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Wywiad

Enej: Show-biznes nie
robi na nas wrażenia

Hollandse Nieuwe 
– sezon rozpoczął się

SVB – zasiłek rodzinny
z Holandii – cz. II 

Reklama

W dniu 26 czerwca, zgodnie z dy-
rektywą Unii Europejskiej, straciły
ważność wpisy dzieci do paszpor-
tów rodziców. Od tego dnia każde
dziecko, od nowo narodzonych
do nastolatków, musi mieć własny
paszport. Chociaż o nowych regula-
cjach było wiadomo od dawna, to
dopiero teraz większość rodziców
zgłasza się do konsulatu przy Am-
basadzie RP w Hadze po paszporty
dla swoich pociech.

Spowodowało to, że hall konsula-
tu wygląda jak żłobek lub pediatrycz-
na poczekania lekarska, a czas ocze-
kiwania w kolejce do okienka wydłu-
żył się do kilku godzin.. Do wyrobie-
nia paszportu dla dziecka jest nie-
zbędny odpis aktu urodzenia. Wydłu-
ża to procedurę uzyskania paszportu
dla dzieci, które urodziły się w Holan-
dii, gdyż wpierw trzeba uzyskać taki
akt. Również te, które przyjechały tu-
taj na paszporty rodziców nie mogą
teraz wyjechać z Holandii bez ważne-

go dokumentu uprawniającego
do przekroczenia granicy. Niestety
czas oczekiwania na nowy paszport
wynosi około miesiąca i w tym cza-
sie dzieci muszą pozostawać na tere-
nie Holandii.

Tylko w przypadkach losowych (po-
grzeb, choroba) można tę procedurę
przyspieszyć.

Holenderskie służby graniczne maja
pełne ręce roboty. Na lotnisku Schiphol
i lotnisku Eindhoven, skąd odlatuje

większość samolotów do Polski wszyst-
kie dzieci są kontrolowane. Służby lotni-
skowe nie mają obowiązku wystawia-
nia dokumentów zastępczych dla rodzi-
ców, którzy zapomnieli zorganizować
paszport dla dziecka. Rodziny z dziećmi
bez paszportów są cofane z granicy.

Przypomnieć należy, że w na czas
trwania Euro 2012 czasowo przywróco-
no kontrole graniczne w strefie Schen-
gen także na granicznych przejściach
drogowych. I tam również paszporty
dzieci będą kontrolowane.

Ten sam problem mają holenderscy
rodzice. Akurat teraz, w okresie wyjaz-
dów wakacyjnych, wpisy przestały być
ważne. Holenderskie biura paszporto-
we w lokalnych gemeente przeżywają
istne oblężenie. Szacuje się, że w tych
dniach 240 tysięcy Holendrów złożyło
podania o paszporty dla swoich dzieci.
Nie obyło się bez zapewnień minister-
stwa, że urzędy są należycie przygoto-
wane, ale wiele rodzin musiało w związ-
ku z oczekiwaniem na paszporty dla
dzieci zmienić swoje plany wakacyjne. 
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Polskie dzieci nie mogą 
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1
W sytuacjach awaryjnych,

takich jak śmierć w rodzinie
lub podróż za granicę dla in-
terwencji medycznej, można
jeszcze zrobić wyjątek i wy-
dać paszport natychmiast.
Ale jeśli chcesz jechać
na wakacje z pociechami,
sprawdź swój paszport
– apeluje ministerstwo.
Od 26 czerwca każde dziec-
ko musi mieć swój doku-
ment. Holenderskie Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrz-
nych zapewnia, że nowe
paszporty dla dzieci wyrabia
w błyskawicznym tempie,
ale i tak w wielu gemeente
czas oczekiwania na pasz-
port wynosi kilka tygodni.

Utrata ważności wpisów
dzieci w paszportach rodzi-
ców wynika ze stanowiska Ko-
misji Europejskiej, dotyczące-
go paszportów i dokumentów
podróży wydawanych przez
państwa członkowskie Unii
Europejskiej. Takie same pro-
blemy z paszportami dla dzie-

ci mają rodzice w całej Euro-
pie. O ile można przekraczać
granice w strefie Schengen
także na podstawie dowodu
osobistego i dorośli nie maja
problemów z przekraczaniem
granicy, to nieletni takowego
nie posiadają i muszą okazać
ważny paszport. 

Polski Konsulat w Hadze
informuje, że dla dzieci poni-
żej 5. roku życia wydawany
jest paszport tymczasowy
ważny przez maksymalnie
rok od daty wydania. Rodzi-
ce dzieci w wieku 5-13 lat
mogą wyrobić paszporty
na pięć lat. Dla nastolatków,
które mają już co najmniej
trzynaście lat, wydawane są
paszporty takie jak dla doro-
słych – z terminem ważno-
ści 10 lat. Pracownicy konsu-
latu zapewniają, że robią
wszystko, by przyspieszyć
czas oczekiwania rodzicom,
którzy już wcześniej zaplano-
wali powrót do kraju. Nie są
jednak w stanie powiedzieć,
do ilu dni zostanie skrócony

czas oczekiwania na nowy
dokument. Standardowo
jest to około miesiąca. Wnio-
ski o wydanie paszportów
dla dzieci są przyjmowane
i przekazywane prioryteto-
wo. Następnie informacje
o gotowych do odbioru pasz-
portach natychmiast poja-
wiają się na stronie interne-
towej ambasady, gdzie każ-
dy kto złożył wniosek może
się zalogować i sprawdzić
czy jego paszport jest już
przygotowany. 

Ważnym aby wiedzieć, że
każdy, kto przekracza granicę
nawet bez kontroli, musi mieć
dokument potwierdzający je-
go dane personalne: paszport
lub dowód osobisty. A jeśli wy-
jeżdżamy do innego kraju
spoza strefy Schengen, każda
osoba, nawet małoletni, musi
posiadać dokument podróżny
– paszport.

TOMASZ RADZIWIŁŁ

ŹRÓDŁO:

www.metronieuws.nl

informacja własna

Polskie dzieci nie mogą 
wyjechać z Holandii
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PPAAPP  LLiiffee::  –– EEnneejj  ii LLeemmoonn  ttoo
ddwwaa  zzeessppoołłyy,,  kkttóórree  ww pprrooggrraa--
mmiiee  „„MMuusstt  BBee  TThhee  MMuussiicc..  TTyyll--
kkoo  mmuuzzyykkaa””  ppooddbbiiłłyy  sseerrccaa  ppuu--
bblliicczznnoośśccii  mmuuzzyykkąą  zz dduużżąą  ppoorr--
ccjjąą  wwsscchhooddnniieeggoo  ffoollkkuu..  PPoo ffaa--
ssccyynnaaccjjii  ggóórraallsszzcczzyyzznnąą  pprrzzyy--
cchhooddzzii  cczzaass  nnaa mmuuzzyykkęę
wwsscchhoodduu??

PPiioottrr  „„LLoolleekk””  SSoołłoodduucchhaa::
– Nie wiem, czy tak to działa
i czy poszło właśnie w tę stro-
nę. Faktycznie kilka lat temu
pierwsze miejsca list przebo-
jów i wszelkich festiwalowych
konkursów należały do zespo-
łów takich jak Golec u'Orkie-
stra czy Brathanki. Nadal

triumfy święci Zakopower.
A przy okazji pojawiliśmy się
my czy Lemon. Może nie jest
tak, że ludzie zmienili upodo-
bania z góralszczyzny na folk
wschodni, tylko generalnie
doceniają folkowe brzmienia.
Zwłaszcza że nie powstają już
dziś piosenki w stylu „Kawia-
renek”, które ostatnio słyszeli-
śmy w Opolu – tak melodyjne
i miłe dla ucha.

PPAAPP  LLiiffee::  –– AA pprrooppooss  OOppoollaa
–– ppoojjeecchhaalliiśścciiee,,  wwyyssttąąppiilliiśścciiee
ii wwyyggrraalliiśścciiee..  ZZddoobbyylliiśścciiee
ggłłóówwnnąą  nnaaggrrooddęę  ooppoollsskkiicchh
SSuuppeerrPPrreemmiieerr..

PP..  SS..:: – To dla nas ogromne
wyróżnienie! Jesteśmy mło-
dym, świeżym zespołem. Wy-
stąpiliśmy na festiwalu pierw-
szy raz, a i na polskiej scenie
muzycznej, tej pokazywanej
w telewizji, robimy trochę za-
mieszania dopiero od ubie-
głego roku. Cieszy nas, że na-
sza muzyka przypadła lu-
dziom do gustu.

PPAAPP  LLiiffee::  –– IIssttnniieejjeecciiee
oodd 1100  llaatt,,  bbrraalliiśścciiee  uuddzziiaałł
ww rróóżżnnyycchh  iimmpprreezzaacchh  mmuuzzyycczz--
nnyycchh  łłąącczznniiee  zz PPrrzzyyssttaannkkiieemm
WWooooddssttoocckk,,  aa ppootteemm  zzddeeccyy--
ddoowwaalliiśścciiee  ssiięę  nnaa uuddzziiaałł  ww pprroo--
ggrraammiiee  MMuusstt  BBee  TThhee  MMuussiicc..
PPoo ccoo  bbyyłł  wwaamm  tteenn  pprrooggrraamm??

MMiirroossłłaaww  „„MMyynniioo””  OOrrttyyńńsskkii::
– Bo chcieliśmy złamać ste-
reotyp, że zespół występujący
na festiwalach typu Wood-
stock – mniej opisywanych
w popularnych mediach – nie
może zaistnieć wśród arty-
stów pojawiających się w tele-
wizji. A serio – każda promo-
cja telewizyjna jest dobra.

PPAAPP  LLiiffee::  –– CCzzyyllii  ppooddeesszzllii--
śścciiee  ddoo sspprraawwyy  ccyynniicczznniiee??

MM..  OO..:: – Bardzo cynicznie.
Chcieliśmy, by telewizja poka-
zała nas choć raz, bo jedno ta-
kie pokazanie się daje tyle, ile
ze trzydzieści zagranych kon-
certów. Marzyło nam się tylko,
by przejść castingi i pokazać
się w programie. To był nasz
plan minimum. Nie sądzili-
śmy, że możemy przejść ten
program do końca. Sami nie
wiedzieliśmy, kiedy znaleźli-
śmy się półfinale, a potem

w finale, który wygraliśmy.
Straciliśmy nad tym kontrolę.

PP..  SS..:: – A potem chcieliśmy
też paru osobom udowodnić,
że zespoły idące do telewizji
wcale nie muszą się zmie-
niać. Utarło się, że jak ktoś za-
czyna się pojawiać w telewizji,
to przestaje się liczyć z ludź-
mi, lekceważy fanów i jest
wielką gwiazdą. Liczy się dla
niego tylko kasa, występy i nic
więcej. Mam nadzieję, że
nam się udało pokazać, że
tak wcale być nie musi.
Po zwycięstwie w Must Be
The Music ponownie dostali-
śmy zaproszenie od Jurka
Owsiaka na Woodstock, gdzie
zagraliśmy. Były też oczywi-
ście Open'er, Top Trendy czy
ostatnio Opole. Upieramy się,
że można to pogodzić.

PPAAPP  LLiiffee::  –– WWrraaccaajjąącc
ddoo pprrooggrraammuu  –– ppoo zzaaiissttnniieenniiuu
ww tteelleewwiizzjjii  wwsszzyyssttkkoo  ssiięę  ddllaa
wwaass  zzmmiieenniiłłoo??

PP..  SS..::  – Jeśli uznać, że efek-
tem naszej obecności w pro-
gramie jest fakt, że za-
miast 40 koncertów rocznie
grywamy sto, to tak (śmiech).
Mamy w związku z tym mniej
czasu na życie prywatne,
a granie w zespole traktujemy
jak regularną pracę wykony-
waną od poniedziałku do piąt-
ku przez osiem godzin dzien-
nie. Z tym, że nasze godziny
pracy są w nieco innym prze-
dziale czasowym – powiedz-
my od dwudziestej do ósmej
rano. Poza tym wszystko jest
u nas po staremu (śmiech).

MM..  OO..:: – W każdym razie
po programie udało się nam
osiągnąć to, co się kilka lat te-
mu pozostawało w sferze ma-
rzeń: by żyć z muzyki i móc
traktować ją jako pracę.

PPAAPP  LLiiffee::  –– AA jjaakk  ssiięę  wwaamm
ppooddoobbaa  wwiieellkkii  śśwwiiaatt  sshhooww--bbiizz--
nneessuu,,  ddoo kkttóórreeggoo  wwssttąąppiilliiśścciiee
wwyyggrryywwaajjąącc  nnaajjppiieerrww  pprroo--
ggrraamm,,  aa ppootteemm  kkiillkkaa  ffeessttiiwwaa--
llii??

MM..  OO..:: – Nie mamy
na ustach jednego wielkiego
„wow” Nie oglądamy się do-
okoła, żeby popatrzeć na zna-
nych ludzi. Czujemy się zupeł-
nie normalnie.

PP..  SS..:: – Dużo w tym wejściu
do show-biznesu zależy od po-
dejścia. Można do niego

wchodzić z zamiarem bycia
artystą albo bycia celebrytą.
W tym drugim przypadku liczy
się bywanie, pozowanie
do zdjęć, granie głównie
pod dobry obrazek w telewizji
– żeby dobrze wypaść, a nie
żeby ludziom się spodobało.
Nam się to nie podoba, to nie
jest nasza filozofia. Pewnie
dlatego i świat show-biznesu
nie robi na nas wielkiego wra-
żenia.

PPAAPP  LLiiffee::  –– SSttoo  kkoonncceerrttóóww
rroocczznniiee  ttoo  cciiąąggłłee  żżyycciiee  nnaa wwaallii--
zzaacchh..  JJaakk  jjee  zznnoossiicciiee??

PP..  SS..::  – To jest chyba najgor-
sze ze wszystkiego Tego wy-
wiadu udzielamy w nasz dwu-
nasty dzień poza domem. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Enej: Show-biznes nie robi na nas wrażenia 
Wygrali SuperPremiery w Opolu i pojawili się na sopockich TopTrendach. Grają po sto koncertów rocznie i żyją na walizach. 

Mimo to artyści zespołu Enej – Piotr „Lolek” Sołoducha i Mirosław „Mynio” Ortyński opowiadają PAP Life, 
że gwiazdorzenie nie jest w ich stylu.

FOT. STOCK. XCHNG / BILLY ALEXANDER

FOT. KRZYSZTOF JAROSZ/FORUM

FOT. STOCK. XCHNG / AMBROZJO
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DOKOŃCZENIE ZE STR.3
Każdy z nas ma ze sobą

po dwie walizy rzeczy i wszyst-
kie są w takim stanie, że się
zastanawiamy czy nie jechać
do sklepu i nie kupić nowych.
A jutro kolejny koncert. Potem
wrócimy na dzień i znów ru-
szamy w trasę.

PPAAPP  LLiiffee::  –– TToo  jjaakk  ttoo  zznnoosszząą
wwaasszzee  mmaammyy,,  ddzziieewwcczzyynnyy,,  żżoo--
nnyy??

PP..  SS..:: – W domu wszyscy
zdrowi! (śmiech)

MM..  OO..:: – Dzielnie to znoszą
i mocno wspierają, bo wiedzą,
że to ma sens. No i pewnie
czekają na moment, kiedy to
wszystko trochę ucichnie. Bo
pewnie przyjdzie taki czas.

PPAAPP  LLiiffee::  –– CCoorraazz  wwiięęcceejj
kkoonncceerrttóóww  ttoo  ccoorraazz  wwiięęcceejj  ffaa--
nnóóww  ii ffaanneekk..  MMuussiicciiee  cczzaasseemm
ttłłuummaacczzyyćć  wwaasszzyymm  ppoołłóóww--
kkoomm  jjaakk  ttoo  jjeesstt??

PP..  SS..:: – Podchodzimy do na-
szych koncertów mocno „za-
wodowo”. Nasze drugie po-
łówki to rozumieją i tolerują
nasz styl pracy. Fanki i fani to
oczywiście nieodłączny ele-
ment kariery muzycznej, ale
jeśli się ma do tego dystans,
to nie stanowi on problemu.

PPAAPP  LLiiffee::  –– CCzzyy  zzaanniimm  ppoo--
kkaazzaalliiśścciiee  ssiięę  ww tteelleewwiizzjjii  bbyy--
wwaałłyy  mmoommeennttyy  zzwwąąttppiieenniiaa??
CCzzaass,,  kkiieeddyy  mmóówwiilliiśścciiee  ssoobbiiee,,

żżee  ttyyllee  jjuużż  ggrraacciiee  aa wwiieellkkiicchh
eeffeekkttóóww  cciiąąggllee  bbrraakk??

MM..  OO..:: – Nie, bo stopniowo
realizowaliśmy wszystkie sta-
wiane sobie cele. Czasem
z naddatkiem. Najpierw był
Przystanek Olecko i kilka in-
nych festiwali, na których
chcieliśmy zagrać. I zagrali-
śmy. Potem wymarzyliśmy so-
bie, by wygrać eliminacje
do Woodstok – udało się.

PPAAPP  LLiiffee::  –– AAllee
ddzziiaałłoo  ssiięę  ttoo  ddoośśćć
ppoowwoollii,,  ttrrwwaałłoo
kkiillkkaa  llaatt..  AA ssąą
pprrzzeecciieeżż  aarrttyy--
śśccii  cczzyy  ggrruuppyy,,
kkttóórree  wwcchhooddzząą
ddoo pprrooggrraammuu,,
ppookkaazzuujjąą
ssiięę,,  wwyy--
rraabbiiaajjąą
ss oo bb ii ee
ttwwaarrzz  ii nnaa--
zzwwiisskkoo  ii zzaacczzyy--
nnaajjąą  ddoo bbyycciiaa
ggwwiiaazzddąą..

MM..  OO..:: – Wy-
braliśmy inną drogę
– woleliśmy przez
koncerty dostać się
do telewizji, a nie przez
telewizję załatwiać
sobie koncerty.
Must Be The
Music dla nas
było zwieńcze-
niem. A że ape-
tyt rośnie w miarę
jedzenia, to pomyśle-

liśmy ostatnio: czemu nie
spróbować w Opolu?

PPAAPP  LLiiffee::  CCoo  tteerraazz??  JJaakkii
mmaacciiee  kkoolleejjnnyy  cceell??

MM..  OO..:: – Teraz naszym naj-
ważniejszym celem jest nagra-
nie płyty, która spełni oczekiwa-
nia naszych fanów. W sferze
marzeń pojawiają się już myśli
na temat zagranicznych festi-

wali, czyli ogól-
nie koncer-

t o w a -
n i a

po-

za gra-
n icami

kraju. Ale
Polski nie za-

m i e r z a m y
o p u s z c z a ć .
Na pewno nie za-

mierzamy zwi-
jać manatków.
Choć ostatnio
zażartowali-

śmy, że po wy-
stępie Sopocie

i Opolu z wielkich muzycznych
imprez w Polsce został nam
do zagrania tylko koncert w ka-
towickim Spodku i możemy za-
mykać kapelę (śmiech). Dlate-
go mamy prośbę dozarządzają-
cych Spodkiem – nie zapraszaj-
cie nas jeszcze, chcemy trochę
pograć!

PPAAPP  LLiiffee::  –– AA oogglląąddaalliiśścciiee
wwcczzeeśśnniieejj  OOppoollee??  FFeessttiiwwaall
mmiieewwaałł  rróóżżnnee  ooddssłłoonnyy  –– lleepp--
sszzee  ii ggoorrsszzee..

PP..  SS..::  – Jasne, że oglądali-
śmy. Od małego, a nawet jesz-
cze w brzuchu mamy
(śmiech). To dla nas miejsce
historyczne.

MM..  OO..:: – To miejsce, w któ-
rym każda kapela – popularna
i telewizyjna czy undergroun-
dowa chciałaby jednak zagrać.
Bez względu na opinie, jakie
tej imprezie towarzyszyły, amfi-
teatr w Opolu był miejscem,
gdzie swoje kariery zaczynały
legendy polskiej muzyki,
na których każdy z nas mniej
czy bardziej się wychowywał.

PP..  SS..::  – Różnica między
tym, co jest teraz, a tym, czym
było kiedyś Opole jest taka, że
zagranie tu niczego dziś nie
przesądza. Kiedyś ktoś, kto
pojawił się na festiwalu,
z miejsca był gwiazdą. Dziś
tak nie jest. Trzeba jeszcze
grać koncerty, tworzyć, otwie-
rać kolejne zamknięte drzwi.

PPAAPP  LLiiffee::  –– PPrrzzeezz  oossttaattnniicchh
kkiillkkaannaaśścciiee  mmiieessiięęccyy  uussłłyysszzee--
lliiśścciiee  ccaałłąą  mmaassęę  ddoobbrryycchh  ooppii--
nniiii  oo ssoobbiiee,,  cchhooććbbyy  ww pprrooggrraa--
mmiiee..  DDoocceenniiłłaa  wwaass  tteeżż  ppuubblliicczz--
nnoośśćć..  JJaakkii  jjeesstt  nnaajjwwiięękksszzyy
kkoommpplleemmeenntt,,  kkttóórryy  uussłłyysszzeellii--
śścciiee??

MM..  OO..:: – Chyba taki, że nie
zostaliśmy zespołem jednego
przeboju. Mamy za sobą dwie
płyty, trzecia pojawi się w listo-
padzie. Po programie wielu lu-
dzi znało nas przede wszyst-
kim z „Radio Hello”. Po nim
mieliśmy presję, żeby stwo-
rzyć kolejną piosenkę – też
dobrą i też nośną, by polubili
ją ludzie i by zagrały ją radia.
„Skrzydlate ręce”, czyli pio-
senka, którą wygraliśmy Su-
perPremiery to dowód na to,
że się nam udało.

PPAAPP  LLiiffee::  TToo  ppoowwiieeddzzcciiee  ccoośś
oo nnoowweejj  ppłłyycciiee  –– jjaakkaa  bbęęddzziiee??

SS..  PP..:: – Stylu nie zmienimy,
nadal będzie folkowo. Chce-
my na nią wrzucić jeszcze wię-
cej niż dotychczas elementów
bałkańsko-wschodnich. Bę-
dzie kilka ballad i jakiś ekspe-
ryment w stylu piosenki gra-
nej przez siedem minut, a nie
trzy. Chcemy też jechać
na Ukrainę i nagrać tam czy-
sty, autentyczny biały śpiew.
Zaczynamy pracę w czerwcu
między koncertami. Trochę
ich jest, więc nie do końca
wiem, jak to pójdzie, ale
chcielibyśmy, by krążek był
gotowy w listopadzie.

ROZMAWIAŁA KATARZYNA KOW-

NACKA (PAP LIFE)

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Enej – zespół powstał w 2002 r. w Olsztynie. Gra
energetycznego rocka „z dolewką reggae”, z racji
ukraińskich korzeni niektórych członków grupy okra-
szonego dużymi pokładami wschodniego folku.
W 2008 r. wydał swoją debiutancką płytę „Ulice”. Dwa
lata później ukazał się kolejny krążek – „Folkorabel”.
W 2010 r. grupa przeszła eliminacje i wystąpiła
na Przystanku Woodstock. Przełom nastąpił w ro-
ku 2011, kiedy Enej wygrał pierwszą edycję telewizyj-
nego programu „Must Be The Music. Tylko Muzyka”.
Potem były sopockie TopTrendy, Open'er Festival,
a piosenka „Radio Hello” stała się hitem. W czerw-
cu 2012 Enej wygrał koncert SuperPremier 49. Krajo-
wego Festiwalu Piosenki Polskiej.FOT. STOCK. XCHNG / MOI CODY
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Hollandse Nieuwe – tak na-
zywane są pierwsze w sezo-
nie, odłowione i przygoto-
wane do spożycia, lekko
marynowane holenderskie
młode śledzie. Co roku se-
zon na nie rozpoczyna się
w czerwcu i w tym czasie we
wszystkich rybnych barach
Holandii pojawiają się sma-
kosze tej przekąski. 

Zaletą kulinarną tych śle-
dzi jest to, że nie zawierają
mlecza ani ikry i ich czyszcze-
nie jest proste, a smak nie-
powtarzalny. Tradycyjnie spo-
żywa się je trzymając
za ogon i wkładając
do otwartych ust pionowo
od góry. Najpierw czeka się
w kolejce aż fileter przygotu-
je śledzia, tzn. oczyści go
z wnętrzności i skórki oraz

odetnie nienadające się
do spożycia części. Odbywa
się to na specjalnych de-
skach z otworem do którego
są zgarniane niejadalne po-
zostałości. Deska jest usta-
wiona na stole, a pod nim po-
jemnik na odpady. Całość
często stoi na zewnątrz baru,
na chodniku, aby przycią-
gnąć więcej gości. Śledzie
podawane są na papiero-

wych tackach z posiekaną
drobno cebulką. Można też
zamówić kanapkę ze śle-
dziem. Jest to miękka, pół-
słodka bułka rozkrojona
na pół, ze śledziem i cebulką,
taki śledziowy hot-dog.

Tradycja spożywania mło-
dych śledzi jest bardzo stara
w Holandii i sięga XIV wieku.
Holandia jako kraj nadmor-
ski, z dostępem do Morza

Północnego, zawsze obfito-
wała w ryby. Dopiero nie-
dawne regulacje Unii Euro-
pejskiej i urzędu ds. ochrony
środowiska ograniczyły ilo-
ści odławianych śledzi i in-
nych ryb, w tym dorsza. Spo-
wodowało to, że śledź
i dorsz stały się z ryby popu-
larnej – delikatesową, co
oczywiście wpłynęło
na wzrost ich cen.

W Holandii spożywa się
śledzie jako szybką prze-
kąskę bez popijania
– w odróżnieniu od naszej
tradycji, gdzie śledzik ma-
rynowany, rolmops lub ma-
tias w oleju „lubi pływać”
i jest suto zakrapiany, naj-
częściej napojem wysoko-
procentowym.

TEKST/FOT. TOMASZ RADZIWIŁŁ

Hollandse Nieuwe – sezon rozpoczął się

Znany do tej pory najstarszy
dom został wybudowany
w 1530 roku, natomiast ten
odkryty w połowie czerwca
jest o 45 lat starszy.

Zaskakujący może być
fakt, dlaczego tak późno
znaleziono tak stary budy-
nek w mieście: otóż drewnia-
ny dom znajdował się za fa-

sadą z XVIII w. Pierwotnie
dom mieszkalny, przez lata
był użytkowany jako hotel.
Jednak dopiero po pożarze,
który wybuchł w 2010 roku
inspektor z gminy dokonał
stosunkowo istotnego odkry-
cia, które pozwoliło sądzić,
że mamy do czynienia z na-
prawdę wiekowym budyn-
kiem.

Próbki drewna pobrane
z ram zostały przebadane
przez berlińskie laboratorium,
a datowane są na rok 1485.
Według jednego z historyków
miasta zajmujących się bu-
downictwem, gotycki profil be-
lek oraz wycięte w nich róże
wskazują na późne średnio-
wiecze. ANNA MAMCZURA

ŹRÓDŁO: TELEGRAAF. NL

Reklama

„Nowy” najstarszy dom
w Amsterdamie

FOT. STOCK. XCHNG / FABIO ARANGIO
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Jadąc w Hadze tramwajem
numer 9, z Centraal Sta-
tion w kierunku Schewe-
ningen, przejeżdżamy
obok parku atrakcji Madu-
rodam. Znajdują się tam
najbardziej znane w Ho-
landii obiekty i budowle
w skali 1: 25 – możemy tu
zobaczyć Holandię w mi-
niaturze. 

Madurodam ma własne
drogi i linie kolejowe o długo-
ści ponad 4 km. Po miniatu-
rowych torach jeżdżą zarów-

no najnowocześniejsze szyb-
kie pociągi Thalys, jak i mo-
dele starych lokomotyw pa-
rowych. Ostatnio linie kolejo-
we uzupełniono o makietę
dworca Utrecht Central. Kto
bardziej lubi podróżować sa-
molotem niż koleją, ten mo-
że wybrać się na lilipuci Schi-
phol i zobaczyć, jak samoloty
kołują na pas startowy. Wiel-
biciele przejażdżek wodnych
na pewno z zainteresowa-
niem obejrzą statki i barki
na kanałach oraz załadunek
towarów w porcie Rotter-

dam. Nad kanałami przerzu-
cone są najsłynniejsze holen-
derskie mosty, w tym 20 me-
trowy model mostu Hol-
landsch Diep i słynny Era-
zmus Brug z Roterdamu.
Oczywiście są tu też całe wio-
ski z łąkami i pasącymi się
na nich krowami, pola z kwit-
nącymi tulipanami i tak cha-
rakterystyczne dla tutejszego
krajobrazu wiatraki. Miłośni-
cy historii i architektury mo-
gą obejrzeć Vredespaleis
z Hagi, Paleis op de Dam
z Amsterdamu i przepiękny

Paleis Het Loo z Apeldoorn
wraz z ogrodem, w którym
rosną malutkie drzewa
i krzewy. Można odbyć wę-
drówkę starymi uliczkami
amsterdamskiego Jordaan,
przejść obok Seven Brugen,
zwiedzić zabytkowe Delft
oraz stanąć obok utrechckie-
go Domtoren, który góruje
wysokością nad głowami
zwiedzających. Zaprasza nas
też tradycyjny targ serów
w Alkmaar.

Wszystkie modele po-
wstają we własnym, madu-
rodamskim atelier, gdzie ze-
spół rzemieślników dba
o wysoką jakość ich wykona-
nia. Dawniej makiety były
budowane głównie z drew-
na, ale teraz dominują two-
rzywa sztuczne i metal.
Cześć z nich jest usuwana
i poddawana renowacji lub
zastępowana nowymi kopia-

mi, gdyż warunki atmosfe-
ryczne powodują ich niszcze-
nie. Rośliny są hodowane
w specjalnym arboretum,
gdzie metodą przycinania ro-
sną w mini rozmiarach, a na-
stępnie są przesadzane
do parku. 

Madurodam powstał 60
lat temu (w 1952 roku) i zo-
stał ufundowany przez rodzi-
ców Georga Maduro, byłego
studenta i żołnierza kampa-
nii 1940 roku, który został
aresztowany i zamordowany
w obozie koncentracyjnym
Dachau w czasie II wojny
Światowej. Otwarcia doko-
nała sama księżniczka Be-
atrix, mająca wtedy 14 lat.
Została pierwszym burmi-
strzem Madurodamu i pia-
stowała tę funkcję do ro-
ku 1980, kiedy to została
królową. Obecnie burmi-
strza Madurodamu wybiera

rada młodzieżowa spośród
najzdolniejszych uczniów
wytypowanych przez holen-
derskie szkoły. 

W okresie od listopada
do marca Madurodam był
zamknięty. W związku ze
swoim 60-cio leciem prze-
szedł w tym czasie grun-
towną renowację kosz-
tem 8 milionów euro. Po-
nownie został otwarty dla
zwiedzających w dniu 21
kwietnia przez królową Be-
atrix i stał się atrakcją dla
jej trzech wnuczek – księż-
niczek: Cathariny-Amalii,
Alexii i Ariane. Najstarsza
z nich ma obecnie 8 lat.
W przyszłości tak jak bab-
cia będzie kiedyś królową
i zapewne wraz ze swoimi
dziećmi też przyjdzie zwie-
dzać Madurodam.

TOMASZ RADZIWIŁŁ

FOT. ZOFIA SALWA

Holandia w miniaturze 
Madurodam ma 60 lat

Reklama
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Główny projekt realizowa-
ny przez władze gminy
Utrecht ma na celu pomoc
w powrocie do ojczyzny
bezdomnym bez dokumen-
tów tożsamości z terenów
należących do gminy.

Projekt rozpoczęto w kwiet-
niu tego roku, a już teraz wła-
dze Utrechtu mogą pochwalić
się pierwszym sukcesem: 22
osoby z krajów Europy
Wschodniej, między innymi
z Polski, Słowacji i Bułgarii
otrzymały możliwość powrotu
do domu.

Fundacja Barka, która po-
maga władzom w organizacji
powrotu bezdomnych emi-
grantów do ojczyzny informu-
je, że na terenie gminy Utrecht
wciąż pozostaje około 25 bez-
domnych bez żadnych doku-
mentów. Sprawa bezdom-
nych z Europy Wschodniej zo-
stała nagłośniona na koniec
ubiegłego roku, kiedy to me-
dia podały informację o bez-
domnych żyjących na obrze-
żach miasta w prowizorycz-
nych namiotach.

Według informacji poda-
nych przez rzecznika fundacji,
większość bezdomnych zosta-

ła przyjęta przez własne rodzi-
ny, a niektórzy zostaną podda-
ni terapii w klinikach leczenia
uzależnień. Według holender-
skich danych, około 80% bez-

domnych ze wschodniej Euro-
py boryka się z problemem
uzależnienia od alkoholu.

ANNA MAMCZURA

ŹRÓDŁO: TELEGRAAF. NL

Projekt władz Utrechtu 
pomaga bezdomnym

Reklama
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W ostatnim numerze pisa-
liśmy o możliwości otrzy-
mania zasiłku rodzinnego
z Holandii na nasze dzieci
pozostające pod opieką
naszych najbliższych
w Polsce.

Urząd socjalny w Holandii
(SVB) żąda przy składaniu
wniosku dowodu łożenia.
Jest to potwierdzenie, że
utrzymujemy dzieci przeka-
zując pieniądze np. żonie
lub innemu opiekunowi. Je-
żeli nie zrobimy tego prawi-
dłowo, możemy nie otrzy-
mać zasiłku rodzinnego
z Holandii.

Wielu naszym rodakom
sprawia trudność rozróżnie-
nie tego, co Urząd Socjalny
traktuje jako dowód utrzy-
mywania dziecka, a co za ta-
ki dowód uznane nie będzie.
Najlepszym rozwiązaniem
jest przelewanie pieniędzy
z konta wnioskodawcy
na konto opiekuna dziecka
lub samego dziecka. Opie-
kun dziecka/dziecko powi-
nien też kwartalnie wypła-
cać przelaną kwotę. Może to
robić osobiście w banku czy
też płacić za zakupy i zbierać
paragony.

Często zdarza się, że
wnioskodawca i opiekun są
współwłaścicielami konta.
W takim wypadku opiekun
dziecka musi wypłacać od-
powiednią kwotę bezpośred-
nio w banku podpisując się
imieniem i nazwiskiem tak,
aby jednoznacznie można
było udowodnić, że to opie-
kun dziecka, a nie ktoś inny
wypłacił te pieniądze (takie-
go potwierdzenia nie otrzy-
macie w bankomacie). Jeśli
więc opiekun dziecka nie
wypłaci pieniędzy w banku,
a na przykład zapłaci za za-
kupy kartą bankomatową,
to taka transakcja nie bę-
dzie uznana za dowody łoże-
nia. Przekazy pieniężne ro-
bione przez firmy typu We-
stern-Union są także akcep-
towane, ale wyłącznie
w przypadku posiadania po-
twierdzenia nadania pienię-
dzy, jak i podpisanego przez
opiekuna dziecka potwier-
dzenia ich odbioru. 

W żadnym wypadku nie
możemy traktować jako
pieniędzy na utrzymanie
dziecka kwot, które przeka-
zujemy osobiście czy za po-
średnictwem osób trzecich,
gdyż takich operacji nie je-
steśmy w stanie udowod-
nić. Nie będą traktowane
też jako dowody łożenia pi-
semne deklaracje o tym, że
ktoś komuś przekazał pie-
niądze. 

Przelewy bankowe są więc
najpewniejszym sposobem
przekazywania pieniędzy tak,
aby Urząd Socjalny traktował
je jako dowody łożenia. Nie
ma znaczenie rodzaj kont
między którymi przelewamy
pieniądze. Przelewy można
robić z kont walutowych, zło-
tówkowych, holenderskich.
Istotne jest, aby po wydruko-
waniu potwierdzenia przele-
wu, można było z niego jedno-
znacznie odczytać, że to wnio-
skodawca przelał pieniądze
opiekunowi dziecka. Nieistot-
ne jest tytułem czego robimy
przelew, może być to imię
dziecka czy słowo „wpłata”
bądź „alimenty”. Warto pa-
miętać, że alimenty zasądzo-
ne przez sąd na dziecko także
wliczają się jako pieniądze
na łożenie dziecka i te przele-
wy mogą być traktowane jako
dowody łożenia. Alimenty za-
sądzone na byłego małżonka
takimi dowodami nie są. 

Urząd socjalny ma prawo
poprosić nas o przedstawienie
rachunków za wydatki, które
ponieśliśmy na dziecko. Warto
zachowywać więc rachunki
za ubrania, kosmetyki, prezen-
ty, bilety oraz książki. Nawet
wakacje czy odwiedziny dziec-
ka w Holandii podparte ra-
chunkami mogą mieć znacze-
nie. Bardzo ważnym jest, aby
dbać o dowody łożenia przez
cały okres pobierania zasiłku,
a nie tylko w trakcie, gdy o za-
siłek się ubiegamy. 

Nieprawdą jest też to, co
czasami słyszymy – że pie-
niądze wypłacane przez SVB
jako zasiłek mogą być trakto-
wane już jako dowody łoże-
nia. Pieniądze, które Urząd
Socjalny przelewa jako zasi-
łek rodzinny, nie są traktowa-
ne w ten sposób zwłaszcza,
że świadczenie to wypłacane
jest po zakończeniu kwarta-
łu. Jeśli podamy konto opie-
kuna dziecka jako konto
na które ma być wypłacany
zasiłek rodzinny, to nie zwal-
nia nas to z dalszego obo-
wiązku przelewania 408?
na każde dziecko celem
utrzymywania. Jeśli zostanie
on przelany na konto wnio-
skodawcy zasiłku, a następ-
nie zaś przelany na konto
opiekuna, to te pieniądze bę-
dą uznane za dowody łoże-
nia. Kwota minimalna jaką
należy przelewać opiekunowi
dziecka wynosi 408? kwar-
talnie na każde dziecko. Jeśli
przelewamy/wpłacamy zło-
tówki warto wpłacać więcej
– tak, aby uwzględnić waha-
nia kursów walut. Nie ma wy-
mogu aby 408? wpłacić jed-
norazowo, wystarczy że su-
ma wszystkich wpłat w kwar-
tale wyniesie mini-
mum 408?.

Dla zrozumienia dalszych
zagadnień związanych z za-
siłkiem rodzinnym ważne
jest, aby uzmysłowić sobie,
że dla Urzędu Socjalnego
jednostką czasu jest kwar-

tał, nie miesiąc czy rok. Mi-
mo, że o zasiłek rodzinny
wnioskujemy tylko raz, to
w każdym kwartale urzędni-
cy prowadzący to świadcze-
nie muszą zbadać czy jego
wysokość się nie zmienia
i czy nadal utrzymane jest
prawo do niego. Urząd so-
cjalny w każdym kwartale
próbuje uzyskać informacje,
które mogą mieć wpływ
na prawo do tego świadcze-
nia, dlatego bardzo często
kontaktuje się z wniosko-
dawcami/beneficjentami
zasiłku rodzinnego prosząc
o uzupełnienie bądź po-
twierdzenie jakichś infor-
macji. Na prawo do niego
bądź jego wysokość mogą
wypływać różne wydarzenia
z naszego życia. 

Dlatego tak istotne jest,
aby wszelkie zmiany zacho-
dzące w naszym życiu pry-
watnym i zawodowym prze-
kazywać do SVB w terminie
nie dłuższym niż 4 tygodnie.
Jeśli minie ten termin Urząd
ma prawo nałożyć karę
w wysokości 5% zasiłku, nie
mniejszą niż 25?. Taka kara
może nas także spotkać, je-
śli w terminie nie odpowie-
my na przesłane przez urząd
zapytania. W związku z tym,
że prawo do tego świadcze-
nia badane jest co kwartał,
to także wypłaty zasiłków
następują zawsze po zakoń-
czonym kwartale, nigdy
wcześniej. Zasiłki

za IV kwartał są wypłacane
w styczniu roku następnego,
następnie za I kwartał
w kwietniu, II kwartał w Lip-
cu i III kwartał w październi-
ku. Urząd stara się wypłacić
zasiłek do 5 dnia miesiąca
następującego po zakończo-
nym kwartale. 

Od tej zasady występują
wyjątki. Polacy przebywa-
jący w Holandii najczęściej
przebywają na jej terenie
jedynie w celach zarobko-
wych, rzadziej zdarza się
by emigrowali całymi ro-
dzinami. W takim wypad-
ku, gdy rodzina wniosko-
dawcy zasiłku mieszka po-
za granicami Holandii,
Urząd musi przeprowadzić
wiele czynności sprawdza-
jących, których nie byłby
zmuszony robić w przypad-
ku, gdyby cała rodzina żyła
w Holandii. Nie bez zna-
czenia jest też rodzaj kon-
ta na które wypłacane jest
świadczenie. Konto które
możemy podać do zasiłku
rodzinnego może znajdo-
wać się w polskim banku
jednakże pamiętajmy, że
zaksięgowanie przelewu
z Holandii na takie konto
trwa znacznie dłużej, a do-
datkowo Urząd Socjalny

przelewa pieniądze
na konta zagranicznie tyl-
ko kilka razy w miesiącu
i nie są to zazwyczaj stałe
daty, a często są zależne
od oddziału SVB, które ta-
kie wypłaty robi. Warto
więc zastanowić się
nad podaniem holender-
skiego numeru konta
w momencie, kiedy bę-
dziemy ubiegać się o zasi-
łek rodzinny, gdyż w przy-
szłości będzie wpływać to
także na czas, w jakim
otrzymywać będziemy za-
siłek. 

System wypłat kwartal-
nych może być więc za-
skoczeniem dla osób,
które wcześniej otrzymy-
wały świadczenia z Polski
gdzie decyzja obejmowa-
ła jakiś okres czasu
do przodu, niemniej jed-
nak jeśli wszystkie infor-
macje są przekazywane
w terminie, system ten
zapobiega sytuacjom,
gdy zasiłek rodzinny trze-
ba zwracać. Osoby, które
dłużej pracują w Holandii
i miały do czynienia z ho-
lenderskim Urzędem
Skarbowym (Belasting-
dienst), gdzie decyzje wy-
stawiane są wstępnie

SVB – zasiłek rodzinny z Holandii – cz. II
– pieniądze dla naszych dzieci przebywających w Polsce 

FOT. STOCK.XCHNG / ANDREW C.
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i często różne świadcze-
nia trzeba zwracać,
na pewno będą potrafiły
docenić ten fakt.

Zasiłek rodzinny z Ho-
landi i  ze  wzg lędu
na swoją wysokość mo-
że  znaczn ie  odc iążyć
domowy budżet.  Należy
roztropnie jednak pla-
nować przyszłe wydat-
k i ,  k tóre  zamierzamy
z niego pokr yć ,  gdyż
tak jak była mowa we
wcześniejszej części te-
go ar tykułu, jego wypła-
ta  może odwlec  s ię
w czasie i może on zo-
stać wypłacony znacz-
nie później,  niż byśmy
tego sobie życzyl i .  Kin-
derb i js lag  jest  p ier w-

szym świadczeniem ro-
dzinnym o które może-
my się starać po przy-
byciu do Holandii .  Do-
piero gdy zostanie nam
przyznane prawo do te-
go zasiłku, możemy wy-
stąpić o kolejne świad-
czenia – takie jak Tog
(zasi łek pielęgnacyjny)
oraz  k indgebonden
budget (dodatek do za-
si łku rodzinnego).  Wię-
cej o samym kindgebo-
nen budget już w na-
stępnym numerze. 

KAROL KUŹNIAR

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY

WSPÓŁPRACY 

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA 

www.rozliczsie.pl

Reklama

FOT. STOCK.XCHNG / OLGA DOROSCHENKOVA



12 proc. Polaków czuje się
gorzej traktowanych z po-
wodu swojego wieku, a co
dziesiąty Polak odczuwa
gorsze traktowanie ze
względu na płeć – wynika
z badań przeprowadzo-
nych przez Uniwersytet Ja-
gielloński. 

Z badań, zleconych przez
pełnomocniczkę rządu ds.
równego traktowania
Agnieszkę Kozłowską-Raje-
wicz wynika, że 29 proc. Pola-
ków przynajmniej raz w życiu
poczuło się gorzej potrakto-
wanych ze względu na jakąś
swoją cechę.

Badania przeprowadzono
na potrzeby projektu Równe
Traktowanie Standardem Do-
brego Rządzenia, realizowa-
nego przez biuro pełnomoc-
niczki. Wzięło w nich
udział 1715 osób w wieku 18-
65 lat.

Największy odsetek osób
w Polsce czuje się gorzej trak-
towanych z powodu swojego
wieku (12 proc.). Co dziesiąta
osoba odczuwa gorsze trakto-
wanie ze względu na swoją
płeć (10 proc.), a po 9 proc.
Polek i Polaków subiektywnie
doświadczyło gorszego trakto-
wania ze względu na swoje
poglądy polityczne oraz status
materialny. Najmniejszy odse-

tek osób odczuł gorsze trakto-
wanie spowodowane pocho-
dzeniem innym niż polskie
(0,3 proc.) czy wyznaniem in-
nym niż katolickie (1 proc.).

Jak wynika z badań 40
proc. osób zna osobiście oso-
bę, która była gorzej potrakto-
wana ze względu na pocho-
dzenie etniczne, narodowe
lub rasę. Z osobą gorzej po-
traktowaną ze względu
na swoją niepełnosprawność
osobisty kontakt miała jedna
trzecia badanych. Także jedna

trzecia zna osobę gorzej po-
traktowaną ze względu na wy-
znanie lub bezwyznanio-
wość. 13 proc. spotkało się
z osobą powyżej 50. roku ży-
cia, która została gorzej po-
traktowana ze względu
na wiek. Co dziesiąty respon-
dent zna osobę, która była go-
rzej traktowana ze względu
na orientację seksualną lub
tożsamość płciową.

Największy odsetek re-
spondentów i respondentek
jest zdania, że w Polsce istnie-

je problem gorszego trakto-
wania ze względu na chorobę
psychiczną oraz orientację
psychoseksualną (po 49
proc.). Ponad 40 proc. osób
dostrzega istnienie w Polsce
problemu gorszego traktowa-
nia ze względu na niepełno-
sprawność oraz kolor skóry.
Niewielkie odsetki osób nato-
miast wskazały, jako na źró-
dło gorszego traktowania, ce-
chy związane z sytuacją ro-
dzinną: życie w związku nie-
formalnym, bycie samotnym

rodzicem, posiadanie rodziny
wielodzietnej, posiadanie ma-
łego dziecka czy też fakt bycia
rozwiedzionym (18-15 proc.).

Zdaniem Patrycji Antosz
z UJ, która opracowywała wy-
niki badań, otrzymany rezul-
tat może być tłumaczony fak-
tem, że respondentki i re-
spondenci wyobrażają sobie
najczęściej dyskryminację ja-
ko relację obywatel-obywatel,
nie państwo-obywatel.

Największy dystans spo-
łeczny (obliczany na podst.
odpowiedzi na pytania o po-
czucie komfortu w sytuacji,
w której przedstawiciel osób
narażonych na nierówne trak-
towanie zostaje sąsiadem
osoby badanej, partnerem
kogoś z najbliższej rodziny
osoby badanej, oddaje krew,
którą przyjąć ma osoba bada-
na podczas transfuzji itp.) Po-
lacy odczuwają w stosunku
do osób LGBT (homoseksual-
nych mężczyzn, osób trans-
seksualnych, osób biseksual-
nych oraz homoseksualnych
kobiet) oraz do osób z choro-
bą psychiczną.

W społeczeństwie występu-
je także wysoki dystans spo-
łeczny w stosunku do Romów.
Mniejszy jest natomiast dy-
stans do Arabów, muzułma-
nów, Czeczenów i świadków
Jehowy. Najmniejsze dystan-

se społeczne odnotowano
względem osób z niepełno-
sprawnościami: niewido-
mych, niesłyszących oraz po-
ruszających się na wózku. Do-
datkowo, niewielkie dystanse
Polacy odczuwają w stosunku
do osób niewierzących, słu-
chaczy Radia Maryja, osób
prawosławnych, Niemców
oraz Rosjan.

Największą otwartością
w stosunku do różnych grup
mniejszościowych cechują
się województwa lubuskie
oraz warmińsko-mazurskie.
Antosz zwraca uwagę, że
w obu tych województwach
nie ma dużych ośrodków
miejskich, tzn. miast powy-
żej 200 tys. mieszkańców,
dominują miasta mniejsze,
w których – jak wynika z ana-
liz – w całej Polsce otwartość
na mniejszości jest najwięk-
sza. Dodatkowo, co ciekawe,
w tych województwach znaj-
dują się najmniejsze odsetki
osób, które osobiście do-
świadczyły gorszego trakto-
wania (po 21 proc.).
A u osób, które osobiście od-
czuły gorsze traktowanie
otwartość na grupy mniejszo-
ściowe spada – podkreśla
badaczka.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: Serwis Nauka w Polsce

– www.naukawpolsce.pap.pl

Największa impreza spor-
towa, jaka była kiedykol-
wiek organizowana w Pol-
sce, dobiegła już końca
dostarczając niezapo-
mnianych wrażeń. 

Chociaż zainteresowanie
rozgrywkami zarówno w Pol-
sce, jak i w Holandii wyraźnie
zmalało po fazie grupowej
(kiedy to obie ich reprezenta-
cje odpadły z dalszych rozgry-
wek) to pozostałe drużyny
również dostarczyły nam wiel-
kich emocji. 

Mecze ćwierćfinałowe ob-
fitowały w wyśmienite akcje
i wiele bramek. Okazało się
że drużyny Czech i Grecji,
które awansowały z „pol-
skiej” grupy nie zdołały
przejść dalej, co potwierdzi-
ło, że grupa A była najsłab-
szą na tych mistrzostwach.
Na osłodę pozostaje nam to,

że zremisowaliśmy dwa me-
cze, a drużyna Niderlandów
uległa we wszystkich spo-
tkaniach. Na pewno ani re-
prezentacja Polski, ani Ho-
landii nie przyniosły chluby
swoim krajom, ale oczeki-
wania kibiców holender-
skich były o wiele wyższe
i upatrywano swoich pupi-
lów nawet w finale. Nato-
miast bez straty punktu szła
do przodu reprezentacja
Niemiec. Bardzo dobrze spi-
sały się w fazie grupowej re-
prezentacje Hiszpanii i Por-
tugalii, chociaż i im zdarzyły
się potknięcia. Ósemkę
ćwierćfinalistów uzupełniły
Anglia, Francja i Włochy. 

W meczach ćwierćfinało-
wych ponownie najlepiej
zaprezentowali się Niemcy
zwyciężając Greków aż
czterema bramkami. Spek-

taklem jednego aktora zo-
stał nazwany mecz Portu-
galii z Czechami, gdzie
w roli głównej wystąpił nie
kto inny, jak słynny Ronal-
do – najdroższy piłkarz eu-
ropejski. Hiszpanie, obecni
mistrzowie Europy, po bar-
dzo dobrym meczu poko-
nali Francuzów i zapewnili
sobie dalszy awans. Dra-
matyczny przebieg miało
natomiast spotkanie Angli-
ków z Włochami, gdzie roz-
strzygnięcie padło w serii
rzutów karnych, a wspania-
łą obroną popisał się wete-
ran europejskiego footbal-
lu, włoski bramkarz Gianlu-
igi Buffon. 

Mecze półfinałowe do-
starczyły nam nie mniej-
szych emocji. Pierwszy pół-
finał – pojedynek dwóch
zespołów z Półwyspu Ibe-

ryjskiego – Portugalii
i Hiszpanii zachwycił fine-
zyjną grą piłkarzy o połu-
dniowym temperamencie.
Po zaciętej walce i remi-
sie 0: 0, o awansie drużyny
hiszpańskiej zadecydowały
rzuty karne. Wspaniały kla-
syk piłkarski Niemcy-Wło-
chy jak zwykle obfitował
w wiele świetnych zagrań,
ale ostatecznie ze spotka-
nia zwycięsko wyszła druży-
na Włoch.

Natomiast wielki finał,
po niezwykle emocjonują-
cym spotkaniu, zakończył
się zwycięstwem Hiszpa-
nów. Reprezentacja Hiszpa-
nii została mistrzem Europy
w piłce nożnej roku 2012
i jednocześnie pierwszym
w historii zespołem, który
obronił ten tytuł. 

TOMASZ RADZIWIŁŁ 
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Badanie: 12 proc. Polaków czuje się dyskryminowanych
z powodu wieku

FOT.STOCK.XCHNG / PIERRE AMERLYNCK

Hiszpania obroniła tytuł mistrza Europy

Euro, Euro i po Euro 
- Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zostały zakończone

FOT. STOCK. XCHNG /ROBERT PROKSA
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� Transport – oferuję: SPEED
TRAVEL międzynarodowy trans-
port osób Holandia – Wrocław
Opole Katowice Częstochowa
Łódź Kielce Skarżysko Kamien-
na Radom Lublin
tel.+48668799633 www.speed-
-travel.pl 
� Nauka:SZKOŁA JĘZYKOWA JO-
-POL, KURSY, TŁUMACZENIA; NO-
WOŚĆ: KURS „JAK SZUKAĆ PRA-
CY?”; NEDERLANDS VOOR PO-
LEN; tel.0031-(0)6-15693669; E-
-mail<info@nederlandsleren.pl>;
http://www.nederlandsleren.pl/
� Praca – szukam: 23-latka szu-
ka pracy w Rotterdamie i okoli-
cach, posiadam nr BSN, własne
zakwaterowanie w Rotterdamie,
dobrą znajomość języka angiel-
skiego. Szukam pracy wsklepach,
hotelach, restauracjach oraz
sprzątań. Proszę o kontakt telefo-
niczny...0657793631
� Usługi – inne: Jak odkładać
na emeryturę w Unii? Agent PZU
Zycie S.A. w Hadze oferuje: możli-
wość odkładania na emeryturę
zagranicą, ubezpieczenie termino-
we indywidualne idla rodzin, ubez-
pieczenia kapitałowe nażycie ido-
życie, ubezpieczenia z funduszem
inwestycyjnym, polisy posagowe
dla dzieci. Ubezpieczenia działają
na całym świecie! U nas załatwisz
wszystko po polsku. Zapraszamy!
Kontakt: Tel.+31 620 790 800,
+31642471 051 Pośrednictwo
Finansowe, Kraków.
� Prawnicy: KANCELARIA AD-
WOKACKA Aleksandra Nowak.
Kancelaria Adwokacka adwo-
kat Aleksandra Nowak oferuje
wszechstronną pomoc prawną
osobom fizycznym oraz pod-
miotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą. Rozwody,
alimenty, spadki, darowizny, pi-
sanie pism procesowych,, spo-
rządzanie apelacji i kasacji, wy-
stępowanie w postępowaniu
egzekucyjnym oraz windykacja
roszczeń, udzielanie porad
i konsultacji prawnych, sporzą-
dzanie ekspertyz i opinii praw-
nych oraz wiele innych w zależ-
ności od indywidualnych po-
trzeb klienta. Kontakt: Kancela-
ria Adwokacka, adw. Aleksan-
dra Nowak, ul. Reymon-
ta 28/13, 45-072 Opole,
tel./fax: +48 77 453 98 02, tel.
kom.: +48 503 911 471.

� Zdrowie iuroda: Witam serdecz-
nie. Jestem polskim tatuatorem
z wieloletnim doświadczeniem-
-mam do zaoferowania wykona-
nie wsterylnych warunkach wpeł-
ni profesjonalnego tatuażu. Miesz-
kam wRotterdamie. Realistyczne
tatuaże (3D), portrety, covery, bio-
mechanika i inne. Więcej zdjęć
na www.aerograffiti.pl; Piotr
tel. 0685632305, gg: 9966438,
email: ptr.kwiecien@gmail.com-
Witam
� Nauka: VCAPOLSKA. pl
– SZKOLENIA VCA / WÓZKI WI-
DŁOWE – PROMOCJA – HOLEN-
DERSKIE ORYGINALNE CERTYFI-
KATY. Zapraszamy na 1-dniowe
szkolenia i egzaminy w celu uzy-
skania oryginalnego holender-
skiego certyfikatu VCA lub He-
ftruck lub Reachtruck (wózki wi-
dłowe). CENA (PROMOCJA WIO-
SENNA):- 210 EUR – szkolenie
i egzamin VCA obejmuje: mate-
riały szkoleniowe wysyłane
przed szkoleniem + szkolenie +
egzamin + zielony certyfikat zpla-
stikową kartą (w wersji bez zdję-
cia) + ewentualny egzamin po-
prawkowy – 140 EUR – sam eg-
zamin obejmuje: egzamin + zie-
lony certyfikat z plastikową kartą
(w wersji bez zdjęcia) – 210 EUR
– szkolenie i egzamin Heftruck
lub Reachtruck (wózki widłowe)
obejmuje: jednodniowe szkole-
nie i egzamin + certyfikat. Gwa-
rantujemy: –wysoką zdawalność
egzaminów – w granicach 96%,
– bezpłatne materiały szkolenio-
we, – egzamin poprawkowy bez
opłat (wtym ponowne szkolenie),
– cenę adekwatną do jakości
– doświadczeni szkoleniowcy,
oryginalne holenderskie certyfi-
katy VCA (przeszkoliliśmy po-
nad 5.000 osób), – dużą dostęp-
ność szkoleń i egzaminów, – cer-
tyfikat ważny 10 lat (VCA) i 5 lat
(wózki widłowe). Najbliższe szko-
lenia i egzaminy VCA w Holan-
dii: 30.06 – Den Haag -sobota
– VCA basic, 01.07 – Eindhoven
– niedziela – VCA, 07.07 – Rot-
terdam – sobota – VCA, 08.06
– Eindhoven – niedziela – VCA.
Informacje i zgłoszenia na:
www.vcapolska.pl lub na maila
vca@vcapolska.pl; Tel.
+31 0 858 880 701, Mob.
+31 0 685 45 06 50 (Holandia),
Tel. +48 12 428 50 69 (Polska)

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama
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Znamy wszyscy dobrze ten
slogan. Już od kilku mie-
sięcy półki w sklepach ugi-
nają się od różnych sma-
ków, rodzajów i kształtów
lodowych smakołyków.
Chociaż to dopiero teraz
– w pierwszych tygodniach
lata, mamy zdwojoną
ochotę na ten zimny, orzeź-
wiający, słodki deser.

Na rynku jest obecnie do-
stępna masa przepysznych lo-
dów. Każdy z nas ma swoje
ulubione smaki, do których co
i raz wraca. Uwierzcie mi jed-
nak, że jeśli kiedyś pokusicie

się o wykonanie lodów w do-
mu, będą one o niebo lepsze.
Po pierwsze dlatego, że do-
smakujecie je po swojemu.
Po drugie – dzięki satysfakcji
z dokonania czegoś tylko
na pozór niemożliwego. Wy-
starczy dobry przepis i maszy-
na do lodów, którą można
dziś kupić za naprawdę nie-
wielkie pieniądze. Proponuję
Wam dwa lodowe klasyki
– smak wanilii i czekolady.
Na które się skusicie?

Lody czekoladowe

100 g czekolady
200 ml śmietany kremówki
200 ml mleka
3 żółtka
8 łyżek cukru
50 ml ajerkoniaku

Na początku żółtka z cu-
krem ubij na kogel-mogel.

W międzyczasie zagotuj
w niewielkim garnku mleko
ze śmietaną. Kiedy płyn za-
cznie wrzeć, przelej go ostroż-
nie cienką strużką do miski
z żółtkami jednocześnie ener-
gicznie mieszając. Następnie
przelej całość z powrotem
do garnka i gotuj na małym
gazie cały czas mieszając, aż
masa zacznie gęstnieć. Wte-
dy wrzuć do garnka posieka-
ną na małe kawałeczki czeko-
ladę i oraz wlej ajerkoniak. Te-
raz mieszaj wszystko aż
do połączenia się składników
i odstaw do całkowitego osty-
gnięcia.

Gotową masę najlepiej
włóż do lodówki, aby była na-
prawdę zimna. Następnie
przy pomocy maszyny do lo-
dów ubijaj ją ok. 20 minut.
Konsystencja lodów powinna
być dość zwarta. Można jeść

je od razu lub włożyć do plasti-
kowego pojemnika, a następ-
nie przechowywać w zamra-
żalniku.

Lody waniliowe
w wafelku: 

500 ml mleka
6 żółtek
laska wanilii
150 g cukru
100 ml śmietany kremówki
150 g mąki
2 łyżki masła
1 białko
100 g cukru

Lody: Przetnij laskę wanilii
wzdłuż, wyciągnij nasionka
i wrzuć do garnka razem
z mlekiem i 50 g cukru, a na-
stępnie zagotuj. W misce po-
łącz żółtka z pozostałymi 50 g
cukru. Kiedy mleko się zago-
tuje, wlej je ostrożnie cienką
stróżką do żółtek nieustannie
mieszając. Przelej całość z po-
wrotem do garnka i gotuj
na malutkim ogniu ok. 10 mi-
nut aż masa zacznie gęstnieć.
Odstaw krem do całkowitego
wystygnięcia na całą noc w lo-
dówce. Wystudzony krem
przelej do przygotowanej
wcześniej maszynki do lodów
i postępuj według zaleceń pro-
ducenta. W międzyczasie do-
lej do kremu śmietankę. Goto-
we lody przełóż na krótko
do zamrażalnika.

Wafelki: Ubij białko z cu-
krem, a następnie dodaj mą-
kę i roztopione masło. Mieszaj
delikatnie tak, aby masa była
puszysta. Następnie wlej 1-2
łyżki ciasta na rozgrzane, spe-
cjalne żelazko do wafli (mo-
żesz jest tez znaleźć w skle-
pach pod nazwą „waflowni-

ca”). Piecz parę minut, aby
wafel był rumiany, lecz nie za-
nadto kruchy. Gorący wafelek
wyjmuj z maszyny i formuj
z niego rożek na specjalnej
kształtce. Należy zrobić to
szybko, bowiem tylko gorący
wafel jest elastyczny. Kiedy

wystygnie będzie już twardy
i uformowany.

Lodów nie należy trzymać
zbyt długo w zamrażalniku,
aby miały kremową konsy-
stencję. Polecam podawać je
w wafelkach do paru godzin
po zrobieniu. 
TEKST/FOT. JANKA POMIANOWSKA

Lody, lody – dla ochłody! 

LODY CZEKOLADOWE

LODY CZEKOLADOWE

LODY WANILIOWE W WAFELKU

LODY WANILIOWE W WAFELKU



Depresja u mężczyzn jest
zjawiskiem niedocenia-
nym, zarówno pod wzglę-
dem powszechności wy-
stępowania, jak i powagi
zaburzenia – uważa psy-
cholog Marta Bryk. Refe-
rat poświęcony temu te-
matowi wygłosiła na kon-
ferencji „Przemoc, depre-
sja, świadomość”, zorga-
nizowanej w Warszawie
pod koniec maja przez Sto-
warzyszenie Profilaktyki
Depresji „ISKRA”. 

Uważa się, że depresja to
choroba, która dotyka głów-
nie kobiet – mężczyźni cho-
rują na nią dwa razy rzadziej.
Jednak Marta Bryk zaznaczy-
ła, że może mieć to duży
związek z trudnością męż-
czyzn do przyznania się
do depresji zarówno przed in-
nymi, jak i przed samymi so-
bą. Depresja postrzegana
jest jako słabość, na którą
mężczyzna nie powinien so-
bie pozwolić, problem, z któ-
rym nie potrafi sobie pora-
dzić i zagrożenie dla jego po-
czucia męskości.

„Depresja u mężczyzn jest
przede wszystkim dużo rza-
dziej diagnozowana, dlatego,
że mężczyźni się z nią kryją,
nie przyznają się ani przed so-
bą, ani przed rodziną do dole-
gliwości. Bardzo często też
maskują swoją depresję
na różne sposoby” – oceniła
Marta Bryk.

Niechęć do szukania po-
mocy jest następstwem po-
wszechnie panujących ste-
reotypów i różnic w wycho-
waniu dziewczynek i chłop-
ców. Mężczyźni od małego
są uczeni, że powinni być sil-
ni i zaradni, nie mogą okazy-
wać słabości. W dzieciństwie
pozwala im się płakać przez
znacznie krótszy okres niż
dziewczynkom, które mają
przyzwolenie na otwarte
okazywanie smutku. W do-
datku rodzice przeprowadza-
ją z chłopcami mniej roz-
mów, zadają mniej pytań,
a raczej wolą wydawać im
polecenia lub zachęcać
do wykonywania zadań.

„Mężczyzna cierpi podwój-
nie. Z jednej strony w związ-

ku z tym, że pojawiła się
u niego depresja, a z drugiej
strony, bo jako mężczyzna
uważa, że powinien sobie
z tą depresją poradzić, a sko-
ro sobie nie radzi, to w ogóle
jest do niczego” – przekony-
wała prelegentka.

Kolejnym utrudnieniem,
jakie napotykają na swojej
drodze mężczyźni, jest
mniejsza zdolność do mó-
wienia o uczuciach. Kobie-
tom dużo łatwiej jest werba-
lizować swoje emocje, gdyż
mają dobre połączenie mię-
dzy prawą (odpowiedzialną
za emocje) i lewą (odpowie-
dzialną za możliwość mó-
wienia) półkulą mózgu.
U mężczyzn obie półkule
funkcjonują w większym

stopniu osobno, przez co na-
stawieni są bardziej zada-
niowo i trudno rozmawiać
im o tym, co czują.

Jak zauważyła Bryk, de-
presja u mężczyzn przebiega
nieco inaczej niż u kobiet.
Rzadko odczuwają oni spa-
dek nastroju, smutek. Pierw-
szymi objawami, które da
się u nich zaobserwować to
dolegliwości somatyczne:
bóle głowy, mięśni, brzucha,
zmęczenie, bezsenność,
brak apetytu. Bardzo często
pojawia się też drażliwość,
nagłe wybuchy złości i agre-
sywność. W głębszych sta-
diach choroby zanika chęć
do życia, wykonywania ja-
kichkolwiek czynności. Męż-
czyzna nie jest zdolny do pra-

cy, wycofuje
się z życia
społeczne-
go, unika
k o n t a k tó w
z rodziną
i przyjaciółmi,
nie jest zainte-
resowany sek-
sem. Charak-
terystycznym
e l e m e n t e m
jest towarzy-
szące mu silne
poczucie winy,
które łatwo mo-
że doprowadzić
do prób samo-
bójczych.

Dość częstym
z j a w i s k i e m
u mężczyzn cier-

piących na depresję jest
podejmowanie działań de-
strukcyjnych, czyli prze-
ważnie sięganie po alko-
hol. Marta Bryk podkreśli-
ła, że alkoholizm i depre-
sja to silnie powiązane ze
sobą choroby. „Alkohol to
i przyczyna i skutek” – po-
wiedziała. Mężczyzna mo-
że zacząć pić, bo mu źle,
ale może się też okazać, że
wpadł w depresję z powo-
du swojego alkoholizmu.

Zdaniem psycholog są
dwa podstawowe czynniki,
które mogą doprowadzić
mężczyzn do depresji. Pierw-
szy z nich to relacje z najbliż-
szymi, w skład których mogą
wchodzić problemy w mał-
żeństwie, separacja i rozwód
(często związany z utratą
praw do opieki nad dziećmi
i koniecznością zmiany miej-
sca zamieszkania). Drugi
czynniki jest powiązany z pra-
cą. Depresję wywołać może
zarówno utrata pracy, jak
i brak spodziewanego awan-
su, czy przesunięcie na niż-
sze stanowisko.

„Dla mężczyzny praca bar-
dzo często jest jakby podsta-
wą poczucia własnej wartości,
podstawą wysokiej samooce-
ny” – zaznaczyła prelegentka.

Mężczyźni czasem do-
świadczają depresji po uro-
dzeniu dziecka przez partner-
kę. Wynika to z subiektywne-
go poczucia odsunięcia
na dalszy plan, odrzucenia

i zaniedbania.
M a r t a

Bryk dała
wskazówki,
jak pomóc
mężczyźnie,
u którego
podejrzewa-
my wystąpie-
nie epizodu
d e p r e s j i .
Przekonywa-
ła, że najważ-
niejsza jest
c i e r p l i wo ś ć
i delikatność.

„Nie warto
mówić: weź się
w garść, weź
się za siebie...
Ważne jest
przekonywanie,
że depresja nie
świadczy o sła-
bości. Jest to
po prostu choro-
ba” – zaznaczy-
ła. Psycholog na-
mawiała do szu-
kania pomocy
u specjalisty.
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Okupu wynoszącego 100
euro za odblokowanie
komputera żąda złośliwe
oprogramowanie, podają-
ce się za policję, które po-
jawia się ostatnio na kom-
puterach polskich użyt-
kowników – poinformował
na swojej stronie zespół
CERT Polska. 

CERT Polska jest zespołem
powołanym do reagowania
na zdarzenia naruszające bez-
pieczeństwo w sieci. Działa
w strukturach instytutu ba-
dawczego NASK, który podle-
ga Ministerstwu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.

W komputerze zainfekowa-
nym złośliwym oprogramowa-
niem pojawia się sygnowana
logiem policji informacja w ję-
zyku polskim, że komputer zo-
stał zablokowany przez „sys-
tem automatycznej kontroli
informacyjnej”, i że mogło to
nastąpić, ponieważ komputer
był używany do przechowywa-
nia pirackich plików, nielegal-
nych treści czy oglądania nie-
dozwolonych stron interneto-
wych. Aby odblokować kom-

puter należy – zgodnie z rze-
komymi przepisami o „kon-
troli informacyjnej oraz zabez-
pieczenia informacji” – uiścić
opłatę w wysokości 100 euro.
Opłatę taką należy wykonać
podając numer vouchera
UKASH.

Eksperci z CERT zaznaczają
na swojej stronie, że jest to
program typu ransomware
(ang. ransom – okup, softwa-
re – oprogramowanie). Jest to
rodzaj złośliwego oprogramo-
wania, który blokuje pewne
funkcje komputera (np. szy-
fruje pliki, blokuje możliwość
uruchomienia programów
itp.), a następnie za usunięcie
blokady żąda wpłacenia oku-
pu. Po zapłaceniu użytkownik
dostaje zazwyczaj kod odblo-
kowujący. „Na ogół kwota
okupu nie jest duża – co
sprzyjać ma wybraniu przez
użytkownika +sponsorowa-
nej+ metody usunięcia pro-
blemu” – zaznaczono na stro-
nie CERT Polska.

„Najprostsza metoda usu-
nięcia (tego oprogramowa-
nia – PAP) polega po prostu
na wpisaniu +poprawnego+

kodu UKASH. Z analizy mal-
ware wynika, iż malware
sprawdza jedynie początek
kodu, nie sprawdza nato-
miast, czy jest to poprawny,
aktywny numer vouchera.
W internecie można znaleźć
informację, iż poprawny kod

zaczynia się od cią-
gu 633781 lub 718 po któ-
rych następuje 13 cyfr”
– poinformowano na stro-
nie CERT Polska i podano
link do prostego generato-
ra takich kodów:
http://cert.pl/tools/genu-
kash.php

Eksperci wyjaśniają, że
ten właśnie ransomware je-
dynie dodaje parę wpisów
do rejestru systemowego,
wyłącza proces Explorera
(przez co znika menu
„start”), ukrywa wszystkie
okna, a następnie wyświetla
komunikat proszący o wnie-
sienie opłaty. Z przeprowa-
dzonej w laboratorium CERT
Polska analizy wynika, iż
malware nie podejmuje żad-
nych innych działań (tzn. nie
infekuje, nie kasuje ani nie
szyfruje innych plików).

CERT Polska powołując się
na serwis: https://www. abu-
se. ch/? p=3718, informuje,
że ten rodzaj złośliwego opro-

gramowania atakował już
wcześniej poza Polską, m.in.
w Austrii, Finlandii, Niem-
czech, Belgii, Francji, Grecji,
Włochach, Holandii, Polsce,
Portugalii, Hiszpanii, Szwecji.

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee
ii zzrrzzuutt  zz eekkrraannuu  zzaaiinnffeekkoowwaa--

nneeggoo  kkoommppuutteerraa  mmoożżnnaa  zznnaa--
lleeźźćć  ppoodd aaddrreesseemm::
hhttttpp::////wwwwww..cceerrtt..ppll//nneewwss//5544
8833
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NA WESOŁO �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �

� –– DDllaacczzeeggoo  kkrrzzeessłłoo  mmaa  ddee--
pprreessjjęę??
– Bo nie ma oparcia
� JJaakkiiee 33  ssłłoowwaa  wwyywwoołłuujjąą
eekkssttaazzęę  ww kkaażżddeejj  kkoobbiieecciiee??
– Kupię Ci to
� WW rreessttaauurraaccjjii  rrooddzziinnaa  ppoossii--
llaa  ssiięę  pprroommooccyyjjnnyymm  oobbiiaaddeemm..
ZZoossttaajjee  ssppoorroo  rreesszztteekk  ii oojjcciieecc
pprroossii  kkeellnneerraa::
– Czy może pan nam zapako-
wać te resztki? Wzięlibyśmy
dla pieska.
– Hurrra! – krzyczą dzieci. Bę-
dziemy mieć pieska.
� –– KKeellnneerr!!  JJaa  nniiee  mmooggęę  jjeeśśćć
tteejj  zzuuppyy!!
– Już wołam kucharza.

– A po jakie licho mi ku-
charz!? Przynieś pan łyżkę!
� SSiieeddzzii  ssoobbiiee  ffaacceett  ww bbaarrzzee
ii cczzyyttaa  ggaazzeettęę,,  aa pprrzzeedd nniimm
ssttooii  zzuuppaa..  DDoo bbaarruu  wwppaaddaa  ddrruu--
ggii  ffaacceett,,  ssttrraasszznniiee  ggłłooddnnyy..  PPaa--
ttrrzzyy  ii wwiiddzzii,,  żżee  ttaammtteenn  ppiieerrww--
sszzyy  cczzyyttaa  ggaazzeettęę  ii ww ooggóóllee  nniiee
ppiillnnuujjee  zzuuppyy..  BBiieerrzzee  łłyyżżkkęę  ii zzaa--
cczzyynnaa  mmuu  jjeeśśćć  zzuuppęę..  JJee  ii jjee  ii jjee,,
aażż  nnaa ddnniiee  wwiiddzzii  ggrrzzeebbiieeńń..  TTaakk
mmuu  tteenn  ggrrzzeebbiieeńń  oobbrrzzyyddzziiłł,,  żżee
aażż  zzwwyymmiioottoowwaałł..  WW ttyymm  mmoo--
mmeenncciiee  ttaammtteenn,,  ccoo  cczzyyttaałł  ggaa--
zzeettęę  mmóówwii  ddoo tteeggoo  ddrruuggiieeggoo::
– Co, pan też doszedł do grze-
bienia?
� PPrrzzeewwooddnniikk  ppoo RRzzyymmiiee

oopprroowwaaddzzaa  ppoo mmiieeśścciiee  bbooggaa--
tteeggoo  aammeerryykkaańńsskkiieeggoo  ttuurryyssttęę..
– To jedyny w swoim rodzaju
gmach...
– Też mi coś – przerywa Ame-
rykanin. U nas w Ameryce,
mamy takich gmachów ty-
siąc!
– Bardzo możliwe, bo to dom
wariatów.
� NNaa pprrzzeejjśścciiuu  ggrraanniicczznnyymm
cceellnniikk  mmóówwii  ddoo ttuurryyssttyy::
– Proszę otworzyć walizkę.
– Ale ja nie mam walizki!
– Nic na to nie poradzę, prze-
pis to przepis!
� PPrrzzyycchhooddzzii  bbuuddoowwllaanniieecc
ddoo mmaajjssttrraa::

– Panie majstrze łopata mi
się złamała!
– To się oprzyj o betoniarkę!
� NNaa bbuuddoowwiiee  rroobboottnniikk  ttaasszz--
cczzyy  nnaa pplleeccaacchh  ddwwaa  wwoorrkkii  ccee--
mmeennttuu..  SSppoottyykkaa  ggoo  sszzeeff  ii ppyyttaa::
– Nie lepiej byłoby na taczce? 
– Może i lepiej, ale kółko tro-
chę w plecy gniecie.
� 1155--lleettnnii  mmłłooddzziinniieecc  pprrzzyy--
cchhooddzzii  ddoo ffrryyzzjjeerr  ii ssiiaaddaajjąącc
nnaa ffootteelluu,,  mmóówwii::
– Golenie.
Fryzjer wszystko przygotował,
ale nie zaczyna golenia.
– Na co pan czeka?
– Na zarost.
�  MMęężżcczzyyzznnaa  zz cchhłłooppcceemm  wwcchhoo--

ddzząą  rraazzeemm  ddoo ffrryyzzjjeerraa..  PPoo ttyymm,,
ggddyy  ffaacceett  zzoossttaałł  jjuużż  ooggoolloonnyy,,
oossttrrzzyyżżoonnyy  ii jjeesszzcczzee  kkaazzaałł  zzrroobbiićć
ssoobbiiee  mmaanniiccuurree,,  ppoossaaddzziiłł  nnaa ffoo--
tteelluu  cchhłłooppccaa  ii mmóówwii  ddoo nniieeggoo..
– Poczekaj tutaj, ja pójdę tyl-
ko kupić sobie krawat i za 10
minut po ciebie przyjdę. Gdy
fryzjer ostrzygł już małego,
a facet wciąż się nie pokazy-
wał, fryzjer mówi do chłopca:
– No i co... wygląda na to, że
tatuś o tobie zapomniał.
– Ale to nie był mój tatuś – mó-
wi chłopiec. – On tylko zaczepił
mnie przed chwilą na ulicy
i spytał, czy mam ochotę
na darmowe strzyżenie...

Galeria zdjęć czytelników

FOT. ADAM SKALSKI 

Prezentujemy dziś wier-
sze autorstwa jednaj
z naszych czytelni-
czek, 21-letniej Moniki
Witon z Wijk aan Zee.
Tworzysz, piszesz po-

ezję? Wyślij nam swoją
twórczość na redak-
cja@goniecpolski.nl,
a my opublikujemy ją
na łamach gazety. Cze-
kamy na Wasze prace!

Kącik poetycki

Bestia
Skonał.
Martwe ciało spowite obcym ciepłem.
Napiętnowane tempem jej oddechu.
Łeb bestii wtulony w rozerwane zwłoki.

Zła.
Żrący kwas stapia skórę każdą kroplą
To, co zhańbione, traci się w niebycie.
Oczy potwora toną w morzu kwasu.

Źródło.
Nie ufaj mu.
Ufaj mi.

Nienasycenie

Głód zakłócany porywami wiatru,
ponadmyślne słowa,
niedosłowne gesty.

Pragnienie.

Obgryziony paznokieć wbity w żebra,
najcenniejsze złoto

Tanie wino
kac.

Trucizna spragnionym.

Poezja

Myśli pisane nie w porę,
Ostatni kurs przepadł.

Przez ogół cenione szaleństwo
ucywilizowano.

Równy oddech – nierówne kroki,
cienie stłoczone na ścianie.

Chaotyczny ryk łuskany po trochu
na nowo scalany.

Krzyk głupca
celowo skierowany w niebyt
spada jak topór na głowę.

Przekleństwo.
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