
To już ostat ni mo ment by
zło żyć de kla ra cję po dat -
ko wą w Ho lan dii za rok
2012. Nie waż ne czy do -
sta łeś we zwa nie do roz li -
cze nia za rok 2012, czy
też roz li czasz się z wła -
snej ini cja ty wy – war to
zro bić to przed 31 mar ca
2013 ro ku. 

Wte dy Be la sting denst (ho len -
der ski Urząd Skar bo wy) do 1 lip -
ca 2013 ro ku. mu si za re ago wać
na zło żo ną przez Cie bie de kla ra -
cję. Mo że być to de cy zja wstęp -
na „vor lo pi ge aan slag” lub de cy -
zja koń co wa „aan slag”, ale mo -
że być to rów nież in for ma cja „ge -
en vo or lo pi ge aan slag” ozna cza -
ją ca, że roz li cze nie do tar ło, jest

opra co wy wa ne i trze ba cze kać
na de cy zję koń co wą. Zwy kle
ozna cza to, że zwro tu z po dat ku
nie na le ży się spo dzie wać zbyt
szyb ko. 

Je śli nie do sta łeś we zwa nia
do roz li cze nia się i zło żysz je
po 31 mar ca 2013 ro ku, urząd
skar bo wy mo że roz pa try wać
two ją de kla ra cję do 3 lat. Co
oczy wi ście nie ko niecz nie mu si
się spraw dzić. 

W ze szłym ro ku pu bli ko wa li -
śmy na ła mach na szej ga ze ty
tłu ma cze nia de cy zji po dat ko -
wych, a wie dząc jak waż ny to dla
na szych Czy tel ni ków te mat przy -
po mi na my go w tym ro ku.

Każ da de kla ra cja po dat ko wa
roz pa try wa na jest w to ku pro ce -
du ry po dat ko wej. Jed nym z jej
ele men tów jest wy da nie przez
Be la sting dienst de cy zji po dat ko -
wej.  Po ni żej omó wi my, co ta ka
de cy zja za wie ra.

CIĄG DALSZY NA STR. 2
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misję, której nie ma
telewizja
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Ostatni moment na rozliczenie podatku z Holandii! 

De cy zje po dat ko we
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Naj czę ściej po dat nik otrzy ma
tzw. de cy zję wstęp ną (1A), czy li
Vo or lo pi ge Aan slag. Pa trząc
od gó ry,   po le wej stro nie znaj -

dziesz swo je da ne oso bo we. Po -
ni żej na ró żo wym pa sku po da -
na jest kwo ta zwro tu z po dat ku
(te on tvan gen) lub kwo ta, któ rą
na le ży zwró cić do Be la sting -
dienst (te be ta len).

Je że li jest na pi sa ne te on -
tvan gen, to jest to kwo ta  zwro -
tu, któ rą otrzy masz.  Dwa wier -
sze ni żej, na tle ró żo we go ko lo -
ru, po da ny jest nu mer kon -
ta – re ke nin gnum mer   i po wi -
nien on na le żeć do Cie bie. Je -
że li  uwa żasz, że po da ne kon to
jest ci nie zna ne, na tych miast
trze ca za alar mo wać Be la sting -
dienst. Mo żesz to zro bić oso bi -
ście lub przez biu ro po dat ko -
we.   Pa mię taj jed nak, że nie
za wsze zdą żysz. A pro ce du ra
„pro sto wa nia” kon ta jest
żmud na, dłu go trwa ła i nie za -
wsze sku tecz na.

Miej też na uwa dze, że na de -
cy zjach po da ne są za wsze tyl ko
kon ta ho len der skie. Je że li
przy roz li cze niu po da łeś nu mer
kon ta pol ski, wte dy nie bę dzie
nic na pi sa ne w miej scu na nu -
mer kon ta. Wte dy Be la sting -
dienst prze śle Ci spe cjal ny druk
do wy peł nie nia, gdzie trze ba po -
dać kon to pol skie.

Na do ku men cie po ni żej po ja -
wia się in for ma cja, że  Two je roz -
li cze nie na dal jest w trak cie we -
ry fi ka cji. Urząd spraw dza mię dzy
in ny mi   je go po praw ność – czy
np. za sto so wa ne w nim ulgi rze -
czy wi ście się na le żą.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4FOT. STOCK. XCHNG / JORGE VICENTE
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Je że li in spek tor z Be la sting -
dienst kon tro lu ją cy po praw -
ność two je go roz li cze nia uzna,
że nie na leż nie otrzy ma łeś
zwrot rze ko mo nad pła co ne go
po dat ku i zo stał on wy pła co ny
na pod sta wie de cy zji wstęp nej
Vo or lo pi ge Aan slag, to wte dy
wy da ko lej ną de cy zję. Bę dzie
z niej np. wy ni ka ło, że trze ba
od dać część lub ca łość uprzed -
nio wy pła co nej kwo ty.

Be la sting dienst mo że Ci też
do pła cić,   je śli kwo ta wy pła co -
na na pod sta wie Vo or lo pi ge
Aan slag  (de cy zji  wstęp nej) nie
uwzględ nia ła ca łe go na le żą ce go
się  zwro tu nad pła co ne go po dat -
ku. Jak wi dzisz   pro ce du ra nie
jest ta ka pro sta i żad ne go do ku -
men tu nie moż na scho wać
do szu fla dy. Trze ba go do kład nie
ana li zo wać.

Czy ta jąc da lej na szą de cy zję,
po pra wej stro nie od gó ry po da -
ny jest: rok po dat ko wy, nu mer
de cy zji, da ta wy da nia de cy zji.

Do dat ko we in for ma cje za war te
w de cy zji  to:

– Moż li we jest, że kwo ta z de -
cy zji w ca ło ści nie zo sta nie wy -
pła co na, po nie waż zo sta nie po -
mniej szo na o kwo tę dłu gu, ja ki
ewen tu al nie po dat nik mo że po -
sia dać wo bec   Be la sting diens
np.  z ty tu łu do dat ku do ubez pie -
cze nia zo gr to eslag.

– Mo że się zda rzyć, że dla bez -
pie czeń stwa urząd skar bo wy
zwe ry fi ku je nu mer kon ta po da -
ny w roz li cze niu, na wet je śli jest
on ho len der ski. Dzie je się tak
w przy pad ku, kie dy ni gdy wcze -
śniej nu mer ten nie był przez
was po da ny.   Be la sting dienst
prze śle ci wwte dy w ce lu we ry fi -
ka cji i po twier dze nia spe cjal ny
for mu larz, w któ rym bę dzie trze -
ba po dać nu mer kon ta do prze -
la nia zwro tu nad pła co ne go po -
dat ku. Jest to po dob na pro ce du -
ra jak u więk szość po dat ni ków,
któ rzy po da li pol ski ra chu nek
ban ko wy.

– Da ne urzę du skar bo we go,
któ ry od po wie dzial ny jest za pro -
ce du rę roz li cze nia.

Dru ga stro na do ku men tu (1B,
1D) ozna czo na jest nu me rem
de cy zji, da tą jej wy da nia oraz nu -
me rem stro ny. Znaj du ją się
na niej szcze gó ło we in for ma cje
do ty czą ce roz li cze nia po dat ko -
we go. Na tej pod sta wie moż -
na spraw dzić, ja kie ulgi po dat ko -
we uwzględ nio no w roz li cze niu,
czy zło żo ne  roz li cze nie jest in dy -
wi du al ne (ge en fi sca le part ner)
czy wspól ne (ge ge vens fi sca le
part ner).   Po da ne są też kwo ty
tj.: do chód, za pła co ne za licz ki
na po da tek do cho do wy, na leż ny
po da tek, za pła co ne   skład ki
na ubez pie cze nia spo łecz ne
oraz za sto so wa ne zniż ki po dat -
ko we.

Ta ką de cy zję za wsze na le ży
prze ka zać swo je mu do rad cy po -
dat ko we mu, któ ry   spo rzą dzał
de kla ra cję po dat ko wą. Spe cja li -
sta spraw dzi, czy wszyst kie da ne
są pra wi dło we.

Zda rza się, że Be la sting -
dienst  wy sy ła in for ma cję  Ge en
Vo or lo pi ge Aan slag (1E), że nie
zo sta nie wy da na de cy zja  wstęp -
na Vo or lo pi ge Aan slag lecz de cy -

zja koń co wa De vi ni ti ve Aan slag.
Dzie je się tak, po nie waż Be la -
sting dienst bar dzo do kład nie
kon tro lu je otrzy ma ne roz li cze nie
po dat ko we.

Po wni kli wej we ry fi ka cji i za -
koń cze niu opra co wa nia Two jej
spra wy ze zna nia po dat ko we go
ho len der ski fi skus wy da do pie ro
de cy zją koń co wą Aan slag (1C).
Aan slag   jest bar dzo po dob ny
do de cy zji wstęp nej Vo or lo pi ge
Aan slag.

Pa mię taj cie, że od każ dej de -
cy zji masz pra wo się od wo łać.
Czas na od wo ła nie wy no si   nie -
prze kra czal ne 6 ty go dni od da ty
wy da nia do ku men tu.

Je śli masz ja kieś py ta nia
lub po trze bu jesz po mo cy
w tym za kre sie pro si my o wy -
sy ła nie e -ma ili na ad res re -
dak cja@go niec pol ski.pl

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Ostatni moment na rozliczenie podatku z Holandii! 

De cy zje po dat ko we

FOT. STOCK. XCHNG / BARTEK AMBROZIK
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Wi dzo wie po trze bu ją pro gra -
mów na uko wych, ale te le wi -
zje nie za bar dzo chcą za jąć
się na uką. Dla te go przy go to -
wu ję te raz po ka zy na uko we
i fil my dla na ukow ców. Mam
mi sję, któ rej nie ma te le wi -
zja – po wie dział PAP twór ca
pro gra mu „La bo ra to rium”
Wik tor Nie dzic ki. 

PAP: Dla cze go w sta cjach
te le wi zyj nych co raz mniej
jest pro gra mów po świę co -
nych na uce? Czy te le wi dzo -
wie szu ka ją w me diach już
tyl ko roz ryw ki?

W. N.: Brak pro gra mów na -
uko wych w do brym cza sie an te -
no wym to wy łącz nie kwe stia de -
cy zji sze fów te le wi zji. To nie praw -
da, że lu dzie tych pro gra mów nie
po trze bu ją. Mnie jed nak udo -
wod nio no, że nie chcą. W te le wi -
zji jest to opa no wa ne do per fek -
cji. Wy obraź my so bie, że pro -
gram jest emi to wa ny o godz. 15.
i przy cią ga spo ro wi dzów. Prze -
su wa my go na godz. 10. lub 11.
z wtor ku na śro dę i wi dow nia
spa da nie mal do ze ra. Wte dy
mó wi się: no wi dzisz, nikt te go
nie oglą da.

Mój pro gram („La bo ra to -

rium” – dop. PAP) prze su nię to
na godz. 11. Ci, do któ rych on
jest ad re so wa ny zwy kle są
w tym cza sie w pra cy, szko le al -
bo na uczel ni. Wia do mo, że wi -
dow nia spa da wte dy do dra -
stycz ne go mi ni mum. Oczy wi ście
mo gę mó wić do eme ry tów, ale
z te go nic nie wy ni ka.

PAP: Mo że po ka zy wa nie
pro gra mów na uko wych w te -
le wi zji jest po pro stu nie opła -
cal ne?

W. N.: Re kla mo daw cy nie
zda ją so bie spra wy z te go, że ta -
ki pro gram ma zna ko mi ty po -
ten cjał re kla mo wy. W ka na łach
te ma tycz nych „Di sco ve ry”, „Pla -
ne te” po ja wia ją się prze cież re -
kla my. Oczy wi ście to mu sia ły by
być pro duk ty wy żej prze two rzo -
ne, dla lu dzi in no wa cyj nych, któ -
rzy my ślą no wo cze śnie. Tu już
prosz ku do pra nia, pod pa sek
i wo dy się nie sprze da. Jed nak
ta kich re kla mo daw ców trze ba
zna leźć. Biu ro re kla my za zwy -
czaj od po wia da wte dy: re kla mu -
je my prosz ki do pra nia za 100
mi lio nów, co bę dzie my so bie za -
wra ca li gło wę jed nym pro gra -
mem.

PAP: W ja ki spo sób te -
raz – po zdję ciu „La bo ra to -
rium” z an te ny – po pu la ry zu -
je Pan na ukę?

W. N.: Po nie waż te le wi zje nie
wy ry wa ją się za bar dzo by za jąć
się na uką, dla te go za czą łem in -
ten syw niej jeź dzić po kra ju, ro -
bię tro chę fil mów dla na ukow -
ców, by sa mi mo gli do trzeć ze
swo imi ma te ria ła mi do od bior -
ców. Mam mi sję, któ rej nie ma
te le wi zja. Po pu la ry zu ję na ukę,
bo uwa żam że mło dych lu dzi
trze ba nią za in te re so wać.

Cza sem pro wa dzę za ję cia dla
dzie ci od 6 ro ku ży cia. Gdy ma
się przed so bą 300 ma łych
osób – ta kie mo rze, ma łych krę -
cą cych się głów – trze ba się na -
praw dę po sta rać by utrzy mać
ich uwa gę.

PAP: Ja ka jest w ta kim ra -
zie re cep ta na do bry po kaz
na uko wy?

W. N.: Po pierw sze trze ba
przy cią gnąć uwa gę słu cha cza.
Je że li na po cząt ku się te go nie
zro bi, to po tem nic nie po mo że.
Mu szę wy my śleć te mat, przy go -
to wać re kwi zy ty, któ re po tem
„pusz czam” w obieg – to po win -
no być coś co bę dzie ilu stro wa ło
te mat, o któ rym chcę opo wie -
dzieć.

To mu szą być te ma ty, z któ ry -
mi od bior cy bę dą się utoż sa mić.
Mó wiąc o me ta lach z pa mię cią
kształ tu mo gę wspo mnieć np.
o bie liź nie, w któ rej ta kie me ta le

umiesz czo no. Dzie ci
wte dy bar dzo się z te -
go śmie ją, a ko bie ty
spraw dza ją czy ma ją
wła śnie ten me ta lo wy
dru cik w swo jej bie liź -
nie.

Ame ry ka nie mó wią,
że pierw sze trzy mi nu -
ty wy stą pie nia po win -
ny być ta kie, by wszy -
scy zro zu mie li. To się
przy da je na wet pod -
czas wy stą pień dla na -
ukow ców. Na spe cja li -
stycz nej kon fe ren cji
che micz nej spo ty ka ją
się prze cież che mi cy
z róż nych branż. Dla te -
go na po cząt ku pre le -
gent po wi nien po wie -
dzieć coś ta kie go, by
wszy scy wie dzie li
o czym on mó wi. Po -
tem mo że wcho dzić
w swo ją spe cja li za cję,
ale wszy scy, któ rzy słu -
cha ją ta kie go wy stą -
pie nia już są usa tys -
fak cjo no wa ni, bo wie -
dzą o czym by ła mo -
wa.

PAP: Dla cze go na -
ukow cy oba wia ją się
mó wić pro stym, zro -
zu mia łym ję zy kiem

i cho wa ją się za spe cja li stycz -
ny mi stwier dze nia mi?

W. N.: Dla nie któ rych ści słe
okre śle nia są pod sta wą ist nie -
nia. Na uko wiec oba wia się, że je -
śli coś wy ja śni nie ści śle, to wte -
dy ko le dzy po wie dzą: no nie
prze cież to jest ama tor. Zwy kle
mó wię wte dy: nie mó wi cie
do ko le gów, pro fe so rów, tyl ko
nor mal nych lu dzi. Nie za po mnę,
jak pew na Pa ni po wie dzia ła
do mnie: w tej prób ce wi dać na -
sze den dry ty au ste ni tycz ne. Nie
ro zu mie Pan? No pro szę Pa na,
to są pod sta wo we po ję cia!

Za zwy czaj jed nak nie za le ży
to od przy go to wa nia. To tak jak
z tań cem, jed ni umie ją tań czyk,
a in ni nie. Nie wszy scy mu szą
być po pu la ry za to ra mi, nie ma
ta kie go obo wiąz ku.

PAP: Czy po pu la ry za to rzy
na uki nie zmie rza ją za bar dzo
w stro nę efek ciar stwa kosz -
tem na uki? Jak za cho wać rów -
no wa gę mię dzy sztucz ka mi,
a so lid ną wie dzą na uko wą?

W. N.: Na uka nie skła da się
z sa mych wy bu chów. Ow szem
w trak cie pro gra mu mo gę zro bić
gej zer z prosz ku do pie cze nia,
ale to mo że być tyl ko je den z ele -
men tów, nie mo że za stą pić ca ło -
ści. Uwiel biam wi do wi ska, ale
w po pu la ry za cji mu si być też
miej sce na po waż niej sze wy kła -
dy dla tych, któ rzy już na praw dę
chcą się cze goś do wie dzieć.

Jed nak każ da me to da jest do -
bra, je śli bę dzie da wa ła do bre
skut ki. Je że li ktoś się za in te re su -
je na uką w Cen trum Na uki Ko -
per nik, gdzie mo że coś po cią -
gnąć, po obra cać, to pro szę bar -
dzo. To ta ki sam do bry spo sób
jak każ dy in ny.

PAP: Czy w ostat nich la tach
zmie ni ło się po dej ście pol -
skich na ukow ców do po pu la -
ry za cji na uki?

W. N.: W po ło wie lat 70. bar -
dzo czę sto pa da ły py ta nia: a dla -
cze go ja? A mu si Pan? A nie
mógł by Pan pójść do ko le gi – je -
ste śmy bar dzo za ję ci. W la tach
80. nie by ło prze ko na nia, że po -
pu la ry za cja czy pro mo cja na uki
do cze goś słu ży i że ma ja kieś
za sto so wa nie. Kie dy za czy na -
łem, by ły mniej sze moż li wo ści,
mniej sza mo ty wa cja, ży li śmy
w in nych cza sach, na wie le rze -
czy nie zwra ca ło się uwa gi. To
się zmie ni ło z wpro wa dze niem
sys te mu gran to we go. Na gle
oka za ło się, że ta ka po pu la ry za -
cja bar dzo do brze dzia ła. Wia do -
mo, że oso ba zna na, po pu lar -
na ma więk sze szan se, niż koś
kto przy cho dzi z uli cy.

W ostat nich mie sią cach
uczest ni czy łem w ob ra dach ju ry
w pa ru kon kur sów dla na ukow -
ców -po pu la ry za to rów. Wresz cie
two rzy się szan sę za ist nie nia
mło dych lu dzi, któ rzy po tra fią
w spo sób atrak cyj ny mó wić
o swo ich ba da niach. Je śli te kon -
kur sy bę dą kon ty nu owa ne, za kil -
ka lat do ro bi my się cie ka wych
oso bo wo ści i fan ta stycz nych pre -
zen ta cji. To bę dzie no wa po pu la -
ry za cja. Ci mło dzi lu dzie, któ rzy
zna ko mi cie pre zen tu ją swo je
osią gnię cia są dla mnie jak miód
na ser ce. Prę dzej czy póź niej sta -
ną się bo ha te ra mi in ter ne tu i te -
le wi zji. I to mo że być prze łom. Je -
śli tyl ko bę dę mógł, chęt nie po -
mo gę. I to też jest mo ja mi sja.
ROZ MA WIA ŁA EWE LI NA KRAJ CZYŃ SKA

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE 

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Niedzicki: mam misję, 
której nie ma telewizja

FOT. STOCK. XCHNG / 123DAN321

FOT. STOCK. XCHNG / 123DAN321 FOT. STOCK.XCHNG / LEO CINEZI
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Mi ni ster spraw spo łecz nych,
Lo de wijk As scher, od po wie -
dzial ny tak że za kwe stie po li -
ty ki in te gra cyj nej, dzie li się
z opi nia pu blicz ną swo imi ko -
lej ny mi po my sła mi. Tym ra -
zem stwo rzo no pro jekt, we -
dle któ re go za nim oso ba ob -
ce go po cho dze nia mo gła by
się za mel do wać w ho len der -
skiej gmi nie, mu sia ła by pod -
pi sać spe cjal ną de kla ra cję,
w któ rej zo bo wią za ła by się
do prze strze ga nia za pi sów
pra wo daw stwa i kon sty -
tu cji Kró le stwa. 

Po mysł wy da wać by
się mógł nie co z in nej
epo ki, jed nak że w świe -
tle pro ble mów zwią za -
nych z in te gra cją po -
mię dzy lud no ścią na pły -
wo wą a au to chto nicz ną
mo że się on oka zać nie -
zbęd ny. Trud no jed nak
w chwi li obec nej oce nić, kto
i w ja ki spo sób miał by we ry fi -
ko wać do trzy my wa nie de kla ra -
cji przez mel du ją cych się. Ma ło

te go, we dług eks per tów, przy -
mus skła da nia pod pi su na de -
kla ra cji mo że oka zać się nie -
zgod ny z pra wem mię dzy na ro -
do wym. 

Pla ny mi ni stra ma ją na ce lu
po śred nio przy wró ce nie daw -
nej świet no ści wi ze run ku Ho -
lan dii ja ko kra ju wol no ści i to -
le ran cji z jed nej stro ny, ale tak -
że miej sca, któ re nie tyl ko ofe -
ru je, ale też i wy ma ga. Po li ty ka

wo bec imi gran tów ma na dal
po zo stać przy ja zna, ale też wy -
ma ga nia ma ją być przed sta -
wia ne w spo sób bar dziej sta -
now czy tak, aby moż li wie jak
naj bar dziej unik nąć pro ble -
mów na przy szłość. 

Mi ni ster As scher już wcze śniej
za sły nął z bar dziej kon ser wa tyw -
ne go po dej ścia do kwe stii spo -
łecz nych w Ho lan dii, po mi mo
swej przy na leż no ści do le wi co -
wej Par tii Pra cy. Ja ko rad ny mia -
sta Am ster dam wal czył m. in.
z pro sty tu cją oraz tu ry sty ką nar -

ko ty ko wą.
Za po wie dział tak że roz -

sze rze nie tzw. eg za mi nów
na oby wa te la, ja kie zda -
wać mu sza oso by
przed przej ściem pro ce -
su na tu ra li za cji.
Wszyst ko to ma na ce -
lu ogól ną po pra wę po li -
ty ki in te gra cyj nej i zni -
we lo wa nie wy ni ka ją -

cych z niej pro ble mów. 
Cze ka my na Wa sze

ko men ta rze – pisz cie
na ad res re dak cja@go niec -

pol ski.nl
MO NI KA SZREM SKA

Najpierw deklaracja,
potem meldunek?

FOT. STOCK. XCHNG / JAN STASTNY
FOT. STOCK. XCHNG 

/ CREATIVE DAW
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9 mar ca w no cy kon duk tor
po cią gu za trzy mał po jazd
alar mo wo, bo wiem skon tro -
lo wa na nie let nia nie mia ła
przy so bie waż ne go bi le tu
na prze jazd oraz nie po sia da -
ła żad nych do ku men tów toż -
sa mo ści. 

Nie moż na by ło usta lić na wet
jak się na zy wa, a ona sa ma nie
by ła w sta nie po dać żad nych
fak tów do ty czą cych wła snej oso -
by. Za alar mo wa ne zo sta ły od po -
wied nie służ by, któ re prze wio zły
dziew czyn kę do schro ni ska
w oko li cach Ven lo. Po li cjan ci nie

by li w sta nie uzy skać od nie let -
niej żad nych in for ma cji o niej sa -
mej -nie zna ła swo je go imie nia,
ad re su po by tu ani na wet kie run -
ku, w ja kim zmie rza ła pod czas
po dró ży. 

Na szczę ście czuj ni funk cjo na -
riu sze wy chwy ci li w spo so bie jej
mo wy ak cent z Lim bur gii (po łu -
dnio wy re gion Ho lan dii). Idąc
tym tro pem skon tak to wa li się
z od po wied ni mi służ ba mi so cjal -
ny mi z re gio nu i uda ło się usta -
lić, iż za gi nio na na co dzień
miesz ka w schro ni sku w Ein dho -
ven i tam tez zo sta ła od wie zio -
na. 

MO NI KA SZREM SKA

Zagubiona dziewczynka
już bezpieczna

FOT. STOCK. XCHNG / (C) HE LE NE SO UZA



l Trans port – ofe ru ję:
28.03 z Ho lan dii do Ma ło pol -
ski, na Pod kar pa cie, przez
Śląsk eXtra ce na na Wiel ka -
noc!!! PRZE WÓZ OSÓB „OD
DRZWI DO DRZWI” BEZ PRZE -
SIA DEK! PRO MO CJA na Wiel -
ka noc!!!! Wol ne ter mi ny: 28
ma rzec 2013 Ma ło pol -
ska – moż li wy prze jazd
na Pod kar pa cie!!! Ofe ru je my:
bez piecz ne, kli ma ty zo wa ne 9-
oso bo we bu sy, po jaz dy przy -
sto so wa ne do prze wo że nia
dzie ci, ubez pie cze nie pa sa że -
rów pod czas po dró ży, wy kwa li -
fi ko wa nych, do świad czo nych,
wy po czę tych i nie ka ra nych
dwóch kie row ców, płat ność
od ra zu, lub po do tar ciu do ce -
lu. Je ste śmy li cen cjo no wa nym,
le gal nym prze woź ni kiem. Wy -
jaz dy z Pol ski: czwar tek ra no,
nie dzie la ra no. Wy jaz dy z Ho -
lan dii: po nie dzia łek wie czór,
pią tek wie czór. Ob słu gu je my
wo je wódz twa: pod kar pac kie,
ma ło pol skie, ślą skie, opol skie,
dol no ślą skie, lu bu skie. Do wo -
zi my na te ren ca łej Ho lan dii
oraz Bel gii. UWA GA! Co pią ty
prze jazd 50% ta niej! Przy wy -
jeź dzie mi ni mum 4 osób z jed -
ne go ad re su – 10% ra ba tu!
Bez do dat ko wych opłat mo -
żesz za brać 2 du że tor by/wa liz -
ki oraz ba gaż pod ręcz ny. Rów -
nież po mo że my przy wy no sze -
niu i wno sze niu Two je go ba ga -
żu. Skon tak tuj się z na mi!
Dzwoń: Tel PL: +48 517
361  247, Tel NL: +31 644
509  787. Lub pisz: bu slan -
dia@gma il.com; wię cej in for -
ma cji na www.bu slan dia.pl

l Miesz ka nie/po kój wy naj -
mę: Wy naj mę miesz ka nie bli -
sko Die ren se la an. Wy naj mę
miesz ka nie od 1 kwiet nia, ko ło
ma łe go cen trum, 3 po ko je plus
sa lon, 800excl., 2 bor gi, bez
opła ty ma kler skiej. Naj le piej
pa rze lub ro dzi nie, nor mal nym
spo koj nym lu dziom. Miesz ka -
nie jest wy re mon to wa ne i ca łe
ume blo wa ne (po za ka na pa mi).
Moż li wość mel dun ku, do fi nan -

so wa nia oraz za re je stro wa nia
fir my. Dzwo nić po 16 tel.
+31616327718

Zdro wie i uro da: Ko sme ty -
ka pro fe sjo nal na w Bre dzie. Za -
pra szam na za bie gi eks fo lia cji
kwa sa mi AHA, prze dłu ża nie
rzes, ma ni cu re i pe di cu re hy bry -
do wy, oczysz cza nie, mi kro der -
ma bra zję, pe eling ka wi ta cyj ny,
de pi la cję twa rzy i cia ła, ma saż
twa rzy i cia ła, pe eling cia ła, me -
zo te ra pię bez i gło wą, re ge ne ra -
cje i od no wa bio lo gicz na sko ry,
pie lę gna cja ce ry z trą dzi kiem,
za bie gi wzmac nia ją ce na czyn -
ka, zmiej sza ja ce cel lu lit, ujędr -
nia ja ce, wy bie la ja ce oraz hen -
na i re gu la cja brwi. Wie cej
na www.po go to wie ko sme tycz -
ne.nl tel. 0645 194 485, ema il
p o  g o  t o  w i e  - k o  s m e  t y c z  -
ne@wp.pl.

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

l Usłu gi – la we ty: Wi tam.
Ofe ru je uslu gi po mo cy dro go -
wej 24H oraz trans por tu po jaz -
dow i wszyst kie go co mo zna
prze trans por to wac na la we cie
sa mo cho do wej w UE. Co 2 ty go -
dnie w so bo te jez dze z NL
do PLi wra cam w nie dzie le. Wy -
sta wiam fak tu ry VAT. Po zdra -
wiam. tel: 0031617348060.

l Usłu gi – in ne: Wro ze nie
z kart jak row niez Re iki Za an -
dam. Prze po wied nie przy szlo sci
(pra ca, mi losc, pie nia dze, ro dzi -
na..), ce na 25 Eu ro Re iki wspar -
cje ener ge tycz ne w wa znych
a tak ze w trud nych mo men tach
zy cio wych. Ce na 20 Eu ro. Wie -

cej in for ma ci: www.me dium -
-agniesz ka.webs.com; Mo zna
mnie tak ze osia gnac
na www.astro an gels.nl (box nr.
120) Za pra szam ser decz nie

Trans port – ofe ru ję: Ja de
z NL (we stland) do PL na we -
eken, w każ dy ty dzień. Wi tam
ja de do pol ski w każ dy week -
end z ho lan dii (we stland) den
ha ag rot ter dam i do pol ski
w oko li ce Zło tów Pi ła go rzów
Wlkp. Jeż dze tyl ko w czwór ke;
wie ej in for ma cji pod nr te le fo nu
+31659300702 lub
+48726070748

l Sprze dam – róż ne: Ma te -
ra ce No we. Wi tam mam
do sprze da nia ma te ra ce No we
z roz mia ru: 90x200x18 ce -
na 90 eur, 80x200x20 (ostat -
nia sztu ka) ce na 60 eur,
140x200x18 ce na 140 eur,
wszyst kie sa pro fi lo wa ne i z roz -
ne go ro dza ju gab ki. Mo zna row -
niez zlo zyc za mo wie nie, wszyst -
kie in for ma cje udzie lam te le fo -
nicz nie +31619327374. Ce ny
w skle pach za czy na ja sie
od 600 eu ro!!!!! Nie prze gap
oka zji mo zesz miec no wy po -
rzad ny ma te rac pro sto z fa bry -
ki!!

l Zdro wie i uro da: Ko sme -
ty ki Ha ar lem. Je że li chcesz zo -
ba czyć no wy ka ta log fir my Ori -
fla me, po szu ku jejsz ra dy w do -
bo rze od po wied nich ko sme ty -
ków. Za pra szam e -ma il ko wal -
czy ke dy ta_84@o2.pl; gg
44908294

l Zdro wie i uro da: Per ma -
nent na msca ra i trwa ła na rzę -
sy. no wość!!! No wość w Ho lan -
dii!!! Za pra szam na per ma nent -
ną ma sca rę i trwa łą na rzę sy.
Nie trze ba ma lo wać a rzę sy sa
wy tu szo wa ne trwa le i bez co -
dzien ne go de ma ki ja żu. Pod kre -
co ne i za lot ne, dlu gie czar ne
rzę sy pięk nie sty li zu ją opra we
oka. TEL. 0645 194 485 wię cej
na www.po go to wie ko sme tycz -
ne.com.pl

l Uslu gi – me cha nik sa mo -
cho do wy: Pol ski warsz tat sa -
mo cho do wy S&M Au to re pa ra -
ties. Je ste śmy warsz ta tem sa -
mo cho do wym za pew nia ją cym
kom plek so wą na pra wę po jaz -
dów oso bo wych oraz do staw -
czych wszyst kich ma rek. U nas
mo gą Pań stwo li czyć na fa cho -
wą po moc i ob słu gę po jaz du.
Ofe ru je my sze reg usług i ni skie
ce ny: PRZE GLĄ DY: ogól ny
(przed sprze da żo wy), se zo no wy,
za wie sze nia z wjaz dem na ka -
nał, ukła du kli ma ty za cji, dia -
gno sty ka kom pu te ro wa. NA -
PRA WY BIE ŻĄ CE: wy mia na ole -
jów, fil trów, pły nów, świec i prze -
wo dów za pło no wych, roz rzą du;
test i ła do wa nie aku mu la to ra,
oczysz cza nie kle mów; usta wia -
nie zbież no ści kół; na pra wa
ukła du ha mul co we go, wy de -
cho we go, za wie sze nia, ukła du
kie row ni cze go i in nych; wy mia -
na i re mont sil ni ka; wy mia -
na skrzy ni bie gów i sprzę gła;
na pra wa ele men tów elek trycz -
nych; na pra wa tur bo sprę ża rek
i pom pow try ski wa czy. Tak że
u Nas na warsz ta cie mo gą Pań -
stwo prze cho wy wać opo ny let -
nie i zi mo we. Je ste śmy dla Pań -
stwa od Po nie dział ku do So bo -
ty. Ta nio i So lid nie Wię cej in for -
ma cji pod nr tel   06-4496-
9362. AD RES WARSZ TA TU:
S&M AU TO RE PA RA TIES, S
GRA VEN ZAND SE WEG 40,
2291 PE WA TE RIN GEN (DEN
HA AG). Re je stra cja w KvK (ad -
res ko re spon den cyj ny): S&M
AU TO RE PA RA TIES, Den Ha ag.
KvK -nr: 27307053.

l Trans port – ofe ru ję: Wi -
tam. PRZE PRO WADZ KI oraz
TRANS PORT TO WA RO WY
w UE. TEL 0617348060

l Trans port – ofe ru ję: VI -
CO – TRANS PORT. COM PRO FE -
SJO NAL NIE, SZYB KO I TA NIE.
W KAŻ DY DZIEŃ TY GO DNIA PRZE -
WÓZ OSÓB W KRA JU I ZA GRA NI -
CĄ. NR TEL 0048 604205109,
NL   0031 650980444, B 0032
495147576.
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l Or der pic ker w Gel der -
mal sen. Obo wiąz ki: przy go to -
wy wa nie i zbie ra nie za mó wień,
pra ca z sys te mem Vo ice pic king
(slu chaw ki). Wy ma ga nia: dys -
po zy cyj ność do pra cy na min 6
mie się cy, ko mu ni ka tyw na zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der -
skie go. Za dzwoń: Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en
0031 204701513, Til burg
0031 886886350; cv: jobs@ot -
to work for ce.eu.

l Pra cow nik pro duk cji
w Del fzijl. Obo wiaz ki: pa ko wa -
nie per fum, wy ci na nie ko dow
kre sko wych z opa ko wan. Wy -

ma ga nia: zdol no sci ma nu al ne,
dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, do bra zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go lub
ho len der skie go. Za dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Spa wacz włók na szkla -
ne go. Do róż nych pro jek tów
FTTH, po szu ku je my oso by z do -
świad cze niem w spa wa niu
włók na szkla ne go, do świad cze -
niem w mon ta żu AP/ CP, spa -
wa niu DP oraz ob słu dze re flek -
to me tra. Wy ma ga nia: pra wo
jaz dy kat. B; do świad cze nie

w po mia rach z OTDR (cer ty fi -
kat); spa wa nie włók na szkla ne -
go (cer ty fi kat); VCA; j. ang. lub
hol. w stop niu ko mu ni ka tyw -
nym; cv i kon takt: an na@valk -
-uit zend bu re au.nl

l Be ton me de wer ker. Po -
szu ku je my mło dych męż czyzn,
do 20 lat, do pra cy w sek to rze
bu dow la nym we Fry zji. Chęt ne
oso by, miesz ka ją ce w oko li -
cach Ak krum, Fry zja. an -
na@valk -uit zend bu re au.nl, Valk
Uit zend bu re au.

l Pra ca – szu kam: Szu -
kam pra cy w Ha dze lub
w oko li cach. Je stem oso ba
sil na, umie ją cą cięż ko pra co -

wać, zna ją cą sie na swo im fa -
chu, z za wo du slu sarz, po sia -
da ja ca VCA, miesz ka ja ca
w Ha dze, Pra co wa łem juz
na róż nych bu do wach w Ha -
dze i w Rot ter da mie. Po tra fie
ocie plać bu dyn ki, ma lo wać,
ukła dac plyt ki chod ni ko we
i kost ke bru ko wą. Je stem zło -
tą rącz ką (ta pe to wa nie, gla -
zu ra i in ne). Po sia dam upraw -
nie nia na wóz ki wi dło we, wal -
ce dro go we, za gesz czar ki. Po -
tra fie usta wa ic rusz to wa nia.
Je stem punk tu al ny, rze tel ny,
su mien ny, ko mu ni ka tyw ny.
Szu kam pra cy naj chet niej
na dłu zej. Mo ge pod jac tez in -
ne za trud nie nie.. Da rek Tel.
+31686237043

PRACA

Sen sa cyj ny al bum HA OS,
czy li wspól na pły ta O. S. T. R.
i Ha de sa, któ ra uka za ła się
pod ko niec lu te go, bę dzie my
mo gli usły szeć na je dy nym
za pla no wa nym w Ho lan dii
kon cer cie już 20 kwiet nia.
Na sce nie po ja wią się tak że
cha ry zma tycz na wo ka list ka
Sa cha Vee a tak że Joe Kic -
kass i ko lek tyw Kil ling Skills.
Ta kiej daw ki ra pu jesz cze nie
by ło!

Stu dyj ne spo tka nie ra pe rów
na stą pi ło przy oka zji naj now -
sze go sin gla POE. Ema de wy -
słał ten sam bit Ostre mu i Ha -
de so wi, a oni za miast wdać się
w spór o pierw szeń stwo, na gra -
li po pro stu wspól ny nu mer. Tak
to się za czę ło... O. S. T. R. to ar -
ty sta, któ ry wła ści wie nie mu si
już ni cze go udo wad niać. Cie szy
się re spek tem za rów no Mi cha ła
Urba nia ka jak i za wod ni ków
rug by. Ten al bum to pierw szy
przy pa dek rap -du etu w bo ga tej
dys ko gra fii ar ty sty. Co cie ka we,
je go kom pan to nie oso ba z bli -
skie go en to ura ge, ale ar ty sta,
z któ rym wcze śniej nie współ -
pra co wał. Na gry wa ją cy dla wy -
twór ni Pro sto Ha des to ra per,
któ ry jesz cze nie do cze kał się
ma so wej po pu lar no ści, ale
wśród znaw ców te ma tu
od daw na wska zy wa ny jest
na no wą na dzie ję pol skie go ra -
pu. To wspa nia łe uczu cie, gdy
sły szy się spo tka nie dwóch wy -
bit nych ra pe rów, na wza jem
na sie bie wpły wa ją cych, a nie
ry wa li zu ją cych ze so bą. Wy nik
tej współ pra cy jest po pro stu
do sko na ły. 

Su ro we pro duk cje, w więk -
szo ści au tor stwa Ostre go,
wzbo ga co ne zo sta ły o „Kil ling
Skills To uch”, gdyż Ostry jest te -
raz sta łym ele men tem te go ko -
lek ty wu pro du cenc kie go. Świa -
to wa ja kość, tak cha rak te ry -
stycz na dla sty lu ho len der skich
mi strzów, za pew ne po now nie
spo tka się z go rą cym przy ję -
ciem nad Wi słą. Na pły cie znaj -
dzie cie też pro duk cje nie ja kie -
go Drum li naz. Je śli je steś ma ło
zna nym pro du cen tem, a kil ka
Two ich rze czy lą du je na al bu -
mie Ostre go i Ha de sa, to wia -
do mo, że pre zen tu jesz nie tu zin -
ko wy po ziom. I tak wła śnie
jest. Ca łość opa trzy li cu ta mi DJ
Ha em i DJ Kebs.

Pły tę HA OS bę dzie rów nież
moż na ku pić pod czas kon cer tu.

So bo ta 20 kwiet nia
Den Ha ag
Ba zart
725 Lo os du in se ka de
2571 CZ Den Ha ag

Start: 20.00
Bi le ty: 25 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 ŁY OR GA NI ZA TO RA

O. S. T. R., Hades
i znakomici goście

na jedynym koncercie
w Holandii!
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Po mi mo na dal od czu wal nej
róż ni cy po mię dzy pol skim,
a ho len der skim ryn kiem pra -
cy, rów nież w Kró le stwie da
się wy raź nie od czuć pro ble -
my ze zna le zie niem za trud -
nie nia. Co gor sze, gru pę
osób bez za trud nie nia re gu -
lar nie po więk sza ją oso by
w mło dym wie ku z wyż szym
wy kształ ce niem. 

We dług ra por tu UWV (ni der -
landz kie go urzę du pra cy) od se -
tek mło dych z dy plo mem wzrósł
i sta no wił naj licz niej szą gru pę
osób bez ro bot nych w wie ku
do 27 lat. Mo wa tu o okre sie po -
mię dzy grud niem 2011, a grud -
niem 2012 ro ku. Ak tu al nie już
co dzie sią ta mło da oso ba we
wska za nym wie ku ma dy plom
uczel ni wyż szej. Pro blem za czy -
na nie co przy po mi nać po rów ny -
wal ną sy tu ację w Pol sce, gdzie
moż na już nie mal że mó wić

o „pro du ko wa niu bez ro bot nych
ma gi strów”. 

Po mi mo fak tu, iż na tle Unii
Eu ro pej skiej ho len der scy mło dzi
bez ro bot ni i tak re la tyw nie szyb -
ko znaj du ją za trud nie nie, to
w stycz niu 2013 ro ku wskaź nik
bez ro bo cia we wspo mnia nej
gru pie spo łecz nej wy no sił już 15
%, czy li naj wię cej od lat osiem -
dzie sią tych ubie głe go wie ku!
Ma ło te go, dwu krot nie prze wyż -
sza on ogól ny pro cent osób bez
za trud nie nia, któ ry oscy lu je

w gra ni cach 7,5 %. Co cie ka we,
war to zwró ci uwa gę na fakt, iż
jak alar mu ją ba da cze, wie lu
spo śród bez ro bot nych ab sol -
wen tów uczel ni w ogó le nie re je -
stru je się w urzę dzie pra cy
z uwa gi na oba wę, iż bę dzie sta -
no wić to pro blem dla po ten cjal -
ne go przy szłe go pra co daw cy.
W prak ty ce ozna czać to mo że, iż
rze czy wi sta licz ba mło dych bez
pra cy mo że być du żo wyż sza. 

MO NI KA SZREM SKA

Już w 2014 ro ku Ho lan dia
bę dzie mu sia ła otwo rzyć
swo je gra ni ce dla pra cow ni -
ków z kra jów no wej Unii,
czy li Ru mu nów i Buł ga -
rów. 

Po dob nie jak
w 2007 ro ku,
przed na pły wem
lud no ści pol skiej
do Ni der lan dów,
spo łe  czeń stwo
jest peł ne obaw.
Głów ne z nich wy -
ni ka ją przede
wszyst kich z nie -
wie dzy i bra ku zna -
jo mo ści po mię dzy
kul tu ra mi obu kra jów.
Ho len drzy oba wia ją się
wzro stu prze stęp czo ści
oraz wy ko rzy sty wa nia opie -
ki so cjal nej bez wkła du wła -
sne go w ry nek pra cy. Ste reo ty py
do ty czą ce lud no ści rom skiej nie
po ma ga ją. 

Czy pol scy pra cow ni cy ma ja
prze słan ki, aby mar twić się
o kon ku ren cję na ryn ku pra cy?
Pen sja mi ni mal na jest usta lo -
na usta wo wo, za tem je że li cho -
dzi o kosz ty pra cy nie ko niecz nie
są po wo dy do obaw. Co in ne go,
je że li wziąć pod uwa gę wy daj -
ność pra cy i zna jo mość ję zy ków
ob cych. Z pew no ścią moż na za -

ło żyć, iż pierw sza fa la mi gran -
tów na pew no wy peł ni te lu ki
na ryn ku, gdzie są wa ka ty. Na to -
miast w per spek ty wie dłu go ter -
mi no wej mo że dojść do kon ku -
ren cji, nie po zo sta je za tem nic
in ne go, jak sta le pod no sić swo je

kwa li fi ka cje za wo do we i zna jo -
mość ję zy ków ob cych.

Co o tym są dzisz? Cze ka my
na Two ją opi nię na re dak -
cja@go niec pol ski.nl

MO NI KA SZREM SKA

Ho lan dia otwie ra ry nek pra cy Reklama

FOT. STOCK. XCHNG 
/ MICHAEL & CHRISTA RICHERT

Bez ro bo cie na dal ro śnie

FOT. STOCK. XCHNG 
/ SERGIO ROBERTO BICHARA

FOT. STOCK. XCHNG / GLENDA OTERO



Dziś wie czo rem 13 mar ca
z ko mi na umiesz czo ne go
na da chu Ka pli cy Syk styń -
skiej uniósł się bia ły dym. 

Był to znak, iż zgro ma dze nie
115 kar dy na łów wy bra ło spo -
śród sie bie przy wód cę po nad mi -
liar da ka to li ków na ca łym świe -
cie. No wym Bi sku pem Rzy mu
zo stał 76-let ni Kar dy nał Bu enos
Aires Jor ge Ma rio Ber go glio. Po -
cho dzą cy z za ko nu je zu itów ka -
płan przy jął imię Fran ci szek.

Był to wie czór pe łen za sko -
czeń i no wo ści, al bo wiem nie
dość, iż jest to pierw szy Pa pież
po cho dzą cy z Ar gen ty ny, ale tak -
że z Ame ry ki Po łu dnio wej, a co
wię cej pierw szy je zu ita. Od po -
nad ty sią ca lat na tro nie Sto li cy
Pio tro wej za sia dał ka płan eu ro -
pej skie go po cho dze nia.

Świa to we me dia pod kre śla ją,
iż to nie spo dzie wa ny wy bór nad -
zwy czaj szyb kie go kon kla -
we.  Pod kre śla się kon ser wa tyw -
ne po glą dy no we go pa pie ża, ale
tak że je go zdol ność do re form
i do świad cze nie. Już pod czas
pierw szej mo wy do tłu mu wier -

nych zgro ma dzo nych na Pla cu
św. Pio tra zwró cił się do wier -
nych w bar dzo bez po śred ni spo -
sób i za ini cjo wał wspól na mo dli -
twę o bra ter stwo.

Z ca łe go świa ta na pły wa ją
do Wa ty ka nu gra tu la cje. Wśród
wi wa tu ją cych wi dać by ło wy raź -
ne pol skie ak cen ty.

MO NI KA SZREM SKA
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Konklawe wybrało 
nowego Papieża
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Szok i nie do wie rza nie! Sko -
ja rze nia z obo za mi pra cy,
znę ca nie psy chicz ne – ta kie
od czu cia za lę gły się w gło -
wach pie lę gnia rek i po łoż -
nych uczest ni czą cych w spo -
tka niu z za rzą dem Zduń sko -
wol skie go Szpi ta la Po wia to -
we go. Pre zes Bar ba ra Ka łu -
żew ska chce zli kwi do wać
umo wy o pra cę, a w ich miej -
sce wpro wa dzić kon trak ty.
By ły by to umo wy, któ re zmu -
sza ły by pra cow ni ków do za -
ło że nia jed no oso bo wych
firm, sa mo dziel ne go roz li -
cza nia się z ZUS i Urzę dem
Skar bo wym.

– Pła ci my wam za go dzi nę
pra cy. Nie ma wte dy pro ble mu,
że ktoś „wy pa da” z dy żu ru. Sa -
me mię dzy so bą usta la cie, kto
i kie dy pra cu je – mó wi ła pre zes
szpi ta la Bar ba ra Ka łu żew ska.

Moż na by ło od nieść wra że nie,
że sło wa swo je skie ro wa ła do ro -
bo tów mo gą cych pra co wać bez
prze rwy, ry wa li zu ją cych o to, jak
ode brać pra cę dru gie mu, a nie
pra cow nic, któ re ma ją tak że in -
ne do mo we obo wiąz ki. Pro po nu -
jąc re zy gna cję z umów o pra cę,
pre zes szpi ta la szu ka oszczęd -
no ści i chce po zba wić pra cow ni -
ków pra wa do urlo pów czy też
wy na gro dze nia za pra cę po -
nad wy miar cza su pra cy, wg sta -

wek ko dek so wych. Pie lę gniar ki
i po łoż ne bę dą mo gły pra co wać
ni czym nie wol ni cy, bez ogra ni -
cze nia cza su pra cy, praw do po -
dob nie tak że bez płat nej prze -
rwy na po si łek. Te raz Ko deks

pra cy ogra ni cza ilość nad go dzin
do 150 w cią gu ro ku. Je śli pie lę -
gniar ki i po łoż ne nie przyj mą
pro po zy cji – wów czas mo gą zo -
stać po zba wio ne środ ków do ży -
cia. ‹‹‹

Powiatowy
Obóz Pracy?

FOT. (C) CIEN PIES. NET



W cią gu wie ków pol skie oby -
cza je wiel ka noc ne zmie ni ły
się tyl ko nie znacz nie.
Wpraw dzie na świą tecz nym
sto le nie sta wia się już pół -
mi ska ze świń ską gło wą,
za to wciąż kró lu ją ba ra nek
z cia sta, ko lo ro we pi san ki
i kra szan ki, tra dy cyj ne ba by
i ma zur ki. Mi mo że świę ta
wiel ka noc ne nie są tak moc -
no, jak nie gdyś, zwią za ne
z ob rzę da mi re li gij ny mi, na -
dal dwie trze cie Po la ków de -
kla ru je udział w na bo żeń -
stwach Wiel kie go Ty go dnia,
a – po nad czte ry pią te – po -
ści w Wiel ki Pią tek. 

CO MÓ WIĄ SON DA ŻE, CZY LI
WIEL KA NOC W LICZ BACH

W daw nej Pol sce Wiel ki Post
i świę ta by ły okre sem wzmo żo -

nej po boż no ści. Po dob nie jest
dzi siaj. Choć w ostat nich la tach
so cjo lo go wie ob ser wu ją spa dek
prak tyk re li gij nych, na dal po -
nad 85 proc. Po la ków de kla ru je,
że za cho wu je post w Wiel ki Pią -
tek, a 79 proc. re spon den tów
mó wi, że w okre sie wiel ka noc -
nym przy stę pu je do spo wie dzi.
Dwie trze cie z nas bie rze udział
w re zu rek cji – ra no w Wiel ką
Nie dzie lę, a po nad 60 proc.
w ob cho dach Tri du um Pas chal -
ne go (w Wiel ki Czwar tek, Pią tek
i So bo tę). 

SPÓR O DA TĘ, 
CZY LI O HI STO RII 
WIEL KA NO CY  

Te go rocz na świę ta wy pa da ją
na po cząt ku kwiet nia, ale zda -
rza się, że ob cho dzi my je na wet
w mar cu. ich da ta jest bo wiem
ru cho ma – Wiel ka noc przy pa da
w nie dzie lę po pierw szej wio sen -
nej (po 21 mar ca) peł ni księ ży -
ca, ale wie lo krot nie w hi sto rii by -

ła przed mio tem spo ru. 
Da ta Wiel ka no cy – świę ta

Zmar twych wsta nia Pań skie -
go – za le ży od da ty Ukrzy żo wa -
nia, któ re zgod nie z prze ka zem
ewan ge li stów mia ło miej sce trzy
dni wcze śniej, tuż przed ży dow -
ską Pas chą. Od po cząt ku Wiel -
ka noc by ła ob cho dzo na w tym
sa mym cza sie, co ży dow ska
Pas cha – w dzień pierw szej wio -
sen nej peł ni księ ży ca (14-15 Ni -
san w ka len da rzu ży dow skim).  

Jed nym z pro ble mów, ja ki po -
ja wia się przy usta la niu da ty
Wiel ka no cy, jest róż ni ca w prze -
ka zie ewan ge licz nym: Ewan ge -
lie syn op tycz ne (Ma te usza, Mar -
ka, Łu ka sza) wska zu ją bo wiem
na in ną da tę Ukrzy żo wa nia niż
Ewan ge lia Ja no wa. Róż ni ca spo -
wo do wa na jest przez ży dow ski
sys tem li cze nia dnia od za cho du
do za cho du. Po wsta ło więc py ta -
nie, gdzie po wi nien być za li czo ny
wie czór 14 Ni san.

Obie stro ny mia ły po par cie
dla swo jej teo rii: ko ścio ły

wschod nie opto wa ły za dniem
14, a za chod nie – za 15. Kwe -
stia ta zo sta ła roz strzy gnię ta
na so bo rze w Ni cei w 325 ro ku,
kie dy to ofi cjal nie przy ję to da tę
15. 

Uchwa ły So bo ru nie zli kwi do -
wa ły jed nak róż nic po mię dzy Ko -
ścio ła mi wschod ni mi i za chod ni -
mi. Rzym i Alek san dria uży wa ły
bo wiem od mien nych me tod ob -
li cza nia da ty. Spór trwał przez
ko lej ne wie ki.

Naj więk sze go prze ło mu do ko -
nał jed nak w tej spra wie VI -
-wiecz ny scy tyj ski mnich. Był
to – we dług Ka sjo do ra – Dio ny -
sius Exi gu us (Ma ły), któ ry stwo -
rzył ka len darz chrze ści jań ski,
roz po czy na jąc ra chu bę lat
od na ro dze nia Chry stu sa. No we
uję cie chro no lo gii za pa no wa ło
w Eu ro pie na do bre w XI w.,
a w świe cie grec kim do pie ro
w XV w. 

Dio ni zjusz wpro wa dził 532-
let ni tzw. cykl do sko na ły, skła -
da ją cy się z 19-let nie go cy klu

lu nar ne go (po przej ściu któ re go
peł nia na stę pu je te go sa me go
dnia) i 28-let nie go cy klu zgod -
no ści dni ty go dnia z dnia mi
mie sią ca. 

Aby wy zna czyć da tę Wiel ka -
no cy, ten śre dnio wiecz ny chro -
no log od naj do wał tzw. zło tą licz -

bę da ne go ro ku (tj. ko lej ny nu -
mer ro ku w 19-let nim cy klu lu -
nar nym), a po tem spraw dzał
w ta be lach da tę peł ni księ ży ca.
Od szu kaw szy ją, szu kał pierw -
szej peł ni po rów no no cy, czy li
po 21 mar ca. 
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‹‹‹ Pro po zy cja... 
nie do od rzu ce nia

– Je śli po sta no wi cie, że nie
prze cho dzi cie na kon trak ty bę dę
mu sia ła pod jąć in ną de cy zję. Bę -
dzie my za sta na wiać się nad wy po -
wie dze niem wa run ków pra cy i pła -
cy – po sta wi ła ja sno spra wę pre -
zes szpi ta la Bar ba ra Ka łu żew ska.

Każ dy wie, ja ka jest sy tu acja
na ryn ku pra cy – dla te go nie bez
po wo du to, co ofe ru je pra co daw -
ca, po rów ny wa ne jest do obo -
zów pra cy, w któ rych wa run ki
dyk tu je tyl ko jed na stro na.

Pra cow ni cy nie bę dą mie li
więk szo ści praw, któ re do tej po -
ry gwa ran to wał Ko deks Pra cy.
Co na to Pań stwo wa In spek cja
Pra cy i związ ki za wo do we? Wy -
da je się, że do cho dzi do uży cia
prze mo cy psy chicz nej.

Pie lę gniar ki i po łoż ne są zroz -
pa czo ne. Są one tak że żo na mi
i mat ka mi. Pra cu jąc za wo do wo
po nad mia rę, bę dą go ściem
w swo im do mu.

Je że li przyj mą pro po zy cje i za -
brak nie im na skład ki ZUS -
-owskie lub po da tek, to przyj dzie
do nich ko mor nik. Te raz skład ki
ubez pie cze nio we mu si od pro wa -
dzać szpi tal.

– Je ste śmy bez wyj ścia, bo
nie bę dzie my mieć środ ków
do ży cia. Każ da z nas bę dzie
chcia ła wy pra co wać jak naj -
wię cej go dzin, aby za ro bić
na ewen tu al ne cho ro bo we,
czy w naj lep szym przy pad ku
urlop. Wia do mo, jak każ da
weź mie oko ło 250 go dzin
mie sięcz nie, to bę dzie nas
du żo za du żo – mar twi się
jed na z po łoż nych.

Na stro je pra cow nic są strasz -
ne.

– Je śli nie bę dę pra co wać, to
nie bę dę mia ła pie nię dzy na ży -
cie. Mój mąż stra cił pra cę
w ubie głym mie sią cu, a mam
trój kę dzie ci i czynsz do opła ce -
nia. Nie wiem, jak bę dzie wy glą -
dać mo ja pra ca, gdy nie bę dę
mia ła cza su na wy po czy nek,

a dzie ci za cznie wy cho wy wać uli -
ca. Cza sa mi my ślę, że oglą dam
film trak tu ją cy o fa bry kan tach
z XVIII wie ku, kie dy pra cow nik
był śmie ciem – skar ży się jed -
na z pie lę gnia rek.

Cho ry szpi tal

Po ten cjal ni pa cjen ci oba wia ją
się prze mę cze nia służ by zdro -
wia.

– Lu dzie ee!!!!! To jest cho re.
Na rze ka cie na opie kę pie lę -
gniar ską w szpi ta lu. Wy obraź cie
so bie, jak bę dzie wy glą da ła ta
opie ka, kie dy pie lę gniar ka bę -
dzie pra co wa ła na kontr ak cie
po 250 go dzin mie sięcz nie. Ja
nie chcia ła bym le żeć w ta kim
szpi ta lu, gdzie pie lę gniar ki są
prze mę czo ne i prze pra co wa -
ne – pi sze in ter naut ka Bo że na.

Spo tka nie od by ło się w mi nio -
ny czwar tek. Pie lę gniar ki i po łoż -
ne przy by ły na nie peł ne scep ty -
cy zmu i obaw. Już na sa mym po -
cząt ku po wie dzia ły, że w dru giej
po ło wie ubie głe go ro ku prze pro -
wa dzi ły mię dzy so bą ano ni mo -
wą an kie tę, któ ra wy ka za ła, że
żad na nie chce przejść na kon -
trak ty.

– Te, któ re by wy ra zi ły ta ką
chęć, mia ły moż li wość po roz ma -
wia nia o tym z do tych cza so wym
dy rek to rem, pa nem Kap cia -
kiem. On tak że prze pro wa dził
an kie tę, imien ną. Ko le żan ki też
nie wy ra zi ły zgo dy na przej ście
na kon trak ty –mó wi ła jed na ze
związ ko wych pie lę gnia rek.

– To co by ło pół ro ku te mu, to
pół ro ku te mu. Ma my no wą rze -
czy wi stość. Te raz jest to szpi tal,
na po zy cję któ re go pra cu je my
wspól nie. To jest nasz szpi tal.
Mu si my pra co wać na to, aby
mógł się on roz wi jać. Że by ście
wy mo gły mieć za trud nie -
nie – od po wie dzia ła pre zes szpi -
ta la.

Pie lę gniar ki i po łoż ne otrzy -
ma ły wzo ry kon trak tów, z któ -
ry mi mia ły się za po znać i dzi -
siaj (czwar tek) za pro po no wać
ewen tu al ne zmia ny i zde cy do -
wać, czy chcą przejść na kon -
trak ty.

Spo tka nie mi nę ło w burz li wej
at mos fe rze. Gdy wy bu cha ły gor -
li we dys ku sje i obu rze nia ze
stron pie lę gnia rek i po łoż nych,
nie bra ko wa ło uno szą cych się
gło sów z obu stron. Pra cow ni ce
wy szły zde ner wo wa ne i z oba wa -
mi o przy szłość.

(MY -SZA, P. M.)

Zda niem Re dak cji:

Szpi tal to de li kat na ma te -
ria. Ha sło, ja ko by był przy ja -
zny pa cjen tom, bę dzie
szczy tem hi po kry zji, gdy by
za rząd pla ców ki chciał
z pra cow ni ków uczy nić nie -
wol ni ków. Nie tę dy dro ga.
Je że li nie zbu do wa ne zo sta -
ną moc ne fun da men ty eko -
no micz ne, nic z te go nie
wyj dzie. A Sta ro sta umy wa
rę ce. Naj pierw na wa rzył pi -
wa, na szym zda niem bez -
myśl nie prze kształ ca jąc

szpi tal w spół kę, ob sa dza -
jąc ra dę nad zor czą lo kal ny -
mi po li ty ka mi. Ale naj gor sze
jest to, że nie po szu kał efek -
tyw ne go wspar cia w zbu do -
wa niu pod staw eko no micz -
nych. Te raz mil czy. Co się
za tym kry je – czas po ka że.
Oby nie za koń czy ło się to
ko lej ną ka ta stro fą in sty tu -
cji, nad któ rą pie czę ma Sta -
ro sta. Dla te go bę dzie my
do te ma tu wra cać i od waż -
nie pi sać.

ŹRÓ DŁO: EXTRA ZDUŃ SKA WO LA, 

SIE RADZ, ŁASK

13Polska i świat

Wiel ka noc daw niej i dziś
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Wiel ka noc daw niej i dziś
DOKOŃCZENIE ZE STR. 13

Na stęp nie spraw dzał ta be lę
tzw. li ter nie dziel, któ ra po da wa -
ła da tę Nie dzie li Wiel ka noc nej.

Po szes na sto wiecz nej re for -
mie ka len da rza i wpro wa dze niu
ka len da rza gre go riań skie go
w 1582 ro ku dro gi Wscho du
i Za cho du po raz ko lej ny się ro -
ze szły. Nie do kład ność ka len da -
rza ju liań skie go spo wo do wa ła
bo wiem prze su nię cie wzglę dem
rze czy wi stej da ty wio sen nej rów -
no no cy, dziś wy no szą ce 13 dni.

W ubie głym wie ku da ła się
tak że za uwa żyć ten den cja
do wpro wa dza nia sta łej da tę
Wiel ka no cy. Pro po zy cje ta kie
przed sta wia no na fo rum Li gi Na -
ro dów, a na stęp nie jej na stęp -
czy ni – ONZ. Spo śród pro po no -
wa nych sta łych dat naj czę ściej
wy mie nia na by ła dru ga nie dzie -
la kwiet nia.

ŚLE PY ŚLEDŹ, 
CZY LI WIEL KA NOC OD KUCH NI

Na wiel ka noc nym sto le
od wie ków kró lu je wy pie ka ny
ba ra nek, przy go to wy wa ny z ma -
sła, cia sta lub mar ce pa nu. Nie -
gdyś na dwo rach kró lew skich
i wiel ko pań skich go ści ły też ba -
ran ki ze zło ta, sre bra i dro gich
ka mie ni. Świą tecz ny stół zdo bią
rów nież ko lo ro we pi san ki i kra -
szan ki, któ rych de ko ro wa nie się -
ga być mo że jesz cze cza sów
przed chrze ści jań skich. 

W sło wiań skich wie rze niach
lu do wych jaj ko jest sym bo lem

po myśl no ści. Za ko pa ne na po -
lu w pierw szy dzień Wiel ka no cy
mia ło za pew nić uro dzaj, rzu co -
ne w ogień – ga sić po żar,
a wko pa ne pod bu do wa ny
dom – przy nieść je go miesz -
kań com szczę ście i do sta tek.
Wie rzo no, że wy dmusz ki po ło -
żo ne pod drze wa owo co we spo -
wo du ją ob fi te zbio ry, do brze też
by ło to czyć jaj ko po grzbie tach
do mo wych zwie rząt, by by ły do -
rod ne i zdro we.

W obec nej tra dy cji uro czy ste
śnia da nie wiel ka noc ne po prze -

dza ce re mo nia dzie le nia się po -
świę co nym jaj kiem oraz ży cze -
nia ra do ści, zdro wia i szczę ścia,
któ re skła da ją so bie na wza jem
uczest ni cy świę co ne go.

Sta ro pol ski stół ugi nał się
pod ob fi to ścią po traw mię snych,
a w wie lu do mach go spo dy nie
po da wa ły pół mi sek z pie czo ną
w ca ło ści gło wą świń ską. Przy -
rzą dza no tak że – a w nie któ rych
do mach ro bi się to do dzi -
siaj – bia łą kieł ba sę, bi gos i bia -
ły barszcz. W wiel ko pol skich
dwo rach i chłop skich za gro dach
wy ra bia no sal ce so ny, wą tro bian -
ki, wę dzo no szyn ki i przy go to wy -
wa no żyl ce, czy li ga la ret ki z nó -
żek wie przo wych. 

Re gio nal nym przy sma kiem
Wiel ko pol ski był „śle py śledź”,
czy li śledź... bez ry by. Aby go
uzy skać, do wo dy do da wa no
tro chę octu, li ści bob ko wych,
so li, po kro jo nej ce bu li i wszyst -
ko ra zem go to wa no. Po osty -
gnię ciu do le wa no tro chę mle -
ka lub śmie ta ny po to, by uzy -
skać po smak śle dzia. „Śle pe -
go” po da wa no z dłu ba ny mi,
czy li go to wa ny mi w mun dur -
kach ziem nia ka mi.

Wśród sta łych punk tów  wiel -
ka noc ne go me nu nie moż -
na oczy wi ście po mi nąć słod ko -
ści: bab, ma zur ków, ser ni -
ków – zwa nych nie gdyś „prze -
kła dań ca mi” – i sę ka czy.

NIE OB LE WAJ LI TWI NA, CZY LI
WIEL KA NOC U SĄ SIA DÓW 

Wiel ka noc na Li twie, po dob -
nie jak w Pol sce, ko ja rzy się
przede wszyst kim z pi san ka mi
i ob fi to ścią po traw mię snych
na świą tecz nym sto le. Nie zna ny
jest tu „za ją czek” – zwy czaj ob -
da ro wy wa nia dzie ci ła ko cia mi.
Po za Wi leńsz czy zną nie ob cho -
dzi się też śmi gu sa -dyn gu sa.

Na sto le li tew skim nie mo że
za brak nąć pie czo nej cie lę ci ny,
róż no rod nych wę dlin, szyn ki wę -
dzo nej i go to wa nej, kieł ba sy do -
mo wej ro bo ty, pasz te tu, kwa sza -
ni ny, czy li nó żek w ga la re cie,
chrza nu i ciast. 

Zgod nie z tra dy cją wszyst kie
cięż kie pra ce ma ją być za koń -
czo ne do Wiel kie go Czwart ku.
Tyl ko jaj ka ma lu je się w Wiel ką
So bo tę przed po łu dniem. W wie -
lu do mach na Li twie do dziś sto -
su je się na tu ral ne spo so by ma -
lo wa nia ja jek – za nu rza nie w wy -

wa rze z ko ry dę bo wej, łu sek ce -
bu li, okła da nie źdźbła mi tra wy,
a tak że ma lo wa nie wo skiem.

Śnia da nie wiel ka noc ne, któ re
roz po czy na się po mszy re zu rek -
cyj nej, trwa do póź ne go wie czo -
ra, z prze rwa mi na to cze nie ja -
jek.

Sza leń stwo śmi gu sa -dyn gu sa
wśród Li twi nów nie jest zna ne,
a tra dy cja ta kul ty wo wa na jest
je dy nie w pol skich ro dzi nach.
Wza jem ne po le wa nie się wo dą
wy wo łu je u Li twi nów zdzi wie nie
i nie zro zu mie nie.

W nie któ rych re gio nach te go
kra ju w Wiel ki Pią tek go spo -
darz, za pa lo ną od świę te go
ognia świe cą, w każ dym ro gu
do mu ro bi znak krzy ża. Ma to
chro nić miesz ka nie przed złem.

W Wiel ką So bo tę rol ni cy prze -
po wia da ją po go dę. Wiatr z po łu -
dnia w tym dniu wró ży cie płe la -
to, z pół no cy – zim ne.

Do tej po ry na Wi leńsz czyź nie
w świą tecz ny po nie dzia łek rol ni -
cy kro pią na znak uro dza ju świę -
co ną wo dą po le, a sko rup ki ze
świę co nych ja jek al bo pa lą, al bo
za ko pu ją w zie mi.

Zu peł nie ina czej niż na Li twie
czy w Pol sce wy glą da Wiel ka noc
w Cze chach. Tam jest to przede
wszyst kim świę to wio sny – oka -
zja do od po czyn ku i wy jaz du
za mia sto. Re li gij ny wy miar tych
naj waż niej szych świąt chrze ści -
jań skich zo stał w cze skim spo łe -
czeń stwie bar dzo ogra ni czo ny. 

Jed nak tak że w cze skich do -
mach za cho wa ło się kil ka tra -
dy cyj nych zwy cza jów, a wśród
nich pi san ki. Oprócz te go,
w świą tecz ny po nie dzia łek
męż czyź ni oraz chłop cy sma ga -
ją dziew czę ta i ko bie ty „po -
mlaz ką”, czy li sple cio ny mi wit -
ka mi wierz by, za koń czo ny mi
ko lo ro wy mi wstąż ka mi, za co
w po dzię ce otrzy mu ją pi san ki
i al ko hol do wy pi cia. Ude rze nia
„po mlaz ką” ma ją do da wać
wio sen nej ener gii.  

PAP – NA UKA W POL SCE, SZL

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE 

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / PITRIH

FOT. STOCK. XCHNG / MIHAI EUSTATIU FOT. STOCK. XCHNG / MARK NIKELLIS
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l Roz ma wia ją dwaj ban kow cy:
– Wiesz, przez ten kry zys, to nie mo gę

spać, wier cę się ca łą noc, ale z ner wów
nie da ję ra dy za snąć.

– A ja śpię jak nie mow lę...
– No co Ty, na praw dę?! Jak to, jak nie -

mow lę?!
– No po pro stu, ca łą noc ry czę,

a nad ra nem ro bię w ga cie...

l Na bank na pa da ją ban dy ci i na -
ka zu ją per so ne lo wi: Wszy scy na pod -
ło gę! Nie ru szać się! Urzęd ni cy po ło -
ży li się na pod ło dze w mil cze niu. Tyl -
ko sta ry ka sjer szep tem zwró cił uwa -
gę mło dej ko le żan ce:

– Niech się pa ni po ło ży w ja kiejś przy -
zwo it szej po zy cji. To na pad, a nie pik nik
w le sie!

l Sy nek do oj ca:
– Ta to, a ja ki ka wał zro bi my ma mie

na Pri ma Apri lis?
– Ale Pri ma Apri lis by ło wczo raj...
– Bu uuuu!
– Ha ha! Żar to wa łem!

l Zi ma. Dwa je le nie sto ją na pa śni -
ku i żu ją ospa le sia no na ło żo ne tu
przez ga jo we go. W pew nej chwi li je -
den z je le ni mó wi: 

– Chciał bym, że by już by ła wio sna. 
– Tak ci mróz do skwie ra? 

– Nie, tyl ko już mi obrzy dło to sto łów -
ko we je dze nie!

l Przy cho dzi ko bie ta do ap te ki:
– Ma cie ja kiś na praw dę sku tecz ny

śro dek na od chu dza nie?
– Tak. Pla stry.
– A gdzie się je przy kle ja?
– Na usta.

l W wiej skim skle pie sprze daw czy -
ni zde ner wo wa ła się na sta łych klien -
tów:

– Do syć! Nie ma już sprze da wa nia win
„na ze szyt”!

– Jadź ka, zmi łuj się, prze cież ina czej
te go wszyst kie go nie spa mię tasz!

l Dy ry gent nie za do wo lo ny z gry
bęb nów:

– Jak wi dać, że jest kiep skim ma te ria -
łem na mu zy ka, to mu się da je dwie pa -
łecz ki i sa dza za bęb nem.

Na co ktoś zza bęb nów od po wia da:
– A jak i do te go się nie na da je, to mu

się jed ną pa łecz kę od bie ra i szy ku je
na dy ry gen ta.

l Dżen tel men roz ma wia ze swo ją
są siad ką:

– Ma da me, sły sza łem wczo raj jak Pa -
ni śpie wa ła.

– Tak tyl ko, dla za bi cia cza su – od po -
wia da za wsty dzo na da ma.

– Strasz ną broń Pa ni wy bra ła, Ma da me!
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Prezentujemy dziś wiersz, który nadesłał nasz Czytelnik Pan
Leszek Nowaczewski. Autor wierszy ma 56 lat .Urodził się na
Mazurach w Ostródzie . Gdy miał niecałe 3 lata jego rodzice
wyjechali za chlebem do Opola na Śląsk. Tam też przeżył lata
dzieciństwa i młodości. W wieku około 20 lat zaczął pisać. W Opolu
poznał poetę, Jana Goczoła, który zachęcił go do dalszego pisania .
Pan Leszek Nowaczewski nie ma na koncie żadnych publikacji, nie
startował w żadnych konkursach, pisze tak po prostu dla siebie do
szuflady. W 2007 roku z powodów ekonomicznych wyemigrował z
Polski. Obecnie mieszka razem z żoną w Niemczech w
miejscowości Kaldenkirchen przy granicy z Holandią, a w Holandii
pracuje.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na
redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach
gazety. Czekamy na Wasze prace!

Pożegnanie
Nocą odeszły drzewa.
I czas oszalał w późnych ulicach.
I zapłakało czarne niebo.
I oświeciło –świtem

Już tylko cisza.
I w ogrodzie zwiędły srebrne róże.
Już tylko martwe-rzek  stalowych-
Asfaltowe bure.

A ja –bezpieczny za mgłą firanami 
Patrzę jak znikasz ulicą.
Tylko zdziwiony rząd latarni
jeszcze walczy ze świtem.

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

Ką cik po etyc ki

Reklama
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