nawet rzadkością w 
Belgii. Ale wróćmy do rzeczy. Moja droga rodzi-
cielka umówiła się z notariuszem w celu… prze-
pisania całego (choć drobnego) spadku na moją 
siostrę. Nawiasem mówiąc, wydaje mi się to lo-

giczne, gdyż jakby co, to właśnie ona będzie mu-
siała udzielać pomocy na miejscu. 

Poszłyśmy do kancelarii z moim belgijskim 
dowodem, gdyż stary - jeszcze „książeczkowy” 
- mama, której go powierzyłam przed przepro-
wadzką do Belgii, gdzieś zapodziała. Pani Re-
jent zręcznie wybrnęła z sytuacji zapisując moje 
dane w akcie notarialnym podwójnie – raz imię 
z polską czcionką a drugi raz bez. Niemniej jed-
nak, ponieważ obywatelstwo polskie w dalszym 
ciągu posiadam chciałam sobie wyrobić aktualny 
dowód osobisty. I tu, proszę Państwa, „żarty się 
skończyły, zaczęły się schody” … 

Wychodząc za Belga prawie trzydzieści lat 
temu w Mons, zdecydowałam się umiejscowić akt 
ślubu w Polsce oraz przyjąć nazwisko po mężu (co 
widniało wyłącznie w moich polskich papierach). 
Niestety małżeństwo zakończyło się rozwodem, 
czego jednak nigdy nie zgłosiłam w kraju, gdyż 
zawsze były jakieś pilniejsze sprawy. 

Gdy stawiłam się w Urzędzie Miejskim Wro-
cławia z międzynarodowym odpisem rozwodu, 
odesłano mnie z kwitkiem do USC. W USC jed-
nak okazało się, iż tzw. europejskie formularze 
nie są uznawane, za to trzeba przedstawić „pra-
womocne orzeczenie belgijskiego sądu oraz wy-

Wyjazd do Polski - formalności oraz inne przyjemności
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Wyjazd do Polski - formalności oraz inne przyjemności
dane przez sąd orzekający rozwód zaświadczenie 
określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. doty-
czące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach małżeńskich”. 

Przytoczyłam szczegółowo cytat, gdyż cho-
ciaż tego nikomu nie życzę, czytelnikom może 
się ta wiadomość przydać. Inna istotna informa-
cja to fakt, że wyżej wymieniony dokument nie 
musi być tłumaczony na polski przez tłumacza 
wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra 
Sprawiedliwości RP (tak jak było do niedawna), 

ale może zostać przetłumaczony przez tłumacza 
zaprzysiężonego w jednym z państw członkow-
skich Unii Europejskiej (czyli np. w Belgii). 

Inna para kaloszy to powrót do panieńskiego 
nazwiska, który nie jest automatyczny w wypad-
ku umiejscowienia rozwodu. Czynność tę należy 
wykonać równolegle składając odpowiedni for-
mularz wraz z podaniem uzasadnienia. Jednym 

słowem kupa formalności, czasu i energii oraz 
idące za tym koszty. Nie chodzi tu wyłącznie o 
opłaty administracyjne, ale również o koniecz-
ność ponownego wyjazdu „do urzędu” gdyż jak 
powiedziała mi pani w okienku „dowód osobisty 
załatwia się osobiście”. 

Pięciodniowy pobyt w mieście, w którym 
się wychowałam uznaję za udany, gdyż oprócz 
odwiedzenia mamy, pozwoliliśmy sobie na ta-
kie rozrywki jak zwiedzanie muzeów czy innych 
obiektów zabytkowych oraz sympatyczny rejs 
statkiem po Odrze. Polecam szczególnie wizytę 
w ultranowoczesnym multimedialnym centrum 
wiedzy o wodzie – Hydropolis, które przypadnie 
do gustu zarówno dorosłym jak i maluchom.

Łącząc przyjemne z pożytecznym, do Wro-
cławia wybiorę się już niebawem. Na zakończenie 
jednak pozwolę sobie zasugerować naszym czy-
telniczkom, aby poważnie się zastanowiły przed 
podjęciem takich kroków jak umiejscowienie 
małżeństwa w Polsce czy przyjęcie nazwiska po 
belgijskim małżonku w celu uniknięcia zbędnych 
i przeciągających się w czasie formalności.
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W tym roku na Kon-
gresie Kobiet w 
Brukseli będziemy 

gościć panią dr Igę Magdę, prof. 
SGH, wiceprezeskę zarządu In-
stytutu Badań Strukturalnych, 
zajmującą się problematyką 
rynku pracy i polityki społecz-
nej. Skorzystałam z tej okazji, 
aby zadać parę pytań dotyczą-

cych równouprawnienia i pozy-
cji kobiet na rynku pracy. 

Wg. GUS luka płacowa mię-
dzy zarobkami kobiet i męż-
czyzn w Polsce wynosi obecnie 
16-18%. Z czego ona wynika? 

Lukę płacową kształtuje 
wiele czynników: takich jak 

fakt, że kobiety częściej pracują 
w niżej opłacanych zawodach i 
sekcjach gospodarki czy to, że 
mają krótszy staż pracy. Sam 
fakt posiadania dzieci także 
negatywnie wpływa na płace 
matek (a często zwiększa płace 
mężczyzn) – różnice w wyna-
grodzeniach matek i ojców są 
dużo wyższe niż różnice w pła-

cach bezdzietnych kobiet i męż-
czyzn. W dużej mierze wynika 
to z nierównego obciążenia 
pracą domową i obowiązkami 
opiekuńczymi matek i ojców. 
Warto dodać, że kobiety są w 
Polsce wykształcone lepiej niż 
mężczyźni co sprawia, że trady-
cyjne wyjaśnienie luki płacowej 

– niższe wyksztalcenie kobiet – 
nie ma zastosowania. 

Co rządy powinny zrobić, 
żeby zmniejszyć tę lukę? 

Potrzeba całego spektrum 
działań – od monitorowania 
wynagrodzeń mężczyzn i kobiet 
w firmach, po działania na rzecz 
równouprawnienia kobiet na 
rynku pracy, tym na zwiększe-

nie zaangażowania mężczyzn w 
obowiązki domowe i opiekę nad 
dziećmi. Temu dobrze służą np. 
urlopy ojcowskie i rodzicielskie 
przypisane tylko ojcom. 

Czy program 500 plus wpro-
wadzony przez PIS jest dobry dla 
kobiet? Jaka powinna być polity-
ka rodzinna, która będzie dobra 

Kobiety nadal zarabiają mniej 
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Kobiety nadal zarabiają mniej 
dla kobiet? 

Program 500+ wspiera fi-
nansowo rodziny, ale z per-
spektywy wielu kobiet jest mie-
szanym błogosławieństwem. 
Powoduje, że podejmowanie 
pracy okazuje się nieopłacal-
ne, szczególnie jeśli uwzględni 
się trudności i koszty opieki 
nad dziećmi, czy też dojazdy 
do niskopłatnej i kiepskiej ja-
kości pracy. Jednocześnie de-
cyzje te – choć racjonalne tu i 
teraz – będą ważyć na sytuacji 
zawodowej i finansowej kobiet 
w przyszłości. Uważam też, że 
ogromne wydatki na „Program 
500+” przekładają się na nie-
dofinansowanie szpitali i szkół 
– co ma negatywne konsekwen-
cje i dla kobiet, i dla mężczyzn, 
i dla dzieci. Polityce rodzinnej 
potrzeba obecnie większego 
wsparcia dla ojców i ich aktyw-
nego zaangażowania w rodzi-
cielstwo, wsparcia dla kobiet 
łączących pracę z wychowywa-
niem dzieci, i wspierania do-
stępności dobrej jakości miejsc 
opieki i edukacji dla dzieci. 

Jak Pani ocenia kwestię 
wcześniejszej emerytury dla ko-
biet? Czy nie należy nam się za 
pracę na „dwa etaty” – w domu i 
w pracy? Czy powinno się wpro-
wadzić „emeryturę obywatelską” 
jak to ma miejsce np. w Kana-
dzie. 

Uważam, że wcześniejsze 
emerytury dla kobiet, podob-

nie jak niższy wiek emerytal-
ny, są de facto dyskryminacją 
kobiet na rynku pracy – świa-
domość, że kobiety szybciej 
odejdą z rynku pracy zmniejsza 
opłacalność ich zatrudniania, i 
inwestowania w nie – także in-
westowania w siebie. Poza tym 

kobiety żyją znacznie dłużej niż 
mężczyźni, co przy krótszych 
stażach pracy przekłada się na 
bardzo niskie emerytury. Pro-
blem „pracy na dwa etaty” wy-
maga nie pozornych rozwiązań 
w postaci ‘wcześniejszych eme-
rytur” a wsparcia w łączeniu ży-
cia zawodowego z rodzinnym i 
angażowania w nie obojga part-
nerów. Pamiętajmy, że kobiety 
są coraz lepiej wykształcone – 
ponad połowa tych w wieku 25-
34 ma wyższe wykształcenie – i 
chcą uczestniczyć w rynku pra-
cy. Emerytura obywatelska w 
żaden sposób nie rozwiąże pro-
blemu nierównego obciążenia 

pracą domową, a odpowiedź 
na pytanie o jej wprowadzenie 
w Polsce jest złożona – trudno 
sobie między innymi wyobra-
zić, jak miałby wyglądać okres 
przejścia do niej z systemu zde-
finiowanej składki. 

Czy kobiety po 50-tce mają 
jakieś szanse na rynku pracy? 
Jak wygląda aktywizacja zawo-
dowa tych kobiet w Polsce w sto-
sunku do innych krajów? 

Odsetek kobiet w wieku 50+ 
wśród pracujących dynamicz-
nie rośnie, co wynika zarówno 
z poprawy ich sytuacji na rynku 
pracy, jak – przede wszystkim 
– ze starzejącej się populacji 
Polski. Zjawisko zmiany struk-
tury demograficznej będzie 
się pogłębiać, siłą rzeczy coraz 
większy odsetek pracujących 
stanowić będą osoby po 50 roku 
życia. Bezrobocie kobiet 50+ 
jest niskie, niższe niż np. osób 
młodych, i jest też obecnie naj-
niższe od okresu transformacji. 
Wyzwaniem aktywizacji za-
wodowej osób 50+ jest kwestia 
niedopasowania kwalifikacji, 
ale także np. dostępności prze-
strzennej miejsc pracy. Ograni-
czeniem – już wspomnianym 
- jest ponadto niższy wiek eme-
rytalny kobiet, zmniejszający 
inwestowanie w ich kwalifikacje 
i doświadczenie. 

Dziękuję za rozmowę i cze-
kamy na Panią na V Kongresie 
Kobiet w Brukseli.
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Chcesz zamieścić 
ogłoszenie bezpłatne 

niekomercyjne w Nowinkach?
Coś sprzedać, kupić 

wymienić, oddać 
przyślij SMS z treścią 

ogłoszenia (niekomercyjnego) 

nr tel. 0489 116 120
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17 listopada w sali koncertowej Bozar od-
będzie się finał trzeciej edycji The Voice of 
Polonia. Poprzednie edycje udowodniły, że 

jest to spektakl pełen świetnej muzyki oraz nieza-
pomnianych emocji. Organizatorzy zapowiadają, 
że w tego wieczoru na scenie brukselskiej będzie 
również gorąco. Z ponad stu nadesłanych nagrań 
jury wyselekcjonowało ósemkę świetnych wo-
kalistów. Jako gwiazda wieczoru wystąpi Janusz 
Radek, znany szerokiej publiczności z przebojów 
Dziękuję za miłość, Kiedy U-kochanie. Bilety do 
nabycia na stronie Bozar - link na stronie www.
thevoiceofpolonia.eu Oto sylwetki finalistów:

Kamil Czorstkiewicz– Holandia 
Przygodę z muzyką rozpoczynał w rodzin-

nym mieście Pułtusku pod 
Warszawą, gdzie szlifował swo-
je umiejętności w Miejskim 
Centrum Kultury i Sztuki. Bę-
dąc na studiach, zainteresował 
się muzyką operową i kształcił 
się w tym kierunku pod okiem 
najlepszych śpiewaków Opery 
Warszawskiej. Popularność przyniósł mu występ 
w talent show X Factor, gdzie zachwycił jurorów 
oraz publiczność. Po występie w programie, jego 
kariera nabrała tempa, a widzowie mogli usłyszeć 
dwa single, których Kamil był współautorem. 

Alexandra Gadzina- Belgia
Zaczęła grać na fortepianie zanim nauczyła 

się czytać. Bardzo wcześnie zaczęła komponować 
też własne piosenki. Pierwszy 
sukces przyszedł już w wieku 
13 lat, kiedy z własną piosenką 
była finalistką flamandzkiego 
etapu Junior Eurosong, a krążek 
z tym nagraniem zdobył status 
platynowej płyty. Muzyce po-
stanowiła poświęcić wszystko. 
Studiuje teraz jazz w Konserwatorium Królew-
skim w Brukseli, muzyka pop jest wciąż jednak 

obecna w jej życiu.  Ze swoim zespołem wygrała 
konkurs Kunstbende w Gent w 2017r.  W tym sa-
mym roku Alexandra jako solistka wygrała Talent 
der Lage Landen.   Na początku przyszłego roku 
ukaże się pierwsza EP z piosenkami Alexandry. 
Muzyka jest dla niej tlenem, a bez pisania piose-
nek nie wyobraża sobie życia. 

Remigiusz Juśkiewicz – Wielka Brytania
Polski kompozytor, aranżer, multiinstru-

mentalista i wokalista, od 16 
lat mieszkający w Londynie. 
Skończył studia na wydziale 
Songwriting’u, czyli pisania pio-
senek, w BIMM The British and 
Irish Modern Music Institute 
w Londynie. Od września 2019 
jest studentem w Kingston Uni-
versity w Londynie, na wydziale 
Produkcji Muzycznej (MMus in Production of 
Popular Music Cours). Remi jest kompozytorem 
wielu piosenek, które są owocem bliskiej współ-
pracy z poetami polskiej emigracji. Teksty do obu 
piosenek prezentowanych w finale The Voice of 
Polonia napisała poetka, która ponad 30 lat spę-
dziła w Belgii i Francji: Grażyną Wojcieszko.
Od zawsze zafascynowany zespołem “The Beatles”, ale 
jako źródło inspiracji wymienia również amerykański 
folk, bluegrass gospel, country, a obok wielkiego Boba 
Dylana pojawia się, równie wielki - Czesław Niemen, 
którego białoruskie i rosyjskie pieśni ludowe śpiewane 
z akompaniamentem gitary, utkwiły mu w świadomo-
ści i kształtowały jego estetykę muzyczną.

Kamil Marczak - Belgia
Ma 31 lat i pochodzi z Byd-

goszczy. Muzyka towarzyszy mu 
od najmłodszych lat. Od osiem-
nastego roku życia prowadzi im-
prezy okolicznościowe i karaoke 
w Polsce, Włoszech oraz Belgii. 
Muzyka jest jego wielką pasją.To 
ona ukształtowała jego charak-
ter i to, kim jest. Śpiewając odcina się od proble-

Voice of Polonia po raz trzeci



11/2019 (121)    listopad 2019    WWW.nowinki.be  31

Voice of Polonia po raz trzeci
mów dnia codziennego, zmartwień i stresu. Nic 
się wówczas nie liczy bardziej niż to, by śpiewem 
wyrazić wszystkie emocje, by śpiewać sercem. 
Kocha śpiewanie, a największą nagrodą jest dla 
niego widok sześciomiesięcznego syna Igora, któ-
ry na jego śpiew reaguje szerokim uśmiechem.

Rębisz Ewa- Irlandia                                                                                 
Mieszka w Irlandii od 12 

lat. Od 7 lat zajmuje się styli-
zacją paznokci. Jej rodzina wy-
jechała z Polski w poszukiwa-
niu lepszego życia. Zanim tak 
się jednak stało zdążyła wziąć 
udział w licznych rejonowych 
konkursach muzycznych, które 
kończyły się sukcesami. Po wyjechaniu za granicę 
udzielała się dalej muzycznie w napotkanych klu-
bach, konkursach i wydarzeniach. Wygrała lokal-
ny konkurs „Midleton’s got talent”. W czasie gdy 
kończyła maturę i zaczynała swoją pierwszą pracę 
jako stylistka wygrała  „X Factor” organizowany 
w jej mieście Midleton. Może nieustannie liczyć 
na poparcie i konstruktywną krytykę swojej naj-
bliższej rodziny w każdej kwestii - nawet muzycz-
nej. 

Rian Marian
Urodził się w Piekarach Ślą-

skich. Po maturze wyjechał do 
Niemiec, z muzyką ma do czy-
nienia od 12 roku życia. Grał z 
rożnymi zespołami i w różnych 
stylach na gitarze, ale w sercu 
pozostał mu tylko blues. Jego największym ido-
lem jest Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego blu-
esa. W zespole 3r12 jest liderem od 2012 roku i 
wspólnie z nim rozpowszechnia twórczość Na-
lepy i Breakout, 3r12 grał na jednej scenie z grupą 
Cree, Leszkiem Cichońskim, Wojtkiem Klichem, 
Michałem Kielakiem (Kasa chorych), z Błędowskim 
(Krzak), z Alergenem, zespołem Kreon i Rebeliantam. 
W tym roku zespól zajął I miejsce na Polonijnym Fe-
stiwalu Polskiej Piosenki. 

Stefaniak Ewa                                                                                                          
Od 4 lat mieszka i pracuje w Niemczech. Ma 

14-letnią córkę, którą od 12 lat wychowuje sama. 
Jej przygoda z muzyką zaczęła się już w dzie-
ciństwie. Mama opowiadała, 
że śpiewała już zanim nauczyła 
się mówić. Później już, w szko-
le podstawowej, zdobyła kilka 
nagród na międzyszkolnych 
konkursach piosenki. Obecnie 
śpiewa na polsko - niemieckich 
imprezach okolicznościowych. 
Nie ma wykształcenia muzycznego i nie gra na 
żadnym instrumencie, ale kocha śpiewać. Muzy-
ka to jej pasja i nie wyobraża sobie życia bez niej. 
Do udziału w The Voice of Polonia namówiła ją ko-
leżanka z Fb, której jest bardzo wdzięczna. Wierzy, że 
będzie to piękna przygoda. 

Szanca Magdalena- Francja
Od 15 lat mieszka w Lyonie. Pochodzi z Ja-

sła, w województwie podkarpackim. Jako dziec-
ko marzyła o karierze estradowej. W wieku 9lat 
rozpoczęła naukę gry na skrzyp-
cach, a później, jako nastolatka, 
zajęcia z emisji głosu w Domu 
Kultury w Jaśle. Uczestniczyła w 
akademiach, konkursach, śpie-
wała gdzie się dało oraz grała w 
zespole z bratem i przyjaciółmi 
ze szkoły muzycznej. Amator-
skie muzykowanie nauczyło ją, że prawdziwa 
przyjemność z grania czy śpiewania czerpie swe 
źródło z bycia razem i z dzielenia tej samej pa-
sji. Lubi podróże, kontakty z ludźmi oraz kiedy 
dużo się dzieje. Może dlatego po studiach języko-
wych znalazła pracę w logistyce i w handlu mię-
dzynarodowym. Chciałaby, aby jej kolejna praca 
polegał na promocji polskiej muzyki i kultury we 
Francji. Jej marzeniem jest również mieć własny 
zespół, z którym mogłaby koncertować na ma-
łych i większych scenach. 
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Dnia 4 października 
2019 roku Agnieszka 
Bolecka, dyrektor In-

stytutu Polskiego w Brukseli 
wręczyła w imieniu Ministra 
Spraw Zagranicznych RP Od-
znakę Honorową „Bene Merito” 
Dorocie Walczak-Delanois, wy-
kładowczyni akademickiej oraz 
kierownik katedry polonistycz-
nej na Wydziale Języków No-
wożytnych i Literatury Współ-
czesnej Wolnego Uniwersytetu 
w Brukseli oraz prof. Krisowi 
Van Heuckelom, wykładowcy 
akademickiemu na Katolickim 
Uniwersytecie w Leuven na Wy-
dziale Studiów Slawistycznych i 
Wschodnioeuropejskich. 

W ceremonii udział wzięli 
przedstawiciele obydwu uni-
wersytetów, wykładowcy aka-

demiccy, studenci, rodzina oraz 
przyjaciele odznaczonych.

Profesor Dorota Walczak-
-Delanois od ponad 20 lat jest 
wykładowcą akademickim na 

Wydziale Języków Nowożyt-
nych i Literatury Współczesnej 
Wolnego Uniwersytetu w Bruk-
seli, gdzie pełni funkcję kierow-
nika katedry polonistycznej. 
Specjalizuje się w literaturze 
polskiej XX i XXI wieku, prze-
tłumaczyła na język francuski 
wybrane wiersze m.in. Adama 
Mickiewicza, Adama Asny-
ka i Kazimierza Tetmajera, a 
także współczesnych poetów: 
Agnieszki Kuciak i Natalii Pie-
truchy. Jest autorką monografii 
poświęconych polskiej poezji 
awangardowej i współczesnej 
oraz artykułów poświęconych 
twórczości m.in. Tadeusza 
Różewicza, Mariana Pankow-
skiego, Juliana Przybosia i Julii 
Hartwig. Na potrzeby naucza-
nia jęz. polskiego opracowa-
ła podręczniki dla studentów 
Wolnego Uniwersytetu w Bruk-
seli. Była promotorem kilku-
dziesięciu prac magisterskich 
oraz rozpraw doktorskich, po-
święconych polskiej literaturze 
współczesnej na tymże uniwer-
sytecie. Jej intensywna praca 
naukowa w Królestwie Belgii 

znacząco przyczynia się do po-
pularyzowania współczesnej 
literatury polskiej w Królestwie 
Belgii, w szczególności polskiej 
poezji awangardowej i ekspery-
mentalnej.

Profesor Kris Van Heucke-
lom od 2000 r. jest wykładow-
cą akademickim na Katolickim 
Uniwersytecie w Leuven na Wy-
dziale Studiów Slawistycznych i 

Wręczenie Odznaki Honorowej Bene Merito dla prof. Doroty Walczak-Delanois oraz prof. Krisa Van Heuckelom
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Wręczenie Odznaki Honorowej Bene Merito dla prof. Doroty Walczak-Delanois oraz prof. Krisa Van Heuckelom
Wschodnioeuropejskich oraz 
od 2017 r. na Wydziale Kultu-
roznawstwa. Podczas swojej 
wieloletniej drogi naukowej i 
akademickiej przybliżał belgij-
skim odbiorcom polską litera-
turę oraz język polski. Jest auto-
rem i współautorem kilkunastu 
książek poświęconych polskiej 
literaturze, a także polskiej ki-
nematografii. Jego intensywna 
praca naukowa w Królestwie 
Belgii znacząco przyczynia się 
do popularyzowania literatury 
polskiej, w szczególności twór-
czości Bruno Schulza, Czesława 
Miłosza, Ewy Lipskiej czy Ada-
ma Zagajewskiego. Jest autorem 
publikacji i artykułów poświę-
conych polskiej kinematografii 
m.in. twórczości Agnieszki Hol-
land, Krzysztofa Kieślowskiego 
czy Pawła Pawlikowskiego, a 
także wydanej w 2019 r. książki 
„Polish Migrants in European 
Film 1918-2017”. Był promoto-
rem blisko stu prac magister-
skich oraz rozpraw doktorskich 
studentów i doktorantów Kato-
lickiego Uniwersytetu w Leuven 
poświęconych polskiej literatu-
rze i kinematografii.

Podczas ceremonii dyrektor 
A. Bolecka zwróciła uwagę na 
długotrwałość relacji między 
Belgami a Polakami, wskaza-
ła na zaangażowanie Belgów w 
pomoc dla Polski w okresie sta-
nu wojennego, a także na to, że 
także obecnie relacje te są dobre 
i intensywne. Podkreśliła także, 
jak ważne jest dbanie o to, aby 
Polska, jej kultura i literatura 
pozostały obecne w świadomo-
ści Belgów – co prof. Dorota 

Walczak-Delanois i prof. Kris 
Van Heuckelom czynią od wie-
lu lat, jako nieformalni ambasa-
dorzy polskiej kultury w Króle-
stwie Belgii. 

Odznaczenie „Bene Meri-
to”, które nadaje Minister Spraw 
Zagranicznych RP, ustanowione 
zostało w 2009 roku jako za-
szczytne honorowe wyróżnie-
nie nadawane obywatelom pol-

skim oraz obywatelom państw 
obcych za działalność wzmac-
niającą pozycję Polski na arenie 
międzynarodowej.

 Agnieszka Bil
Assistante de Direction
Polish Institute Brussels
Avenue des Gaulois 29
1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 554 06 90
www.polishculture.eu
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Powszechny wiek emerytalny
Od 1 października 2017 r. powszechny wiek 

emerytalny w Polsce wynosi dla kobiet 60 lat, a 
dla mężczyzn 65 lat. Powszechny wiek emerytal-
ny oznacza, że nie musi być spełniony warunek 
określonej długości stażu ubezpieczeniowego.

Zasada rozwiązania stosunku pracy
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę zobowiązane są do zakończenia stosunku 
pracy co najmniej dzień przed złożeniem wnio-
sku o emeryturę z ZUS. Zasada ta jest regulowana 
ustawą z dnia 16.12.2010 r., która weszła w życie z 
dniem 01 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 103a tej 
ustawy, prawo do emerytury ulega zawieszeniu 
bez względu na wysokość przychodu uzyskiwa-
nego przez emeryta z tytułu zatrudnienia konty-
nuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosun-
ku pracy z pracodawcą, na rzecz którego emeryt 
wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia 
prawa do emerytury. Przepis ten stosuje się rów-
nież do emerytów, którzy ukończyli powszechny 
wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w za-
leżności od daty urodzenia oraz płci zgodnie z 
poprzednią ustawą o powszechnym wieku eme-
rytalnym. Tak więc ci emeryci, którzy kontynuują 
zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u które-
go byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa 
do emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo iż 
ukończyli wiek zwalniający ich z zawieszalności – 
przysługująca im emerytura zostanie zawieszona. 

UWAGA! Powyższa zasada ma zastosowa-
nie także do emerytur przyznanych osobom 
zatrudnionym w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, 
Norwegii, Szwajcarii lub w państwach, z 
którymi Polskę łączą dwustronne umowy 
międzynarodowe w dziedzinie zabezpiecze-
nia społecznego.

Zawieszenie emerytury w trybie art. 103a 

ustawy emerytalnej trwa do czasu rozwiązania 
stosunku pracy i przedłożenia w oddziale ZUS 
świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawione-
go przez pracodawcę, potwierdzającego ustanie 
stosunku pracy. 

W takim przypadku ZUS podejmie wypłatę 
emerytury od miesiąca, w którym nastąpiło roz-
wiązanie stosunku pracy pod warunkiem przed-
łożenia w ZUS w tym samym miesiącu zaświad-
czenia o ustaniu zatrudnienia oraz wniosku o 
wypłatę zawieszonej emerytury. Świadczenia za 
okres poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy 
nie zostaną wypłacone.

UWAGA! Osoba, która złożyła wniosek w 
placówce terenowej ZUS i nie poinformowa-
ła o istniejącym stosunku pracy za granicą 
zobowiązana będzie do zwrotu wypłaconych 
świadczeń do momentu przedłożenia za-
świadczenia o ustaniu zatrudnienia. Należy 
pamiętać, że osoba pracująca i mieszkająca 
za granicą ma obowiązek poinformowania 
instytucji ZUS o tym fakcie i jej wniosek o 
emeryturę z ZUS powinien być złożony po-
przez instytucję łącznikową w miejscu za-
mieszkania i przekazany do właściwej jed-
nostki ZUS. 

 ZUS I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji 
Umów Międzynarodowych
Ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa 
a instytucją łącznikową w Belgii, w której należy złożyć 
wniosek o emeryturę polską jest:
Federale Pensioendienst
Bureau Internationale Overeenkomsten
Zuidertoren Europaesplanade 1
1060 Brussel
Service fédéral des Pensions
Tour du Midi Esplanade de l’Europe 1, 1060 Bruxel-
les

 Wymóg rozwiązania stosunku pracy nie do-
tyczy sytuacji, w której osoba podjęła zatrudnie-

Co zrobić, aby otrzymać i nie zwracać polskiej emerytury 
podczas zatrudnienia na umowę o pracę w Belgii. 
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Co zrobić, aby otrzymać i nie zwracać polskiej emerytury 
podczas zatrudnienia na umowę o pracę w Belgii. 

nie już po przyznaniu prawa do emerytury.
Osoby prowadzące własną działalność gospo-

darczą za granicą ubiegające się o wypłatę świad-
czenia emerytalnego z ZUS, nie są zobowiązane 
do przedkładania dokumentacji dotyczącej za-
kończenia wykonywania tej działalności, ponie-
waż konieczność rozwiązania stosunku pracy 
wynikająca z art. 103a ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
dotyczy wyłącznie pracowników.

Wpływ dochodów z pracy lub prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej na 
emerytury wcześniejsze. 

Wcześniejsza emerytura jest przyznawana 
osobie, które nie ukończyła jeszcze powszechne-
go wieku emerytalnego – w przypadku kobiety 60 
lat, a w przypadku mężczyzny 65 lat. 

Prawo do emerytury wcześniejszej ulega za-
wieszeniu w razie osiągania przez świadczenio-
biorcę przychodu w kwocie wyższej niż 130% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 
kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze 
Polskim. 

Prawo do emerytury wcześniejszej ule-
ga zmniejszeniu w przypadku osiągania przez 
świadczeniobiorcę przychodu w kwocie przekra-
czającej 70% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, nie przekraczającej oczywiście 130%. 
Świadczenie takie ulega zmniejszeniu o kwotę 
tego przekroczenia, nie wyższą jednak niż usta-
laną okresowo maksymalną kwota zmniejszenia 
świadczenia. 

Na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia 
wpływa przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, pracy wykony-
wanej na podstawie umowy-zlecenia, umowy o 
dzieło oraz prowadzenia pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej. Przepisy dotyczące zmniejsze-
nia lub zawieszenia wypłaty stosuje się również 
do świadczeniobiorców osiągających przychód 

za granicą. Świadczeniobiorca, któremu przyzna-
no emeryturę przed osiągnięciem powszechnego 
wieku emerytalnego, obowiązany jest do złożenia 
oświadczenia o zamiarze osiągania przychodu. W 
przypadku podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia 
działalności gospodarczej należy niezwłocznie 
poinformować o tym organ wypłacający świad-
czenia. 

Osoby, które złożyły oświadczenia powin-
ny do końca lutego każdego roku zawiadomić 
również o wysokości przychodu osiągniętego w 
ubiegłym roku kalendarzowym. W przypadku 
osób zatrudnionych za granicą dowodem na po-
twierdzenie wysokości osiągniętego przychodu 
jest zaświadczenie wystawione przez pracodaw-
cę. Osoby osiągające przychód z tytułu prowa-
dzenia działalności gospodarczej powinny złożyć 
oświadczenia o wysokości tego przychodu. 

Rola związków zawodowych
Dział ACV/CSC ds. pracowników z nowych 

krajów europejskich (ACV Dienst Grensarbe-
iders Nieuwe Europese Lidstaten) zajmuje się po-
radnictwem w związku z procedurami emerytal-
nymi z zastosowaniem europejskiej koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. W celu 
uzyskania porady, osoby zrzeszone w ACV-CSC 
mogą kontaktować się pod nr tel. 03/222 71 64 
lub poprzez e-mail: antwerpen.oost-europa@acv-
-csc.be
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Trzeci trymestr 2019 roku dobiegł końca. 
Jest to okres, w którym każdy może już 
ocenić, jaką kwotę w danym roku zaro-

bi. Pamiętając natomiast, że wysokość składek 
na ubezpieczenie społeczne to 20,50% wyniku 
finansowego (przychody – koszty), powiększone 
o koszty zarządzania kontem klienta przez Kasę 
Ubezpieczeń Społecznych. Dla uproszczenia 
można przyjąć, że to 21% wyniku finansowego. 
Każdy może zatem oszacować, ile zarobi do koń-
ca roku, zaś na fakturze kwartalnej z ubezpiecze-
nia społecznego może zweryfikować, od jakiej 
kwoty odprowadza składki. 

Nie jest problemem, gdy płaci się składki 
od kwoty wyższej niż ta jaka będzie zarobiona. 
Nadpłata, na wniosek ubezpieczonego, zostanie 
zwrócona po rozliczeniu roku. Gorzej jest, gdy 
składki są za niskie. Wtedy należy spodziewać się 
tzw. „regularyzacji”. Warto pomyśleć zatem nad 
dopasowaniem wpłat do wysokości realnego do-
chodu. Każdy może wpłacić dowolną kwotę na 
konto, na które opłaca faktury kwartale. Kwota 
ta zostanie zapisana jako „spontaniczna rezerwa”. 
Wystarczy w tytule przelewu wpisać: „[swój nu-
mer NIS] - RESERVE – 2019”.

Jak sprawdzić własną sytuację? Dla przykładu 
weźmy fakturę z Partena:

W tabelce na pierwszej stronie odszukujemy 
pozycję „dochód” (fr.: revenu) i sprawdzamy jej 
wartość.

Jeśli np. dochód wynosi 22.000,00 euro, to 
składka kwartalna wynosi 1.175,42 euro kwartal-
nie.

Następnie szacujemy dochód, jak otrzymamy 
w tym roku. W przypadku wspólnika (fr.: associe 
actif) liczymy kwotę wpłat z firmy na konto pry-
watne + spodziewane przelewy, jakie będą zro-
bione w tym roku + dodajemy wartość faktur z 
Partena za cały rok (4 trymestry). Jeśli otrzymana 
kwota jest wyższa, to należy spodziewać się do-

płaty. Wówczas warto zrobić dodatkową rezerwę, 
by uniknąć niemiłej niespodzianki w momencie 
„regularyzacji” składek do dochodów. Na przy-
kład, osoba, która uznała, że zarobi 26.500,00 
euro powinna odprowadzać kwartalnie 1.415,85 
euro. 

Jeśli szacujemy, że dochód będzie niższy niż 

wartość dochodu z faktury, to będziemy mieć 
nadpłatę. Należy jednak pamiętać, że dochód mi-
nimalny dla osoby samozatrudnionej, od którego 
naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne 
to w 2019 roku: 13.550,50 euro.

Jeśli dochód jest niższy, to warto pomyśleć 
o wniosku na umorzenie składek za ten okres. 
Z tym jednak nie można czekać. Z wnioskiem o 
umorzenie możemy zwrócić się tylko za ostatnie 
4 kwartały. 

Masz wątpliwości, jaka jest Twoja sytuacja? 
Chcesz złożyć wniosek o umorzenie składek? Za-
praszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą 
Wam w procedurze.

Trzeci trymestr za pasem

Zweryfikuj wysokość składek 
na ubezpieczenie społeczne!

Autor to doświadczony ekspert, zajmujący się 
poradami w dziedzinie ubezpieczeń społecz-

nych i zdrowotnych w Belgii od 2009 roku. 
Kontakt: info@porady.be, tel. 0032 484 505 772 (po 17.) www.
porady.be
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Rozmowa z Grzegorzem Śleziakiem – Białym Saibabą, 
który od wielu lat organizuje zimą wyjazdy na leczni-
cze głodówki. Przez ostatnich kilka lat na Filipinach, 

a od przyszłego roku zaprasza wszystkich chętnych na Kubę. 
Zaprasza nie tylko osoby zainteresowane przeprowadzeniem 
głodówki, ale także osoby towarzyszące. Wyjazd na Kubę to 
z jednej strony okazja by podreperować swoje zdrowie, a z 
drugiej „powrót do przeszłości” bo Kuba – obok Korei Pół-
nocnej czy Wenezueli – to jedno z państw, gdzie komunizm 
jest wciąż żywy.

Skąd pomysł, aby jeździć co roku na głodówki?
Kilka lat temu zachorowałem na boreliozę, raka prosta-

ty, moje serce działało na pół gwizdka. Spisałem testament, 
pożegnałem się ze wszystkimi. Za sprzedaną Skodę kupiłem 
bilet na ostatnią podróż życia i poleciałem na Filipiny, aby 
tam… umrzeć. Na Filipinach przeprowadzi-
łem 40-dniową głodówkę, całe dnie spędzałem 
na słońcu i kąpielach w morzu, spałem po kil-
kanaście godzin, piłem wodę ze świeżo zerwa-
nego kokosa (bo tylko taka woda potrafi zdzia-
łać cuda). Po trzech miesiącach wróciłem do 
Polski. Miałem wyznaczony termin usunięcia 
guza prostaty. Operacja została odwołana, bo 
okazało się, że nie ma czego wycinać. Pokona-
łem raka prostaty, wyleczyłem boreliozę, ustały 
napady bólu mięśni, stawów oraz pleców, ustało migotanie 
serca, zaczęły znikać narośle i czarne znamiona, które mia-
łem od urodzenia… zawdzięczam to wszystko głodówce. 
Od tego czasu, kiedy w Polsce panuje zima, wyjeżdżam do 
ciepłych krajów na głodówkę, aby przez kilkanaście tygodni 
zregenerować swój organizm. Przy okazji podpowiadam in-
nym, jak wykorzystać głodówkę do poprawy własnego stanu 
zdrowia.

Przy jakich chorobach jest wskazane przeprowadzenie 
głodówki?

Głodówkę powinno się przeprowadzać nie tylko wtedy, 
kiedy zaczynamy chorować. Przynajmniej raz w roku każda, 
nawet najzdrowsza osoba powinna przestać jeść na kilka dni. 
Dolegliwości, przy których głodówka pomaga, a często wy-
leczy to: przede wszystkim zaburzenia w przemianie materii, 
artretyzm, reumatyzm, wszelkie zmiany zwyrodnieniowe, 
choroby organów trawienia: trzustki, żołądka, jelit, wątroby, 
woreczka żółciowego, choroba wieńcowa, wysokie lub niskie 
ciśnienie, zapalenia żył, wszelkie zwapnienia. Głodówka po-
maga także przy wszelkiego rodzaju zatruciach, wywołanych 
przez nadużywanie leków lub przez sposób odżywiania. Po-
maga przy alergiach i katarze siennym. Likwiduje takie cho-
roby jak łuszczyca, egzemy, trądzik, wrzody, a także choroby 
kobiece, grzybice, migreny, bezsenność. Nie sposób wymie-
nić wszystkich dolegliwości przy których jest pomocna. 
Głodówka nie jest wskazana przy ciężkich chorobach z go-
rączką, przy gruźlicy i nowotworach – ale tylko wtedy, kiedy 

choroba nowotworowa doprowadziła do silnego wyczerpa-
nia organizmu. Badania pokazują, że osoby, które przynaj-
mniej raz w roku przeprowadzają głodówkę nie chorują lub 
chorują znacznie rzadziej niż inni.

Jak przygotować się do głodówki?
Głodówka to nic innego jak powstrzymanie się na jakiś 

czas od jedzenia. Znana jest od stuleci, stosował ją np. grecki 
matematyk Pitagoras, a sam ojciec medycyny – Hipokrates 
– nie podawał nic do ust chorego, dopóki nie pojawiły się 
pierwsze oznaki poprawy zdrowia.

Ważne, żeby do głodówki odpowiednio się przygoto-
wać. Przed jej rozpoczęciem zmienić dietę, usunąć pasożyty, 
oczyścić wątrobę. Wszystkie osoby jadące ze mną na Kubę 
otrzymają szczegółowe informacje, co powinny zrobić przed 
wyjazdem.

Jaka jest różnica między przymusowym głodo-
waniem a leczniczą głodówką?

Przymusowe głodowanie może doprowadzić 
do wyniszczenia organizmu, a nawet śmierci. Gło-
dówka uzdrawiająca to jak operacja bez skalpela. 
To czas na wyrzucenie toksyn z naszego ciała, 
czas na poprawienie funkcjonowania organizmu, 
czas odnowy wewnątrzkomórkowej. Podczas pra-
widłowo prowadzonej głodówki w naszym ciele 
zachodzi proces autofagii. Autofagia to zjawisko 

„utylizacji” polegające na „zjadaniu” przez komórkę ob-
umarłych lub uszkodzonych elementów jej struktury. Pod-
czas głodówki potrzebujemy energii. Nasz organizm jest 
bardzo mądry, jak najlepszy lekarz kieruje się własną inteli-
gencją co można usunąć, a co należy chronić. Chroni nasze 
najważniejsze organy: takie jak serce czy mózg... i zaczyna 
„zjadać” to, co zbędne w organizmie…. i nagle okazuje się, 
że zmniejszyły się lub poznikały różnego rodzaju guzy, cy-
sty, torbiele. Zaczyna się powrót organizmu do równowagi, 
pozbywamy się wielu chorób. Dzięki głodówce ja sam wyle-
czyłem się z raka.

Lecznicza głodówka to „sprzątanie” naszego organi-
zmu. Skoro przed świętami robimy generalne sprzątanie 
domów, mieszkań, samochodów to dlaczego nie posprzątać 
raz do roku również w sobie? Lepiej jest taszczyć kilogramy 
pasożytów, toksyn i innych trucizn, które są przyczyną wielu 
chorób?

W jaki sposób zainteresowane osoby mogą dołączyć do 
Ciebie na Kubie?

Planowanych jest kilka trzytygodniowych pobytów na 
Kubie, na wyspie Cayo Coco. Pierwszy 7 stycznia 2020 roku. 
Na stronie www.glodowka.com znajdują się szczegółowe 
informacje dotyczące wyjazdu. Zainteresowani po wypeł-
nieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają tam dalsze in-
strukcje. Zapraszam.

Dziękuję za rozmowę. Aleksandra Nagórska
 Tekst sponsorowany

Głodówka – nie ma innej drogi do zdrowia
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Pięknego letniego dnia, w poznańskim klu-
bie Ava, jeden z realizatorów/klubowiczów 
zaproponował mi grę w krótkometrażo-

wym filmie, z moją dziewczyną i jeszcze z jednym 
chłopakiem, którego wcześniej sobie dobrał. Sce-
nariusz był o miłości. Nic zdrożnego. Wspaniale, 
to przecież miły temat. Każdy przecież potrzebuje 
miłości.

W dodatku starszy, pracujący w telewizji ko-
lega zaproponował, że opłaci nam przejazd, opła-
tę za miejsce na polu namiotowym i wyżywienie. 
To były nasze czasy licealne i nikt z nas nie dyspo-
nował własnym portfelem. Zgodziliśmy się wie-
rząc, że czeka na nas fantastyczna przygoda. 

Kiedy już dojechaliśmy nad morze, na drodze 
do miejsca naszego biwakowania uderzyła mnie 
lśniąca na tle niebieskiego nieba reklama, wielki 
napis namalowany czerwoną farba „kiełbasy z 
konia”. Nie wiedziałem wtedy jeszcze - co to może 
znaczyć?

Pierwszego dnia, po zainstalowaniu się na 
polu namiotowym, zrobiliśmy kilka zdjęć na pla-
ży, na wydmach. Film kręcony był na kamerze 
16mm, więc nie widzieliśmy efektów, ale mieli-
śmy pełne zaufanie do realizatora. Dobry był w 
swoim fachu, romantyczny, a nawet metaforycz-
ny. Znaliśmy oczywiście jego wcześniejsze filmo-
we realizacje. 

Niestety, pogoda szybko się zepsuła. Wiał sil-
ny wiatr i zaczął padać deszcz. Lało z nieba jak z 
prysznica.

Kręcenie filmu stało się niemożliwe. Brako-
wało słońca i trzeba było ten zły czas jakoś prze-
czekać. 

Tylko co robić w taką pogodę i w dodatku 
się nie rozchorować? Czekaliśmy w namiotach 
na naprawę nieba. Czas się dłużył, było zimno i 
wilgotno. 

Jedyne rozwiązanie, jakie przyszło nam do 
głowy, to uzbroić się na tę okazję w antywirusowe 
płynne środki, tak jak to bywa najczęściej w trak-

cie kręcenia prawdziwego filmu i kiedy jest czas 
wolny. 

Po krótkiej i zgodnej dyskusji wyruszyliśmy 
zdecydowanie na ich poszukiwanie. 

Na drodze po nam nieznanym terenie dowie-
dzieliśmy się, że w jednej z pobliskich rybackich 
wiosek jest jedyny sklepik na całą okolicę z re-
gularną dostawą procentowych napojów. Trochę 
czasu zajęło nam, by do niego dotrzeć w godzi-
nach sprzedaży. Jakie było nasze przerażenie, gdy 

odkryliśmy, iż inni, wakacjusze wpadli na ten 
sam pomysł co my. Kiedy dotarliśmy na miejsce 
stała tam już kilometrowa kolejka. 

Nasz starszy kolega miał jednak moc przeko-
nywania obcych i udało nam się wbić w jej począ-
tek. Zakupiliśmy wszystko co było nam potrzeb-
ne. 

Kiedy dotarliśmy do naszych namiotów, już 
wszyscy wiedzieli o naszym oprocentowanym za-
kupie. 

Jakie było moje zdziwienie zainteresowaniem 
naszą kinematograficzną realizacją. Co chwilę 
ktoś wpadał do naszych namiotów by się o filmie 
czegoś nowego dowiedzieć i przy okazji zaznać 
szczęścia w gębie… 

I tak zleciały z trzy dni. 
Deszcz na szczęście przestał padać, przestali-

śmy się szczepić na zimno i wilgotność, i mogli-

Końskie kiełbasy
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śmy wrócić do naszej filmowej pracy. 
Niestety środki producenta na realizację filmu 

szybko się skończyły i nawet na jedzenie też już 
prawie nic było. No, trochę zostało i na piwo. 

Przybył ostatni dzień naszej przygody. Byli-
śmy głodni... a w naszym rejonie stała tylko jedna 
buda. Sprzedawali w niej końską kiełbasę z grilla 
i oczywiście jasne piwo. Ja nigdy wędliny z konia 
nie jadłem... Lubiłem i lubię konie, ale głód... i w 
brzuchu grało!

Za ostatnie złote producent i realizator w jed-
nej osobie zakupił po jednej kiełbasie z musztardą 
sarepską dla każdego, po jednej bułce i po piwie. 
Przyznam, że było jak w raju. Ale na krótko.

Na tej piaszczystej pustyni, nad jonowym mo-
rzem z piasku wyłoniła się grupa rosłych chłopów. 
Byli łysi i muskularni. Pamiętam, że jeden z nich 
miał na stopach białe skarpetki i klapki adidasa. 
To był wtedy produkt nie do kupienia, no chyba 
że jakieś tureckie podróby. Patrzeliśmy na nie jak 
wmurowani. Były prawdziwe. 

Podeszli do nas i tak bez dzień dobry: dawać te 
kiełbasy i piwo! I bić nas chcieli. Co drugie słowo 
przeplatane czymś, co dziś każdy rozumie. 

A nas głód zżerał, ale i strach był. Głód był jed-
nak silniejszy. Jak umówieni pochłonęliśmy kieł-
basy ekspresowo, połykając je prawie w całości. 

Przywódca zbójów widząc nasze zawzięcie za-
dał nam przed biciem jedno pytanie: a wy skąd je-
steście? Z Poznania przyjechaliśmy, film kręcić, o 
miłości. Głodni jesteśmy i pić nam się chce.

A on na to: to wy kibicujecie Lechowi? No 
tak, odpowiedział producent i realizator w jednej 
osobie. A my dorzuciliśmy jeszcze kilka nazwisk 
znanych nam piłkarzy. Okazało się, że grupa zbó-
jów jest z Wielkopolski. Nie wypili naszego piwa. 
Kiełbas już nie było. 

A oni jak cyrkowi magicy wyczarowali kilka 
butelek wódki by z ziomalami uczcić nadmorskie 
pełne miłości spotkanie. Znowu trzeba było pić, 
ale tym razem z grzeczności. Nie pamiętam nic z 
naszej rozmowy, ani jak dojechałem do domu, ale 
szczęśliwie, cały i zdrowy, tyle tylko że bardzo zmę-
czony. To było prawdziwe przeżycie. Nigdy później 
nie zjadłem wędliny z konia. Do dziś nie mogę. 

 Prezydent frytek
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Manipulacja jest formą przemocy psychicz-
nej. Jej celem jest uzyskanie korzyści dla 
manipulatora. Proces ten zaczyna się 

niewinnie, poprzez duże zainteresowanie ze strony 
manipulatora, podziw, oddanie i pewnego rodzaju 
osaczenie. Mogą oni oferować nam rożnego rodzaju 
pomoc, usługi, specjalne traktowanie, a nawet rzeczy 
materialne (drogie prezenty), zapewniające wyższy 
status społeczny. Skutkuje to tym, iż nasza czujność 
jest uśpiona i postrzegamy tą osobę niezgodnie z jej 
prawdziwym obliczem.

Manipulacja może mieć miejsce w rożnego typu 
relacjach, nie tylko partnerskich, ale i między dzieć-
mi, a rodzicami, w miejscu pracy, w koleżeństwie. 
Manipulatorzy stwarzają zewnętrzny obraz siebie jako 
dobrych ludzi. W rzeczywistości jednak, ludzi tych 
charakteryzują raczej niskie wartości: rządza władzy, 
kontroli, spełnianie zachcianek swojego ego.

Typowym zjawiskiem jest to, że manipulator nie 
postrzega nas jako jednostki odrębnej, mającej swo-
je pasje i marzenia. Patrzy on na nas przez pryzmat 
swoich zysków, jakkolwiek sobie je definiuje. Nie liczą 
się dla niego nasze emocje i uczucia, natomiast może 
chcieć wywołać w nas współczucie, wymyślając różne 
historie dotyczące swojej przeszłości. 

Obiektem manipulacji często padają osoby do-
brze wykształcone, inteligentne, bo to imponuje ma-
nipulatorom i stawiają ich sobie za cel, by poprawić 
swój własny obraz siebie. 

Jak wykryć sygnały ostrzegawcze?
1. Manipulator nie bierze odpowiedzialności za 

swoje zachowanie, nie przeprasza.
2. Gdy związek wydaje ci się zbyt dobry, żeby był 

prawdziwy - prawdopodobnie tak jest. Manipulato-
rzy dają nam odczucie perfekcji, dają i mówią nam 
wszystko, czego potrzebujemy, tylko po to, żeby zy-
skać nasze zaangażowanie emocjonalne.

3. Po kontakcie z tą osobą czujesz się zmęczona.
4. W związku pojawia się trzecia osoba, która sta-

wiana jest za wzór. Najczęściej jest to przyjaciel mani-
pulatora, z którym „konkurujesz” o jego względy.

5. Czujesz lęk o reakcję drugiej osoby, boisz się 
mówić o swoich prawdziwych emocjach, jeśli wiesz, 
że nie spotkają się z uznaniem drugiej osoby. Nie po-
trafisz odmówić tej osobie.

6. Manipulator potrafi raz być bardzo ciepły, a za 

chwilę zimny i zdystansowany, tylko po to, żebyś to Ty 
doprowadziła go do stanu pierwotnego szczęścia. 

7. Jeśli bardzo szybko osoba ta opowiada Ci swoją 
historię - dzieciństwo, poprzednie związki - osoba ta 
robi to dlatego, bo chce, żebyś Ty też szybko zaangażo-
wała się w tą relację i dzieliła się swoimi przeżyciami. 
Manipulator wykorzysta najbardziej intymne szcze-
góły, które najbardziej Cię bolą.

8. Jeśli dzielisz się z manipulatorem czymś tragicz-
nym, co dzieje się w Twoim życiu - manipulator nie 
będzie w stanie okazać Ci empatii. Będzie on wiedział 
co powiedzieć, ale nie pokaże adekwatnych emocji, 
jego reakcje mogą być nawet niestosowne do sytuacji. 

9. Jeśli czujesz, że w waszym związku nie ma bli-
skości emocjonalnej, jest pewnego rodzaju pustka, to 

najprawdopodobniej to prawda. Warto, byś słuchała 
swojej intuicji.

10. Manipulator potrafi przeistaczać fakty, jest 
w stanie wmówić Ci kompletnie nieprawdziwą wer-
sję wydarzeń. Sprawia, że zaczynasz wątpić w swoją 
pamięć i percepcję, gdy wmawia Ci on coś, czego nie 
było. Uzależniasz ostatecznie swoją ocenę sytuacji od 
wersji manipulatora i po jakimś czasie wręcz pytasz 
go, czy dobrze widzisz daną sytuację. 

11. Manipulator traktuje Twoje rzeczy jak własne, 

Czy jesteś w związku z manipulatorem?
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Czy jesteś w związku z manipulatorem?
natomiast swoich chroni i nie daje Ci do nich dostępu. 
Rozgranicza on prywatność, ale nie ma problemu w 
używaniu Twoich rzeczy do swoich celów.

12. Pasożytniczy tryb życia manipulatorów może 
objawić się tym, że długo mieszkają z rodzicami, lub w 
wygodnej sytuacji. Uważają, że należy im się opieka ze 
strony innych, ale sami nie odwzajemniają tego.

13. Jeśli musisz często tłumaczyć podstawowe za-
chowania osób dorosłych, wyjaśniać zasady życia w 
parze, jest ryzyko, że masz do czynienia z manipula-
torem, który nie da sobie wmówić zasad sprzecznych 
z jego własnymi.

14. Manipulator chce spędzać z Tobą każdą wolną 
chwilę, nawet gdy masz czas zarezerwowany na coś in-
nego. Natomiast gdy on sam zarezerwuje sobie czas dla 
kogoś innego, nie będzie chciał Cię w to włączyć. Słu-
ży to zwiększeniu kontroli nad Tobą i odcięciu Cię od 
Twoich najbliższych znajomych, rodziny i przyjaciół.

15. Jeśli zauważasz, że coraz mniej wierzysz w sie-
bie i coraz mniej wierzysz sobie, a Twoja samoocena 
spadła w krótkim czasie od poznania i częstszych kon-
taktów z manipulatorem, to znak, że jak najszybciej 
należy się od tej osoby odciąć by się uchronić.

16. Jeśli przestaniesz dostarczać manipulatorowi 
tego, co jest mu potrzebne i przestaniesz spełniać jego 
oczekiwania, bez żalu jest w stanie zastąpić Cię inną 
osobą, nawet jeśli różni się od Ciebie w znacznym 
stopniu. 

17. Manipulator jest otoczony wianuszkiem wiel-
bicieli, którzy są gotowi, by mu pomoc, w razie po-
trzeby. Bardzo często po rozstaniu, proponuje utrzy-
manie kontaktu i przyjaźni, ale tak naprawdę chodzi 
mu o pozostawienie możliwości wykorzystania Cię, 
gdy nadejdzie ku temu okazja. 

18. Jego słowa często nie pokrywają się z czynami. 
Wierz czynom, mimo zapewnieniom manipulatora, 
często koloryzującego rzeczywistość i przedstawiają-
cego swoją wersję wydarzeń zawsze na swoją korzyść. 

19. Manipulatorzy wyolbrzymiają swoje osią-
gniecia, maja skłonność do przesadzania i naginania 
rzeczywistości. 

20. Manipulator nigdy nie będzie zadowolony z 
tego, co dla niego robisz. Może tymczasowo być za-
dowolony, ale po jakimś czasie jego wymagania będą 
rosły. 

21. Manipulator będzie próbował wciągnąć Cię z 
powrotem w relację, by Cię znowu wykorzystać. Be-
dzie to robił, posługując się byle powodem, tylko by 
nawiązać z Tobą ponowny kontakt, nawet po wielu la-
tach po rozstaniu.   Cd. na str. 47
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22. Manipulator potrafi kłamać na każdy temat. 
Dotyczy to zarówno małych, nieznacznych spraw (wy-
myślanie nieprawdziwych faktów), ale i bardzo waż-
nych (zdrada, podwójne życie). Czerpie z tego satys-
fakcję.

23. Manipulator broni się przed tym, żeby jego 
kłamstwa nie wyszły na jaw. Nie udostępni Ci swojego 
telefonu i ma na jego punkcie obsesję.

24. Manipulator lubi Cię prowokować szczególnie 
bolącym komentarzem dotyczącym Twoich wrażli-
wych punktów. Jeśli zaczniesz się bronić, oskarży Cię o 
bycie zbyt emocjonalną, niezrównoważoną lub o brak 
poczucia humoru. Robi to również przy innych, nisz-
cząc Twoją reputację i poczucie własnej wartości.

25. Jeśli manipulator straci do Ciebie bezpośredni 
dostęp, będzie próbował wpływać na osoby, które są w 
Twoim otoczeniu. Może oczerniać Cię w ich oczach, 
odwracając całą sytuację, tylko po to, by niszczyć Two-
je życie.

26. Większość manipulatorów nie ma długolet-
nich przyjaciół ani bliskich osób, którzy byliby w sta-
nie znieść ich zachowanie przez dłuższy okres czasu. 
Jeśli ktoś wymienia całą grupę znajomych co kilka lat 
- jest to sygnał ostrzegawczy.

27. Manipulator nigdy nie przeprasza, a nawet je-
śli przeprosi, za jakiś czas robi dokładnie to samo. Ma 
swój plan i realizuje go, bez względu na to, czy Ci się 
to podoba, czy nie.

28. Manipulator ma podwójne standardy: on 
może robić wszystko, ale Tobie nie wolno tego samego. 
Postrzega siebie jako osobę uprawnioną do robienia 
tego, na co ma ochotę, niezależnie od Twojej opinii. 
Siebie zawsze stawia wyżej.

29. Po zranieniu i przeproszeniu oczekuje, że za 
chwilę wszystko będzie już dobrze, niezależnie od 
tego, co zrobił. Nie uznaje Twojego prawa do ochło-
nięcia, powrotu do swojego normalnego stanu po tym, 
jak zrobił Ci krzywdę. 

30. Manipulatorzy potrafią wpadać w gniew z bar-
dzo błahych powodów: nieumytego talerza itd. Ma to 
powodować w Tobie lęk o nawet podstawowe czynno-
ści. 

Jeśli zauważysz u swojego partnera kilka z wymie-
nionych technik, które stosuje regularnie i jeśli zaczy-
nasz się czuć w jego towarzystwie coraz gorzej i coraz 
mniej pewna siebie, poniżana, jest to niezawodny sy-
gnał, że partner Tobą manipuluje.

Jak uniknąć manipulacji?
Im szybciej się zorientujesz, że masz do czynie-

nia z manipulatorem, tym lepiej dla Ciebie. Im dłużej 
zostajesz w tym związku, tym trudniej będzie Ci się 
z niego wyrwać. W praktyce, manipulatorzy bardzo 
rzadko się zmieniają. Z wiekiem, dokształcają swoje 
techniki, by lepiej radzić sobie w życiu i coraz spraw-
niej manipulować ludźmi. Zmiana nie wchodzi w grę, 
ponieważ nie chcą rozstać się ze swoim wizerunkiem. 
Nie są w stanie być w normalnym związku, opartym 
na wzajemnym szacunku i miłości. Inni ludzie są dla 
nich jedynie narzędziem do spełnienia własnych po-
trzeb. 

Na szczęście są sposoby chronienia się przed 
wpływem manipulatora. Pierwszym krokiem jest za-
chowanie czujności wobec zachowań z powyższej listy. 
Uwierz własnym uczuciom i intuicji. To od Ciebie za-
leży tempo rozwoju relacji. Nie mów tego, czego nie 
czujesz. Nawet jeśli ktoś powiedział, że cię kocha, wca-
le nie musisz automatycznie odpowiadać tym samym, 
jeśli nie jest to zgodne z prawdą. Jeśli bowiem manipu-
lator to usłyszy, będzie Cię traktował jako swoją wła-
sność i będzie oczekiwał Twojej uległości.

1. Wiedza: Uświadom sobie to, że istnieją ludzie 
(nawet Ci najbliżsi), którzy mogą chcieć Cię skrzyw-
dzić tylko dla samego faktu skrzywdzenia albo by coś 
od Ciebie uzyskać. Zapoznaj się z możliwymi techni-
kami, które manipulator może stosować. Czasem po-
zornie niewinne zachowania są odpowiednio przemy-
ślane ze strony manipulatora.

2. Kompletne wykreślenie manipulatora ze swoje-
go życia: Wyznacz silne granice, by uniemożliwić mu 
powrót i uchronić się przed manipulacją, bez względu 
na to, jak mocno będzie się starał by wciągnąć Cię w tą 
dynamikę relacji, do której zmierza. 

3. Jeśli musisz zachować z nim kontakt- nie reaguj. 
Postaraj się nie reagować emocjonalnie ani na to, co 
robi, ani co mówi. Nie pokazuj mu tego, że ma on na-
dal wpływ na Twoje emocje. Zniknij z jego „radaru”.

Ewa Kampelmann polska psycholożka międzykulturowa, 
pracująca od kilku lat w Brukseli.  Specjalizuje się w tematy-
ce gender i psychologii pozytywnej. Dla czytelników „Nowi-

nek” co miesiąc stawia pod znakiem zapytania utarte myśli, kwe-
stionując wszechobecne mądrości, często prowadzące do naszych 
automatycznych zachowań.
Kontakt/konsultacje: Ewa Kampelmann
Rue Antoine Bréart 82, 1060 Saint-Gilles, T: 0471/67.19.02, ewa.
kampelmann@gmail.com, www.psypositive.com.

Dokończenie ze str. 45

Czy jesteś w związku z manipulatorem?
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La belle époque to  nazwa nadana okresowi 
od zakończenia wojny francusko-pruskiej 
w 1871 roku do wybuchu I wojny świato-

wej. To okres względnego światowego pokoju, 
rozkwitu kultury, sztuki i życia towarzyskiego. 

Z jednej strony to czas  postępu technologicz-
nego oraz beztroskiej zabawy burżuazji i miesz-
czan, z drugiej zaś rozwój dekadentyzmu,  postaw 
nihilistycznych  i budowania samoświadomości 
klasy robotniczej. Przełom XIX i XX wieku to też 
okres, w którym przestępczość na ulicach Paryża 
rosła w zastrszającym tempie. Na nieostrożnych i 
bogatych mieszkańców „Stolicy Świata”, w mroku 
ulic i uliczek czaili się złoczyńcy zdolni do każdej 
zbrodni byle się obłowić. Z czasem tych, którzy 
żyli z tego co w nocy komuś ukradli zaczęto okre-
ślać „Apaczami.” O pochodzeniu tego terminu 
określającego  uliczny świat przestępczy Paryża 
jest wiele historii, jednak wspólnym mianowni-
kiem było porównanie ich bezwzględnych zacho-

wań  do  dzikości Indian z plemienia Apaczów. 

W listopadzie 1900 r. inspektor policji z jednej 
paryskiej dzielnicy opowiedział dziennikarzowi  
pewną  krwawą scenę jaka miała miejsce w jego 
rewirze.  Swój wywód zakończył słowami: „C’est 
un véritable truc d’Apaches!” Jak wieść niesie, od 

tego momentu głównie za sprawą gazet, uliczną 
chuliganerię, gangi uliczne i przestępców pracu-
jących na paryskim bruku zaczęto nazywać  „Les 
Apaches.”  Jednak tego rodzaju przestępczości nie 
była domeną Francji. W Polsce lat dwudziestych 
i trzydziestych ulicznych przestępców nazywano 
Apaszami od chusty, którą nosili przedstawicie-
le tej przestępczej subkultury. Resztę ich stroju 
uzupełniała dopasowana kurtka bądź marynar-
ka, kaszkiet, luźne spodnie, koszula i modne, 
eleganckie skórzane buty, które tak opisuje jeden 
z dziennikarzy bawiący w paryskim lokalu apa-
szy : „ Na miłość Boga- gdzie ci ludzie kupują te 
buty?... Nigdy jeszcze takich bucików nie widzia-
łem…..Tam nosi jeden apasz buty z niebieskiej 
skóry, zdobionej złotymi pręcikami –inny znowu 
czysto białe, na których widać czarne kwiaty-inny 
znowu z czerwonej skóry plecione bucik iska. A 
do tego pończochy jasne, krzyczące ….Buciki to 
ozdoba apasza”. 

 Apasze w czasach swojej świetności, czyli w 
końcu XIX i na początku XX wieku, byli postra-
chem paryskich dzielnic: Belleville, Bastille, La 

Les Apaches
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Villette i Montmartre, na którym to mieści się 
słynny Moulin Rouge. Jeden z gangów kiedy do-
wiedział się, że ich działalność jest porównywana 
do Apaczów zaczął nazywać się   gangiem „Apa-
czów z Belleville”. Swoją liczebnością kilkukrotnie 
przewyższali liczbę policjantów w stolicy Francji. 
Według statystyk  z  1907 roku z ruchem Apasz-
ów utożsamiało się 70 tys. ludzi (inne statystyki 
podają od 30 do 80 tys.) a siły porządkowe w tym 
czasie, w mieście były dziesięć razy mniejsze. Nic 
wiec dziwnego, że czuli się bezkarni. Działalność 
każdej z tych  grup zazwyczaj ograniczała się do 
obszaru rejonu kilku – kilkunastu ulic. Każda z 
nich miała swój rewir, na którym mogła harco-
wać. Zdecydowanie grupy te działały indywidu-
alnie, ale czasem łączyły siły i wspólnie walczyły 
z policją. Jak choćby podczas manifestacji  1-ego 
maja 1906 roku gdzie uliczne gangi starły się z 

policją, czy innym razem kiedy to  w biały dzień, 
7 lipca 1907 roku ostrzelały więzienną furgonetkę 
z więźniami.  Jednak mimo kilku wspólnych akcji 
gangi walczyły między sobą o wpływy.  Najbar-
dziej znany konflikt między grupami miał miej-
sce w 1902 roku. Na ulicach Belleville starły się 
dwa z nich.   Powodem sporu była walka o wzglę-
dy młodej prostytutki Amelie Elie zwanej Złoty 
Kask.  (o tym pisaliśmy w poprzednim numerze)

Miejscem  spotkań były podrzędne, niewy-
szukane knajpy, w których przesiadywali całymi 
dniami pijąc, grając w karty i zabawiając  się z 
dziewczętami. Ich kobiety też się wyróżniały w 
tłumie,  nosiły w jaskrawych, krzykliwych kolo-
rach bluzki kontrastujące z sukienkami oraz czar-
ne, jedwabne wstążki wokół szyi. Nie zakrywały 
włosów, co w tym czasie stanowiło wyraz buntu. 

Łowy na bogatych frajerów rozpoczynali gdy 
zapadał zmrok. Ale ich ulubioną porą była pół-
noc - o tej porze najłatwiej było trafić na pijanych, 
którzy nie stawali zbytniego oporu. 

Apacze, czy jak kto woli  apasze napadali  w 
niewielkich, kilkuosobowych grupach, według 
wcześniej ustalonych  schematów. Najbardziej 
skuteczny był cios w splot słoneczny. Dobrze za-
dany obezwładniał ofiarę na kilka sekund pozwa-
lając na skuteczne zabranie portfela, czy zegarka. 
 Dokończenie na str. 53
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Inną techniką był tzw. cios czapką - gdy na-
pastnik symulując powitanie przez zdjęcie na-
krycia głowy uderzał ofiarę w twarz. Kolejnym 

sposobem było duszenie zwane „chwytem ojca 
Franciszka” – polegało ono na tym, że jeden z 
Apaszy podbiegał od tyłu do ofiary, zarzucał jej 
szal na szyję, wciągał ją na plecy i dusił. W tym 
czasie drugi złodziej okradał ją.  . Oprócz technik 
ręcznych, Apasze wykorzystywali wiele różnych 
rodzajów broni od kastetów po noże i obuchy, ale 
najbardziej spektakularnym przedmiotem zwią-
zanym z Apaszami, był ich specyficzny rewolwer.  

Składał  się on jednocześnie z noża, kastetu 
no i rewolweru. Trzy narzędzia śmierci w jed-

nym. Rewolwer nie posiadał lufy, więc jego zasięg 
i celność była bardzo ograniczona, ale też prze-
znaczony był wyłącznie do strzałów z bliskiej od-
ległości. Co ciekawe, nie miał też bezpiecznika, 
więc trzymając tę broń w kieszeni należało dla 
bezpieczeństwa wyjąć pocisk z komory, by same-
mu się nie zranić.

Apasze byli postrachem paryskich ulic, przy 
tym nie brakowało im sprytu, przebiegłości i od-
wagi.  Jednak to nie ich kryminalne działania, a 
swoista subkultura, nadała im rozgłosu i wpro-
wadziła tych ulicznych rzezimieszków do legend 
Paryża.  Na pewno do tego przyczyniła się prasa, 
która nie szczędziła im miejsca na swoich szpal-
tach opisując ich poczynania w łamaniu prawa.  
To zapewne było inspiracją dla wielu twórców, 
którzy widzieli w tej subkulturze świata podziem-
nego pewien potencjał. Odniesienia do kultury 
Apaszów pojawiają się w utworach muzycznych, 
w filmie i teatrze.  Jednym z przykładów może być 
film w reżyserii Herberta Brenona z Polą Negri w 
roli głównej pt. „Cienie Paryża”. 

Dokończenie ze str. 51
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DZIESIĄTKA BUŁAW
Z wielką łatwością sprawisz, że Twoje ra-
cje będą na  wierzchu. Kolejne zwycięstwa 
będą na porządku dziennym.

 PIĄTKA DENARÓW
 Nie masz swobody działania, swoje cele 
musisz osiągnąć przy  pomocy skrajnych 
środków. Konieczna będzie oszczędność.

ÓSEMKA DENARÓW
 Lgniesz do spraw, które się wloką, masz 
nawyk zwlekania, odkładania na później, 
marudzenia.

 CZWÓRKA BUŁAW
 Dopuścisz do swojego sukcesu szeroką 
publiczność. Nadasz  rozgłos swoim doko-
naniom. Naciesz się swoim sukcesem.

 TRÓJKA MIECZY
 Z tego, co się dzieje, wyciągnij logiczne 
wnioski, bo oto  życie daje Ci dobrą, choć 
niełatwą lekcję na przyszłość.

 DZIESIĄTKA DENARÓW
 Masz szansę osiągnąć biegłość w zarzą-
dzaniu i posługiwaniu  się pieniędzmi, któ-
re nie należą do Ciebie.

 TRÓJKA PUCHARÓW
 Zbyt wielka masa emocji może działać jak 
trucizna: blokować  Cię czy zahamowywać, 
mącić rozum.

 GIERMEK MIECZY
 Towarzyszy Ci osoba, która gra, udaje, nie 
jest szczera,  śmieje się z Ciebie. Uważaj na 
oszustów!

 KRÓLOWA PUCHARÓW
 Przywykłeś martwić się o innych i zapew-
ne przez to nie potrafisz dbać o własne 
potrzeby i interesy.

SIÓDEMKA BUŁAW
 Forma przeważa nad treścią. Wykonujesz 
jakieś pozorne ruchy, aby formalnościom 
stało się zadość.

AS MIECZY
 Czegoś się nauczysz. Zobaczysz, że Two-
je uzdolnienia i talenty na coś się mogą 
przydać.

KRÓLOWA DENARÓW
 Niepotrzebnie martwisz się o pieniądze. 
Karta wzywa Cię do korzystania z życia, a 
nie zamartwiania się.
  WRÓZKA HENRY
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