
W Ho lan dii ist nie ją trzy ro -
dza je eme ry tur: przy słu gu -
ją ca wszyst kim pań stwo -
wa eme ry tu ra pod sta wo wa
AOW, eme ry tu ra z fun du -
szu opła ca ne go przez pra -
co daw cę oraz eme ry tu ra
z do bro wol ne go ubez pie -
cze nia eme ry tal ne go.

Eme ry tu ra pań stwo wa AOW
na le ży się każ de mu, kto choć je -
den dzień prze pra co wał le gal nie
w Ho lan dii mię dzy 15 a 65 ro -
kiem ży cia. Za każ dy prze pra co -
wa ny rok na le ży się 2% eme ry tu -
ry AOW. Jest ona wy pła ca -
na po ukoń cze niu 65 ro ku ży cia.

Nie co ina czej wy glą da wy pła -
ta eme ry tu ry ze skła dek opła ca -
nych przez pra co daw cę.
Pod pew ny mi wa run ka mi moż -
na ta ką eme ry tu rę wy ku pić
przed 65 ro kiem ży cia. Eme ry tu -
ry z fun du szu opła ca ne go przez
pra co daw cę są gro ma dzo ne
w chwi li, gdy prze pra cu jesz mi ni -
mum 26 ty go dni u jed ne go pra -
co daw cy. Każ dy pra co daw ca
mo że przy stą pić do do bro wol nie

wy bra ne go to wa rzy stwa
eme ry tal ne go, w któ rym
gru po wo bę dzie opła cał
skład ki dla swo ich pra cow -
ni ków.

Naj bar dziej po pu lar ny mi
i zna ny mi to wa rzy stwa mi
w Ho lan dii są BPL i STIPP.
Każ de to wa rzy stwo eme ry -
tal ne ma swo je we wnętrz -
ne re gu ły i prze pi sy. W każ -
dym jed nak jest jed na – ta -
ka sa ma – za sa da: na gro -
ma dzo ne skład ki moż -
na wy ku pić po 2 la tach
od usta nia za trud nie nia
lub po 2 la tach od za prze -
sta nia opła ca nia skła dek
w da nym to wa rzy stwie. 

BPL umoż li wia wy ku pie -
nie na gro ma dzo ne go ka pi -
ta łu przed 65 ro kiem ży cia,
je że li eme ry tu ra ja ka bę -
dzie przy słu gi wa ła po osią -
gnię ciu wie ku eme ry tal ne -
go jest niż sza niż 150 eu ro
brut to rocz nie. In for ma cje
o sta nie uzbie ra nych skła -
dek moż na uzy skać te le fo -
nicz nie. 
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DOKOŃCZENE ZE STR. 1

Za miesz czo ne są one rów nież
w bro szur kach i rocz nych pod li -
cze niach ja kie wy sy ła BPL
do klien tów. Je że li su ma rocz nej
eme ry tu ry ja ką moż na uzy skać
po 65 r. ż. mie ści się w gra ni -
cach 151-438 eu ro brut to, moż -
na ją wy ku pić w jed no ra zo wej
kwo cie, ale do pie ro po osią gnię -
ciu wie ku eme ry tal ne go. Wy so -
kość świad cze nia eme ry tal ne go
po wy żej 438 eu ro brut to rocz nie
bę dzie wy pła ca na po 65 r. ż.,
w mie sięcz nych wy pła tach.
O wcze śniej sze wy ku pie nie skła -
dek eme ry tal nych na le ży wnio -
sko wać pi sem nie.

STIPP ma nie co in ne za sa dy
do ty czą ce wy ku py wa nia uzbie -
ra nych skła dek eme ry tal nych.
W tym to wa rzy stwie moż -
na ubie gać się o ich uzy ska nie
przed wie kiem eme ry tal nym, je -
że li kwo ta rocz nej eme ry tu ry nie
prze kro czy 438 eu ro brut to. Je -
że li kwo ta ta zo sta nie prze kro -
czo na, eme ry tu ra zo sta nie wy -
pła co na po 65 ro ku ży cia. Je że li
miesz kasz na te re nie Ho lan dii
i mi nął już okres 2 lat od kąd za -
koń czy łeś pra ce lub za prze sta -
łeś opła ca nia skła dek w STIPP,
a kwa li fi ku jesz się do wcze śniej -
sze go wy ku pie nia swo jej eme ry -
tu ry – to wa rzy stwo wy śle Ci au -
to ma tycz nie list z in for ma cją
o ta kiej moż li wo ści wraz z za łą -
czo nym wnio skiem, któ ry na le ży
wy peł nić i ode słać. Moż na jed -
nak po zo sta wić ta kie skład ki
do mo men tu osią gnię cia wie ku
65 lat. Oso by, któ re po usta niu
za trud nie nia w Ho lan dii po wró -
cą do swo je go kra ju, mu szą sa -
me ta ki wnio sek zło żyć pi sem -
nie.

Waż ne

Od kwo ty brut to przy zna nej
eme ry tu ry zo sta nie po trą co ny
przez ho len der ski urząd skar bo -
wy (Be la sting dienst) po da tek.
Je go wy so kość dla osób, któ re
osią gnę ły wiek eme ry tal ny wy -
no si 15,1 pro cent. Na to miast
dla osób, któ re kwa li fi ku ją się
do wy pła ce nia skła dek przed 65
ro kiem ży cia, wy so kość te go po -

dat ku uza leż nio na jest od wie lu
czyn ni ków, m. in.: od wie ku da -
nej oso by, czy od ilo ści lat ja kie
po zo sta ły do osią gnię cia 65 lat.
Za tem koń co wa kwo ta wy ku pio -
nej eme ry tu ry jest zna na do pie -
ro w mo men cie jej wy pła ce nia.

Ist nie je rów nież moż li wość
prze nie sie nia na gro ma dzo ne go
ka pi ta łu z jed ne go to wa rzy stwa
do dru gie go. W tym ce lu na le ży
wy peł nić wnio sek „wa ar de over -

dracht”, któ ry jest do stęp ny
na stro nach in ter ne to wych. 

Je że li ma cie nur tu ją ce Was
py ta nia pro si my kie ro wać ja
na ma ila: re dak cja@go niec pol -
ski.nl

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Z Bur mi strzem Mia sta
Zło to wa, Sta ni sła wem
Weł nia kiem roz ma wia
Łu kasz Pio sik

ŁP: Te mat ja ki chciał bym
po ru szyć to Zło tow skie Cen -
trum Ak tyw no ści Spo łecz nej
i sys tem fi nan so wa nia kul tu ry
dzia ła ją cy na za sa dzie roz pa -
try wa nia skła da nych pro jek -
tów przez lo kal ne sto wa rzy -
sze nia. Z te go co mi wia do mo
by li śmy pierw szym mia stem
w Pol sce, któ re pod ję ło się
prze kształ ce nia ty po we go
Do mu Kul tu ry w te go ro dza ju
in sty tu cję.

SW: Ja oso bi ście nie znam
przy pad ku wdro że nia po dob ne -
go sys te mu w Pol sce.

ŁP: To już 8 lat od kąd nie
ma do mu kul tu ry w na szym
mie ście. Plu sy i mi nu sy do -
tych cza so we go dzia ła nia
ZCAS w dzie dzi nie kul tu ry?

SW: Oce na na le ży do tych lu -
dzi, któ rzy tam bez po śred nio
uczest ni czą, bo to oni po win ni
ta ką obiek tyw ną oce nę wy sta -
wić. Z mo je go punk tu wi dze nia
być mo że to nie funk cjo nu je ide -
al nie z wie lu róż nych po wo dów.
Jed nym z nich jest to, że ak tyw -
ność tych or ga ni za cji nie jest
naj lep sza. Jest to du ży kło pot,
że by or ga ni zo wać wy da rze nia
na wy so kim po zio mie ilo ścio -
wym i ja ko ścio wym. Te sto wa rzy -
sze nia nie są wy star cza ją co do -
brze zor ga ni zo wa ne pod wzglę -
dem praw nym i nie funk cjo nu je
to tak jak by śmy wszy scy so bie

te go ży czy li. Cze go do wo -
dem jest przy kład, że pie -
nią dze na kul tu rę, któ re
są prze zna czo ne na or ga -
ni za cje po za rzą do we nie
są do koń ca wy ko rzy sty -
wa ne. Zo sta je za wsze ja -
kaś pu la, któ rą moż na by
by ło w te go ro dza ju im pre -
zy in we sto wać. Ja jed nak
my ślę, że to idzie w do -
brym kie run ku, bo ta ak -
tyw ność jest co raz więk -
sza i in ten syw niej sza.

ŁP: Czy li dzia łal ność
kul tu ral na po przez do fi -
nan so wa nie sto wa rzy -
szeń jest jak naj bar -
dziej traf ną de cy zją we -
dług Pa na?

SW: Oczy wi ście.

ŁP: A co z warsz ta ta -
mi dla dzie ci, ko ła mi za -
in te re so wań i in struk to -
ra mi za trud nia ny mi po -
przed nio w Do mu Kul tu -
ry?

SW: Uwa żam, że w tej
chwi li zmie ni ło się to ra dy -
kal nie i kształ to wa nie do -
dat ko wych za in te re so wań
dzie ci, czy mło dzie ży naj -
czę ściej od by wa się wte -
dy. gdy ro dzi ce są tym za -
in te re so wa ni. Ro dzi ce or -
ga ni zu ją, a na wet współ fi -
nan su ją te go ro dza ju dzia -
łal ność. Na to miast my ja -
ko mia sto po przez ZCAS,
rze czy wi ście ta kiej dzia łal -
no ści nie pro wa dzi my, bo
uwa ża my, że to jest dzia -
łal ność dla wy bra nych.
Tak jak by ło za cza sów do -

mu kul tu ry, mo gę po -
wie dzieć, że tam
w 80% uczest ni czy ły
dzie ci al bo pra cow ni -
ków Do mu Kul tu ry,
al bo lu dzi, któ rzy się
tą kul tu rą zaj mu ją.
Szer sze go za in te re -
so wa nia nie by ło,
a kosz ty by ły prze ra -
ża ją co wy so kie. Mo -
im zda niem ZCAS
nie jest miej scem od -
po wied nim na ta kie
dzia ła nia.

ŁP: Nie bra ku je
w ta kim ra zie te go
ty pu miej sca?

SW: Są za ję cia po -
za lek cyj ne w szko -
łach. Jest prze cież
Po wia to we Ogni sko
Pra cy Po zasz kol nej,
któ re pro wa dzi Al do -
na Cha mar czuk. Są
też gru py za in te re so -
wań, któ re są or ga ni -
zo wa ne bez po śred -
nio przez ro dzi ców.
Jest tak że Szko ła
Mu zycz na, w któ rej
oczy wi ście jest już ja -
kaś kwa li fi ka cja.

ŁP: Ale tych
miejsc dla za in te re -
so wa nych jest tam
jed nak za ma ło. Są
jesz cze szko ły pry -
wat ne, gdzie też
nie star cza dla nich
miejsc.

SW: Tak, tyl ko, że
pro blem po le ga
rów nież na tym, że

jest to sys tem po wszech ny,
a my ta kie go sys te mu nie je -
ste śmy w sta nie zbu do wać, ani
fi nan so wać. W szko łach oczy -
wi ście ta kie za ję cia po win ny
się od by wać. Na uczy cie le ma ją
naj więk szy kon takt z ty mi
dzieć mi, a to co ewen tu al nie
po za szko łą po win no być ini cja -
ty wą ro dzi ców.

ŁP: Czy w ogó le jest szan -
sa, że za Pa na ka den cji po -
wró ci po dob na in sty tu cja
do Do mu Kul tu ry?

SW: Mo im zda niem to nie ma
sen su. Jest to prze ży tek, któ ry
nie zda je eg za mi nu i nikt mi nie
po wie, że w tych mia stach,
w któ rych to funk cjo nu je jest to
po zy tyw nie od bie ra ne.

ŁP: Co z pie niędz mi, któ re
za osz czę dzo no na re duk cji
eta tów?

SW: Bu dżet w na szym mie -
ście jest i wszyst ko jest w rę kach
sto wa rzy szeń i or ga ni za to rów?

Jed nak na ta kim po zio mie
kul tu ry nie da się mó wić
o kre owa niu kul tu ry przez
ama to rów. Mu si być tak, że
jed no cze śnie jest od bior ca
kul tu ry i or ga ni za tor kul tu ry.
Sa mo rząd jest po to, aby
wspo ma gać dzia ła nia lo kal -
ne, ale rów nież trze ba or ga ni -
zo wać wy da rze nia na wyż -
szym po zio mie ar ty stycz nym.

Na to miast dla or ga ni za cji po -
za rzą do wych za wsze jest wię cej
pie nię dzy do wy ko rzy sta nia niż
wy ni ka to z wnio sków, któ re są
skła da ne.

ŹRÓ DŁO: EXTRA ZŁO TÓW

Dom Kul tu ry to prze ży tek, któ ry nie zda je eg za mi nu

FOT. STOCK. XCHNG 
/ FLA VIO TA KE MO TO
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Co zro bić, je śli ma się
ocho tę na do bre pol skie
da nie, ale nie ma do kąd
pójść? Otóż ma my dla Was
Dro dzy Czy tel ni cy do brą
wia do mość!

No wo otwar ta karcz ma „Sma -
ak Pa ra dijs” jest zde cy do wa nie
miej scem god nym po le ce nia.
Dzia ła ją ca rap tem od 1 grud nia
już za ska ku je cie płą, ro dzin ną
at mos fe rą, wy bo rem dań, przy -
jem ną ob słu gą…

Wła ści ciel ka lo ka lu Aga ta
Świ der ska mó wi, że o je go
otwar ciu za de cy do wał przy pa -
dek.. Pa ni Aga ta, od dzie wię ciu
lat miesz ka ją ca w Ho lan dii, po -
sta no wi ła za po znać Ho len drów
z bo gac twem pol skiej kul tu ry,
zwłasz cza zna ko mi tych tra dy cji
ku li nar nych. Dwo je sze fów kuch -
ni zde cy do wa nie spraw dza się
w swo jej ro li, a pie ro gi pa ni Eli,
przy go to wa ne w jej se kret ny
spo sób, to praw dzi wy raj dla
pod nie bie nia.

Wraz z mę żem i sy nem pro -
wa dzą od dłuż sze go cza su
sklep z pol ski mi pro duk ta mi,
z bie giem cza su po ja wił się
po mysł na roz sze rze nie dzia -
łal no ści. W pla nach pa ni Aga -
ty jest roz bu do wa nie re stau ra -
cji o więk szą sa lę, gdzie śmia -
ło bę dzie moż na urzą dzać
przy ję cia i róż ne go ro dza ju wy -
da rze nia.

Sa ma re stau ra cja urzą dzo -
na jest w gó ral skim sty lu,
w drew nie, do piesz czo na de ta la -
mi de ko ra cyj ny mi. Ogień z ko -
min ka da je cie pło i po czu cie, iż
jest jak w do mu.

Za pra sza my ser decz nie!

Sma ak Pa ra dijs
Rij swij ske weg 369
Den Ha ag
tel. 0639273284
Czyn ne:
Wt, śr, czw, ndz – 16-22
Pt, sb. – 16-24
Pn – nie czyn ne

TEKST/FOT. MO NI KA SZREM SKA

Pol ski raj sma ko wy w Ha dze
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Jak wy ni ka z pod su mo wa nia
wszyst kich wy stą pień pu -
blicz nych Kró lo wej Be atrix,
by ła ona naj bar dziej ak tyw -
na spo śród wszyst kich człon -
ków dy na stii Oran je – mia ła
przy naj mniej 240 ofi cjal nych
dzia łań i wy stą pień. War to
do dać, iż wi zy ty ro bo cze by ły
li czo ne od dziel nie, po dob nie
jak mia no wa nie urzęd ni ków
i nada wa nie ty tu łów.

Ksią żę Wil lem -Ale xan der
i je go mał żon ka księż nicz -
ka Ma xi ma mie li od po -
wied nio 200 i 185 wy -
stą pień, jak kol wiek
skru pu lat ni Ho len drzy
do pa trzy li się, iż okre -
śle nie do kład nej licz by
nie jest moż li we ze
wzglę du na trud ność
w do stę pie do da nych
zwią za nych z dzia łal no -
ścią za gra nicz ną ksią żę -
cej pa ry.

Po rów na nie do bry tyj -
skiej ro dzi ny kró lew skiej
po ka zu je, iż są to licz by nie -
wiel kie. Sa ma kró lo wa Elż bie ta
II mia ła w ubie głym ro ku 425
wy stą pień pu blicz nych. Jed nak
to jej syn i na stęp ca tro nu ksią -
żę Ka rol jest swe go ro dza ju

swo istym re kor dzi stą ze swo -
imi 596 dzia ła nia mi na po lu
pu blicz nym.

War to jed nak za uwa żyć, iż po -
rów na nie dzia łal no ści obu ro dzin
kró lew skich jest nie co trud ne,
po nie waż w Wiel kiej Bry ta nii dy -
na stia rzą dzą ca oprócz ty po -
wych prze mó wień
pa tro nu je
wie lu

wy da rze niom, a tak że or ga ni zu -
je rocz nie dzie siąt ki przy jęć i uro -
czy stych ko la cji.

Jed nak w obu kró le stwach do -
cho dy człon ków ro dzin kró lew -
skich pó ki co po zo sta ją ta jem ni -
cą.

MO NI KA SZREM SKA

Do dzie się ciu wzro sła licz ba
ofiar śmier tel ne go wy pad ku,
ja ki miał miej sce pod czas
świę to wa nia na dej ścia No -
we go Ro ku. Szes na ście osób
jest ran nych i pod le ga ho spi -
ta li za cji.

Dnia 1 stycz nia w wio sce po ło -

żo nej w gmi nie Don ge ra de el we
Fry zji do szło do tra ge dii, gdy 42-
let ni kie row ca z im pe tem ude -
rzył w gru pę 40 osób świę tu ją -
cych przy ogni sku. Ak tu al nie
prze by wa on w szpi ta lu, we dług
ho len der skich źró deł zo sta ną
mu po sta wio ne za rzu ty.

Wła dze gmi ny we współ pra cy
z in ny mi or ga ni za cja mi dzia ła ją -

cy mi na te re nie miej sco wo ści
za pew ni ły ro dzi nom ofiar oraz
wszyst kim po szko do wa nym
opie kę psy cho lo gicz ną. Usta lo no
rów nież wspól ny plan dłu go fa lo -
wej po mo cy. 2 stycz nia w miej -
sco wym ra tu szu od by ło się spo -
tka nie in for ma cyj ne dla miesz -
kań ców.

MO NI KA SZREM SKA

Ak tyw na Kró lo wa

FOT. STOCK. XCHNG 
/ CRE ATI VE DAW

Śmier tel ny wy pa dek w Ra ard

FOT. STOCK. XCHNG / SIEK MAN
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l PRA COW NIK MA GA ZY -
NU ca la Ho lan dia. Obo wiąz ki:
wpro wa dza nie za mó wień
do sys te mu, przy go to wy wa nie
i zbie ra nie za mó wień, pra ce
ze ska ne rem, roz la do wy wa nie
kon te ne row. Wy ma ga nia: do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go bądź
ho len der skie go, mo ty wa cja
do pra cy, umie jet nosc pra cy
w ze spo le. Za dzwoń: Til burg
0031 886886350, Ven ray
0031 478529977, Den Ha ag
0031 703633927, Am ste lve -
en 0031 204701513,; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l OPIE KUN OSOB STAR -
SZYCH oko li ce Den Ha ag.
Obo wiaz ki: opie ka nad star szy -
mi oso ba mi, po da wa nie le -
kow, po moc w pro wa dze niu
do mu. Wy ma ga nia: per fek cyj -
na zna jo mosc je zy ka ho len der -
skie go, ukon czo na szko la pie -
le gniar ska, do swiad cze nie
w za wo dzie. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o wy sy la nie CV

w je zy ku hol. klo bo da@ot to -
work for ce.eu; tel. Kon tak to wy:
070 363 39 27

l Zo stań kon sul tant ką
Avon/Ori fla me. Ser decz nie
za pra szam do współ pra cy
w bran ży ko sme tycz nej na te -
re nie Ho lan dii. Avon jest bar -
dzo zna ną i ce nio ną przez Po -
lki fir mą. Pra cu je my na pol -
skich ka ta lo gach, a co za tym
idzie, wszyst kie pro duk ty są
w pol skich ce nach. Ori fla me
jest dru gą zna ną i ce nio ną
mar ką, ale tym ra zem nie tyl -
ko Po lkom. W Ho lan dii ist nie je
rów nież ho len der ski Ori fla me,
lecz w znacz nie wyż szych ce -
nach EU RO. My dys po nu je my
ty mi sa my mi pro duk ta mi Ori -
fla me, ale w zde cy do wa nie niż -
szych pol skich ce nach. W obu
fir mach na każ dą wcho dzą cą
kon sul tant kę cze ka ją spe cjal -
ne, atrak cyj ne pro gra my mo ty -
wa cyj ne. Za pra szam wszyst -
kich za in te re so wa nych!!! tel
kon tak to wy:   0 617 800383 

PRACA

l Zdro wie i uro da: USLU GI
FRY ZJER SKIE Cut & Shi ne za -
pra sza!!! CIE CIE DAM SKO ME -
SKIE, KO LO RY ZA CJE, BA LE JA -
GE, OD BU DO WA WLO SOW,
ATRAK CYJ NE CE NY NA PRZE -
CIW KO SKLE PU HA LIN KA
W CEN TRUM HIL LE GOM
www.cu tand shi ne.nl; TEL.
0252-751861 LUB
0626964503

l Usłu gi – in ne: FRY ZJER
DLA TWO JE GO PSA W KU DEL -
STA ART. SER DECZ NIE ZA PRA -
SZAM 0644411432

l Skle py: Za pra sza my
do na sze go skle pu w Bo xtel.
Ni skie ce ny, we dli ny roz nych
pro du cen tow, do mo we cia sta.
Za pra sza my na nie dzie le
30/08/2012 od go dzi ny
11:00 na im pre ze – kiel ba sa
z gril la, bi gos i pol skie pi wo.
Po ol se Spe cia li te iten Lu kul lus,
Ooster hof 10, 5283 BV Bo xtel

l Zdro wie i uro da: Ser decz -
nie za pra szam wszyst kie Pa nie
na pro fe sjo nal ny za bieg prze dłu -
ża nia rzęs me to dą 1:1. Je że li
chcesz aby Two je rzę sy by ły dłuż -
sze na wet o 50% jest to do sko -
na ły spo sób. W me to dzie 1 do 1
każ da rzę sa jest pre cy zyj nie do -
kle jo na do na tu ral nej na ca łej jej
dłu go ści, co da je gwa ran cję wy -
jąt ko wej trwa ło ści (do mo men tu
wy pad nię cia rzę sy na tu ral nej).
Efekt uzy ska ny po za bie gu jest
na tu ral ny a sa ma me to da bez -
piecz na. Asia tel.:0633246705

l Usłu gi – in ne: Wi tam
wszyst kie ko bie ty w cią ży! Ma -
my dla Was do za ofe ro wa nia
Kra am zorg w j. pol skim! Po sia -
da my du że do świad cze nie
w po mo cy ma mie i dziec ku!
Przez pierw sze dni – te naj waż -
niej sze - słu ży my po mo cą. Do -
jeż dża my UWA GA DO 50km
OD DEN HA AG!!!!!!!!! Tak że,
bar dzo go rą co za pra sza my
wszyst kie Ma my! Kon takt w j.
pol skim Eva – 0616-405-192

OGŁOSZENIA DROBNE



Du et Po ka hon taz, czy li Fo -
kus i Ra him, kie dyś zna ni ja -
ko Pak to fo ni ka, o któ rych
jest ostat nio bar dzo gło śno
w kon tek ście fil mu 'Je steś
Bo giem', za gra ją dwa kon -
cer ty w Ho lan dii. Naj pierw,
1 lu te go zo ba czy my ich
w Bre dzie, a dzień póź niej
w Den Ha ag.

Je sie nią 2012 na ekra ny kin
wszedł film 'Je steś Bo giem',
opo wia da ją cy hi sto rię Pak to fo -
ni ki – kul to we go skła du hip -ho -
po we go, któ re go ka rie rę bru tal -
nie prze rwa ła śmierć Ma gi ka.
Film od niósł oszo ła mia ją cy suk -
ces, a sa le ki no we pę ka ły
w szwach.

Gru pa Po ka hon taz, za ło żo -
na przez Fo ku sa i Ra hi ma po za -
koń cze niu dzia łal no ści Pak to fo -
ni ki, po sied miu la tach od wy da -

nia al bu mu „Re cep tu ra” wró ci ła
z no wym ma te ria łem.

Od cza su „Re cep tu ry” oby -
dwaj ra pe rzy z po wo dze niem re -
ali zo wa li się na so lo wej płasz -
czyź nie oraz an ga żo wa li się w in -
ne pro jek ty mu zycz ne. W 2011
ro ku ar ty stycz ne dro gi Ra hi ma
i Fo ku sa ze szły się po now nie, co
za owo co wa ło pra ca mi nad no -
wym ma te ria łem. 

Fo no gra ficz ny po wrót Po ka -

hon taz to 15 pre mie ro wych
utwo rów. Ar ty ści przy pra cy
nad no wym al bu mem nie ucie -
ka ją od mu zycz nych eks pe ry -
men tów. W tym ce lu pod ję li
współ pra cę z Di NO, jed nym
z naj bar dziej kre atyw nych pro -
du cen tów na pol skiej sce nie hip -
-ho po wej. Na pły cie „Re kon takt”
po ja wią się wy jąt ko wi go ście:
EMI LY RO SE, Pe zet, Ło na oraz
Griz zlee z East West Roc kers.

Na kon cer tach bę dzie moż -
na na być pły ty 'Re kon takt'.

Pią tek 1 lu te go
Bre da
De Bo ule vard

Sint Jan stra at 3-A
4811 ZK Bre da

Start: 20.00
Bi le ty: 20 eu ro w przed sprze -

da ży – ilość ogra ni czo na!
Ło wi czan ka – Po ol se weg

130, 4818CE Bre da
Re zer wa cje dla osób spo -

za Bre dy: dmd@o2.pl

–

So bo ta 2 lu te go
Den Ha ag
Ba zart
725 Lo os du in se ka de
2571 CZ Den Ha ag

Start: 20.00
Bi le ty: 20 eu ro w przed sprze -

da ży
Do na by cia:
on li ne: www.easy tic ket.nl
Gro szek Su per markt: Zu ider -

par kla an 28, 2574HK Den Ha -
ag.

Pol skie De li ka te sy DE LI – Van
Mus schen bro ek stra at 166,
2522 AW Den Ha ag.

De li Emi grant – Prins Hen -
drik stra at 98-104, 2518HW
Den Ha ag.

In fo kon cer to we: dmd@o2.pl

TEKST/FOT. 

MA TE RIA LY OR GA NI ZA TO RA
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Fo kus i Ra him, czy li Po ka hon taz w Ho lan dii!



Cie ka we wy ni ki kil ku ty go -
dnio wych ba dań na uko wych
prze pro wa dza nych przez Uni -
ver si te it Le iden, GfK Ne der -
land (in sty tu cję zaj mu ją cą
się ba da niem opi nii pu blicz -
nej) oraz In sty tut Spraw Pu -
blicz nych.

Z do ko na nej przez dy rek to ra
ISP dr Jac ka Ku char czy ka pre -
zen ta cji wy ni ków tej że ana li zy
so cjo lo gicz nej wy ni ka, iż wi ze ru -
nek ja ki funk cjo nu je w ho len der -
skiej świa do mo ści, do ty czą cy
Po la ków jest zde cy do wa nie lep -
szy, ani że li po ku tu ją ce w spo łe -
czeń stwie ste reo ty py. Re spon -
den ci py ta ni o zda nie na te mat

na szych kra jan wska zy wa li
na po do bień stwa i wspól ne ce -
chy, ja kie łą czą za rów no Po la -
ków, jak i Ho len drów. Wśród wy -
mie nio nych zna la zły się m. in.
rze tel no ści, pra co wi tość oraz bli -
skość wię zów kul tu ro wych. 

Wy ni ki ba dan oraz ich ana li -
za spo tka ły się ze znacz nym za -
in te re so wa niem za rów no śro do -

wisk na uko wych, jak i głów nych
in sty tu tów ba daw czych oraz
przed sta wi cie li władz ho len der -
skich.

W spo tka niu bra li udział pol -
scy dy plo ma ci, a wpro wa dze nia
w te mat do ko nał JM Am ba sa dor
RP dr Jan Bor kow ski.

MO NI KA SZREM SKA

WTOREK, 8 stycznia 2013Nasza Holandia12
Reklama

Po lak i Ho len der – dwa bra tan ki

FOT. STOCK. XCHNG / JO HAN VAN DEN BERG FOT. MI CHAL ZA CHA RZEW SKI, SXC
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Od gło sy hucz nych za baw syl -
we stro wych to dla wie lu
zwie rząt do mo wych du ży
stres, dla te go naj le piej za -
pew nić im spo koj ne miej sce,
w któ rym bę dą mo gły prze -
trwać za koń cze nie ro -
ku – prze ko ny wa ła w roz mo -
wie z PAP kie row nik szpi ta la
Kli ni ki Ma łych Zwie rząt
Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go, dr n. wet.
Mag da le na Kal was. 

„Dla zwie rząt hucz ne za ba wy
syl we stro we to du ży stres. Nie
wie dzą, co się dzie je i re agu ją
stra chem. U psów mo że jest to
bar dziej wi docz ne, bo ko ty ma ją
ten den cję do cho wa nia się, zaś
psy czę sto szu ka ją uwa gi wła ści -
cie la. My ślę, że jest to stre su ją ce
za rów no dla psów, jak i ko -
tów” – po wie dzia ła le karz we te -
ry na rii.

Sko ro od gło sy sztucz nych
ogni sły chać już przed za ba wa mi
syl we stro wy mi, le karz we te ry na -

rii ra dzi, aby ogra ni czyć spa ce ry
z psa mi do mi ni mum. „Ra czej
na smy czy, pod kon tro lą, aby
pies nie uciekł” – pod kre śli ła.

Kie dy na to miast zbli ża się pół -
noc, naj le piej schro nić się w do -
mu. „W mo men cie, kie dy te ha -
ła sy się na si lą, na le ży za pew nić
zwie rzę ciu miej sce, w któ rym
bę dzie czu ło się bez piecz -
nie” – po wie dzia ła dr Kal was,

do da jąc, że nie któ rzy izo lu ją psy
od ha ła sów np. w ła zien ce, do -
dat ko wo włą cza jąc ra dio.

Zwie rzę ta re agu ją w sy tu acji
stre so wej bar dzo róż nie. „Nie któ -
re psy chcą być z wła ści cie lem
ca ły czas, in ne wo lą po sie dzieć
w spo koj nym, ci chym miej -
scu” – wy ja śni ła.

Roz wią za niem mo że być też
po da nie le ków. Sto so wa ne są

np. le ki uspo ka ja jąc z gru py ben -
zo dia ze pin czy po chod ne fe no -
tia zy ny, któ re są za re je stro wa ne
do sto so wa nia u zwie rząt. „Trze -
ba pa mię tać, że tak jak każ de
le ki ma ją one swo je dzia ła nia
ubocz ne, np. ace pro ma zy na po -
wo du je ob ni że nie ci śnie nia krwi,
nie po win no się ich sto so wać
u zwie rząt cię żar nych” – pod kre -
śli ła le karz we te ry na rii.

Czę sto zwie rzę ta bar dzo róż -
nie re agu ją na le ki uspo ka ja ją -
ce. Nie któ re z nich po po da niu
daw ki mi ni mal nej bę dą spać
przez ko lej ne czte ry go dzi ny,
a u in nych osob ni ków po za sto -
so wa niu iden tycz nej daw ki
na ki lo gram ma sy cia ła nie za -
uwa ży my żad ne go efek tu. Daw -
kę do bie ra więc in dy wi du al nie
le karz w za leż no ści od ra sy, wie -
ku, ma sy cia ła, współ ist nie ją -
cych za bu rzeń i prze by tych cho -
rób zwie rzę cia.

Dr Kal was py ta na o to, czy
w związ ku z Syl we strem do kli ni -
ki SGGW tra fia wię cej zwie rząt,
od po wie dzia ła: „Syl we ster ale
tak że okres świąt to ge ne ral nie
czas, kie dy tra fia do nas wię cej
psów tak że z za bu rze nia mi ze
stro ny ukła du po kar mo we go
wsku tek prze je dze nia bądź na -
głej zmia ny die ty”.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Syl we stro wą noc, ostat nią
w ro ku, tra dy cyj nie że gna się
hucz nie na ba lach i pry wat -
kach. Po tocz nie mó wi się, że
„ja ki syl we ster, ta ki ca ły
rok”. Z tą wy jąt ko wą no cą
zwią za nych jest wie le zwy -
cza jów i prze są dów. Je den
z nich mó wi, że na le ży po zbyć
się sta rych pro ble mów, aby
nie wcho dzić z ni mi w no wy
rok. 

Je śli chce my się uwol nić
od przy krych wspo mnień, w syl -
we stro wą noc war to spi sać
zmar twie nia na czer wo nym pa -
pie rze, że by póź niej móc je spa -
lić. Mo że to być rów nież ko smyk
wło sów, bi le cik al bo list mi ło sny.
No wo rocz ny pło mień uni ce stwi
raz na za wsze pa miąt ki po nie -
mi łych wspo mnie niach. 

Wszel kie dłu gi i po życz ki naj -
le piej ure gu lo wać jesz cze
przed syl we strem, że by nie
wcho dzić w no wy rok z dłu ga mi
i w naj bliż szej przy szło ści nie
stać się ofia ra mi nie słow nych
dłuż ni ków. Że by nie cier pieć
na brak pie nię dzy, 31 grud nia
do port fe la war to wło żyć łu ski
z wi gi lij ne go kar pia.

Pe wien prze sąd mó wi też, że
war to w dzień prze ło mu wło żyć
na sie bie no wą bie li znę, ko niecz -
nie z met ką, a te go dnia szcze -
gól nie za dbać o pięk ny wy gląd.
Wró ży to po wo dze nie u płci prze -

ciw nej w na stęp nych mie sią -
cach.  

W ten dzień zde cy do wa nie nie
wol no sprzą tać, bo „wy mia ta
się” szczę ście z do mu. Go spo dy -
nie daw niej dba ły, aby spi żar nia
nie stra szy ła pust ka mi; to od ga -
nia ło bie dę w na stęp nym ro ku. 

Po myśl ność przy no si na krę -

ce nie ze ga rów tuż po pół no cy.
Kie dy ze gar wy bi je pół noc, wów -
czas naj star sza oso ba w ro dzi nie
po win na sze ro ko otwo rzyć okno
lub drzwi; w ten spo sób za pro si
do środ ka No wy Rok i życz li we
do mo wi du chy, a to co sta re
szyb ko opu ści czte ry ścia ny.

Roz wie dzio ne ko bie ty i pan ny,

któ re chcą do wie dzieć się, ja kie
bę dzie imię ich przy szłe go wy -
bran ka, po pół no cy po win ny pil -
nie na słu chi wać pro wa dzo nych
do oko ła roz mów. Pierw sze mę -
skie imię, któ re usły szą, bę dzie
praw do po dob nie imie niem przy -
szłe go mę ża.

Ko lej ny spo sób na po zna nie

przy szło ści to wróż ba z bą bel ka -
mi w kie lisz ku z szam pa nem.
Du że bą bel ki, cha otycz nie po ru -
sza ją ce się w kie lisz ku, za po wia -
da ją rok prze mian, wy pad ków
i ro man sów. Ele ganc kie, drob ne
i uno szą ce się rów ny mi łań cusz -
ka mi do gó ry, zwia stu ją zdro wie
oraz po god ne dni w ży ciu ro dzin -
nym. Je śli łań cusz ki krzy żu ją się,
nie na le ży sza stać pie niędz mi
i przede wszyst kim za dbać
o zdro wie.

Po nie waż w syl we stro wą noc
rów nież gwiaz dy za po wia da ją

przy szłość, war to zwró cić uwa gę,
co do strze że my na noc nym nie -
bie. Ja sne i pięk ne gwiaz dy,
a ran kiem nad ho ry zon tem pro -
mien ne słoń ce na bez chmur -
nym nie bie, wró żą bar dzo po -
myśl ny rok.

No wy Rok oraz za ba wa syl we -
stro wa roz po czy na ją okres kar -
na wa łu – i czas hucz nych za baw
ta necz nych.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA SALWIŃSKA 

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Lekarz weterynarii: sylwestrowe hałasy
niepokoją zarówno psy, jak i koty

FOT. STOCK. XCHNG / AN DRE AS KRAP PWE IS

FOT. STOCK. XCHNG / MA RIA LI

Zwy cza je i wróż by w syl we stro wy wie czór

FOT. STOCK. XCHNG / TE RE SA HO WES

FOT. STOCK. XCHNG / TE RE SA HO WES
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l Trzech stu den tów opo wia da so -
bie wra że nia z Syl we stra: 

– Ja chło pa ki by łem na Ma jor ce – mó -
wi pierw szy – ja ki wy pas. Pla ża, drin ki,
dziew czy ny w bi ki ni…

– A ja by łem w Al pach – do da je dru -
gi – śnieg po pas, nar ty a ja kie pa nien -
ki…

– No sta ry, a gdzie ty by łeś? 
– Chło pa ki ja by łem w tym sa mym po -

ko ju ale nic nie pi łem.

l Dzwo ni te le fon wcze snym ra nem.
No wy Rok. Obu dzo ny fa cet od bie ra
i sły szy py ta nie: 

– Kli ni ka? 
– Po mył ka, to pry wat ne miesz ka nie.

Za krót ką chwi lę zno wu dzwo ni te le -
fon i głos w słu chaw ce po wta rza: 

– Kli ni ka? 
– Nie! To pry wat ne miesz ka nie!!! 
– Ziu tek, no co ty kum pla nie po zna -

jesz? Ja się py tam czy wy pi je my kli ni ka
nad ra nem?!

l Do ba ru wpa da odro bi nę pod -
chmie lo ny męż czy zna i wo ła na ca ły
bar: 

– Wszyst kie go naj lep sze go w No wym
Ro ku! 

– Zwa rio wał pan? Jest po ło wa lu te go
a pan jesz cze skła da ży cze nia no wo rocz ne?

– O ra ny! – mó wi za du ma ny fa cet – to
mo ja żo na się wściek nie, jesz cze ni gdy

nie wra ca łem tak póź no z przy ję cia syl -
we stro we go.

l Spo ty ka ją się dwie blon dyn ki
i jed na mó wi: – Ty, słu chaj wiesz że
w tym ro ku Syl we ster wy pa da w pią -
tek? A na to dru ga: – Kur cze, że by
tyl ko nie trzy na ste go!

l Ko bie ta bu dzi się ra no po Syl we -
strze, pa trzy w lu stro i sztur cha
w bok wy mę czo ne go im pre zą mę ża: 

– Wiesz ko cha nie... ja ka ja już je stem
sta ra! Twarz mam ca łą po marsz czo ną,
biust ob wi sły, oczy si ne i pod krą żo ne, fał -
dy na brzu chu, gru be no gi i tłu ste ra mio -
na... Ko cha nie! Pro szę cię, po wiedz mi

coś mi łe go, że bym się le piej po czu ła
w no wym ro ku. 

– Eee... no... za to wzrok masz jak naj -
bar dziej w po rząd ku!

l W mi le nij ne go Syl we stra re por ter
za cze pia gen tle ma na na uli cy Lon dy -
nu:

– Ja ki pan ma pla ny na no we ty siąc le -
cie?

– Dość skrom ne, przez je go więk -
szość bę dę nie ży wy.

l Roz ma wia dwóch kul tu ry stów: 
– Co ro bisz w Syl we stra? 
– Nie wiem ale chy ba klat kę pier sio -

wą i bi cep sa
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Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Ra fa ła Grzyw no wi cza. Au -
tor uro dził się w Bar to szy cach. Rocz nik „77. Ukoń czył wy dział Hi -
sto rii na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie. Jest
już po de biu cie – we wrze śniu 2011 ro ku wy dał swój pierw szy to -
mik po ezji pt. „Roz dar ci”. Znaj du je się w nim zbiór wier szy mi ło -
snych,  po ezji o Bo gu, po ezja o przy jaź ni, o ży ciu i śmier ci. Każ dy
od naj dzie coś dla sie bie. Jest rów nież dzien ni ka rzem oby wa tel -
skim, po nie waż sło wo pi sa ne to je go pa sja. Szko li się, do sko na li
swój warsz tat. Pra cu je nad no wy mi wier sza mi.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

Te atr ży cia
Spo glą dam na sie bie
w ci szy je sien nej
Spo glą dam i się bo ję
bo to już jest ko niec

Skoń czy ły się śpie wy
mo jej tkli wej du szy
Skoń czy ły się ra do ści
za ka mar ków cia ła

Je stem już na gó rze
ni czym oa za wol no ści

Je stem już da le ko
od świa ta smut ne go

Za sta na wiam się dla cze go
nie mo głem być szczę śli wy
Za sta na wiam się, po co
mu sia łem być so bą
Po zo sta ły mi wspo mnie nia
ale te raz są już ni czym...

Ra dość
Po ja wia się w każ dym ży ciu
Czy to ma łym, czy też du żym
Spra wić ją so bie mo że my
Za wsze, kie dy tyl ko chce my
By wa jed nak rzad kim go ściem
W na szych do mach – two ich ustach

DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY

Ką cik po etyc ki
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