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Wywiad
Dr Katarzyna Kłosiń-
ska: „igrzyska 
olimpijskie” 
to termin oficjalny

Olimpiad dawnych
czar...
Amsterdam 1928

HUURTOESLAG 
– dodatek do mieszkania

Reklama

Ostatni tydzień upłynął pod zna-
kiem iście tropikalnej pogody. Kto
tylko mógł chłodził się w przydomo-
wych ogródkach, miejskich fontan-
nach czy na pobliskich kąpieli-
skach. Jak podają polskie serwisy
informacyjne holenderskie plaże
zostały dosłownie zadeptane,
a nadmorskie miejscowości, takie
jak Zandvoort czy Bloemendaal,
pękały w szwach.

Niestety miniony weekend obfito-
wał także w wypadki śmiertelne.
W rozmaitych częściach Holandii
zginęły poprzez utonięcie co naj-
mniej 4 osoby – wśród nich jest
dwoje dzieci: roczna dziewczynka
i sześcioletni chłopiec. 

Chłopczyk spędzał dzień z rodzi-
ną w Zevenhuizersplas na Stran-
dweg w Południowej Holandii,
w pobliżu Zevenhuizen. Po połu-
dniu, w okolicach godziny 15: 00
zauważono, że chłopca nie ma. Za-
alarmowano służby ratunkowe,
w akcję poszukiwawczą włączyli
się płetwonurkowie. Po czterech
godzinach znaleziono go nieprzy-
tomnego w wodzie. Chłopiec był
w stanie krytycznym, natychmiast
został przetransportowany do szpi-
tala. Niestety lekarzom nie udało
się go uratować. 

W mieście Barneveld, w północ-
no-wschodniej części Niderlan-
dów, utonęła natomiast roczna
dziewczynka. Jej przypadek bul-
wersuje tym bardziej, iż tragiczny
zdarzenie miało miejsce w przy-
domowym basenie sąsiadów ro-
dziny dziecka.

Zgłoszenie o wypadku i prawdo-
podobieństwie utonięcia policja
otrzymała po godzinie 18: 00 po po-
łudniu. Reakcja była natychmiasto-

wa, służby ratunkowe pojawiły się
na miejscu w ekspresowym tempie
– w tym helikopter ratunkowy. Nie-
stety wysiłki ratowników okazały
się daremne. Rodzinę dziecka oto-
czono opieką psychologiczną.

W dwóch pozostałych przypad-
kach nadal nie odnaleziono ciał
ofiar.

W niedzielę 19 sierpnia zgłoszo-
no zaginięcie 24-letniego obywa-
tela Polski. Wypadek miał miejsce

w Plas Hoornse w pobliżu Gronin-
gen. Świadkowie wydarzenia ze-
znali funkcjonariuszom, iż mężczy-
zna nie potrafił pływać, jednakże
pomimo tego udał się do wody.
W pewnym momencie zanurzył się
i już nie wypłynął na powierzchnię.
Polaka poszukiwały dwie ekipy ra-
tunkowe straży pożarnej oraz spe-
cjalistyczna łódź wyposażona
w echosondę. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Strona    3   

Strona    8   

Strona     10

Tragedie podczas upałówW NUMERZE

FOT. STOCK. XCHNG / DIMITRI CASTRIQUE

UUkkaazzuujjeemmyy  ssiięę
ww ssiieeccii  ggaazzeett

bbeezzppłłaattnnyycchh



Wtorek, 28 sierpnia 2012Temat numeru2

DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Policja zakłada, iż mężczyzna
najprawdopodobniej nie żyje,
natomiast poszukiwania cia-
ła będą prowadzone nadal.

Służby ratunkowe jak co ro-
ku apelują o zachowanie

szczególnej uwagi podczas
przebywania nad wodą,
zwłaszcza w odniesieniu
do najmłodszych. Zakazuje
się zażywać kąpieli po spoży-
ciu napojów alkoholowych,
nakazuje umiar i rozwagę. Na-

wet jeśli jesteśmy dobrymi
pływakami nie podejmujmy
niepotrzebnego ryzyka pod-
czas pływania, zwłaszcza
na nieznanych nam kąpieli-
skach.

MONIKA SZREMSKA

Tragedie podczas upałów

FOT. STOCK. XCHNG / CHRIS EYLESFOT. STOCK. XCHNG / H BERENDS
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Poprawne jest używanie
zarówno słowa „olimpia-
da” jak i „igrzyska olimpij-
skie” – powiedziała PAP dr
Katarzyna Kłosińska, języ-
koznawca, pracownik na-
ukowy Uniwersytetu War-
szawskiego i sekretarz Ra-
dy Języka Polskiego. 

PPAAPP::  CCzzyy  ppoopprraawwnnee  jjeesstt  wwyy--
mmiieennnnee  uużżyywwaanniiee  ssłłóóww  „„oolliimm--

ppiiaaddaa””  ii „„iiggrrzzyysskkaa  oolliimmppiijjsskkiiee””
ww ooddnniieessiieenniiuu  ddoo zzaawwooddóóww
ssppoorrttoowwyycchh,,  kkttóórree  ooddbbyywwaajjąą
ssiięę  ccoo  cczztteerryy  llaattaa,,  ttaakk  jjaakk  nnpp..
oobbeeccnniiee  ww LLoonnddyynniiee??

DDrr  KKaattaarrzzyynnaa  KKłłoossiińńsskkaa::
W tej chwili tak. Rzeczywiście
w starożytności jako „igrzy-
ska” określano zawody spor-
towe, a „olimpiadą” nazywa-
no okres czterech lat między
zawodami. Można też powie-

dzieć, że dawniej słowo „olim-
piada” służyło do rachuby cza-
su, np. „Rzym został założony
w 3. roku 6. Olimpiady” (753
r. p. n. e. – PAP). Dzisiaj okre-
ślamy czas w inny sposób,
mamy kalendarz, daty. A tym-
czasem słowo „olimpiada”
stało się synonimem „igrzysk
olimpijskich”.

PPAAPP::  AA kkttóórree  zz ttyycchh  ookkrree--
śślleeńń  „„oolliimmppiiaaddaa””  cczzyy  „„iiggrrzzyysskkaa

oolliimmppiijjsskkiiee””  jjeesstt  lleeppsszząą,,  bbaarr--
ddzziieejj  ppoojjeemmnnąą  nnaazzwwąą??

KK..  KK..:: „Igrzyska olimpijskie”
są terminem oficjalnym,
a „olimpiada” to słowo po-
toczne. Zresztą, co by się dzia-
ło, gdybyśmy używali słowa
„olimpiada” w dawnym sen-
sie? Zdanie „W czasie ostat-
niej olimpiady zawodnik do-
znał trzech kontuzji” znaczyło-
by „w czasie ostatnich czte-
rech lat między igrzyskami”
– to byłoby wręcz niedorzecz-
ne.

Przy okazji chciałabym po-
wiedzieć, że słowo „igrzyska”
(w tym znaczeniu) ma, tak jak
„mistrzostwa” i „zawody”, tyl-
ko liczbę mnogą.

PPAAPP::  PPoojjaawwiiaa  ssiięę  wwiieellee  ggłłoo--
ssóóww  sspprrzzeecciiwwuu  wwoobbeecc  uużżyywwaa--
nniiaa  tteerrmmiinnóóww  „„oolliimmppiiaaddaa””
ii „„iiggrrzzyysskkaa  oolliimmppiijjsskkiiee””  ww ttyymm
ssaammyymm  zznnaacczzeenniiuu..  CCoo  ppaannii
ssąąddzzii  oo ttaakkiimm  pprrzzeejjaawwiiee  ttrroosskkii
oo jjęęzzyykk??

KK..  KK..::  To nie jest przejaw
troski o język, tylko postawy,
która polega na niedostrzega-
niu, jak zmienia się język? Do-
maganie się, by tę imprezę
sportową nazywano tylko
igrzyskami olimpijskimi, i kry-
tykowanie tych, którzy używa-

ją określenia „olimpiada” jest
przejawem nieliczenia się
z rozwojem języka polskiego.

Znaczenie słowa „olimpia-
da” jako zawodów sporto-
wych, które odbywają się co
cztery lata, było już podane
w „Słowniku języka polskie-
go” pod redakcją prof. Doro-
szewskiego przed około 40 la-
ty, a zapewne było to już daw-
no ugruntowane w polszczyź-

nie. Skoro termin ten istnieje
w naszym języku od tak daw-
na, to nie ma co się przeciwko
temu buntować. Nie zmieni-
my języka, nie będziemy i tak
w stanie przywrócić słowom
znaczeń, które obowiązywały
w starożytności.

PAP – NAUKA W POLSCE, 

PAWEŁ KOZŁOWSKI

Źródło: Serwis Nauka w Polsce

– www.naukawpolsce.pap.pl

3Wywiad
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Po zakończonej dużym
sukcesem pierwszej edycji
wyborów Polaka Ro-
ku 2011 w Holandii, pora
na to, aby po raz kolejny
wybrać wyjątkowych
przedstawicieli Polski i po-
stawić ich w świetle fleszy
z tytułem Polonus 2012. 

Niezależna Kapituła wy-
łoni zwycięzców w pięciu
następujących katego-
riach:

– Biznes,
– Kultura,
– Nauka i Technika,
– Młody Polak Sukcesu,
– Honorowy Polonus.

Kandydaci do tytułów zgła-
szani mogą być do 30 wrze-
śnia 2012 przez organizacje,
grupę osób fizycznych, jak
rownież przez Laureatów
ubiegłorocznej edycji. 

Również Publiczność bę-
dzie mogła wybrać spośród
nadesłanych zgłoszeń swoje-
go zwycięzcę. Głosować
na kandydatów będzie moż-
na na stronie Fundacji Polo-
nus www.polonus.nl 

Na stronie tej znajdą Pań-
stwo również więcej informa-
cji dotyczących zgłaszania
kandydatów oraz przebiegu
wyborów. 

Zwycięzców konkursu po-
znamy podczas uroczystości
wręczenia nagród, która od-
będzie się 17 listopada 2012
w teatrze `t Spant w Bussum.
Galę uświetni unikatowy kon-
cert Kayah oraz Marcina Wy-
rostka przy akompaniamen-
cie grupy Coloriage.

Program uroczystości
18.30 Powitanie gości 
19.00 Uroczyste wręcze-
nie statuetek Polonus 2012 
20.30 Przyjęcie dla gości
z wejściówkami VIP 
21.30 Koncert Kayah
i Marcina Wyrostka z grupą
Coloriage
23.00 Zakończenie Gali
Polonus 2012

Bilety na galę i koncert
będą do nabycia
od dnia 15 sierpnia na stro-
nie internetowej www.polo-
nus.nl lub bezpośrednio
na stronie teatru ‘t Spant
www.spant.org

Wejściówki VIP: 65,00
euro (upoważnia do wejścia
na przyjęcie)

Wejściówki zwykłe
: 29,50 euro (konsumpcja we
własnym zakresie) 

Nie zwlekaj – liczba
miejsc ograniczona!!!

ŹRÓDŁO: MATERIAŁY ORGANIZATORA

POLONUS 2012
Druga edycja wyborów Polaka Roku w Holandii 

W połowie sierpnia zarząd
firmy UNIT 4 odkrył niepra-
widłowości w polskim od-
dziale spółki zależnej.

UNIT4 jest globalnym do-
stawcą oprogramowania biz-
nesowego, który tworzy, do-
starcza i obsługuje oprogra-
mowanie dla biznesu na ca-
łym świecie, obecnym w 19
krajach.

W 2010 roku do tej holen-
derskiej grupy kapitałowej do-
łączyła polska spółka TETA,
działająca od 1987 roku i bę-
dąca jednym z największych
dostawców oprogramowania
biznesowego w kraju.

Oszustwa księgowe zostały

wykryte stosunkowo niedaw-
no, podczas publikacji wyni-
ków półrocznych spółki. 

Nieprawidłowości wystąpiły
w liczbie umów z partnerami
biznesowymi w przeszłości,
które nie zostały uwzględnione
w księgowości lub też zostały
zaksięgowane w sposób nie-
zgodny z procedurami. Odno-
szą się do wielu transakcji
z podmiotami zewnętrznymi,
których dane nie zostały prze-
tworzone w sposób prawidłowy
lub też wcale ich nie przetwo-
rzono. Pierwsza z tego typu
umów została zawarta na dłu-
go przed nabyciem TETY przez
UNIT4 w lipcu 2010 roku. Fir-

ma przejęła polskiego produ-
centa po wojnie licytacyjnej
z brytyjskim konkurentem
– spółką Sage, która oferowała
za TETĘ 37 milionów euro. UNI-
T4 wygrał z propozycją 40 mi-
lionów. Jeszcze w 2009 roku
polska firma odnotowała przy-
chody rzędu 25 milionów euro.

W związku z wykryciem
sprawy firma została zmuszo-
na do ponownego zrewidowa-
nia wyników finansowych
za 2011 rok. Obrót spółki może
okazać się niższy o 8,9 miliona
euro niż wcześniej zgłaszany.
W pierwszych sześciu miesią-
cach 2012 roku spółka zanoto-
wała wzrost sprzedaży o 4 %

w odniesieniu do okresu analo-
gicznego w roku ubiegłym, do-
chodząc do kwoty obro-
tu 230,8 mln euro. UNIT4 pod-
trzymuje jednakże swoje ocze-
kiwania i prognozy w odniesie-
niu do roku bieżącego zakłada-
jąc jednocyfrowy wzrost sprze-
daży i rentowności spółki.

Dochodzenie jest w toku.
Dyrektor polskiej sekcji UNIT4
TETY został natychmiast za-
stąpiony. Jednocześnie firma
podjęła stosowne środki w ce-
lu zapobiegania takim sytu-
acjom w przyszłości.

MONIKA SZREMSKA

Źródło:telegraaf.nl

www.accountancynieuws.nl

UNIT4 odkrył oszustwo
w polskim oddziale

FOT. STOCK. XCHNG / MIROSLAV SÁRIČKA
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Pierwsza edycja wyborów Po-
laka Roku 2011 w Holandii
zakończyła się dużym sukce-
sem. Pokazała, iż Królestwie
Niderlandów jest wielu Pola-
ków ambitnych, wykształco-
nych, pracowitych, odnoszą-
cych sukcesy w różnych dzie-
dzinach. Organizatorzy za-
pewnili mnóstwo atrakcji,
z których główną był koncert
Budki Suflera z gościnnym
występem Izabeli Trojanow-
skiej, na którym wszyscy wy-
śmienicie się bawili. 

Przewodniczącą Kapituły
Konkursu była (podobnie jak
w tym roku) Senator RP Bar-
bara Borys-Damięcka.

W poszczególnych katego-
riach laureatami zostali: Zofia
Kruk-Kassowska (Biznes),
Agata Bartnik (Kultura), Anna
Karawajczyk (Nauka i Techni-
ka), Andrzej Barański (Nauka
i Technika), Natalia Rajewska
(Młody Polak Sukcesu), Tom
Peeters (Honorowy Polonus)
oraz Dominik Groot (Nagroda
Internautów). Serdecznie gra-
tulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć z ubiegłorocznej
gali oraz zachęcamy do udzia-
łu w tegorocznych uroczysto-
ściach wręczenia nagród. Za-
bawa będzie przednia!

DANUTA GANCARZ

FOT. JOLA WOWK

ŹRÓDŁO: POLONUS. NL

POLONUS 2011
Pierwsza edycja wyborów Polaka Roku w Holandii
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Zjeżdżając z amsterdamse
ring w kierunku południo-
wej dzielnicy miasta, mija-
my owalną budowlę z czer-
wonej cegły – stary amster-
damski stadion olimpijski,
gdzie odbyły się IX Letnie
Igrzyska Olimpijskie. 

Stadion ten został specjal-
nie wybudowany z tej okazji
i na widowni mogło za-
siąść 40 tysięcy widzów, co
stanowiło wtedy liczbę impo-
nującą. W igrzyskach uczest-

niczyło 2800 sportowców
z 46 państw. Ówczesne zma-
gania olimpijskie zapisały się
w historii tym, iż były to pierw-
sze igrzyska, w których brały
udział kobiety oraz tym, że
po raz pierwszy w czasie
igrzysk zapłonął znicz olimpij-
ski. Od tamtej pory przyjął się
również zwyczaj, że defiladę
sportowców w dniu otwarcia
rozpoczyna ekipa Grecji, a za-
myka ekipa gospodarzy.

Polska reprezentacja liczy-
ła 79 sportowców i wywalczy-

ła 5 medali – jeden złoty, je-
den srebrny i trzy brązowe.
Igrzyska te wiążą się z bardzo
miłym wspomnieniem dla
nas Polaków. To właśnie tutaj
nasza ówczesna najlepsza
lekkoatletka Halina Konopac-
ka zdobyła pierwszy złoty me-
dal w historii olimpijskich
startów polskich sportowców. 

Halina Konopacka miała
wtedy 28 lat i była aktualną
mistrzynią świata w rzucie
dyskiem i w tej też konkuren-
cji wywalczyła złoto dla repre-

zentacji Polski (przy okazji po-
prawiając swój rekord świa-
ta). Była wszechstronną spor-
tsmenką, biorącą udział we
współzawodnictwie również
w rzucie oszczepem, pchnię-
ciu kulą i skokach wzwyż
i w dal oraz w biegach. Zasły-
nęła również niepowtarzalną
urodą i czerwonym beretem,
z którym nigdy się nie rozsta-
wała. Została wybrana Miss
Igrzysk w Amsterdamie. W ro-
ku 1931 wycofała się z czyn-
nego uprawienia sportu i pró-

bowała swych sił na niwie lite-
rackiej wydając zbiór wierszy.

Była działaczką polskiego
ruchu olimpijskiego. Gdy wy-
buchła II wojna światowa wy-
jechała do Francji, a potem
do Stanów Zjednoczonych.
Zmarła na Florydzie w 1989
roku. Była wielokrotną mi-
strzynią Polski w konkuren-
cjach lekkoatletycznych, zdo-
bywała medale na międzyna-
rodowych zawodach. Wraz te-
nisistką Jadwigą Jędrzejew-
ską, uczestniczką finału wim-

bledońskiego z 1937 roku,
jest uznawana za najlepszą
polska sportsmenkę czasów
dwudziestolecia międzywo-
jennego.

Obecnie stadion amster-
damski został wyremontowa-
ny i odnowiony. Bieżnie i rzut-
nie pokryto tartanem i przy-
stosowano do współczesnych
wymogów. Stadion znowu
służy sportowcom zarówno
do treningów, jak i do zawo-
dów lekkoatletycznych.

TEKST/FOT. TOMASZ RADZIWIŁŁ

Olimpiad dawnych czar...
Amsterdam 1928



9Nasza Holandia

Prokuratura z Venlo w po-
łudniowo-wschodniej czę-
ści Holandii prowadzi
śledztwo w sprawie wyko-
rzystywania pracownic
z Polski.

W największej holender-
skiej firmie zajmującej się
hodowlą pieczarek wykryto
szereg nieprawidłowości.
Polki nie dość, iż znacznie
przekraczały dzienne pen-
sum godzin, to nie miały dni
wolnych od pracy. Otrzymy-

wały zaniżoną wypłatę,
a dodatkowo część swojego
wynagrodzenia musiały od-
dawać w zamian za jedze-
nie, mieszkanie oraz ubez-
pieczenie.

Osobami podejrzanymi
w sprawie są dwie Polki i Ho-
lender – jak podają lokalne
media piastujący funkcję dy-
rektora generalnego.

Już w ubiegłym tygodniu zo-
stały przeszukane cztery far-
my należące do firmy Prime
Champ w pobliżu Venlo. Jed-

nocześnie opolska policja
wkroczyła do dwóch lokali
– biur pośrednictwa pracy,
gdzie w dalszym ciągu werbo-
wano do pracy, podając fał-
szywe informacje o warun-
kach zatrudnienia

Podejrzani zostali wypusz-
czeni z aresztu, jakkolwiek ho-
lenderska prokuratura zapo-
wiada odwołanie się od tej de-
cyzji. Osoby prowadzące
śledztwo twierdzą, iż są w po-
siadaniu żelaznych dowodów
na ewidentne łamanie prawa.

Prokuratura podejrzewa, iż
poszkodowanych mogą być
setki.

Lokalne władze we współ-
pracy z mediami proszą
o kontakt wszystkich, którzy
mają jakiekolwiek informacje
o niewolniczych warunkach
pracy Polek.

Link do formularza
https://fd8. formdesk.
com/arbeidsinspectie/klach-
tenformulier_Polish

MONIKA SZREMSKA

Współczesne niewolnictwo w firmie pieczarkarskiej

FOT. STOCK. XCHNG / MICHAL ZACHARZEWSKI FOT. STOCK. XCHNG / CARLOS PAES



Dziś napiszemy kilka
słów o sprawie dodatku
huurtoeslag jaki wypła-
ca Belastingdienst oso-
bom, które mają niskie
dochody i spełniają wy-
znaczone kryteria do je-
go przyznania.

Huurtoeslag jest to dofi-
nansowanie do mieszkania
dla osób o niskich docho-
dach, które wynajmują
mieszkanie posiadające od-
dzielne wejście, toaletę
i kuchnię. W mieszkaniu ta-
kim trzeba być też zameldo-
wanym. W związku z powyż-
szym osoba, która wynajmu-
je tylko pokój w mieszkaniu,
nie kwalifikuje się do dodat-
ku huurtoeslag.

Belastingdienst bierze też
pod uwagę Twój wiek oraz wy-
znacza maksymalne stawki
opłat za wynajmowane miesz-

kanie. Jeżeli masz do 23 lat,
opłaty za mieszkanie nie mo-
gą przekroczyć kwoty 361,66
euro miesięcznie. Natomiast
u osoby, która ukończyła 23
lata, opłaty za mieszkanie nie
mogą być niższe niż 208,61
euro/miesiąc i nie wyższe
niż 652,52 euro/miesiąc.

W Holandii uwzględnia
się typy opłat za mieszka-
nie:

– „all-in huur” (czynsz +
energia, woda, gaz),

– „kale huur” (czynsz bez
opłat), 

– „servicekosten” (ewentu-
alne dodatkowe koszty: dozor-
cy, oświetlenia osiedla, koszty
sprzątania osiedla, koszty
utrzymania dla usług i tere-
nów rekreacyjnych).

A jakie są progi dochodowe
przy rozpatrywaniu wniosku
o huurtoeslag euro Dla osoby
samotnej dochód nie może

przekroczyć kwoty 21 625
euro rocznie. Natomiast
z partnerem fiskalnym (któ-
rym może być: małżonek,
konkubent, współlokator) nie
można przekroczyć docho-
du 29 350 euro rocznie. Oso-
by samotne powyżej 65 r. ż.
nie mogą przekroczyć docho-
du 20 325 euro rocznie,
a wspólnie z partnerem fiskal-
nym 27 750 euro rocznie.

Składając wniosek o huur-
toeslag musisz wskazać
współlokatorów – osoby które
są zameldowane pod poda-
nym adresem.

Jeżeli mieszkasz z dziec-
kiem do 18-tego roku życia,
Twój próg dochodowy do huur-
toeslag może być podwyższo-
ny. Takie dziecko może zaro-
bić do 4 424 euro rocznie.
Dochód do wysokości tej kwo-
ty nie jest wtedy wliczany i nie
ma on wpływu na wysokość

dodatku. Jeżeli jednak dziec-
ko osiągnie dochód powyżej
tej kwoty, to wtedy jego do-
chód jest doliczany do Twoje-
go dochodu.

Często zdarza się tak, że
spełniasz wszystkie kryteria
i jesteś przekonany o pozytyw-
nej decyzji. Natomiast Bela-
stingdienst przysyła informa-
cję, że nie podałeś wszystkich
współlokatorów i decyzję od-
mowną. Dzieje się tak, kiedy
w Urzędzie Gminy są niewy-
meldowani poprzedni lokato-
rzy i okazuje się, że w miesz-
kaniu w którym mieszkasz
sam, zameldowanych jest
jeszcze np. 6 nieznanych Ci
osób, które pomimo wypro-
wadzki niewymeldowany się.

Obok prezentujemy tabelę
o wysokości miesięcznego do-
finansowania do mieszkania
w 2012r.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ 
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Wtorek, 28 sierpnia 2012Praca, podatki, świadczenia rodzinne10

HUURTOESLAG – dodatek do mieszkania
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W marcu tego roku Wojciech
Mann zrezygnował z prowadze-
nia programu „Szansa na suk-
ces”, ale nie oznacza to, że zna-
ny radiowiec zniknie z anteny
TVP2. Jesienią Mann zaprasza
na swój autorski program „Ko-
cham to, co lubię” z muzyką i go-
śćmi na pierwszym planie.

Ku radości wiernych widzów Woj-
ciecha Manna, wieloletni gospodarz
programu muzycznego „Szansa
na sukces” już jesienią wraca do tele-
wizji z nową propozycją. W weekendy
na antenie TVP2 gościć będzie autor-
ski program rozrywkowy znanego
z przewrotnego i inteligentnego poczu-
cia humoru radiowca, pod tajemni-
czym tytułem: „Kocham to, co lubię”.

„Program pomału się krystalizuje.
Chciałem, żeby było to połączenie

spotkań z gośćmi przed kamerami
z komentowaniem wydarzeń oraz
pewnych wydarzeń językowych i oby-
czajowych. Nie mogę się także wy-
zwolić od mojej miłości – muzyki”
– uchyla rąbka tajemnicy Mann.

W przeciwieństwie do innych pro-
gramów rozrywkowych, które tej je-
sieni po raz kolejny zaleją ramówki
telewizyjne, gośćmi Manna nie będą
gwiazdy i celebryci. Dziennikarz sta-
wia na nowe twarze i talenty mu-
zyczne, które w „Kocham to, co lu-
bię” będą miały szansę zaprezento-
wać się widzom Dwójki.

„Chciałbym, żeby w tym pro-
gramie pokazywały się osoby nie-
lansowane dotąd w innych pro-
gramach, całkiem nowi ludzie.
Omijając formułę typu talent
show, do której nie mam oczywi-
ście żadnych zastrzeżeń, chcę po-

kazać, że można prezentować
ciekawe osoby spoza naszego
areopagu gwiazd” – podkreśla
Mann.

Choć Wojciech Mann niechętnie
zdradza szczegóły nowej formuły, to
można zauważyć, że tym, czym ra-
diowiec kocha i lubi jest zarówno mu-
zyka, jak i wspieranie młodych arty-
stów. Dzięki „Szansie na sukces”,
której był gospodarzem przez 19 lat,
zaistnieli m. in.: Justyna Steczkow-
ska, Andrzej Lampert, Dominika Ga-
węda, Kasia Cerekwicka, Kasia Stan-
kiewicz, Ania Wyszkoni i Ewa Farna.

W ubiegłym roku natomiast
Mann zasiadał w kapitule konkursu
„Talenty Trójki”. Konkurs, organizo-
wany przez Program 3 Polskiego Ra-
dia, pomaga debiutantom na po-
czątku ich drogi artystycznej.

ŹRÓDŁO: PAP LIFE
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Wojciech Mann o swoim nowym programie 
„Kocham to, co lubię”

Osunięcie się gruntu
pod Wisłostradą jest zda-
niem ekspertów związane
z pojawieniem się przy bu-
dowie II linii stołecznego
metra tzw. kurzawki, któ-
ra występuje, gdy grunt
jest tak nasączony wodą,
że zachowuje się jak ba-
gno. Walka z kurzawką
jest niestandardowa
– mówią eksperci. 

W ubiegłym tygodniu pod-
czas prac na budowie sta-
cji II linii metra Powiśle bu-
downiczy natrafili na ciek
wodny. Stacja została zalana,
woda wymyła m.in. grunt
pod tunelem Wisłostrady.
Ruch w tunelu został za-
mknięty; kierowcy korzystają
z objazdów. Zdaniem eksper-
tów problem pojawił się
w związku z tzw. kurzawką.

Jak powiedział PAP prof.
Dariusz Łydżba z Wydziału
Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wro-
cławskiej, kurzawka – czyli
upłynnienie gruntu – jest zja-
wiskiem tak groźnym, że
wspomina o nim każdy pod-
ręcznik geotechniczny.
„W dużym uproszczeniu moż-
na powiedzieć, że aby po-
wstała kurzawka, potrzebna
jest woda i grunt zbudowany
z bardzo drobnych cząstek.
W odpowiednich warunkach
taki grunt przestaje być +cia-
łem stałym nasyconym wo-
dą+ i staje się czymś w ro-
dzaju zawiesiny cząstek sta-
łych w wodzie. Przypomina
pulpę i zachowuje się raczej

jak płyn, a nie jak ciało stałe,
podobnie jak bagna czy ru-
chome piaski” – wyjaśnił
prof. Łydżba.

Mirosław Rutkowski z Pań-
stwowego Instytutu Geologicz-
nego (PIG) potwierdził, że
w pracach przy budowie me-
tra przeszkodziła warstwa sła-
bych gruntów nasiąkniętych
wodą. „Cały tunel warszaw-
skiego metra, zarówno pierw-
szej linii – ukończonej, jak
i drugiej, w budowie, wierci się
m.in. w gruntach słabych i za-
wodnionych” – podkreślił. Jak
dodał, „nie ma żadnych pod-
ziemnych jezior czy rzek”.

Zaznaczył, że usuwanie
skutków awarii i stabilizacja
gruntu wymagają bardzo mo-
zolnej pracy. „Procedura nie
jest standardowa, dlatego po-
trwa długo. Trzeba odizolować

i wymienić grunt; zatamować
wyciek. To skomplikowane.
Każdy taki przypadek jest in-
dywidualny. To nie tak, że wy-
leje się beton i po sprawie”
– powiedział.

Według prof. Łydżby ku-
rzawkę trudno jest przewi-
dzieć, choć znamy warunki
sprzyjające jej pojawieniu. Jak
stwierdził, otwory wiercone
na potrzeby rozpoznania geo-
technicznego są od siebie od-
dalone, teoretycznie mogą
więc ominąć miejsce stwarza-
jące ryzyko.

Jak powiedział, z kurzawką
trudno też walczyć, w dodatku
nie ma na nią jednej, uniwer-
salnej metody. Kiedy wykop
zalewa zwykła woda, można
go osuszać, stosując pompy,
a w przypadku kurzawki bez-
pośrednie zastosowanie

pomp nie jest możliwe. Walka
może polegać na odcięciu do-
pływu wody, np. specjalnymi
stalowymi ścianami, czasami
nawet zamraża się grunt. Sto-
suje się też różne technologie
wzmocnienia, np. zmienia się
konsystencję gruntu za pomo-
cą żwiru.

Prof. Łydżba wspominał,
że widział kiedyś pojawienie
się kurzawki w dużym wyko-
pie. „W jednej chwili stała
tam koparka, w drugiej ope-
rator uciekał po jej ramie-
niu, a sprzęt gwałtownie to-
nął. Takie zjawisko pojawia
się w głębokich wykopach,
np. przy budowie kolekto-
rów kanalizacyjnych” – po-
wiedział. (PAP)

ŹRÓDŁO: 

Serwis Nauka w Polsce – www.na-

ukawpolsce.pap.pl

Eksperci o problemach na budowie metra:
słaby grunt, nasączony wodą
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� ORDER PICKER – Tilburg.
Obowiązki: wprowadzanie za-
mówień do systemu, przygoto-
wywanie i zbieranie zamówień,
prace ze skanerem, obsługa
wózka EPT. Wymagania: dyspo-
zycyjność do pracy na min 6
miesięcy, dobra znajomość ję-
zyka angielskiego, niemieckie-
go lub holenderskiego. Za-
dzwoń: Ven-
ray 0031 478529977, Den
Haag 0031 703633927, Am-
stelveen 0031 204701513,
Tilburg 0031 886886350; Cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
� OPERATOR WOZKA WI-
DLOWEGO HEF&REACH
– Eindhoven/Deurne. Obowiąz-
ki: przygotowywanie i zbieranie
zamówień, obsługa wózka HEF,
REACH, EPT. Wymagania: do-
świadczenie na wózkach, dys-
pozycyjność na minimum 6
miesięcy, dobra znajomość ję-
zyka holenderskiego. Oferuje-
my dodatkowe szkolenia. Za-
dzwoń: Ven-
ray 0031 478529977, Den
Haag 0031 703633927, Am-
stelveen 0031 204701513,
Tilburg 0031 886886350; Cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
� ORDER PICKER – Waal-
wijk. Obowiązki: wprowadzanie
zamówień do systemu, przygo-
towywanie i zbieranie zamó-
wień, prace ze skanerem, ob-
sługa wózka EPT. Wymagania:
dyspozycyjność do pracy
na min 6 miesięcy, dobra znajo-
mość języka angielskiego, nie-
mieckiego bądź holenderskie-
go. Zadzwoń: Ven-
ray 0031 478529977, Den
Haag 0031 703633927, Am-
stelveen 0031 204701513,
Tilburg 0031 886886350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
� OPERATOR WÓZKA WI-
DŁOWEGO – cała Holandia.
Obowiązki: zbieranie towarów

za pomocą wózka zgodnie z za-
mówieniem, załadunek i rozła-
dunek towarów, prawidłowe ich
przewożenie we wskazane miej-
sce; wymagania: znajomość ję-
zyka angielskiego, niemieckie-
go bądź holenderskiego. Za-
dzwoń: Ven-
ray 0031 478529977, Den
Haag 0031 703633927, Am-
stelveen 0031 204701513,
Tilburg 0031 886886350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
� Team Leader. Dla naszego
klienta w Waddinxveen poszu-
kujemy Team Leadera. Wyma-
gania: doświadczenie na po-
dobnym stanowisku, bardzo
dobra znajomość języka pol-
skiego oraz holenderskiego
oraz silna motywacja do pracy.
Zadzwoń: Ven-
ray 0031 478529977, Den
Haag 0031 703633927, Am-
stelveen 0031 204701513,
Tilburg 0031 886886350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
� Malarze – okolic Den Haag
lub Rotterdamu. Dla naszego
klienta poszukujemy pilnie
malarzy z dużym doświadcze-
niem. Kandydaci musza posłu-
giwać się językiem Angielskim
lub Holenderskim! Praca jest
od zaraz! Do obowiązków pra-
cownika należą: malowanie
okien, malowanie drzwi.
O kontakt prosimy osoby
z okolic Den Haag lub Rotter-
damu. Wymagane własne za-
kwaterowanie i transport. Kon-
takt: Duijndam Uitzendgroep
Den Haag, Dierensela-
an 71, 2573 KC Den Haag, Te-
lefoon: 070-4274855, E-mail:
info@duijndamuitzendgro-
ep.nl; Duijndam Uitzendgroep
Capelle aan den Ijssel, Hol-
landsch Diep 63B-C, 2904 EP
Capelle aan den Ijssel; Telefo-
on: 010-8700800, E-mail: in-
fo@duijndamuitzendgroep.

PRACA
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Na Półwyspie Helskim po-
jawił się ostatnio wyjątko-
wy gość – młoda nerpa,
czyli rzadko widywana
na polskim wybrzeżu foka
obrączkowana. Lato w tym
roku jest rekordowe
pod względem obserwacji
trzech gatunków fok wy-
stępujących w Bałtyku
– informuje WWF Polska. 

Jak poinformowali przed-
stawiciele WWF w przesła-
nym PAP komunikacie, mło-
da foka, należąca do gatun-
ku fok obrączkowanych poja-
wiła się w okolicach Kuźnicy
na Półwyspie Helskim.
Po raz pierwszy zauważono
ją w środę.

Chociaż foki obrączkowa-
ne, w odróżnieniu od szarych,
nie występują stale na pol-
skim wybrzeżu, to co roku od-
notowywane są tam wizyty
osobników tego gatunku.

Nerpy są najmniejszymi
z bałtyckich fok. Charaktery-
zują się pierścieniami wyraź-

nie zaznaczonymi na jej ciele
– to właśnie od nich utworzo-
no nazwę gatunku. Zwierzęta
wyróżniają się m.in. krótkim

pyskiem. Foki obrączkowane
występują pojedynczo. Mała
foka pozostaje przez dwa mie-
siące pod opieką matki.

„Obecność tego gatunku fo-
ki w rejonie Kuźnicy, wynikać
może m.in. z obecności w wo-
dach Zatoki Puckiej cierników,

które stanowią część spożywa-
nego przez nią pokarmu – tłu-
maczy Monika Łaskawska
z WWF Polska. – Foka obrącz-
kowana żywi się bowiem głów-
nie małymi rybami”.

Jak podaje WWF, obecnie
foki obrączkowane występują
w Zatoce Botnickiej i Fińskiej.
Ich liczebność jest szacowana
na zaledwie sześć tysięcy
osobników. Jeszcze sto lat te-
mu żyło ich w Bałtyku oko-
ło 200 tysięcy. Poza polowa-
niami, na spadek ich liczby
ma obecnie wpływ m. in. glo-
balne ocieplenie. Foki obrącz-
kowane, inaczej niż foki szare
i pospolite, potrzebują do roz-
rodu pokrywy lodowej. Nad-
mierne ocieplenie powoduje
jej zanik, przez co w okresie
narodzin, w lutym i w marcu
samice fok obrączkowanych
mają trudności z tworzeniem
jam we śniegu, które służą
za schronienie dla foczego
szczenięcia.

„Pamiętajmy o tym, żeby
nie niepokoić foki i nie pod-
chodzić do niej – apeluje Mo-

nika Łaskawska. – Obserwuj-
my ją z daleka. Każdą obser-
wację zgłaszajmy do Błękit-
nego Patrolu WWF, numer te-
lefonu 795536009, lub Sta-
cji Morskiej w Helu, dzwoniąc
pod numer 601889940.
Od tego jak się zachowamy
w czasie spotkania z foką,
może zależeć jej dalszy los”.

Działalność Błękitnego Pa-
trolu WWF jest możliwa dzię-
ki realizacji projektu „Wspar-
cie restytucji i ochrony ssa-
ków bałtyckich w Polsce”
(w skrócie „Ssaki bałtyckie”)
współfinansowanego przez
Unię?pejską ze środków?pej-
skiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Infra-
struktura i środowisko”. Part-
nerami projektu są: Stacja
Morska Instytutu Oceanogra-
fii Uniwersytetu Gdańskiego
i Fundacja Rozwoju Uniwer-
sytetu Gdańskiego.(PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POL-
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Koło Milenijne, atrakcja
Londynu, świeci się wie-
czorem na żółto? To zna-
czy, że kibice na Twitterze
byli dziś zadowoleni z olim-
pijskich sportowców! Ana-
liza nastrojów w sieci jest
możliwa dzięki programo-
wi opracowanemu przez
badaczy z projektu Cybere-
motions. 

Program SentiStrength po-
zwala na automatyczny po-
miar emocji w internecie
– może np. analizować poja-
wiające się w serwisie Twitter
wpisy brytyjskich internautów
dotyczące sportu i automa-
tycznie oceniać, jakie się
w nich kryją emocje. Autorem
programu jest prof. Mike Thel-
wall z brytyjskiego Uniwersy-
tetu Wolverhampton, a jego
praca powstała w ramach ko-
ordynowanego przez Wydział
Fizyki Politechniki Warszaw-
skiej projektu „Cyberemo-
tions – Kolektywne Emocje
w Cyberprzestrzeni”.

Program SentiStrenght do-
starcza danych dla specjalnej
instalacji artystycznej na Kole
Milenijnym – wielkim diabel-
skim młynie, który jest atrak-
cją turystyczną Londynu. Każ-
dego wieczoru pomiary emo-
cji internautów z poszczegól-
nych godzin wyświetlają się
na kole w postaci świateł.
Światła żółte świadczą o emo-

cjach nacechowanych pozy-
tywnie, światła purpurowe
– negatywnie, a światła zielo-
ne przedstawiać mają ko-
mentarze nienacechowane.
Oświetlenie zaprojektowała
bostońska firma technologicz-
no-artystyczna i jest finanso-
wane w ramach projektu
„Energia Narodu”.

Jak w rozmowie z PAP wy-
jaśnił koordynator projektu

„Cyberemotions”, prof. Ja-
nusz Hołyst z Wydziału Fizyki
Politechniki Warszawskiej,
program SentiStrenght ana-
lizuje brytyjskie wpisy i se-
lekcjonuje te z nich, które
wiązać się mogą ze sportem.
Następnie aplikacja spraw-
dza każdy taki wpis m.in.
pod kątem użytego w nim
słownictwa. Bo niektóre sfor-
mułowania mogą świadczyć

o pozytywnym nacechowa-
niu twitta (np. „nice result”
– niezły wynik), a inne – z du-
żą pewnością można zakla-
syfikować jako nacechowa-
ne negatywnie („awful play”
– okropna gra).

Jednak słownictwo to nie
wszystko. Podczas oceny
wpisów pod uwagę brane są
również występujące w ko-
mentarzu znaki specjalne

– np. wykrzykniki czy znaki
zapytania. Nie bez znaczenia
jest również kolejność okre-
śleń pozytywnych i negatyw-
nych. To właśnie na tej pod-
stawie SentiStrenght może
niekiedy rozpoznawać w wy-
powiedziach użytkowników
np. ironię. Prof. Hołyst poda-
je przykład, że jeśli na po-
czątku wiadomości pojawi
się dużo sformułowań pozy-

tywnych – a na końcu – ne-
gatywna, program może ta-
ką wypowiedź uznać za iro-
niczną.

Program SentiStrenght uży-
wany jest nie tylko podczas
igrzysk. Prywatne firmy za je-
go pomocą badają już popu-
larność w sieci swoich marek.
Dzięki temu są na bieżąco
z reakcjami konsumentów
na pojawienie się nowych pro-
duktów czy znają podejście
klientów do danej marki. Prof.
Hołyst zdradza, że z Senti-
Strenght korzystają również
politycy. Automatycznie anali-
zują dzięki niemu reakcje in-
ternautów np. na pewne wy-
darzenia.

Na razie SentiStrenght mo-
że analizować wypowiedzi
m.in. w języku angielskim,
hiszpańskim lub niemieckim,
ale naukowiec z PW zapew-
nia, że jeśli znajdą się inwe-
storzy, program będzie można
dostosować również do anali-
zy komentarzy w języku pol-
skim.

Projekt „Cyberemotions
– Kolektywne Emocje w Cy-
berprzestrzeni” rozpoczął się
w 2009 r. i finansowany jest
ze środków unijnych. Uczestni-
czą w nim ośrodki naukowe
z 6 państw.

PAP – NAUKA W POLSCE, 

LUDWIKA TOMALA

ŹRÓDŁO: 

Serwis Nauka w Polsce 

– www.naukawpolsce.pap.pl

Nerpa, czyli foka obrączkowana wakacjuje 
na Półwyspie Helskim

Olimpijskie cyberemocje pod kontrolą naukowców

FOT. STOCK. XCHNG / NORDWEST-KRANKENHAUS SANDERBUSCH

FOT. STOCK. XCHNG / NIMALAN THARMALINGAM



Dzięki dochodowym kon-
traktom z markami odzieżo-
wymi, jak H and M, Adidas
i Armani, David Beckham
zaledwie w ciągu roku zgro-
madził na swoim koncie 13
mln funtów. Co oznacza, że
dziennie piłkarz inkasuje
na swoim koncie średnio 36
tys. funtów.

Do wszystkich dochodów
Beckhama doliczyć należy
również wpływy z wynagro-
dzenia z klubu piłkarskiego
LA Galaxy, które wynoszą 2,5
mln. Jednak w zestawieniu
z sumami, jakie oferują rekla-
modawcy wpływy z klubu to
raczej drobne kieszonkowe...

Domowe konto Beckha-
mów zasila również prężnie

działająca na rynku mody Vic-
toria. Szacuje się, że jej linia
odzieżowa osiągnęła, w ciągu
pierwszych trzech miesięcy
ubiegłego roku przychody
w wysokości ponad 15 mln
funtów. Zaś wartość jej firmy
wyceniana jest na 30 mln fun-
tów.

To czyni Beckhamów jedną
z najlepiej zarabiających par.

Dzięki wspólnym wpływom
para zajęła trzecie miejsce
na corocznej liście „Forbes”
najlepiej opłacanych par
show-biznesu. W sumie w cią-
gu roku na ich konto spłynę-
ło 54 mln dolarów, z czego 46
mln jest zasługą Davida Bec-
khama.

(VOGUE)

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Amerykański portal TMZ
specjalizujący się w donie-
sieniach z życia wyższych
sfer zamieścił zdjęcia ro-
zebranego do rosołu trze-
ciego w sukcesji do tro-
nu 27-letniego Harryego
w towarzystwie dziewcząt,
z którymi grał w rozbiera-
nego biliarda.

Zdjęcia najprawdopodob-
niej pochodzą z piątku, gdy
książę po nocnej imprezie
w Grand Hotelu MGM w Las
Vegas zaprosił grupę dziew-
cząt do swego apartamentu
w hotelu Wynn, gdzie zabawia-
no się w rozbieranego biliarda
(rodzaj rozbieranego pokera).

Harry'emu nie dopisywało
szczęście i musiał się roze-
brać do rosołu. Został sfoto-
grafowany w stroju Adama

tylko z czerwoną gwiazdką za-
słaniającą „królewskie klejno-
ty”, jak Anglicy nazywają in-
tymne części anatomii. Nie
wiadomo, czy był świadom,
że jest fotografowany.

Ze względu na obowiązują-
ce w Wlk. Brytanii prawo
chroniące prywatność rodziny
królewskiej „Daily Telegraph”,
„Sun” i „Mirror” publikują
zdjęcia mniej ambarasujące
dla wnuka Elżbiety II wykona-
ne nieco wcześniej na base-
nie, na których występuje
w spodenkach kąpielowych
i kapeluszu.

Amerykański portal Huff
Post wyzbyty takich ograni-
czeń przedrukował zdjęcia
za TMZ. Na jednym z nich
książę rozebrany do rosołu
obejmuje naguskę w hotelo-
wej suicie dla VIP-ów ze sto-
łem biliardowym w tle.

Rzecznik Clarence House
nie skomentował tych donie-
sień. Były szef osobistej
ochrony rodziny królewskiej
Dai Davies w wypowiedzi dla
„Mirrora” mówi o księciu
Harrym jako „o młodym
człowieku, który kipi testo-
steronem” i upilnować go
trudno, tym bardziej, że nie
można mu odmówić prawa
do prywatnego życia.

Harry zatrzymał się w „mie-
ście grzechu”, którym jest sły-
nące z hazardu Las Vegas
w drodze powrotnej z San Die-
go, gdzie brał udział w impre-
zie charytatywnej zorganizo-
wanej przez tamtejszą szkołę
dla pilotów helikopterów. Har-
ry szkolił się w USA na heli-
kopterach atakujących Apa-
che i wyróżnił się dobrym wy-
nikiem.

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Reżyser Martin Scorsese
został pozwany przez pro-
ducenta Vittoria Cecchia
Gori o niewywiązanie się
z umowy. Scorsese 22 lata
temu miał wyprodukować
film „Silence”, w którego
powstanie producent zain-
westował 750 tys. dolarów.

Legendarny hollywoodzki
reżyser, Martin Scorsese,
twórca takich filmów jak
„Taksówkarz”, „Wściekły
byk”, czy „Chłopcy z ferajny”,
został oskarżony o niewywią-

zanie się ze swoich zobowią-
zań. Producent i szef wytwór-
ni Vittorio Cecchi Gori twier-
dzi, że zainwestował 750 tys.
dolarów w powstanie filmu,
który wyreżyserować miał
Scorsese i do tej pory tego
nie zrobił. W 1990 roku reży-
ser miał podpisać kontrakt
na realizację obrazu „Silen-
ce”, opartego na japońskiej
powieści.

Jak twierdzi Gori, reżyser
opóźniał pracę nad filmem,
by móc wyreżyserować „In-
filtrację”, „Wyspę tajemnic”

i „Hugo”. Jak relacjonuje
producent, Scorsese zgodził
się w 2004 r. wyreżysero-
wać „Silence”, ale zaanga-
żował się w następną pro-
dukcję filmową „The Wolf of
Wall Street”.

Według pozwu, Martin nie
zapłacił mu jeszcze wszyst-
kich należności za opóźnienia
planu zdjęciowego.

Sam Martin Scorsese nie
wypowiedział się jeszcze
na ten temat.

(www. contactmusic. com)
ŹRÓDŁO: PAP LIFE
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David Beckham inkasuje dziennie
36 tys. funtów

Książę Harry 
znów skandalizuje

Martin Scorsese pozwany o film,
który miał powstać 22 lata temu

Reklama
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Aromat świeżo parzo-
nej kawy obudzi nawet
największego śpio-
cha.  Kawa na dobre
wpisała się w scena-
riusz naszych dni. Pi-
jamy ją do śniadania,
po obiedzie, do dese-
rów lub raczymy się
nią w pracy. 

Dzięki swojej goryczce jest
doskonałym dodatkiem
do deserów. Kiedy popijamy
kawę jedząc coś słodkiego,
możemy doświadczyć pełni
smaków. Jest również świet-
na, aby wykorzystywać ją ja-
ko składnik do wypieków
i deserów. Możesz używać
kawy rozpuszczalnej (kiedy
nie chcesz rozrzedzać konsy-
stencji dania) lub zaparzonej
esencji.

Jednym z najsłynniejszych
deserów z kawą jest tiramisu.
Każdy z nas zna jego smak.
Moje dwie propozycję są jed-
nak mniej tradycyjne. Pole-
cam upiec kawowe muffiny
z białą czekoladą – są wilgot-
ne i bardzo wciągające. Kawo-
wy creme caramel to deser
bardziej wykwintny, napraw-
dę warto spróbować!

Kawowy creme caramel:
200 ml śmietany kremówki
200 ml mleka
4 jajka
200 g cukru
łyżka rozpuszczalnej kawy
2 łyżki wody

Kawę rozpuść w 2 łyżkach
wody i razem ze 150 g cukru
podgrzewaj tak długo, aż po-
wstanie bursztynowy karmel.
Cały proces powinien po-
trwać ok. 10 minut. Przelej
karmel do 4 miseczek żaro-
odpornych.

Na krem zagotuj mleko,
śmietanę wanilię i 50 g cu-
kru. Roztrzep jajka w misce
i zalej je zagotowanymi pły-
nami. Należy to robić cienką
strużką, aby nie zrobiła się ja-
jecznica. Rozlej krem do mi-
seczek, włóż do brytfanny
i wlej pomiędzy nie gorącą
wodę. Piecz w 150 stopniach
ok. 35-40 minut. Odstaw

do ostygnięcia, włóż do lo-
dówki. Kiedy będą już zupeł-
nie zimne, odspój krem
od ścianek miseczek przy po-
mocy noża i ostrożnie od-
wróć deser do góry dnem
na talerzu.

Muffiny kawowe z białą
czekoladą:

190 g mąki
100 g cukru
50 g posiekanej białej czeko-
lady
2 łyżki kawy rozpuszczalnej
1 jajko
80 ml oleju
80 ml mleka
1 łyżeczka proszku dopieczenia

Zmieszaj razem suche
składniki. Do szklanki daj olej,
jajko i mleko – płynów w su-
mie musi wyjść szklanka. Wy-
mieszaj wszystkie składniki
bardzo szybko, ciasto powin-
no być grudkowate. Jeżeli bę-
dziesz mieszać zbyt długo,
muffinki będą twarde i suche.
Przełóż ciasto do 12 foremek
i piecz w 200 stopniach przez
ok. 20 minut. Są gotowe
w momencie, gdy po włoże-
niu do środka patyczka, pozo-
staje on suchy. Wystudź muf-
finy na kratce. 

TEKST/FOT. JANKA POMIANOWSKA

Kawa

� TTrraannssppoorrtt  –– ooffeerruujjęę:: SPEED
TRAVEL Transport Osobowy Lubu-
skie Dolnośląskie Opolskie Ślą-
skie Łódzkie Świętokrzyskie Lu-
belskie Mazowieckie
tel+48668799633 www.speed-
-travel.pl
� NNaauukkaa:: 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@neder landsle-
ren.pl>; http://www.nederland-
sleren.pl/
� UUssłłuuggii  –– iinnnnee::  Jak odkładać
na emeryturę w Unii? Agent PZU
Zycie S.A. w Hadze oferuje: możli-
wość odkładania na emeryturę
za granicą, ubezpieczenie termi-

nowe indywidualne i dla rodzin,
ubezpieczenia kapitałowe na ży-
cie i dożycie, ubezpieczenia z fun-
duszem inwestycyjnym, polisy
posagowe dla dzieci. Ubezpiecze-
nia działają na całym świecie!
U nas załatwisz wszystko po pol-
sku. Zapraszamy! Kontakt:
Tel.+31 620 790 800,
+31 642 471 051 Pośrednic-
two Finansowe, Kraków.
� PPrraawwnniiccyy:: KANCELARIA ADWO-
KACKA Aleksandra Nowak. Kan-
celaria Adwokacka adwokat Alek-
sandra Nowak oferuje wszech-
stronną pomoc prawną osobom
fizycznym oraz podmiotom pro-
wadzącym działalność gospodar-
czą. Rozwody, alimenty, spadki,
darowizny, pisanie pism proceso-

wych,, sporządzanie apelacji i ka-
sacji, występowanie w postępo-
waniu egzekucyjnym oraz windy-
kacja roszczeń, udzielanie porad
i konsultacji prawnych, sporzą-
dzanie ekspertyz i opinii praw-
nych oraz wiele innych w zależno-
ści od indywidualnych potrzeb
klienta. Kontakt: Kancelaria Ad-
wokacka, adw. Aleksandra No-
wak, ul. Reymonta 28/13, 45-
072 Opole, tel./fax:
+48 77 453 98 02, tel. kom.:
+48 503 911 471.
� ZZddrroowwiiee  ii uurrooddaa:: Masaż leczni-
czy, kosmetyczny, wysmuklający.
Dyplomowany fizjoterapeuta,
wieloletnie doświadczenie. Pro-
szę dzwonić po godz. 19.
Tel. 0619115457.

KAWOWY CREME CARAMEL

KAWOWY CREME CARAMEL

MUFFINY KAWOWE Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ
MUFFINY KAWOWE Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ

OGŁOSZENIA DROBNE
Reklama



15Rozmaitosci

� Vreeswijkstraat, Haga.
Mieszkanie (80m2) z balko-
nem 3/4 pokoje, umeblowane
i wyremontowane. Centralne
ogrzewanie, panele. Pięk-
na kuchnia!! Osobna łazienka
z wanną oraz pralką! OD ZARAZ.
Czynsz euro 750,- excl. G/L/W;
borg- 1msc; maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Roerstraat, Haga. Do wyna-
jęcia/kupienia luxusowe 2-pię-
trowe mieszkanie (70m2) z ta-
rasem i ogrodem, 2 pokoje. No-
wa kuchnia, nowoczesna ła-
zienka. Centralne ogrzewanie,
panele. Plastikowe okna. OD
ZARAZ. Czynsz euro 900, – excl.
G/W/L; Kupno euro 199.000,-
; borg- 1msc; maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Plassingel, Rotterdam.
Do wynajęcia/kupienia luxuso-
we 3-pietrowe mieszkanie
(120m2) z balkonem i ogro-
dem, 5 pokoi. Wyposażo-
na kuchnia, centralne ogrzewa-
nie, panele. Plastikowe okna.
OD ZARAZ. Czynsz euro 1000,
– excl. G/W/L; kupno
euro 209.000,-; borg- 1msc;
maklerskie 1msc + 19% BTW.
Elegance House, Zichtenbur-
glaan 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Paulus Potterstraat, Schie-
dam. Wynajmę nowoczesny 2-
poziomowy dom z tarasem, 6
pokoi. Centralne ogrzewanie
oraz podlogowe. Plastikowe
okna. Luxusowa kuchnia i ła-
zienka. OD ZARAZ. Czynsz

euro 1100, – excl. G/L/W; borg
euro 2200,-; maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Leyweg, Den Haag. Wynajmę
z własnym ogródkiem, 2/3 po-
koje. Nowoczesna łazienka, du-
ży salon, kuchnia z wyposaże-
niem, centralne ogrzewanie,
plastikowe okna, częściowo
umeblowane. OD ZARAZ.
Czynsz: euro 875, – excl.
G/L/W, borg euro 875,- ce-
na kupna: euro 145.000,-; ma-
klerskie 1msc + 19% BTW. Ele-
gance House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Smaragdhorst, Den Haag,
na 3 piętrze (winda) z balko-
nem, 4 pokoje, niumeblowane,
centralne ogrzewanie i plastiko-
we okna, podłoga w surowym
stanie, duży salon. OD ZARAZ.
Czynsz euro 825, – excl.
G/L/W, borg euro 1650, – ma-
klerskie 1msc + 19% BTW. Ele-
gance House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Van Halewijnlaan, Voorburg,
z ogrodem, 2/3 pokoje. Salon
z wbudowaną szafą, łazienka
z wanną, osobna kuchnia
z wszelką aparaturą, plastikowe
okna. Od 1-go września. Czynsz
euro 800, – excl. G/L/W, borg
za 2 msc = euro 1600, makler-
skie 1msc + 19% BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.

� Plataanstraat, Den Haag.
Wynajmę mieszkanie na 2-gim
piętrze z balkonem, 3 pokoje.
Salon z wbudowaną szafą, od-
dzielną kuchnią z aparaturą
i pralką. Posiada centralne
ogrzewanie. OD ZARAZ. Czynsz
euro 800,- incl. G/L/W; borg-
- 1msc; maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Soestdijksekade, Den Haag.
Wynajmę mieszkanie na 1-
wszym piętrze z balkonem, 4
pokoje, salon z kominkiem,
wbudowanymi szafami, osob-
na kuchnia, centralne ogrzewa-
nie. OD 1-go WRZEŚNIA. Czynsz
euro 775, – excl. G/L/W, borg
za 1,5 msc = euro 1.550,-; ma-
klerskie 1msc + 19% BTW. Ele-
gance House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Paul Krugerlaan, Den Haag.
Wynajme ładne, duże mieszka-
nie na 1-wszym piętrze, 5 po-
koi. Duży salon, osobna kuch-
nia z kuchenką i lodówką, cen-
tralne ogrzewanie, plastikowe
okna. OD ZARAZ. Czynsz
euro 775, – excl. G/L/W, borg
euro 775,-; maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Nicolaas Tulpstraat, Den
Haag. Wynajmę mieszkanie,
całkowicie odnowione na 2-
gim pietrze z tarasem, z pół-
-otwartą kuchnią z aparaturą
i ‘barkiem”, centralne ogrze-
wanie. Od 1-go września.
Czynsz euro 775,- incl.
G/L/W /TV/Internet, borg

euro 775,- maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Vreeswijkstraat, Den Haag.
Wynajmę mieszkanie umeblo-
wane, odremontowane na 2-
gim piętrze z balkonem, 3/4
pokoje, częściowo otwarta
kuchnia, z pełnym wyposaże-
niem. OD ZARAZ. Czynsz
euro 750, – excl. G/L/W, borg
za 1,5 msc= euro 1.162,5,-
maklerskie 1msc + 19% BTW.
Elegance House, Zichtenbur-
glaan 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Werkhovenstraat, Den Haag.
Wynajmę luksusowe mieszka-
nie na 1-wszym piętrze, 3 poko-
je, bardzo nowoczesna kuchnia
z pełnym wyposażeniem, od-
dzielny schowek na rowery.
OD 6-sty SIERPNIA. Czynsz
euro 695,- excl. G/L/W, borg
euro 695,- maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Kepplerstraat, Den Haag.
Wynajmę mieszkanie na 1-
wszym piętrze z balkonem, 3
pokoje. Posiada centralne
ogrzewanie. Plastikowe okna,
podłoga wyłożona panelami.
OD 1-go września. Czynsz
euro 650,- excl. G/L/W, borg
euro 650,- maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.

� Laan Van Meerdervoort,
Den Haag. Wynajmę mieszka-
nie na 1-wszym piętrze z bal-
konem, 3 pokoje, bardzo duży
salon, nowoczesna kuchnia
z aparaturą, centralne ogrze-
wanie. Podloga z panelami.
Czynsz euro 895,- excl.
G/L/W, borg euro 895,- ma-
klerskie 1msc + 19% BTW.
Elegance House, Zichtenbur-
glaan 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Soestdijksekade, Den Haag.
Wynajmę mieszkanie na 1-
wszym piętrze z balkonem, 4
pokoje, salon z kominkiem. Od-
dzielna kuchnia z aparaturą. OD
ZARAZ. Czynsz euro 775,- excl.
G/L/W, borg za 1,5 msca =
euro 1162,5,- makler-
skie 1msc + 19% BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Apeldoornselaan, Den Haag.
Wynajmę mieszkanie na 2-gim
piętrze z balkonem, 4 pokoje.
Duży salon, podłoga z drewnia-
nych desek, plastikowe okna
i centralne ogrzewanie. OD 1-go
października. Czynsz euro 798,-
excl. G/L/W, borg euro 798,-
maklerskie 1 msc + 19% BTW.
Elegance House, Zichtenbur-
glaan 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Cartesiusstraat, Den Haag.
Wynajmę mieszkanie na 1-
wszym piętrze, 3 pokoje, luk-
susowa kuchnia z aparaturą,
plastikowe okna, podłoga
z panelami. OD 1-go września.
Czynsz euro 695,- excl.
G/L/W, borg euro 695,- ma-
klerskie 1msc + 19% BTW.
Elegance House, Zichtenbur-

glaan 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Usselincxstraat, Den Haag.
Wynajmę mieszkanie z balko-
nem, 3 pokoje, umeblowane,
łazienka z wanną. Podłoga
z panelami oraz centralne
ogrzewanie. OD 1-go sierpnia.
Czynsz euro 875,- excl.
G/L/W – incl. meble, borg
za 1,5 msca = euro 1.162,5,-
maklerskie 1msc + 19% BTW.
Elegance House, Zichtenbur-
glaan 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Marcelistraat, Den Haag.
Wynajmę ładne mieszkanie
na parterze z ogrodem, 2 poko-
je, jasny salon, osobna, duża
kuchnia aparaturą, centralne
ogrzewanie. OD ZARAZ. Czynsz
euro 875,- excl. G/L/W, borg
euro 875,- maklerskie 1msc
+ 19% BTW. Elegance House,
Zichtenburglaan 31, 2544 EA
Den Haag; tel. 0616 152 409
(Lena – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.
� Schenkkade, Den Haag.
Wynajmę ładne mieszka-
nie, 2 pokoje (salon, 1 sypial-
nię). Jasny salon, otwarta
kuchnia z aparaturą, central-
ne ogrzewanie, okna plasti-
kowe i podłoga z panelami.
OD ZARAZ. Czynsz euro 675,-
incl. G/L/W, borg euro 675,-
maklerskie 1msc + 19% BTW.
Elegance House, Zichtenbur-
glaan 31, 2544 EA Den Ha-
ag; tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071.

Ogłoszenia – domy/mieszkania/pokoje
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Dziękujemy za wszystkie li-
sty. Najciekawsze opubli-
kujemy na naszych ła-
mach. Piszcie do nas
na redakcja@goniecpol-
ski.nl

Witam 
Szanowną Redakcję,

Chc ia łbym przedsta -
wić swoją opinię na te-
mat artykułu „Bez pracy
nie ma kołaczy”.  Wła-
dze Holandi i  same są
sobie winne zaistniałej
sy tuac j i .  Prawo pracy
w Holandii  chroni pra-
cownika i po określo-
nym czas ie  pracy  d la
jednego pracodawcy
„należy”  s ię  kontrakt
na sta łe .  Pracodawcy
nie  przedłużają  umów
(bo umowa na stałe jest
d la  n ich  uwiązaniem
z pracownikiem), wolą
nowego pracownika,
a ten ,  k tóremu n ie
przedłużono umowy pu-
ka do urzędu po zasi-
łek. Dotyczy to nie tylko
Polaków i wynika z fak-
tu, iż większość praco-
dawców, którzy stosują
takie praktyki,  nie płaci

wygórowanych pens j i ,
więc pracują u nich ob-
cokra jowcy .  Emigrant
idzie na zasiłek i na je-
go  mie jsce  zazwycza j
wskakuje  inny  cudzo -
ziemiec. Nowi emigran-
ci  przyjeżdżają do pra-
cy,  a zwalniani nie wy-
jeżdżają i koło się za-
myka. Urząd nie spraw-
dza czy rzeczywiście nie
ma pracy u pracodawcy
od którego przyszedł
bezrobotny .  Jakby
sprawdzi ł  stan zatrud-
nienia, szybko wykryłby
zamianę na nowego
pracownika. 

Sam ostatnio przesze-
dłem taką drogę. Prze-
pracowałem w jednej
agencji pracy trzy i pół
roku i ani agencja przez
którą pracowałem nie
chciała mi dać kontrak-
tu na stałe, ani firma
w której wykonywałem
pracę nie była zaintere-
sowana kontraktem.
W ostatnim dniu mojej
pracy agencja przysłała
do firmy nowego pra-
cownika, który właśnie
przyjechał z Polski. Po-
wiedziano mi wprost,
przerwa minimum trzy

miesiące i mogę wrócić
do pracy. Mam sobie je-
chać do Polski ,  iść
na zasiłek lub znaleźć
inną pracę. Poszedłem
na zasi łek,  z racj i  że
przepracowałem bez
przerwy 12 i pół roku
w Polsce plus w Holan-
dii 3,5 – przyznano mi
zasiłek na 16 miesięcy.
Dostałem od pracodaw-
cy pismo, iż wedle pra-
wa moja umowa wygasa
i życzą mi powodzenia.
W urzędzie pracy to star-

czyło by dostać zasiłek. 
Dlaczego nikt nie

sprawdza pracodawców,
a w szczególności agen-
cj i  pracy, których jest
kilka tysięcy. Niech każ-
da z nich w taki sposób
zwolni pracownika i ma-
my kilka tysięcy bezro-
botnych wymienionych
na nowych pracowników. 

Z poważaniem

Rafał (nazwisko
do wiadomości redakcji)

NA WESOŁO �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �

DDżżeenntteellmmeenn  rroozzmmaawwiiaa  zzee
sswwoojjąą  ssąąssiiaaddkkąą::

– Madame, słyszałem
wczoraj jak Pani śpiewała.

– Tak tylko, dla zabicia cza-
su – odpowiada zawstydzona
dama.

– Straszną broń Pani wy-
brała, Madame!

–– CChhcciiaałłaabbyymm  ccoośś  pprraakk--
ttyycczznneeggoo  ddoo ppookkoojjuu  ddzziieennnnee--
ggoo  –– mmóówwii  kkoobbiieettaa  ww sskklleeppiiee
zz ddyywwaannaammii..

– A ile Pani ma dzieci?
– Sześcioro.
– To najpraktyczniejszy był-

by asfalt...

–– TTaattuussiiuu,,  cczzyy  ttyy  wwiieesszz,,  żżee
mmaammaa  jjeesstt  lleeppsszzyymm  kkiieerroowwccąą
oodd cciieebbiiee??

– Chyba żartujesz?
– Uwierz mi. Sam mówiłeś,

że przy zaciągniętym hamul-
cu ręcznym samochód nie ru-
szy z miejsca, a mama wczo-
raj przejechała prawie 15 ki-
lometrów!

DDzziiaaddeekk  ooppoowwiiaaddaa  wwnnuucczz--
kkoowwii::

– A wiesz wnusiu, że kiedyś
to w sklepach był tylko ocet?

– Jak to dziadku? W ca-
aaałym Carrefourze?!

SSzzcczzyytt  ppiijjaańńssttwwaa::  

Upić ślimaka tak, żeby
do domu nie trafił.

OOjjcciieecc  ppiiąąttkkii  ddzziieeccii  wwyyggrraałł
zzaabbaawwkkęę  ww llootteerriiii..  ZZaawwoołłaałł
sswwoojjee  ddzziieecciiaakkii  ii ssppyyttaałł,,  kkttóórree
zz nniicchh  ppoowwiinnnnoo  oottrrzzyymmaaćć  pprree--
zzeenntt::

– Kto jest najbardziej po-
słuszny? – spytał – Kto nigdy
nie pyskuje mamie? Kto robi
wszystko, co każe? 

Pięć głosików odpowie-
działo jednocześnie:

– Dobra, tato, możesz za-
trzymać zabawkę.

JJeeddeenn  pprrzzeeddsszzkkoollaakk  mmóówwii
ddoo ddrruuggiieeggoo::

– U mnie modlimy się
przed każdym posiłkiem.

– U mnie nie. Moja mama
bardzo dobrze gotuje.

RRoozzppaacczzlliiwwiiee  ppłłaacczząącceeggoo
ssyynnaa  ppyyttaa  ssiięę  oojjcciieecc::

– Dlaczego płaczesz syn-
ku?

– Zgubiłem moje 10.- zł,
odpowiada syn.

– Nie płacz, dam ci 10.- zł
Dziecko się uspokoiło,

a po chwili wpada jeszcze
w większą rozpacz.

– Co się stało synku? – py-
ta ojciec.

– Gdybym nie zgubił tam-

tych 10.- zł, to miałbym te-

raz 20.- zł.

DDwwiiee  bblloonnddyynnkkii  ww sskklleeppiiee

rroozzgglląąddaajjąą  ssiiąą  zzaa cciiuucchhaammii..

PPooddcchhooddzzii  eekkssppeeddiieennttkkaa::

– W czym mogę pomóc?

– Szukam ciekawej su-

kienki na lato.

– Jakie ma pani wymiary?

–170cm,50kg,90/60/90...

Na to koleżanka:

– No co ty Gośka?! Nie je-

steś na Gadu-Gadu!

Listy do redakcji Kącik poetycki

TTwwoorrzzyysszz,,  ppiisszzeesszz  ppooeezzjjęę??  WWyyśślliijj  nnaamm  sswwoojjąą  ttwwóórrcczzoośśćć
nnaa rreeddaakkccjjaa@@ggoonniieeccppoollsskkii..nnll,,  aa mmyy  ooppuubblliikkuujjeemmyy  jjąą  nnaa łłaa--

mmaacchh  ggaazzeettyy..  CCzzeekkaammyy  nnaa WWaasszzee  pprraaccee!!

Marznąć
Okrywasz mnie
widmem wiary

zakrywając wstyd
chcesz zawsze być
bliżej mego ciała

Okrywając mnie
zakrywasz swoją
marznącą twarz

odkrywając smak
zimnych pobudzeni

Zawsze tak marznę
nie stojąc na dworze

przy ciepłym kominku
ogrzewamy się wzajemnie

tuląc serca ku sobie

Nie wiem jak dalej
potoczy się miłość

nie będzie już róż, więc
zepchnięci w przepaść

będziemy marznąć!

Bo czasami

Bo to tak czasami bywa
układasz się do snu latem

zasypiając już jesienią
bo zimą jakoś brak czasu

Bo to tak czasami bywa
że odchodzisz od bliskich
by być sercem z sercem

twym największym uczuciem

Bo to tak czasami bywa
że krzywdzimy swymi czynami

swymi wątłymi umysłami
ludzi miłujących życie swoje

Bo to tak czasami bywa
iż po cichu idzie czas

dotyka nas powoli dając
głupim do myślenia
że to tak już bywa...

Prezentujemy dziś wiersze autorstwa Rafała Grzywnowicza. Au-
tor urodził się w Bartoszycach. Rocznik „77. Ukończył wydział Hi-
storii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest
już po debiucie – we wrześniu 2011 roku wydał swój pierwszy to-
mik poezji pt. „Rozdarci”. Znajduje się w nim zbiór wierszy miło-
snych, poezji o Bogu, poezja o przyjaźni, o życiu i śmierci. Każdy
odnajdzie coś dla siebie. Jest również dziennikarzem obywatel-
skim, ponieważ słowo pisane to jego pasja. Szkoli się, doskonali
swój warsztat. Pracuje nad nowymi wierszami.
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