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Wywiad

Mikołejko: ludzie
ogarnięci chciwością
niszczą sami siebie

Scheveningen 
– pożegnanie lata

Sprawiedliwe 
wynagrodzenie 
dla Polaków

Reklama

Staatssecretaris We-
ekers chce, żeby decyzje
z rozliczeń podatkowych
były wydawane w ciągu 3
miesięcy od złożenia roz-
liczenia w przypadku, kie-
dy Belasting będzie prze-
konany, że rozliczenie
jest prawidłowe i bez-
błędne (tak więc o wiele
szybciej niż jest to teraz),
a termin sprawdzania
rozliczeń zostanie wydłu-
żony z 5 aż do 12 lat. 

Weekers chce również
udostępnić wszystkim podat-
nikom własne skrzynki ma-
ilowe za pomocą których
można będzie się komuniko-
wać bezpośrednio z Belastin-
giem. Tym sposobem oso-
bom partykularnym będzie
łatwiej rozliczenie zmienić
lub skorygować, jeśli już zo-
stało wysłane.

W późniejszych planach
jest zniesienie decyzji po-
czątkowych i zastąpienie ich

przez normalne decyzje.
Dzięki temu wysłanie zmian
do tych decyzji stanie się ła-
twiejsze.

Wymiana listów miedzy
Belastingiem a podatni-
kami zostanie zastąpiona

możliwością wprowadza-
nia zmian w rozliczeniu
do półtora roku po złoże-
niu rozliczenia. Wprowa-
dzanie zmian będzie moż-
l iwe poprzez własne
skrzynki mailowe podat-

nika, za pomocą których
zmiana będzie wysyłana
bezpośrednio do Bela-
stingu. Wprowadzenie
tych nowości spowoduje
zniknięcie milionów „nie-
bieskich kopert” i kon-

takt między podatnikiem
a Belastingiem stanie się
bardziej digitalny i mniej
oficjalny. Dla dodatków
z Belastingu ten system
już istnieje. 
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Decyzje początkowe będą zniesione, 
a termin sprawdzania wydłuży się na 12 lat
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Zmiany te spowodują, że fiskus

holenderski zaoszczędzi rocznie 10
milionów „niebieskich kopert”
i tym samym sporo pieniędzy.
Wszystkie planowane zmiany wydają
się łatwiejsze dla podatników od do-

tychczasowych rozwiązań. Trudniej bę-
dą mieli jednak ci, którzy będą próbo-
wali oszukać fiskusa, bo aż do 12 lat
po złożeniu rozliczenia będą musieli
zrobić ewentualne zwroty.

Przez kolejne 6 tygodni będą odby-
wać się konsultacje internetowe, gdzie

zainteresowani mogą wypowiadać się
na temat planowanych zmian.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY 

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR ANNA KŁO-

SOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL

ŹRÓDŁO: ELSEVIERFISCAAL. NL

Decyzje początkowe będą zniesione, 
a termin sprawdzania wydłuży się na 12 lat

FOT. STOCK. XCHNG / JORGE VICENTE FOT. STOCK. XCHNG / MENNO GROENMEN

FOT. STOCK. XCHNG / CINNA64

Od 2013 roku dodatek ro-
dzinny od drugiego dziecka
rośnie 75 euro na rok. 

Kwoty na pozostałe dzieci
zostają takie same, więc ro-
dzice posiadający dwoje lub
więcej dzieci dostaną maksy-
malnie 75 euro więcej.. Za-
tem dodatek dla rodziców po-
siadających dwójkę dzieci wy-
niesie maksymalnie 1553 eu-

ro na rok. Rodzice z docho-
dem ponad 80 000 euro nie
dostaną dodatku.

Koszty podwyżki szacowa-
ne są w 2013 roku na 45 mi-
lionów euro.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ 

PRZY WSPÓŁPRACY 

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

MGR ANNA KŁOSOWSKA 

WWW.ROZLICZSIE.PL

Zmiany dotyczące 
dodatku do rodzinnego

w 2013 roku

Reklama



Chciwość zaślepia, dlate-
go ogarnięci nią ludzie nie
zważają na los swój i swo-
jego otoczenia. Zbiorowa
chciwość musi zakończyć
się katastrofą – mówi
w wywiadzie dla PAP filozof
dr hab. Zbigniew Mikołej-
ko profesor w Instytucie Fi-
lozofii i Socjologii PAN. 

PPAAPP::  CCzzyy  zz ffiilloozzooffiicczznneeggoo
ppuunnkkttuu  wwiiddzzeenniiaa  mmoożżnnaa  ppoo--
wwiieeddzziieećć,,  żżee  lluuddzziiee  ssąą  cchhcciiwwii
zz nnaattuurryy??

ZZbbiiggnniieeww  MMiikkoołłeejjkkoo::  Nie są-
dzę. Oczywiście gdzieś w nas
istnieje dążenie do tego żeby
poszerzyć terytorium i uczynić
je bezpieczniejszym. To się
wyraża symbolicznie w pienią-
dzu czy w dobrach material-
nych. W tym sensie istnieje ja-
kieś biologiczne dno chciwo-
ści. Ale generalnie nie zawsze
ta biologiczna podstawa musi
się rozwinąć w coś chorego
i horrendalnego, czyli to co na-
zywamy chciwością czy za-
chłannością.

PPAAPP::  GGddzziiee  ww ttaakkiimm  rraazziiee
lleeżżyy  ggrraanniiccaa??  CCoo  jjeesstt  ppoottrrzzeebb--
nnee  żżeebbyy  nnaazzwwaaćć  ttoo  zzaacchhoowwaa--
nniiee  cchhcciiwwoośścciiąą  lluubb  ppaazzeerrnnoo--
śścciiąą??

ZZMM::  Myślę, że każda zbioro-
wość ma swoje miary. Inaczej
będzie oceniać chciwość śro-

dowisko bankierów, a inaczej
środowisko ubogich ludzi żyją-
cych gdzieś na peryferiach za-
możnego świata. Niemniej
jednak myślę, że po prostu
jest to nadmierna, wedle ocen
środowiskowych, zachłanność
– pożądanie różnych dóbr.
Przy czym chciwość nieko-

niecznie przekłada się tylko
na wartości materialne. Cza-
sem są to wartości symbolicz-
ne. Niektórzy kolekcjonują za-
chłannie ludzkie uczucia, inni
medale.

PPAAPP::  CCzzyy  mmoożżnnaa  ww ttaakkiimm
rraazziiee  ppoommyylliićć  cchhcciiwwoośśćć  zz aamm--
bbiiccjjąą??

ZZMM:: Często ludzie używają
pojęcia ambicja żeby zasłonić
chciwość. Oczywiście ambicja
też może być zdrowa lub nie-
zdrowa. Chora ambicja, chci-
wość jest czymś co przerasta
bardzo radykalnie i potrzeby,
które w sobie nosimy i możli-
wości, które człowiek ma.
Chciwość wyrasta ponad na-
sze władze duchowe, moralne
czy fizyczne. Jest ambicją po-
siadania, która wymyka nam
się spod kontroli. Warto też
powiedzieć, że często mylimy
chciwość ze skąpstwem. A ist-
nieje zasadnicza różnica.
Skąpstwo jest postawą raczej
bierną, taką, która za wszelką
cenę pragnie ukryć, schować
a nawet udać biedę, więc
ograniczyć się. Natomiast
chciwość jest postawą aktyw-
ną.

PPAAPP::  JJaakk  mmoożżnnaa  zzddeeffiinniioo--
wwaaćć  cchhcciiwwoośśćć  jjaakkoo  ggrrzzeecchh??
JJaakk  ppooddcchhooddzzii  ddoo tteeggoo  cchhrrzzee--
śścciijjaańńssttwwoo??

ZZMM:: Kiedyś oczywiście defi-

niowano ją jako drugą po py-
sze w tzw. saligia, czyli grze-
chach głównych. Dzisiaj na-
wet Kościół mówi raczej nie
o grzechach, a o wadach.
Zmieniało się to historycznie.
W średniowieczu, kiedy ideał
ascetyczny gorzej lub lepiej
był realizowany, chciwość

obejmowała również takie
rzeczy, które są warunkiem
istnienia gospodarki, np. poży-
czanie na procent, które nazy-
wano lichwą. Tym bardziej, że
owo średniowiecze widziało
przede wszystkim pozaziem-
skie, zaświatowe przeznacze-
nie człowieka. Tutaj był tylko,
jak mówi „Bogurodzica”, krót-
ki przebyt. Natomiast zasadni-
czy pobyt był tam, na niebiań-
skich pastwiskach, albo
w gorszym znacznie miejscu.
Wraz z narodzinami nowocze-
sności i tego co nazywamy ka-
pitalizmem to się jednak
zmieniło. Dopuszczono pew-
ne rzeczy – i chrześcijaństwo
też się na to otworzyło – pew-
ne zasady postępowania, któ-
re, jak mówiłem, są warun-
kiem prowadzenia normalnej
gospodarki liberalnej. Ale
oczywiście i ona z miejsca za-
owocowała rozmaitymi scho-
rzeniami.

PPAAPP::  WW kkaappiittaalliizzmmiiee  cchhccii--
wwoośśćć  bbyyłłaa  nnaawweett  nniieekkiieeddyy  gglloo--
rryyffiikkoowwaannaa,,  zzwwłłaasszzcczzaa  ww ookkrree--
ssiiee  rroozzwwoojjuu  uussłłuugg  ffiinnaannssoo--
wwyycchh  ii ggiieełłdd..  BByyłłoo  nnaawweett  ttaakkiiee
ppoowwiieeddzzeenniiee,,  żżee  cchhcciiwwoośśćć  jjeesstt
ddoobbrraa..

ZZMM:: Ale to dlatego, że
za wszelką cenę szuka się
moralnego alibi. I to moralne
alibi znajduje się w aktywi-
zmie. Dokonuje się takiego
fałszywego podstawienia
– chciwość równa się akty-
wizm. A to nieprawda. Pewne-
go rodzaju pożądanie dóbr
jest oczywiście czymś natural-
nym, ale ta zaślepiająca chci-
wość jest zjawiskiem, którego
wszyscy jesteśmy teraz ofiara-
mi. W dodatku, co jest cha-
rakterystyczne, z jednej strony
powiada się, że ten system
bankowy, system finansowy
ma być maksymalnie racjo-
nalny i praktyczny, a z drugiej
strony przywołuje się coś męt-

nego, nieokreślonego, żar-
łocznego, czarnego, jako uza-
sadnienie działalności gospo-
darczej. Rodzi się jakiś rodzaj
potwora, hybrydy jakiejś
strasznej, smoka o dwóch gło-
wach, który zżarłszy wszystko
dookoła zaczyna pożerać tak-
że samego siebie.

Jest taki poemat „Skowyt”
Ginsberga, poety amerykań-
skiego, w którym pisze on: „Co
za sfinks z cementu i alumi-
nium roztrzaskał ich czaszki
i pożarł ich mózg i wyobraź-
nię?”. To jest właśnie to. To jest
właśnie bardzo dobra metafo-
ra tego, co stało się z wieloma
ludźmi z megakorporacji, ale
też i ze zwykłymi ludźmi z ulicy,
z czym mieliśmy do czynienia
w przypadku Amber Gold i roz-
maitych piramid finansowych
i innych de facto kasyn. Pazer-
ność jest nieczuła na człowie-
czeństwo i swoje własne i in-
nych ludzi, depcze w aktach

chciwości i swój własny los i los
cudzy, nie słuchając ani rozu-
mu, ani uczuć tak naprawdę.

PPAAPP::  CCzzłłoowwiieekk,,  ttaakk  jjaakk  PPaann
ppoowwiieeddzziiaałł,,  zz nnaattuurryy  cchhcciiwwyy
nniiee  jjeesstt,,  ttyyllkkoo  mmaa  nnaattuurraallnnąą
ppoottrrzzeebbęę  zzwwiięękksszzaanniiaa  ssttaannuu
ppoossiiaaddaanniiaa  ii zzaappeewwnniiaanniiaa
ww tteenn  ssppoossóóbb  bbeezzppiieecczzeeńń--
ssttwwaa..  MMoożżee  jjeeddnnaakk  pprrzzeekkrroo--
cczzyyćć  ttęę  ggrraanniiccęę,,  kkiieeddyy  ppoojjaawwii
ssiięę  ppookkuussaa..

ZZMM::  Pokusa, ale także i lęk.
W histerycznym lęku chcemy
mieć więcej i więcej, bo wyda-
je nam się, że będziemy bez-
pieczni. Chciwość może być
też narzędziem kompensacji.
Oto mali, biedni, szarzy lu-
dzie, nagle zaczynają mieć
pieniądze i mogą stać się
dzięki temu potężni, wspania-
li, pożądani przez wszystkich,
a wcześniej byli nikim. Źró-
dłem pokusy jest poczucie
małości, gorszości.

W historii są postacie mędr-
ców, którzy nie mieli nic, ale ży-
li w poczuciu, że mają wszyst-
ko, jak Diogenes, który miesz-
kał w beczce, miał tylko
płaszcz i kij do odpędzania bez-
pańskich psów, bo kubek
uznał za luksus, kiedy zobaczył
chłopca pijącego wodę z dłoni.
Według anegdoty, kiedy stanął
nad nim Aleksander Wielki, on
poprosił go, aby się przesunął,
bo zasłania słońce. Aleksander
miał powiedzieć wtedy, że gdy-
by nie był Aleksandrem, to
chciałby być Diogenesem. To
jest oczywiście skrajny przy-
kład, ale płynie z niego nauka,
że człowiek naprawdę mądry
nie potrzebuje mieć wiele, że-
by nie mieć kompleksów. Poza
tym jest jeszcze kwestia wol-
ności, bo chciwość czyni nas
niewolnikami czegoś,
nad czym nie panujemy i żad-
ne racjonalne argumenty
do nas nie mogą dotrzeć.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Mikołejko:
ludzie ogarnięci chciwością niszczą sami siebie
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DOKOŃCZENIE ZE STR.3
PPAAPP::  DDllaacczzeeggoo  nniiee  mmooggąą??

CCoo  jjeesstt  ttaakkiieeggoo  ww ppookkuussiiee  łłaa--
ttwweeggoo  wwzzbbooggaacceenniiaa  ssiięę,,  ww kkaa--
ssyynniiee,,  nnaa llootteerriiii  lluubb  ddzziięękkii  „„ccuu--
ddoowwnneejj””  ooffeerrcciiee  iinnwweessttyyccyyjj--
nneejj??  OOddcczzuuwwaajjąą  ttęę  ppookkuussęę  zzaa--
rróówwnnoo  kklliieennccii,,  jjaakk  ii oorrggaanniizzaa--
ttoorrzzyy  ttaakkiieeggoo  pprroocceeddeerruu..

ZZMM::  Wiadomo, że nieliczne
są fortuny, które rodziły się
w wyniku przypadku czy
szczęścia. A jednak wielu lu-
dzi nie zważa na to. To poka-
zuje, że tak naprawdę wielo-
ma z nas kierują emocje,
a nie rozsądek. Chce się wie-
rzyć, że nagle nie pracując,
nie wstając o czwartej rano
i nie kładąc się spać po półno-
cy dojdziemy do jakiegoś ma-
jątku, nie ucząc się mechani-
zmów finansowych i nie dzia-
łając aktywnie w sferze go-
spodarczej. Dlaczego ludzie
ryzykują rozmaite przekręty fi-
nansowe? No właśnie dlatego

że liczą, że bez talentu, wiedzy
i pracy do czegoś dojdą, ła-
two, prosto i przyjemnie. 

W takim działaniu nie ma
tak naprawdę żadnej inwesty-
cji, jest tylko postawienie
wszystkiego na jedną kartę.
To jest hazard.

Jednym z wyrazistych przy-
kładów była tzw. sprawa tuli-
panowa w Holandii. W XVII w.
powstała właściwie pierwsza
potężna gospodarka miesz-
czańska, kapitalistyczna, bu-
dowana przez racjonalnych,
pragmatycznych, protestanc-
kich Holendrów. I nagle poja-
wia się tulipanomania i Ho-
lendrzy zaczynają szaleńczo
handlować cebulkami tulipa-
nów. Powstają giełdy, najrzad-
sze odmiany osiągają zawrot-
ne ceny, ludzie ryzykują cały
swój majątek, zastawiają do-
my. I któregoś dnia następuje
załamanie tego wszystkiego
– tysiące ludzi na bruku, sa-
mobójstwa, więzienia za dłu-

gi. Tej manii dali się zaczaro-
wać nawet intelektualiści.
Według anegdoty, słynny dok-
tor Tulp z „Lekcji anatomii
doktora Tulpa” Rembrandta,
który naprawdę nazywał się
Claes Pieterszoon, pod wpły-
wem właśnie tej manii zmie-
nił nazwisko na „Tulp”, co
oznacza tulipan.

PPAAPP::  DDzziiśś  mmóówwiimmyy  nnaa ttoo
bbaańńkkaa  ssppeekkuullaaccyyjjnnaa..

ZZMM::  Ta bańka dotyczyła ce-
bulek tulipanowych. Od nich
zaczęło się to szaleństwo, któ-
re nieodmiennie wiąże się
z chciwością. Paradoksalnie
to co było troską o siebie i bli-
skich przekształciło się w coś
przeciwnego, co musiało za-
owocować nieuchronną kata-
strofą.

PPAAPP::  CCzzyy  ttoo  oozznnaacczzaa,,  żżee  nniiee
iissttnniieejjee  cchhcciiwwoośśćć  ppoołłąącczzoonnaa
zz wwyyrraacchhoowwaanniieemm??

ZZMM:: Jasne, że ktoś może
być chciwy tak na zimno, zło-
wieszczo, z wyrachowania.
Są takie przypadki, rzecz ja-
sna. Tylko że to jest objaw.
Bo tak naprawdę pod tą zim-
ną kalkulacją znów przeważ-
nie kryją się emocje. Tak by-
ło w przypadku hrabiego
Monte Christo. Zdobył mają-
tek cudem, po tym jak utra-
cił miłość, wolność i wszyst-
ko co posiadał. I teraz zaczy-
na kalkulować. Jednak uży-
wa metod spekulacyjnych,
posługuje się cudzą chciwo-
ścią z zimnym wyrachowa-
niem po to, aby osiągnąć cel
emocjonalny, zemścić się.
Tak naprawdę w każdym
z nas tkwi potrzeba takiej re-
kompensaty, przecież dozna-
liśmy różnych traum, spotka-
liśmy się z lekceważeniem.
Sądzimy, że nasza pozycja
społeczna jest niższa niż
na to zasługujemy. Pieniądz
wydaje się narzędziem ła-

twego wyrównania niespra-
wiedliwości. Dlatego bywa
pożądany do szaleństwa.
Warto jednak wrócić
do maksymy Henry'ego For-
da, człowieka, który przecież
doszedł do wielkiej fortuny.
Powiadał on, że chciwość

jest największą przeszkodą
w zdobywaniu pieniędzy.
Wiedział co mówi.

ROZMAWIAŁA URSZULA RYBICKA

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– www.naukawpolsce.pap.pl
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Orkiestra festiwalowa
z Tilburga sprawiła miła
niespodziankę miłośni-
kom muzyki klasycznej.

W niedzielne popołudnie
o 14.30 rozpoczął się kon-
cert plenerowy na Piet Vre-
edeplein w centrum Tilbur-
ga. Kilkudziesięciu arty-
stów, w tym skrzypaczka-
-solistka Natalia Gabunia,
uprzyjemniło słuchaczom
wolny czas. W tym roku mo-
tywem przewodnim był mu-

sical. Podczas dwugodzin-
nego występu nie zabrakło
klasyków gatunku, jak
utwory z brodwayowskiego
„West Side Story” ale także
z hitów filmowych, jak etiu-
da – motyw przewodni serii
filmów o Jamesie Bondzie.
Artyści z Tilburg Festiwal
Orkest wraz ze studentami
konserwatorium Fontys za-
chwycili wszystkich i otrzy-
mali gromkie brawa.

Koncert ten był piątym
i ostatnim z cyklu wystę-

pów symfonicznych
na świeżym powietrzu. Ini-
cjatorami przedsięwzięcia
są Gmina Tilburg, dewelo-
perem MAB, a inwestorem
handlowym Corio. Pierw-
szy koncert odbył się
z okazji otwarcia placu
w 2008 roku. Cieszył się
tak wielkim powodzeniem,
iż od tamtej pory rokrocz-
nie gmina przeznacza
środki z budżetu na konty-
nuację tej imprezy.

TEKST/FOT. MONIKA SZREMSKA

Niderlandy sprzeciwiają
się włączeniu Bułgarii i Ru-
munii do układu umożli-
wiającego obywatelom UE
swobodnie przekraczać
granice państw. 

Najnowszy unijny raport
podkreślił, iż oba kraje starają
się ograniczyć korupcję, a tak-
że przeprowadzają reformy
systemu demokratycznego.
Tymczasowy rząd holenderski
wydał oświadczenie, w któ-
rym naturalnie zauważa
wspomniany postęp. Jednak-
że jednocześnie dodaje, iż za-

równo Rumunia jak i Bułgaria
muszą jeszcze znaleźć sposób
na udowodnienie, iż progres
i sam proces wdrażania re-
form będzie stały i nieodwra-
calny. Ponieważ w chwili obec-
nej według Holendrów jest
na to zbyt wcześnie, zatem
całkowite włączenie obu kra-
jów do strefy Schengen musi
na razie zaczekać. 

Wcześniej część spośród
państw członkowskich UE wy-
sunęła propozycję kompromi-
su, wedle którego nowe roz-
wiązania miałyby umożliwić
Bułgarom i Rumunom podró-

żowanie statkami i samolota-
mi bez okazywania paszpor-
tów. Jednakże holenderski
sprzeciw sprawił, iż nie będzie
dyskusji na ten temat na naj-
bliższym spotkaniu ministrów
sprawiedliwości i spraw we-
wnętrznych UE.

Warto zauważyć, iż Polska
musiała przejść przez próbę
czasu, nim została włączona
do układu. W naszym przy-
padku przystąpienie do strefy
Schengen nastąpiło po 3 la-
tach od akcesji do UE. 

MONIKA SZREMSKA

Miejsca w 150-osobowej
Drugiej Izbie Parlamentu
rozdzielone. 12 września
Holendrzy rozdali karty
na kolejne lata.

Już wstępne sondaże wy-
borcze dawały wygraną Partii
Demokratycznej aktualnego
premiera Marka Rutte. VVD
zdobyła 41 miejsc. Opozycyj-

na Partia Pracy zakończyła
z wynikiem 38 miejsc. W po-
równaniu z wyborami z 2010
roku zyskały na liczbie miejsc
w parlamencie ugrupowania
SP, Unia Chrześcijańska oraz
Parta na Rzecz Zwierząt.
Za relatywnie przegranych
można uznać Zielonych, CDA
oraz Partię Wolności kontro-
wersyjnego populisty Geerta

Wildersa. PVV utraciła 9 z 24
wcześniej posiadanych
miejsc, nadal jednak pozosta-
je trzecią siłą w kraju. 

Najprawdopodobniejsza
wersja wydarzeń mówi o utwo-
rzeniu proeuropejskiej koali-
cji VVD oraz PvdA z ewentual-
nym poszerzeniem o partner-
stwo z Partią Socjalistyczną.

TEKST/FOT. MONIKA SZREMSKA
FOT. STOCK. XCHNG / MARIJA GJURGJAN

Melomani pod chmurką

Holenderskie „NIE” 
dla poszerzenia strefy Schengen

I po wyborach…
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Pan prezydent Lech Wałę-
sa oficjalnie potwierdził
swoje poparcie dla wybo-
rów Polaka Roku 2012
w Holandii: Polonus 2012
i przyjął zaproszenie
do uczestnictwa w Komite-
cie Honorowym.

‘Bycie Polakiem jest powo-
dem do dumy. Przyznanie na-
gród, które mają na celu
wzmacnianie poczucia jedności
wśród Polonii oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku Polski
i Polaków w świecie jest niezwy-
kle istotne „„tak argumentował
swoją decyzję w liście nadesła-
nym 8 sierpnia bieżącego roku
do fundacji Polonus.

O tytuł Polaka Roku można
ubiegać się w pięciu katego-
riach: Biznes, Kultura, Nauka
i Technika oraz Młody Polak
Sukcesu. Dodatkowo przyzna-
ny zostanie tytuł Honorowego
Polonusa, czyli nagroda dla
przedstawiciela środowiska
niderlandzkiego za szczegól-
ne zasługi dla Polonii holen-
derskiej. Przewidziana jest
również nagroda publiczności
dla Polaka Roku 2012 wybra-
nego w drodze głosowania
przez internet. Kandydatów
do tytułu Polaka Roku mogą
zgłaszać do 30 września za-
równo grupy osób indywidula-
nych, jak również osoby praw-
ne, przedsiębiorstwa oraz or-

ganizacje. Nad przebiegiem
konkursu czuwa, jak co roku,
niezależna kapituła konkursu,
czyli dziesięcioosobowe jury
składające się z przedstawi-
cieli organizacji polonii holen-
derskiej. Na czele kapituły za-
siada senator RP Barbara Bo-
rys-Damięcka.

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

Organizatorem wyborów
jest Fundacja Polonus. Fun-

dację założono w 2011 ro-
ku z inicjatywy Polsko-Ni-
derlandzkiego Stowarzysze-
nia Kulturalnego (PNKV),
Stowarzyszenia Przedsię-
biorstw Polsko-Niderlandz-
kich (VPNO) oraz biura po-
średnictwa pracy OTTO
WorkForce. Organizacja tak
dużego przedsięwzięcia nie
byłaby możliwa bez współ-
pracy i pomocy wielu orga-
nizacji i wolontariuszy – Po-
laków i Holendrów.

WWiięęcceejj  iinnffoorrmmaaccjjii  uuddzziieellaa::
RRiicchhaarrdd  DDuuddkkiieewwiicczz
iinnffoo@@ppoolloonnuuss..nnll
tteell.. 00661111773344994444

ŹRÓDŁO: NOTATKA PRASOWA

Reklama

Prezydent Lech Wałęsa 
wspiera wybory Polaka Roku 2012

w Holandii

� 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: Venray 0031 478 529
977, Den Haag 0031 703 633
927, Amstelveen 0031 204
701 513, Tilburg 0031 886
886 350; cv: jobs@ottoworkfor-
ce.eu.

� ORDER PICKER – cala
Holandia. Obowiązki: wprowa-
dzanie zamówień do systemu,
przygotowywanie i zbieranie za-
mówień, prace ze skanerem,
obsługa wózka EPT. Wymaga-
nia: dyspozycyjność do pracy
na min 6 miesięcy, dobra zna-
jomość języka angielskiego,
niemieckiego bądź holender-
skiego. Zadzwoń: Venray 00
31 478 529 977, Den Ha-
ag 0031 703 63 3927, Amste-
lveen 0031 204 701 513, Til-
burg 0031 886 886 350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.

� Malarz konstrukcji stalo-
wych w Eemshaven. Wymaga-
nia: kilkuletnie doświadczenie
zawodowe, certyfikat VCA (moż-
liwość zrobienia go u nas). Wy-
magania: komunikatywna zna-
jomość języka obcego, dostep-
ność od zaraz. Zadzwoń: Ven-
ray 0031 478529977, Den Ha-
ag 0031 703633927, Amste-
lveen 0031 204701513, Til-
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.

� 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: Venray 0031 478 529
977, Den Haag 0031 703 633
927, Amstelveen 0031 204
701 513, Tilburg 0031 886
886 350; Cv: jobs@ottowork-
force.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. Oferujemy
dodatkowe szkolenia. Zadzwoń:
Venray 0031 478529977, Den
Haag 0031 703633927, Am-
stelveen 0031 204701513,
Tilburg 0031 886886350; Cv:
jobs@ottoworkforce.eu.

� LAMINATOR/PRACOW-
NIK OBRÓBKI POLIESTRU.
Agencja Pośrednictwa Pracy

Euro Work: Posiadamy certyfi-
kat Ministerstwa Pracy nr 2476.
Poszukujemy osób na stanowi-
sko: LAMINATOR/PRACOWNIK
OBRÓBKI POLIESTRU z do-
świadczeniem i j. angielskim.
Kontakt: holandia@euro-
work.net.pl, nr tel. 0048 322
580 564.

� Elektromechanik. Agen-
cja Pośrednictwa Pracy Euro
Work: Posiadamy certyfikat Mi-
nisterstwa Pracy nr 2476. Po-
szukujemy osób na stanowisko
Elektromechanik na Utrzymanie
Ruchu z j. angielskim. Kontakt:
holandia@eurowork.net.pl, nr
tel. 0048322580564.

� RZEŹNIK. Agencja Pośred-
nictwa Pracy Euro Work: Posia-
damy certyfikat Ministerstwa
Pracy nr 2476. Poszukujemy
osób na stanowisko: 
RZEŹNIK- trybowanie/klasowa-
nie. Kontakt: holandia@euro-
work.net.pl, nr tel. 0048 322
580 564.

� Orderpicker. Dla naszego
klienta w De Lier pilnie poszuku-
jemy mezczyzn na stanowisko
Orderpicker przy pakowaniu wa-
rzyw i owocow. Wymagane: do-
swiadczenie przy pracy
na w/w stanowisku (musi to byc
doswiadczenie w firmie pakuja-
cej warzywa i owoce!!!), wazny
certyfikat na wozki widlowe, do-
bra znajomosc jezyka angiel-
skiego badz holenderskiego,
wlasne zakwaterowanie na tere-
nie Hagi, Rotterdamu badz We-
stlandu. Osoby spelniajace po-
wyzsze wymagania prosimy
o kontakt telefoniczny badz
o wizyte w jednym z naszych
biur. Osoby z Hagi i okolic: Den
Haag, Dierenselaan 71, 070-
427 48 55. Osoby z Rotterda-
mu i okolic: Capelle a/d Ijssel.
Hollandsch Diep 63c, 010-
870 08 00.

� Spawacz portowy. Dla na-
szego klienta poszukujemy spa-
waczy portowych!!!! wymagane
europejskie certyfikaty. O kon-
takt prosimy osoby z Rotterda-
mu lub Den Haag posiadające
wlasne zakwaterowanie. Język
angielski lub holenderski jest
wymagany. Kontakt: Duijnda-
muitzendgroep: Hollandsch
Diep 63c, 2904EP Capelle aan
den Ijssel, 010-8700800. Du-
ijndamuitzendgroep: Dierense-
laan 71, 2573KC Haga, 070-
4274855. Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku: 9: 00
do 17: 00. Pomiędzy 12: 30
a 13: 30 biura są zamknięte.
Prosimy o zabranie ze soba
BSN, dowodu osobistego oraz
numeru konta (osobistego).

PRACA
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Nadmorska dzielnica Hagi
– Scheveningen jest zna-
nym europejskim kuror-
tem nad Morzem Północ-
nym. Tutaj mieści się wiele
nadmorskich kafejek i ba-
rów otwartych w sezonie
do białego rana. 

Każdy znajdzie tu coś
w swoim guście. W Crazy Pia-
nos grają zwariowaną muzy-
kę, a w Big Bellu latynoski ze-
spół gra live w stylu lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku.
Smakosze mogą się rozko-
szować wspaniałymi rybami
u Simonisa, a wielbiciele piz-
zy i kuchni włoskiej na pewno
nie pożałują wizyty w Grand
Italia. Knajpki usytuowane
na plaży oferują leżanki, ko-
zetki i pufy, gdzie można z wy-
ciągniętymi nogami w pozycji
półleżącej rozkoszować się
drinkiem, Heinekenem lub
Amstelem. Wszędzie można
zamówić danie narodowe
– frites met myonaise, któ-
rym zajadają się wszyscy Ho-
lendrzy, od najmłodszych
do najstarszych. Na deptaku
można posmakować tradycyj-
nych, młodych, lekko maryno-
wanych śledzi Holladse Nie-
uwe, a na amatorów moc-
nych wrażeń czeka wieża
do skoków z bungee usytu-
owana na końcu najdłuższe-
go (300m) mola nad Morzem
Północnym. Leniwych zapra-
sza szeroka, piaszczysta pla-
ża. Natomiast falujące
i wietrzne morze jest rajem
dla amatorów surfingu i kite-
surfingu. W oddali można roz-
koszować się widokiem maje-
statycznie kołyszących się
jachtów i łodzi żaglowych. Dla
osób o zasobniejszych kiesze-
niach jest elegancki hotel, re-
stauracje i spa Kuur Huis
o ponad dwustuletniej trady-
cji. Naprzeciw znajduje się
o wiele młodsze, czteropiętro-
we Hollands Casino, gdzie
można popróbować szczęścia
w grach losowych. 

Ale Scheveningen to nie tyl-
ko kurort. To także dzielnica
mieszkaniowa – dawna wio-
ska rybacka – z uliczką pełną
butików i sklepów z typowymi
Albert Heinem, Kruidvatem
i Hemą. Sklepy te można na-
potkać w każdym holender-
skim miasteczku, a o ich po-
pularności niech świadczą
wszechobecne w slangu na-
szych rodaków, spolszczone
ich nazwy. Jest to dzielnica
z małymi, malowniczymi, po-
rybackimi domkami oraz

z wieżowcami, nowoczesnymi
apartamentowcami i hotela-
mi. Wszystkich mieszkańców
przyciąga tu wspaniały widok
na otwarte morze, czyste po-
wietrze oraz doskonała ko-
munikacja tramwajowa i au-
tobusowa pozwalająca w kil-
ka minut przemieścić się
do centrum Hagi. 

Scheveningen to także
wielofunkcyjny port, gdzie
zawijają statki rybackie
i handlowe. Jego ozdobą jest
wojenny niszczyciel bazujący

jako atrakcja turystyczna.
Kilka lat temu zawitał tu tak-
że nasz Dar Pomorza wzbu-
dzając powszechne zaintere-
sowanie, a polscy maryna-
rze, jak modelki na catwal-
ku, musieli pozować do nie-
zliczonej ilości fotografii wraz
z holenderskimi dziewczęta-
mi. Port ma też swoja część
jachtową, gdzie można po-
dziwiać jachty i żaglówki,
a wieczorami przysłuchać się
biesiadnym śpiewom odpo-
czywających załóg. Tutaj za-

wijają też pasażerskie pro-
my, którymi można się wy-
brać w podróż do Londynu
lub Skandynawii. Wokół por-
tu w przybrzeżnych restaura-
cjach i pubach można zjeść
świeżo smażone ryby,
a wśród nich przysmaki Mo-
rza Północnego takie jak ło-
soś, dorsz i śledź.

Szkoda, że już lato się koń-
czy. Niedługo knajpki plażowe
zostaną rozebrane jak klocki
lego i przewiezione w konte-
nerach na miejsca zimowego

składowania. Wiosną na pla-
żę wjadą buldożery, koparki
i spychacze, aby podsypać
piasek i wyrównać plażę po zi-
mowych sztormach, a wtedy
knajpki, jak Fenix z popiołów,
znowu się pojawią. Tylko Cra-
zy Pianos i Big Bel będą roz-
brzmiewały głośną muzyką
przez wszystkie zimowe wie-
czory. Ale za dziewięć miesię-
cy znów będzie lato i w Sche-
veningen będzie gwarno
i tłoczno. 

TEKST/FOT. TOMASZ RADZIWIŁŁ

Scheveningen – pożegnanie lata
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Holenderskie media ko-
mentują wypowiedź pol-
skiego ministra spraw za-
granicznych dla Frankfur-
ter Allgemeinezeitung od-
nośnie wejścia Polski
do strefy euro i naszej wia-
rygodności.

Radosław Sikorski po-
wiedział w wywiadzie, iż

dopóki nasz kraj nie
przyjmie europejskiej wa-
luty dopóty kryzys zadłu-
żenia eurolandu nie zo-
stanie rozwiązany. Mini-
ster podkreślił, iż obecnie
nie jesteśmy jeszcze goto-
wi na bezpieczne przyję-
cie euro zgodnie z wymo-
gami i nie można nas
za to winić. 

Według Sikorskiego kluczo-
wą kwestią jest przywrócenie
zaufania Europejczyków
do unijnych instytucji w walce
z kryzysem oraz silnego przy-
wództwa tychże właśnie. 

Szef polskiej dyplomacji
proponuje nawet połączenie
stanowisk przewodniczącego
Komisji Europejskiej, szefa
grupy krajów strefy euro oraz
przywódcy Rady Europejskiej,
które według niego nie wyma-
ga zmian traktatowych. 

Komentując kryzys w Grecji,
Sikorski zaapelował o powścią-
gliwość porównując obecną sy-
tuację kraju do tej, w jakiej
znajdował się blok państw
postkomunistycznych z nad-
miernie rozbudowanym sekto-
rem publicznym, niekonkuren-
cyjną gospodarką i nadmiarem
przedsiębiorstw państwowych. 

Minister zwrócił tez uwagę
na sposób podejmowania
decyzji w UE odnośnie kwe-
stii bezpieczeństwa i polityki
zagranicznej. Według Sikor-
skiego powinny się one od-
bywać większością głosów.
Jest to komentarz do bloko-
wania współpracy UE i NATO
poprzez dyskusje pomiędzy
Grecją a Turcją. 

MONIKA SZREMSKA

Holenderska Federacja
Związków Zawodowych
żąda w pozwie wyższych
płac dla polskich pracow-
ników, którzy budują elek-
trownię w Eemshaven. 

Zdaniem związku zagra-
niczni pracownicy powinni
otrzymywać takie samo wy-
nagrodzenie za prace jak ich
holenderscy koledzy po fa-
chu. Przy budowie elektrowni

pracuje obecnie około 800
Polaków. Według FNV otrzy-
mują oni płacę minimalną,
ponieważ pracują dla polskie-
go wykonawcy. Jednakże we-
dług tej organizacji Polacy
maja prawo do holenderskiej
płacy zbiorowej, bo przebywa-
ją w Holandii i tutaj pracują. 

Składając pozew FNV ma
również nadzieję na przeciw-
działanie nieuczciwej konkuren-
cji. Aktualnie nie ma regulacji,

które zapobiegłyby sytuacji,
w której polski wykonawca jest
„tańszy” dla inwestora niż holen-
derski, co prowadzi do niezdro-
wej sytuacji względem rynku. 

Jeśli sąd przyzna rację FNV,
wyrok może mieć wpływ
na inne sektory życia publicz-
nego – agrarny, transport
i spedycję gdzie również,
zgodnie z przepisami, powin-
no nastąpić wyrównanie płac.

MONIKA SZREMSKA
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Świat islamu nadal wre
po publikacji filmu „Inno-
cence of Muslims”, gdzie
w nietypowym świetle
przedstawiono proroka
Muhammada. 

Na całym globie protesty
przybierają coraz poważniej-
szy obrót, palone są amery-
kańskie flagi (USA przedsta-
wiane są jako swoisty „natu-
ralny” wróg islamu).
Przed ambasadami i konsula-
tami Stanów Zjednoczonych
ludzie protestują na ulicach,
a domniemany współtwórca
filmu został przesłuchany. 

Manifesty w Holandii prze-

biegły jednak w dużo spokoj-
niejszej atmosferze. Co praw-
da amerykański konsulat
w Amsterdamie został za-
mknięty na czas planowanych
protestów, ale ambasada
w Hadze pozostała otwarta,
skrócono jedynie godziny
otwarcia. Rzecznicy placówki
informowali, iż na bieżąco ob-
serwują sytuację i nastroje
społeczne. 

W piątek na Dam – jed-
nym, z głównych placów miej-
skich, kilka mniejszych stowa-
rzyszeń muzułmańskich zor-
ganizowało pierwszy protest,
ale przebiegł on bez większe-
go echa i incydentów.

W niedzielę 16 września, ok.
godz. 15 zorganizowana grupa
muzułmanów pojawiła się
przy Museuplein w Amsterda-
mie, gdzie znajduje się siedziba
konsulatu. Manifestanci zaopa-
trzyli się w transparenty i flagi
oraz wykrzykiwali antyamery-
kańskie hasła. Jednak po 2 go-
dzinach sami rozeszli się.

Co ciekawe jednym z twór-
ców „Niewinności muzułma-
nów” ma być Nakoula Basse-
ley Nakoula (używający rów-
nież nazwiska Sam Baci-
le), 55-letni obywatel Egiptu,
kraju w znakomitej mierze is-
lamskiego. 

MONIKA SZREMSKA

Spokojne protesty

FOT. STOCK. XCHNG / CHRISTA RICHERT
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Polska perspektywa
wejścia do strefy euro

Sprawiedliwe wynagrodzenie dla Polaków
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Drużyna parlamentarzy-
stów zadebiutuje w... pił-
karskim Pucharze Polski
w sezonie 2013/14 – po-
informował przewodniczą-
cy sejmowej komisji kultu-
ry fizycznej i sportu Irene-
usz Raś. Liderami drużyny
mają być dawni reprezen-
tanci kraju – Roman Ko-
secki i Cezary Kucharski.

„Chcemy zgłosić się do roz-
grywek o Puchar Polski.
W składzie będą posłowie”
– zapewnił Raś podczas piąt-
kowej konferencji „Piłka noż-
na w Polsce – stan i perspek-
tywy rozwoju” w warszawskim
gmachu Sejmu.

PP nazywany jest turniejem
tysiąca drużyn, w których mo-
gą uczestniczyć zespoły nie-
zrzeszone.

„Wczoraj byłem na meczu
drugiej ligi i patrząc na jej po-
ziom jestem pewny, że posło-
wie Roman Kosecki i Cezary
Kucharski byliby jednymi z naj-
lepszych jeśli chodzi o możli-
wości biegowe i sylwetki, mi-
mo już zakończyli kariery”
– przyznał były prezes Polskie-
go Związku Piłki Nożnej, a dziś
prezes Piłkarskiej Ligi Polskiej
Michał Listkiewicz.

46-letni Kosecki jest jednym
z kandydatów na szefa PZPN
(wybory 26 października),
a sześć lat młodszy Kucharski
menedżerem m.in. napastnika
Borussii Dortmund Roberta Le-
wandowskiego.

Ireneusz Raś mówił rów-
nież o odbudowaniu prestiżu

Pucharu Polski. „Marzą nam
się rozgrywki podobne do Co-
pa del Rey w Hiszpanii, z tą
oczywiście różnicą, że tam
jest król, a u nas prezydent.
Pomysł jest taki, aby mecz fi-
nałowy odbywał się zawsze 3
maja na stadionie narodo-
wym w Warszawie, a prezy-
dent wręczał puchar”.

„Chcieliśmy grać na obiek-
cie narodowym w stolicy
od 2012 roku, ale z przykro-
ścią stwierdzam, że nie otrzy-
maliśmy zgody od jego właści-
cieli. Dlatego spotkanie mu-
sieliśmy przenieść do Kielc”
– dodał prezes Polskiego
Związku Piłki Nożnej Grzegorz
Lato. ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Obniżony poziom wód
w rzekach może mieć zwią-
zek z pewną periodyczno-
ścią klimatu i nie jest to sy-
tuacja trwała – powiedział
PAP w poniedziałek dyr.
Europejskiego Regional-
nego Centrum Ekohydrolo-
gii UNESCO, prof. Maciej
Zalewski. 

Na początku września Rzą-
dowe Centrum Bezpieczeń-
stwa poinformowało, że
w związku z utrzymującym się
brakiem opadów i obniżają-
cym się poziomem polskich
rzek może wystąpić susza hy-
drologiczna. Jak podano, bu-
rze w okresie od czerwca
do sierpnia nie przyczyniły się
do uzupełnienia zasobów wód
powierzchniowych i grunto-

wych, a ponadto w ciągu naj-
bliższego miesiąca suma opa-
dów ma być niższa niż warto-
ści średnie.

Poziom wód w polskich rze-
kach obniża się systematycz-
nie od jesieni ubiegłego roku.
Obecnie – według danych In-
stytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej – poziom wód
w dorzeczach Wisły i Odry jest
w większości miejsc niski
i wciąż spada. W Warszawie
poziom wody w Wiśle wynosi
zaledwie 56 cm, czyli jest re-
kordowo niski.

„Susza zaczęła się właści-
wie w sierpniu zeszłego roku,
a opady jesienią i zimą; także
deszcze na przełomie czerw-
ca i lipca nie zrekompensowa-
ły tego okresu posuchy. Musi-
my pamiętać, że oprócz ob-
serwowanego ocieplania się

klimatu mamy pewną perio-
dyczność; mamy serię lat mo-
krych, potem suchych” – wy-
jaśnił prof. Zalewski. Jak za-
znaczył, w tej chwili możemy
mieć do czynienia z okresem
kilku suchych lat, ale – jak wy-
nika z wieloletnich analiz
– potem z reguły przychodzą
okresy większego natężenia
opadów.

Jak powiedział PAP prof.
Zalewski, scenariusze nauko-
we nie przewidują dużego ob-
niżenia opadów w Polsce, a ra-
czej zapowiadają ich przesu-
nięcie między latem a zimą.

„Będziemy mieli taką ten-
dencję, że większa ilość opa-
dów i większe przyrosty tem-
peratur wystąpią w zimie, na-
tomiast wiosną nie będzie
tych opadów. 
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Policjanci rozpoczęli akcję
wydobycia z Wisły znalezisk
archeologicznych odsłonię-
tych dzięki niskiemu stano-
wi wody. Być może zakończy
się ona jeszcze w czwartek.
Wydobywane są łupy zrabo-
wane w XVII wieku przez
Szwedów. 

„Akcja już się rozpoczęła.
Policjanci m.in. z komisariatu
rzecznego weszli do Wisły
i zabezpieczają znaleziska.
Później otoczymy je, opakuje-
my specjalnymi taśmami
i podniesiemy z rzeki przy po-
mocy policyjnego helikoptera
oraz podpiętych do niego lin”
– powiedział PAP rzecznik
KSP Mariusz Mrozek.

Chodzi o różnego rodzaju
fragmenty architektoniczne,
marmurowe pochodzące
z XVII wieku. „To fragmenty
sklepień, fontanny, dekora-
cje, które Szwedzi rabowali,
a później na barkach przewo-
zili do Gdańska by tam przeła-
dować na statki i przetrans-
portować do Szwecji. Część
z tych łupów pozostała w Wi-
śle” – wyjaśnił Mrozek.

Jak dodał już wcześniej
z rzeki wydobywano tego ro-
dzaju skarby archeologiczne.
„Na prośbę archeologów
zmagazynowano je i zabez-
pieczono w komisariacie
rzecznym” – dodał Mrozek.

Znalezisko – łup zatopiony

podczas najazdu Szwedów
w XVII w. – znajduje się w ko-
rycie Wisły ok. 500 m na pół-
noc od mostu Gdańskiego,
na wysokości Wybrzeża Puc-
kiego.

Policjantom pomagać ma-
ją żołnierze 2. Pułku Saperów
z Kazunia. Jak poinformowa-
no jeszcze w środę PAP w De-
partamencie Prasowo-Infor-
macyjnym MON, wstępnie
uzgodniono, że wojsko użyczy
archeologom dwóch trans-
porterów pływających PTS-M,
dźwigu i samochodu do trans-
portu wraz z obsługą. Zanim
jednak żołnierze z Kazunia
przystąpią do działania, mu-
szą zostać wydane odpowied-
nie zgody i rozkazy. Dlatego

saperzy pojawią się na miej-
scu prac archeologicznych
najwcześniej w piątek.

Saperzy zabezpieczą też
niewybuchy znajdowane
przy pracach w korycie Wisły.
Tylko od wtorku archeolodzy
znaleźli ich osiem.

Wydobycie z rzeki łupów
zatopionych podczas potopu
szwedzkiego umożliwia niski
poziom wody w Wiśle w War-
szawie. Badacze wydobywają
przede wszystkim fragmenty
architektury i dekoracje rzeź-
biarskie z XVII w. Interdyscy-
plinarny projekt badania dna
Wisły rozpoczął się w 2009 r.
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Drużyna Sejmu 
w piłkarskim Pucharze Polski

W Warszawie rozpoczęła
się akcja wydobycia 
z Wisły łupów szwedzkich

FOT. PAP/LESZEK SZYMAŃSKI

FOT. STOCK. XCHNG / MICHAEL FAES

FOT. STOCK. XCHNG / MICHAL ZACHARZEWSKI

Hydrolog: niski poziom wód w rzekach związany 
z periodycznością klimatu
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Czyli trzeba by zacząć go-

spodarkę do tego adaptować”
– powiedział prof. Zalewski.

Zdaniem hydrologa ilość
retencjonowanej wody w Pol-
sce jest stosunkowo mała,
a według standardów euro-
pejskich powinno się przynaj-
mniej podwoić te zapasy.

Zalewski podkreślił jednak,
że zbiorniki należałoby budo-
wać w sposób nowoczesny,
aby nie zaburzały funkcjono-
wania rzek jako środowiska
dla żyjących tam organizmów.

Profesor zwrócił też uwagę
na inne czynniki, np. odchodze-
nie od monokultur w rolnictwie
na rzecz bardziej zróżnicowa-
nych obszarów, co również przy-
czynia się do poprawy gospo-
darki wodnej.

„Musimy podkreślić, że
nie mamy problemów z wo-
dą w północnej Polsce,
na Mazurach i w pasie przy-
brzeżnym, podobnie w gó-
rach – raczej powodzie nam
grożą. Natomiast pas środ-
kowy, który jest najbardziej
intensywnie użytkowany rol-
niczo, jest najbardziej wraż-
liwy i ma największy deficyt
wody” – powiedział dodając,
że pas centralny ma jedno-
cześnie znaczenie ekono-
miczne ze względu na ro-
snące ceny żywności.

Zdaniem Zalewskiego
należy położyć nacisk
na nowoczesną systemową
gospodarkę wodną, powią-
zaną z ukształtowaniem te-
renu, która będzie retencjo-
nowała wodę.

W ubiegłym tygodniu wi-
ceminister środowiska
Stanisław Gawłowski poin-
formował PAP, że nowe
Prawo wodne, regulujące
kwestię gospodarki wod-
nej, ma za dwa tygodnie
trafić do Komitetu Stałego
Rady Ministrów. Według
nowych przepisów zamiast
działających teraz 16 in-
stytucji, w tym m.in. Krajo-
wego Zarządu Gospodarki
Wodnej (KZGW), zostanie
osiem-sześć Urzędów Go-
spodarki Wodnej Regio-
nów Wodnych oraz Zarząd
Dorzecza Wisły i Zarząd
Dorzecza Odry.
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Turkish Airlines płaci
osiem milionów euro za to,
by móc przewozić piłkarzy
Barcelony na wyjazdowe
mecze. Ale zawodnicy ma-
ją jeszcze dodatkowe wy-
magania. 

Ostatnio poprosili, by
na pokładzie obsługiwały ich

jedynie... kobiety. Stewardzi
nie są mile widziani.

Sponsor jednego z najlep-
szych klubów na świecie był
zdziwiony, gdy dostał taką
prośbę na piśmie, ale oczy-
wiście podszedł do niej
przychylnie.

Powodem takiej prośby
nie jest dyskryminacja. Jak

napisano w oświadczeniu,
mężczyźni reagują na ich
widok znacznie bardziej en-
tuzjastycznie. Chcą ko-
niecznie robić wspólne
zdjęcia, proszą o autografy,
nagabują, chcą rozmawiać
– nawet wówczas, gdy pił-
karze koncentrują się
przed ważnym meczem.

Tureckie linie lotnicze zresz-
tą wyjątkowo dbają o swoich
pupili. Zawodnicy nie mogą
narzekać na jedzenie, wiel-
kość foteli, wygodę, czy inne
atrakcje multimedialne.
Wszystko jest na najwyższym
poziomie.

(YAHOO. DE)
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Piłkarzy Barcelony 
mogą obsługiwać jedynie... kobiety 

Reklama
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OGŁOSZENIA DROBNE
� Transport – oferuję: SPEED
TRAVEL Transport Osobowy Lubu-
skie Dolnośląskie Opolskie Ślą-
skie Łódzkie Świętokrzyskie Lu-
belskie Mazowieckie
tel+48668799633 www.speed-
-travel.pl
� Usługi – inne: 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 po-
sagowe dla dzieci. Ubezpieczenia
działają na całym świecie! U nas
załatwisz wszystko po polsku. Za-
praszamy! Kontakt:
Tel.+31 620 790 800,
+31 642 471 051 Pośrednictwo
Finansowe, Kraków.
� Prawnicy: KANCELARIA
ADWOKACKA Aleksandra
Nowak. Kancelaria Adwokacka
adwokat Aleksandra Nowak ofe-
ruje wszechstronną pomoc praw-
ną osobom fizycznym oraz pod-
miotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą. Rozwody, ali-
menty, spadki, darowizny, pisanie
pism procesowych,, sporządzanie
apelacji i kasacji, występowanie
w postępowaniu egzekucyjnym
oraz windykacja roszczeń, udzie-
lanie porad i konsultacji praw-
nych, sporządzanie ekspertyz

i opinii prawnych oraz wiele innych
w zależności od indywidualnych
potrzeb klienta. Kontakt: Kance-
laria 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 i uroda: Masaż lecz-
niczy, kosmetyczny, wysmuklają-
cy. Dyplomowany fizjoterapeuta,
wieloletnie doświadczenie. Proszę
dzwonić po godz. 19.
Tel. 0619115457.
� Sklepy: Serdecznie zaprasza-
my na zakupy nowootwartego
sklepu z polskim asortymentem
Harnaś przy ulicy Basterdring 83
w Tilburg. Codziennie świeże pie-
czywo, szeroki wybór wędlin, na-
biał, polskie ziemniaki, słodycze,
kosmetyki oraz wiele innych pro-
duktów. Atrakcyjne ceny oraz miła
obsługa! Godziny otwarcia:
Pon. 13.00 – 21.00, Wt
– Sob. 9.00-21.00. Życzymy uda-
nych zakupów!!!
� Zdrowie i uroda: Profesjo-
nalne usługi fryzjerskie, strzyżenia
damsko-męskie, fryzury wieczoro-
we, modelowanie, prostowanie,
farbowanie. Pracuję na profesjo-
nalnych narzędziach. Usługi wy-
konuję wyłącznie w moim warsz-
tacie (HELMOND) prowincja no-
ord brabant. okolice Eindhowen,
Veghel, konkurencyjne ceny
TEL: 0649259586.



Szwedzki magazyn „Se och
Hoer”, zajmujący się infor-
macjami ze świata celebry-
tów, opublikował w środę
zdjęcia topless brytyjskiej
księżnej Cambridge Cathe-
rine (Kate), a jego sio-
strzane duńskie pismo „Se
og Hoer” zapowiedziało ta-
ką publikację na czwartek.

Nieautoryzowane, wyko-
nane teleobiektywem foto-
grafie były już publikowane
we Francji, we Włoszech
i w Irlandii mimo starań
księcia Williama i jego mał-
żonki o położenie kresu te-
mu naruszaniu prywatności.
Są też bez trudu dostępne
w internecie.

„Nie jest dla nas niczym no-
wym publikowanie zdjęć na-
gich celebrytów na waka-
cjach” – powiedziała redaktor
naczelna szwedzkiego pisma
Carina Loefkvist.

„Se och Hoer” przeznaczyło
trzy strony na fotografie Kate.
Są to „dość sympatyczne zdję-
cia w porównaniu ze zdjęciami
innych celebrytów, które regu-
larnie publikujemy” – oświad-
czyła Loefkvist.

Redaktor naczelny duńskie-
go „Se og Hoer” Kim Henning-
sen zapowiedział na czwar-
tek 16-stronicowy dodatek ze
zdjęciami Kate. „Mamy w DNA
chęć bawienia i zaspokajania
ciekawości naszych czytelni-
ków” – oświadczył. Dodał, że

zdjęcia będą dostępne tylko
w wydaniu drukowanym.

Ujawnił, że jego pismu za-
oferowano 240 fotografii, ale
ostatecznie redakcja zdecydo-
wała się wykorzystać tylko 60-
70. Henningsen odmówił po-
informowania, kto sprzedał te
zdjęcia i za jaką cenę.

Francuski sąd cywilny
w Nanterre nakazał we wtorek
tabloidowi „Closer”, który jako
pierwszy zamieścił fotografie
topless księżnej Cambridge
Catherine, zwrócić wszystkie
cyfrowe kopie i oryginały zdjęć
parze książęcej. Sąd w Nanter-
re wydał również temu tablo-
idowi całkowity zakaz dalsze-
go rozpowszechniania zdjęć.
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Dwaj amerykańscy jeńcy
wojenni potajemnie infor-
mowali Waszyngton
o zbrodni w Katyniu.
W 1943 r. widzieli w lesie
katyńskim zwłoki polskich
oficerów – pisze agencja
Asscociated Press relacjo-
nując ujawnione w ponie-
działek dokumenty z archi-
wów USA. 

Associated Press pisze,
że zwłoki były w zawanso-
wanym stanie rozkładu co
przekonało Amerykanów, iż
ofiary nie mogły być zamor-
dowane przez Niemców,
którzy dopiero od stosunko-

wo niedawna kontrolowali
ten rejon.

Opublikowane dokumenty
przemawiają na rzecz poglądu,
że wyciszanie sprawy na naj-
wyższych szczeblach rządu USA
pomogło ukryć odpowiedzial-
ność Sowietów za zamordowa-
nie w 1940 r. 22 tys. polskich
oficerów i innych więźniów w le-
sie katyńskim i w innych miej-
scach – podkreśla AP.

Zdaniem historyków, którzy
widzieli ok. 1000 stron ujaw-
nionych w poniedziałek doku-
mentów, najważniejszym
– jak dotychczas – odkryciem
są dowody wysłania do wy-
wiadu wojskowego USA za-

szyfrowanych informacji
o zbrodni przez dwóch amery-
kańskich jeńców wojennych
pojmanych przez Niemców
– kpt. Donalda B. Stewarta
i ppłk. Johna H. Van Vlieta jr.
AP pisze, że dotychczas doku-
menty te nie były znane i prze-
mawiają na rzecz tezy, iż ad-
ministracja prezydenta Fran-
klina D. Roosevelta stosunko-
wo wcześnie dowiedziała się
o sowieckiej zbrodni.

Według tych dokumentów
Stewart i Van Vliert w ma-
ju 1943 r. znajdowali się
w grupie amerykańskich i bry-
tyjskich jeńców, których
Niemcy przywieźli do Katynia

aby byli świadkami ekshuma-
cji masowych mogił polskich
oficerów. AP pisze, że obaj
Amerykanie nienawidzili hitle-
rowców i nie chcieli uwierzyć,
że zbrodni dokonali Sowieci.
Niemcy chcieli wykorzystać
jeńców propagandowo, aby
wbić klin między ZSRR i jego
zachodnich sojuszników.

Jednak fakt daleko posu-
niętego rozkładu zwłok oraz
znalezione na miejscu przed-
mioty, takie jak listy, pamięt-
niki i wycinki z gazet, z których
żaden nie pochodził z okresu
późniejszego niż wiosna 1940
r., przekonał ich, że zbrodni
dokonali Sowieci.

Po wojnie Stewart zezna-
wał o tym, co widział w 1951
r. przed komisją ds. zbrodni
katyńskiej powołaną przez
Kongres USA. Van Vliet napi-
sał na ten temat dwa raporty
w 1945 i 1950 r. (z których
pierwszy zaginął w niewyja-
śnionych okolicznościach)

Zdaniem amerykańskiego
historyka Allena Paula, auto-
ra książki „Katyń: Masakra
Stalina i triumf prawdy”, ujaw-
nione fakty o zaszyfrowanych
informacjach przesłanych
przez dwóch amerykańskich
jeńców wojennych są „poten-
cjalnie wybuchowe”. Dodał, że
materiały na ten temat nie
ukazały się w dokumentach
z przesłuchań w Kongresie
w latach 1951-52 i wydaje
się, że zostały pominięte. 

(PAP)
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Zdjęcia topless księżnej Kate 
opublikowane w Szwecji

AP: Opublikowane dokumenty wykazują, 
że rząd USA tuszował zbrodnię w Katyniu

FOT. PAP/EPA/WONG MAYE-E
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Cynamon to chyba naj-
popularniejsza przypra-
wa do deserów. Nieod-
łącznie kojarzy się
z okresem świątecznym,
ale dodajemy go do ciast
przez cały rok. Dzieje się
tak za sprawą cudowne-
go aromatu tej przypra-
wy. Wystarczy zaledwie
szczypta, aby nadać wy-
jątkowego smaku.

Cynamon pasuje do wielu
owoców, takich jak jabłka,
śliwki, żurawina, pomarańcze.
Dodaję go również często
do czekolady, aby podkreślić
jej smak.

Dwa proponowane przeze
mnie przepisy pozwalają

poczuć nie tylko lekką nut-
kę cynamonu, ale całe
wszystkie jego barwy. Za-
równo w drożdżowych,
szwedzkich bułeczkach ka-
nelbulle jak i w pieczonych
pączkach cynamon gra
pierwsze skrzypce.

Cynamonowe pączki:
1 jajko
niepełna łyżeczka sody
niepełna łyżeczka proszku

do pieczenia
50 g cukru
125 g mąki
szczypta soli
łyżka oleju
kubeczek jogurtu (150 g)
3 łyżki cukru
1 łyżka cynamonu
2 łyżki stopionego masła

W jednej misce połącz su-
che składniki, w drugiej mo-
kre. Następnie zmiksuj
wszystko na gładkie ciasto.
Przełóż je do szprycy i wyci-
skaj do połowy wysokości fo-
remki na donuty. Piecz 10 mi-
nut w piekarniku nagrzanym
do 200 stopni.

Wystudzone pączki po-
smaruj odrobiną masła i ma-
czaj w mieszance cukru z cy-
namonem.

Kanelbulle:
100 g masła 
250 g mąki1 
łyżka cukru 
25 g drożdży 
30 ml mleka 
1 jajko 
50 g masła 
25 g cukru pudru 
2 łyżeczki cynamonu 

Roztop masło w mleku
– kiedy będą letnie dodaj droż-
dże. Niech sobie chwilkę pole-
żą, aby drożdże połączyły się
z płynem. Dodaj cukier i mąkę
oraz jajko. Wyrób na gładkie
ciasto. Rozwałkuj najcieniej
jak się da, na kształt prostoką-
ta. Aby zrobić nadzienie zmie-
szaj miękkie masło z cynamo-
nem i cukrem. Rozsmaruj ma-
sę na cieście zostawiając mar-
gines ok. 1 cm na brzegach.
Zwiń w roladę zaczynając
od dłuższego boku, następnie
potnij na małe plasterki. Ustaw
na blaszce, przykryj ściereczką
i odstaw w jakieś ciepłe, przy-
tulne miejsce na godzinę. Po-
smaruj roztrzepanym jajkiem
i posyp perlistym cukrem.
Piecz ok. 5 minut w piecu na-
grzanym do 220 stopni.
TEKST/FOT. JANKA POMIANOWSKA

Wypieki z cynamonem

KANELBULLE

KANELBULLE
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Tegoroczna szczepionka
przeciwko grypie jest już
w hurtowniach na terenie
kraju i w najbliższy dniach
będzie dostępna w apte-
kach – poinformowała PAP
prof. Lidia Brydak z Krajo-
wego Ośrodka ds. Grypy. 

W niektórych gabinetach
lekarzy rodzinnych preparat
jest już oferowany tym wszyst-
kim, którzy chcą lub powinni
się zaszczepić.

Szczepionka przeciwko gry-
pie ma co roku zmieniany
skład zgodnie z zaleceniami
Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO). W ten sposób jest
ona dostosowywana do szcze-

pu wirusa, który najprawdopo-
dobniej się pojawi w najbliż-
szym sezonie grypowym.

W tym roku zgodnie z reko-
mendacjami WHO tzw. skład
antygenowy szczepionki
na sezon 2012/2013 zmie-
niono zasadniczo. Tak jak za-
wsze jest ona trójskładniko-
wa, ale tym razem włączono
do niej dwa nowe składniki.
Oto pełny jej skład: A/Califor-
nia/7/2009 (H1N1), A/Victo-
ria/361/2011 (H3N2) i B/Wi-
sconsin/1/2010.

Czy warto się zaszczepić już
teraz, jak tylko szczepionka
pojawi się w aptekach?

Prof. Brydak powiedziała
w rozmowie z PAP, że jak naj-

szybciej powinny się zaszcze-
pić osoby najbardziej zagrożo-
ne zakażeniem wirusem grypy.

Są to ludzie po 65. roku życia
oraz małe dzieci poniżej 2 lat
(preparat można podawać już
maluchom powyżej szóstego
miesiąca życia), a także osoby
cierpiące na choroby przewle-
kłe serca, płuc, nerek, wątroby,
na choroby krwi i cukrzycę,
a także te, które mają osłabio-
ny układ odpornościowy.

Na tę grupę osób przypada
prawie 90 proc. wszystkich
zgonów z powodu grypy. Nie-
co bardziej zagrożeni są rów-
nież ludzie po 50. roku życia.

„Pozostałe osoby również
mogą się zaszczepić w najbliż-
szych tygodniach, ale nie
określa się dokładnego termi-
nu, kiedy dokładnie należy to
zrobić” – podkreśla prof. Bry-
dak. Szczyt zachorowań

na grypę zwykle przypada
między styczniem i marcem.
Nigdy jednak nie ma pewno-
ści czy infekcja nie pojawi się
wcześniej. Zdarzało się, że epi-
demia wybuchała już jesienią.
„Dlatego WHO zaleca, by
szczepić się jak najszybciej”
– dodaje specjalistka.

Czy w ogóle warto się szcze-
pić? „Szczepionka jest jedyną
skuteczną ochroną przed gry-
pą” – przekonuje prof. Brydak.
Jej zdaniem Polacy wreszcie
powinny to zrozumieć, bo
szczepimy się wyjątkowo rzad-
ko. W sezonie 2011 r. zaszcze-
piło się jedynie 4,5 proc. Pola-
ków, najmniej od kilku lat. Je-
steśmy pod tym względem
na ostatnim miejscu w Europie.

Na grypę nie umiera już tak
dużo osób, jak jeszcze w la-
tach 60. XX w., gdy na świecie
chorowało kilka milionów lu-

dzi. Ale nadal jest to wysoce
zakaźna choroba powodująca
groźne powikłania – które nie
zawsze ujmowane są w staty-
stykach jako skutki tej choro-
by – np. niewydolność odde-
chową, zapalenia mięśnia ser-
cowego i osierdzia oraz ostrą
niewydolność nerek.

Takie powikłania zwykle
zdarzają się u osób, które cier-
pią jednocześnie na inne po-
ważne lub przewlekłe schorze-
nia, ale mogą się zdarzyć na-
wet u ludzi zdrowych, gdy ich
organizm okaże się mało od-
porny na dany szczep wirusa
grypy. Poza tym osoby, które
się regularnie szczepią, chro-
nią przed zakażeniem innych,
gdyż nie roznoszą wirusów
grypy, które łatwo się rozprze-
strzeniają droga kropelkową.

Wykazały to obserwacje
w Ontario. Gdy wdrożono

tam, szeroki program szcze-
pień w całej populacji liczba
zachorowań zmniejszyła się
o 61 proc., a zgonów – o 28
proc.

Największą ochroną
przed wirusem grypy uzyskują
osoby w wieku 18-59 lat;
szczepionka w 70-90 proc. za-
pewnia im odporność. U osób
starszych oraz z chorobami
przewlekłymi zmniejsza ona
ryzyko powikłań do 60 proc.,
a ryzyko zgonu – do 80 proc.

Prof. Adam Antczak z I Ka-
tedry Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi uważa, że Polacy lek-
ją ze zwykłymi przeziębienia-
mi, które są znacznie mniej
groźne i na które nie ma
szczepionki.

ZBIGNIEW WOJTASIŃSKI (PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– www.naukawpolsce.pap.pl
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Nowo odkryta luka w star-
szych wersjach przeglą-
darki Internet Explorer jest
na tyle groźna, że do czasu
jej załatania użytkownicy
powinni korzystać z roz-
wiązań alternatywnych
– uważa Piotr Kijewski,
kierownik działającego
przy NASK zespołu CERT
Polska. 

„Luka jest groźna, gdyż do-
tyczy znaczącej liczby inter-
nautów. Jeśli chodzi o Pol-
skę, to szacuje się, że z prze-
glądarek IE8 i IE9 korzysta
około 20 proc. użytkowników
sieci – liczby te są jeszcze
wyższe w Europie Zachodniej
i USA. Microsoft jeszcze nie
wydał łaty, opublikował tylko
zalecenie, jak można spróbo-
wać zmniejszyć prawdopodo-
bieństwo zostania ofiarą
udanego ataku” – powiedział
PAP Kijewski.

Chodzi o odkrytą w ostatni
piątek dziurę w starszych wer-
sjach popularnej przeglądarki
internetowej. Dzięki niej cy-

berprzestępcy mogą przejąć
zdalną kontrolę nad kompute-
rami użytkowników lub sko-
rzystać z luki do kradzieży da-
nych. Odpowiedzialna za In-
ternet Explorera firma Micro-
soft wydała zalecenia, z któ-
rych powinni skorzystać inter-
nauci do czasu załatania błę-
du. Microsoft zachęca, by
użytkownicy wszystkich star-
szych wersji Internet Explore-
ra zainstalowali w swoich

komputerach aplikację EMET
(Enhanced Mitigation Expe-
rience Toolkit) oraz przełączyli
ustawienia bezpieczeństwa
przeglądarki na „wysokie”
– zapewniając jednocześnie,
że najnowsza, dziesiąta wer-
sja przeglądarki jest odporna
na ten typ ataku.

Według Kijewskiego, zale-
cenia Microsoftu mogą być
jednak zbyt skomplikowane
dla przeciętnego użytkowni-
ka sieci. Do czasu załatania
luki radzi wiec korzystać z in-
nej przeglądarki. „To o tyle
ważne, że atak został już do-
dany do powszechnie dostęp-
nego darmowego narzędzia
testującego bezpieczeństwo
– metasploit. Można się więc
spodziewać dużego nasilenia
tego ataku w sieci” – powie-
dział, dodając, że cechą luk
typu zero-day jest to, że są
wykorzystywane do ataków
zanim zostaną oficjalnie roz-
poznane.

Przed korzystaniem
z przeglądarki przestrzegł
też niemiecki urząd ds. bez-
pieczeństwa informatyczne-
go, który również zalecił
użytkownikom korzystanie

z innych przeglądarek, dopó-
ki problem nie zostanie roz-
wiązany.

Dużym problemem jest to,
że często – np. w firmach
– stosowanie IE jest standar-
dem i użytkownik może nie
mieć wyboru korzystania z in-
nej przeglądarki czy instalo-
wania innego oprogramowa-
nia. Ekspert z CERT Polska
podkreślił, że w wypadku ta-
kich zagrożeń najważniejsza
z punktu widzenia bezpie-
czeństwa jest świadomość
ich wystąpienia. „Jeśli dowia-
dujemy się o takiej luce, lepiej
korzystać przez okres jej nie-
załatania z alternatywnego
rozwiązania. Poza tym warto
korzystać z oprogramowania
antywirusowego, które co
prawda w takim wypadku nie
ochroni nas przed samą luką,
ale może ochronić przed nie-
którymi jej skutkami, jeśli roz-
pozna złośliwe oprogramowa-
nie ładowane do naszego
komputera za jej pośrednic-
twem” – powiedział Piotr Ki-
jewski.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– www.naukawpolsce.pap.pl
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–– JJeeśśllii  jjeesstteeśś  ttaakkaa  ssłłaawwnnaa,,  ttoo
cczzeemmuu  zzaawwsszzee  nnaa kkoonncceerrcciiee
ssaallaa  jjeesstt  ww ppoołłoowwiiee  ppuussttaa??  
– Jaka pusta?! Sprzedaje się
dwa razy więcej biletów niż
miejsc! 
– No, ale twoje płyty się nie
sprzedają... 
– Jak nie? Mam dwie złote pły-
ty i trzy platynowe... co z ciebie
za fan, że tego nie wiesz?! 
– Ja nie fan, ja ze skarbówki.

UUrrzzęęddnniicczzkkaa  UUrrzzęędduu  SSkkaarrbboo--
wweeggoo  ddoo mmłłooddeeggoo  pprrzzeeddssiięę--
bbiioorrccyy::
– Jak pan śmiał w rubryce
„Pozostający na moim utrzy-
maniu” wpisać „IV RP”?!

–– HHaalloo..  CCzzyy  ttoo  SSttaaccjjaa  KKrrwwiioo--
ddaawwssttwwaa??
– Nie. Izba Skarbowa.
– A to przepraszam, pomyłka.
– Nie szkodzi. Dużo się pani
nie pomyliła.

KKssiięężżyyccoowwee  ooddbbiicciiee  ssrreebbrrzzyyłłoo
się w jeziorze, a fale biły
o brzeg równie mocno, jak fa-
le namiętności, które porwały
leżącą na plaży parę. Oboje
zrobili przerwę na tyle długą,
by młody człowiek wyszeptał:
– Kochanie, czy jestem twoim
pierwszym kochankiem?
Jej ton głosu zdradzał coś wię-
cej, niż irytację:
– Oczywiście, że tak! – odpo-

wiedziała – I także najlep-
szym. Nie wiem, dlaczego wy
mężczyźni zawsze zadajecie
te same, śmieszne pytania!

BBaabbcciiaa  wwyyppeełłnniiaa  ppaappiieerrkkii
ww uurrzzęęddzziiee  sskkaarrbboowwyymm..
Wypełnia, wypełnia...
Wreszcie wypełniła i oddaje
urzędnikowi, a urzędnik:
– Ale jeszcze musi się pani
podpisać.
– A jak się mam podpisać?
– No, normalnie. Tak, jak się
pani podpisuje w liście.
Wiec babcia napisała:
„Całuję Was mocno! Babcia Ali-
na”

–– PPaannii  KKoowwaallsskkaa,,  żżeebbyy  rroozz--
wwóódd  bbyyłł  zz wwiinnyy  mmęężżaa  mmuussiimmyy
nnaa nniieeggoo  ccoośś  mmiieećć..  CCzzyy  mmaażż
ppiijjee??
– Nie, skąd, jakby tylko spró-
bował to ja bym mu....!
– Czy nie daje pieniędzy?
– Nie, absolutnie, oddaje
wszystko co do grosza... już by
mi tylko schował złotówkę to
ja bym mu...
– A może bije Panią?
– Tylko by rękę podniósł, to
ja bym go przez okno pogoni-
ła...
– A co z wiernością?
– O! Tu go mamy! Drugie
dziecko nie jest jego!

WW cczzaassiiee  rroozzpprraawwyy  rroozzwwooddoo--
wweejj  ssęęddzziiaa  zzwwrraaccaa  ssiięę  ddoo mmęę--
żżaa::  
– A więc zawsze wieczorami,
kiedy wracał pan do domu,
zastawał pan w szafie ukryte-
go jakiegoś mężczyznę? 
– Tak jest. 
– I to było powodem nieporo-
zumień? 
– Tak, bo nigdy nie miałem
gdzie powiesić ubrania.

PPrrzzyycchhooddzzii  bbaabbaa  ddoo lleekkaarrzzaa::
– Panie doktorze, wszyscy
mówią, że jestem strasznie
tępa.
– Proszę o więcej szczegółów.
– Znaczy co?!

CERT Polska odradza 
Internet Explorera 

do czasu załatania groźnej luki

Kącik poetycki

OO cczzyymmśś

Nawet, gdy jesteś kimś
gdy otacza cię sława

nawet, gdy potrafisz być
to i tak znajdzie się

wiecznie niestrudzona
ciągle roztargniona

życiowo niepocieszona
zmora twego życia
i będzie szkodzić
na ciele i umyśle

rozgrzebując blizny
na których co roku

tworzysz nowe myśli

WWiieemm

Wiem
Co wiesz?
Wiem to!

No, co wiesz?
Wiem i już!

Ale co wiesz?
Coś wiem

Więc wiesz?
Ano wiem

Chyba wiesz?
Ja wiem
Ze wiem
Bo wiem!

Prezentujemy dziś wiersze autorstwa Rafała Grzywnowi-
cza. Autor urodził się wBartoszycach. Rocznik „77. Ukoń-
czył wydział Historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie. Jest już po debiucie – we wrześniu 2011
roku wydał swój pierwszy tomik poezji pt. „Rozdarci”.
Znajduje się w nim zbiór wierszy miłosnych, poezji o Bo-
gu, poezja o przyjaźni, o życiu i śmierci. Każdy odnajdzie
coś dla siebie. Jest również dziennikarzem obywatelskim,
ponieważ słowo pisane to jego pasja. Szkoli się, doskona-
li swój warsztat. Pracuje nad nowymi wierszami.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redak-
cja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety.
Czekamy na Wasze prace!

FOT. STOCK. XCHNG / HENK L
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