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Wywiad

Magdalena
Frąckowiak: 
Skrzydła Victoria's
Secret są jak tornister

„Polacy – nasi sąsie-
dzi” – wystawa w ha-
skim Museonie

Belastingdienst
szuka pieniędzy... 
zorgtoeslag pod lupą

Reklama

Po ponad 40 latach Holandia do-
czekała się zaostrzenia prawa nar-
kotykowego.

Z dniem 1 maja wchodzi w życie
nowelizacja przepisów dotyczących
sprzedaży tzw. miękkich narkotyków.
W południowych regionach Niderlan-
dów coffeshopy będą mogły sprzeda-
wać używki jedynie zarejestrowanym
członkom. Dodatkowo będą mogli ni-
mi być jedynie rodowici mieszkańcy
Królestwa, posiadający specjalne
przepustki, bowiem docelowo coffe-
eshopy mają stać się swego rodzaju
klubami.

Powodem takiego obostrzenia pra-
wa stał się fakt wzrostu poziomu prze-
stępczości i wykroczeń, popełnionych
przed tzw. narkoturystów z zagranicy.

Już pierwszego dnia obowiązywania-
nowych przepisów na drogach zaobser-
wować można było policyjne patrole za-
trzymujące kierowców do kontroli,
a przy trasach szybkiego ruchu posta-
wiono znaki ostrzegające.

Podstawą dotychczasowego prawa
narkotykowego było rozróżnienie
na tzw. używki twarde i miękkie.
Do tych ostatnich zaliczana jest mari-
huana. Podziału tego dokonano już
w latach siedemdziesiątych. Posiadać
można było do 5 gramów na tzw. wła-
sny użytek. Narkotyki dozwolone są na-
turalnie osobom pełnoletnim.

Przez wiele lat holenderski model to-
lerancji działał bez większych zarzutów.
Nie sprawdziły się obawy, iż wraz
z umożliwieniem dostępu do używek
poziom uzależnienia wśród społeczeń-
stwa także wzrośnie.

Poglądy na temat nowego prawa są
podzielone – część opinii publicznej są-
dzi, iż problem przestępczości spadnie,
natomiast pozostała część społeczeń-
stwa jest zupełnie odmiennego zdania.

Wg członków Association for the Abo-
lition of Cannabis Prohibition skutek bę-
dzie dokładnie odwrotny, a zniesienie
handlu miękkimi narkotykami dopro-
wadzi do pogorszenia jakości dostęp-
nych używek i wzrostu przestępczości
w nielegalnym handlu ulicznym. Dodat-
kowo zarzucają nowej ustawie dyskry-
minację obywateli spoza Holandii.

Właściciele coffeeshopów natural-
nie zapowiadają protesty przeciwko
zmianom w ustawodawstwie. Na tere-
nie Holandii funkcjonuje obecnie oko-
ło 700 licencjonowanych tego typu
miejsc relaksu.

Właściciel jednego z przybytków
w Brabancji Północnej, proszący o ano-
nimowość 46-latek, mówi:

„Nie rozumiem postawy rządzących.
Dotychczasowe przepisy były dobre, ni-
kogo nie krzywdziły, a ludziom należy
się chwila relaksu. Oczywiście wszystko
w ramach norm. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1
To zrozumiałe, że zawsze
będą obawy o bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny,
ale nie możemy przesadzać
w drugą stronę. 

Osobiście doradzałbym
każdemu obcokrajowcowi
zgłoszenie na policje dyskry-
minacji ze względu na naro-
dowość. Im więcej osób
w ten sposób da wyraz swo-
jemu niezadowoleniu z bie-
żącej sytuacji, tym lepiej.
Nie sądzę, aby nowe prawo
wyszło nam na dobre. 

MONIKA SZREMSKA

Co o tym sądzisz?
Podziel się z nami swoją 
opinią? 
Najciekawsze listy
opublikujemy!
Pisz na redakcja@goniecpol-
ski.nl

Marihuana pójdzie z dymkiem?

Najlepszy polski produkt ekspor-
towy? Modelki. Potwierdza to
Magdalena Frąckowiak – jed-
na z najsłynniejszych modelek
świata. W rozmowie z PAP Life
zdradza kulisy współpracy z mar-
ką Victorias Secret.

PPAAPP  LLiiffee::  –– PPooddoobbnnoo  pprrzzyylleecciiaałłaaśś
ddoo PPoollsskkii  ssppeeccjjaallnniiee  nnaa ppookkaazz  MMaacciiee--
jjaa  ZZiieenniiaa??

MMaaggddaalleennaa FFrrąącckkoowwiiaakk:: – Tak,
o trzeciej przyleciałam z Nowego Jor-
ku i prosto z lotniska pojechałam
do Macieja po moją kreację. Bardzo
się cieszę, że mogę tu być. A jeszcze
bardziej podobała mi się nowa ko-
lekcja. Zwłaszcza kolory – biel i mo-
ja ulubiona czerń – wysadzane poły-
skującymi kamieniami. Moją uwagę
zwracały także akcenty różu. To
zwiewna, delikatna i subtelna kolek-
cja. Bardzo w stylu Macieja Zienia.
Nie miałabym problemu ze znalezie-
niem czegoś dla siebie, nie tylko
na wieczór, ale także na dzień.

PPAAPP  LLiiffee::  –– WWssppoommnniiaałłaaśś  cczzeerrńń,,
cczzyy  tteenn  kkoolloorr  kkiieeddyykkoollwwiieekk  wwyyjjddzziiee
zz mmooddyy??

MM..  FF..:: – Czerń jest ponadczasowa
i klasyczna. Mówi się, że każda ko-
bieta powinna mieć w szafie małą
czarną. Czerń to kolor, który pasuje
każdej kobiecie – i blondynce i bru-
netce, a także takiej o rudych wło-
sach. Poza tym czerń jest bezpiecz-
na i elegancka. To chyba wystarcza-
jące argumenty za tym, żeby nigdy
nie wychodziła z mody.

PPAAPP  LLiiffee::  –– CChhooddzziisszz  nnaa wwyybbiiee--
ggaacchh  nnaajjwwiięękksszzyycchh  pprroojjeekkttaannttóóww,,
jjaakk  nnaa iicchh  ttllee  wwyyppaaddaajjąą  ppoollssccyy  ttwwóórr--
ccyy  mmooddyy??

MM..  FF..:: – To trochę abstrakcyjne py-
tanie. Polska moda, z powodu na-
szej historii, troszkę raczkuje. Nie

mieliśmy możliwości współpracy
z najlepszymi stylistami świata, coś,
na co może sobie pozwolić na przy-
kład francuski dom mody Givenchy
czy Balenciaga. Nie mogę porówny-
wać Macieja Zienia do Chanel. Ale
patrzę na rozwój polskiego rynku
mody z dużym optymizmem. Mamy
bardzo dużo do zaoferowania. Mamy
pełno młodych, utalentowanych lu-
dzi takich jak Maciej Zień. Wszystko
idzie ku lepszemu.

PPAAPP  LLiiffee::  –– ZZaa ttoo  ppoollsskkiiee  mmooddeellkkii
zz ppeewwnnoośścciiąą  nniiee  zzoossttaajjąą  ww ttyyllee..  TToo
wwcciiąążż  ttaakk  mmooccnnaa ggwwaarrddiiaa??

MM..  FF..:: – Coraz mocniejsza. Na Za-
chodzie pracuje coraz więcej mło-
dych polskich modelek. Naprawdę
bardzo pięknych dziewczyn, które
chodzą na wybiegach u największych
projektantów. To, że Polki pobijają za-
graniczne wybiegi ma moim zda-
niem związek z przemianami poli-
tycznymi w samej Polsce. Unia Euro-
pejska otworzyła nam oczy na możli-
wości pracy za granicą. Młode model-
ki coraz częściej wyjeżdżają próbo-
wać swoich sił w innych krajach, już
nie boją się Paryża czy Nowego Jor-
ku. Nawet program „Top Model”
mniej więcej pokazuje, jak wygląda

praca modelki. Temat staje
się znajomy i wtedy jest mniej
wątpliwości. A jeśli chodzi
o same modelki – Polki są
wyjątkowe. Jesteśmy bardzo
zróżnicowane urodą. Mamy
słowiańskie blondynki, ale też
brunetki o ciemnej karnacji.

PPAAPP  LLiiffee::  –– NNiieeddłłuuggoo  bbęę--
ddzziieemmyy  mmiieellii  ww WWaarrsszzaawwiiee
oottwwaarrcciiee  ppiieerrwwsszzeeggoo  sskklleeppuu
kkuullttoowweejj  mmaarrkkii  VViiccttoorriiaa''ss  SSee--
ccrreett..  CCzzyy  rrzzeecczzyywwiiśścciiee  jjeesstt
nnaa ccoo  cczzeekkaaćć??

MM..  FF..:: – Oczywiście, że tak.

To zawsze było marzenie każdej
dziewczyny, żeby mieć piękny biusto-
nosz od Victoria's Secret. Jak wiado-
mo, współpracuję z marką i z własne-
go doświadczenia mogę powiedzieć,
że mają świetną jakość. Myślę, że
Victoria's Secret przyjmie się na pol-
skim rynku. To marka, która ma po-
mysł na siebie, a dodatku zatrudnia
najpiękniejsze kobiety świata.

PPAAPP  LLiiffee::  –– NNoo  wwłłaaśśnniiee,,  jjaakkaa  aatt--
mmoossffeerraa  ppaannuujjee  ppooddcczzaass  ssłłyynnnnyycchh
sshhooww  tteejj  mmaarrkkii??

MM..  FF..:: – To trafne określenie. Poka-
zy Victoria's Secret są niezwykłe, to
właśnie jest show. Większość dziew-
czyn nosi na wybiegu słynne skrzydła
Victoria's Secret – dziś już element
popkultury. Muszę się przyznać, że
gdy pierwszy raz brałam udział w po-
kazie Victoria's Secret, trochę się
krępowałam, w końcu chodzi o bieli-
znę. Ale na pewno jest to cudowne
przeżycie i świetna zabawa. Dla mar-
ki pracują bardzo mili i sympatycznie
ludzie, więc całość mogę podsumo-
wać jednym słowem – super.

PPAAPP  LLiiffee::  –– CCzzyy  ssppeekkttaakkuullaarrnnee
sskkrrzzyyddłłaa  ssąą  cciięężżkkiiee??

MM..  FF..:: – Nie, ponieważ są zrobione
w bardzo przemyślany sposób. Z tyłu
pleców zaprojektowano belkę, która
powoduje, że obciążenie rozkłada się
jak w tornistrze. Ciężar skrzydeł sku-
pia się na ramionach, bez obciążania
kręgosłupa.

PPAAPP  LLiiffee::  –– ZZddrraaddzziisszz  jjaakk  wwssppóółł--
pprraaccaa  zz VViiccttoorriiaa''ss  SSeeccrreett  ssiięę  rroozzwwii--
nniiee??  PPooddoobbnnoo  bbęęddzziieesszz  ooffiiccjjaallnnyymm
aanniioołłkkiieemm  mmaarrkkii??

MM..  FF..:: – Spekulacje, które się po-
jawiają, mają prawo się pojawiać.
Ale oficjalna wersja brzmi – it's a se-
cret (śmiech). 

ROZMAWIAŁA: JAGODA MYTYCH (PAP LIFE)

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

FOT. JORGE AGUILERA/SXC. HUFOT. FORUM/ANZENBERGER AGENCY/YADID LEVY
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Magdalena Frąckowiak: 
Skrzydła Victoria's Secret są jak tornister

MMaaggddaalleennaa FFrrąącckkoowwiiaakk pochodzi
z Gdańska. Karierę zaczęła w wie-
ku 16 lat. Jej nazwisko regularnie
pojawia się w pierwszej 20 naj-
lepszych modelek świata.
W 2011 roku jej zdjęcia moż-
na było podziwiać nie tylko
na dziesiątkach okładek prestiżo-
wych magazynów, ale także
w stworzonej przez Karla Lagerfel-
da edycji słynnego kalendarza Pi-
relli. W 2010 roku wzięła udział
w pokazie Victoria's Secret Fa-
shion Show.
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� Sprzedam – różne: sprzedam gry na PS2 stan
idealny DEN HAAG; mam do sprzedania nastepujace
gry na ps2: need for speed underground, Soulcali-
bur 3, Crash, God of War, Władca pierścieni Powrót
króla, GT 3, ESPN NBA, Onimusha 2, Second Sight,
CT Special, Forces Fire to Effect, Resident Evil Outbre-
ak, Tekken 5, Def Jam Vandetta, Mortal Kombat, De-
ception, Pro Evolution Soccer 3 i 6, Manhunt, Silent
Hill 3, Panzer Elie Action Fiels of Glory, Borout Reven-
ge, Virtual Fighter 4 Evo; do odebrania w Hadze więcej
info pod nr telefonu 626619195. Cena: 5.
� Sprzedam – różne: Sprzedam lub zamienię się
grami na PS3!! DEN HAAG. Mam do sprzedania lub
ewentualnej zamiany następujące gry na PS3: Assa-
sian Creed Revelation, SONIC, Aaragon Quest, MMA,
Neen for Speed Pro Street, Alicja w krainie czarów,
Borderlands, Infamous 2, Darksiders, God of War 3,
Mortal Kombar vs DC, Uncharted 2, Narnia Książę
Caspian, RED DEAD REDEMPTION; ceny lub ewentu-
alna zamiana do ustalenia pod nr telefo-
nu 0626619195.
� Sprzedam – różne: XBOX 360 – 250GB – KI-
NECT; XBOX 360 Z DYSKIEM 250GB, SENSOREM RU-
CHU-KINECT, BEZPRZEWODOWYM PADEM, DWOMA
ŁADOWARKAMI, DWOMA AKUMULATORKAMI, NIE
TRZEBA WYDAWAĆ NA BATERYJKI. Dokładam 5 gie-
rek, w tym „Michael Jackson – experience”. Tańcz
i śpiewaj z Michaelem – testy piosenek, układy ta-
neczne, świetna ruchowa zabawa. Kontakt:
+ 31 619 839 831. Cena: 230 DO UZG.
� Komputery – serwis i naprawa:Serwis kompu-
terowy – naprawa, konfiguracja sprzętu, wgrywanie win-
dows XP, Vista,7. Ponadto instalujemy –podłączamy in-
ternet, telefony VoIP, telewizję satelitarną (montaż i usta-
wianie anten satelitarnych). Na życzenie można zamó-
wic telefon stacjonarny z polskim numerem. Wykonuję
naprawy expresowo i solidnie. Posiadam wielu zadowo-
lonych klientów, serwis działana terenie Holandii już
od 2003 roku – cała Holandia. Więcej szczegółów
na mojej stronie http://www.agallus.com/plindex.html
Kontakt: Adam tel. 06 2164 3672
� Sprzedam – różne: sprzedam gry na PS2 stan
idealny DEN HAAG; mam do sprzedania nastepujace

gry na ps2: need for speed underground, Soulcali-
bur 3, Crash, God of War, Władca pierścieni Powrót
króla, GT 3, ESPN NBA, Onimusha 2, Second Sight,
CT Special, Forces Fire to Effect, Resident Evil Outbre-
ak, Tekken 5, Def Jam Vandetta, Mortal Kombat, De-
ception, Pro Evolution Soccer 3 i 6, Manhunt, Silent
Hill 3, Panzer Elie Action Fiels of Glory, Borout Reven-
ge, Virtual Fighter 4 Evo; do odebrania w Hadze więcej
info pod nr telefonu 626619195. Cena: 5.
� Sprzedam – różne: XBOX 360 – 250GB – KI-
NECT; XBOX 360 Z DYSKIEM 250GB, SENSOREM RU-
CHU-KINECT, BEZPRZEWODOWYM PADEM, DWOMA
ŁADOWARKAMI, DWOMA AKUMULATORKAMI, NIE
TRZEBA WYDAWAĆ NA BATERYJKI. Dokładam 5 gie-
rek, w tym „Michael Jackson – experience”. Tańcz
i śpiewaj z Michaelem – testy piosenek, układy ta-
neczne, świetna ruchowa zabawa. Kontakt:
+ 31 619 839 831. Cena: 230 DO UZG.
� Komputery –serwis inaprawa:Serwis kompu-
terowy – naprawa, konfiguracja sprzętu, wgrywanie
windows XP, Vista, 7. Ponadto instalujemy – podłącza-
my internet, telefony VoIP, telewizję satelitarną (montaż
i ustawianie anten satelitarnych). Na życzenie można
zamówic telefon stacjonarny z polskim numerem. Wy-
konuję naprawy expresowo i solidnie. Posiadam wielu
zadowolonych klientów, serwis działana terenie Holan-
dii już od 2003 roku – cała Holandia. Więcej szczegó-
łów na mojej stronie http://www.agallus.com/plin-
dex.html Kontakt: Adam tel. 06 2164 3672
� Praca – dam: Holandia – wycinanie hiacyntów.
Oferta pracy w Holandii. WYCINANIE HIACYNTóW. AS
AGENCJA PRACY nr certyf. 3297 poszukuje dla jedne-
go z swoich holenderskich klientów kandydatów na sta-
nowisko: Osoby z doświadczeniem w wycinaniu hiacyn-
tów. Zakres obowiązków: wycinanie środków z hiacyn-
tów w sezonie letnim (lipiec/sierpień). Wymagania: do-
świadczenie w wyżej wymienionej pracy. Oferujemy:
mowę o prace tymczasową, wynagrodzenie: 8, 97 brut-
to na godzinę, interesującą i odpowiedzialną pracę,
atrakcyjne zakwaterowanie w jednym z naszych dom-
ków, ubezpieczenie. CV w języku angielskim lub nie-
mieckim proszę przesłać na email: as.podatki@gma-
il.com z dopiskiem „Wycinanie hiacyntów”.

OGŁOSZENIA DROBNE
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5Nasza Holandia

Od 3 kwietnia do 11 listo-
pada oglądać można w ha-
skim Museonie wystawę
pt. Polen – onze Buren”.

„Mimo faktu, iż Polacy są
nowymi przybyszami w Holan-
dii, to handlowe stosunki po-
między oba krajami kwitną
już od tysiąca lat. Być może
Twój sąsiad to Polak?
W 2012 Mistrzostwa Europy
odbędą się m.in. na polskich
stadionach. Najwyższa pora
poznać bliżej polski naród
i dowiedzieć się nieco więcej
o jego historii”- tak zachęca
do zwiedzenia wystawy dyrek-
cja muzeum.

Wystawa skupia się
na XX wieku, ukazując jedy-

nie historyczną ewolucję gra-
nic Polski. 

Zgromadzone eksponaty
zostały w głównej mierze wy-
pożyczone z krakowskiego
muzeum.

Są wśród nich m.in. stro-
je ludowe, dzieła malar-
skie (jak chociażby „Stań-
czyk” Wyczółkowskiego),
plakaty z okresu II Wojny
Światowej i PRL. Holendrzy
złożyli również swoisty
hołd uwielbianemu Włodzi-
mierzowi Smolarkowi, by-
łemu zawodnikowi Feyeno-
ord Rotterdam. 

Wypowiedzi Polaków
mieszkających w Holandii
przeplecione są krótkimi ży-
ciorysami najbardziej rozpo-

znawalnych postaci historycz-
nych- Skłodowskiej, Koperni-
ka, Jana Pawła II czy Ireny
Sendler.

Wystawa pozostawia
lekki niedosyt, zwłaszcza
w zakresie współczesnej
historii Polski, jednakże
stanowi znakomitą okazję
do przybliżenia nieco obra-
zu naszej ojczyzny przecięt-
nemu Holendrowi.

TEKST/FOT.MONIKA SZREMSKA

Info
Museon

Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag

info@museon.nl

„Polacy – nasi sąsiedzi”
– wystawa w haskim Museonie
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Ciepłe, wiosenne dni za-
chęcają do aktywniejszej
formy spędzania wolnego
czasu. Jedną z nich z pew-
nością mogą być popular-
ne majówki, a Holandia
jest najlepszym miejscem
na rowerowy wypad na ło-
no natury.

Mało kto wie, iż kraj ten
szczycić się może posiada-
niem ponad 20.000 km prze-
znaczonych dla cyklistów! Jest

to jeden z najbardziej przyja-
znych miłośnikom dwóch kó-
łek krajów w Europie.

Drogi odseparowane są
od głównych tras samochodo-
wych, znakomicie oznakowa-
ne i przemyślane. 

Nierzadko można odnieść
wrażenie, iż rower bywa popu-
larniejszym środkiem trans-
portu aniżeli samochód. Co
prawda w ogólnych statysty-
kach wypadków drogowych
rowerzyści stanowią zazwy-

czaj około 25% poszkodowa-
nych, jednakże w dalszym cią-
gu jest to zdecydowanie
mniej, niż w pozostałych kra-
jach kontynentu.

MONIKA SZREMSKA

Jeśli macie swoją ulubio-
na trasę rowerową, którą
chętnie polecilibyście in-
nym- piszcie! Czekamy
na wasze relacje z majowych
wojaży na redakcja@goniec-
polski.nl

Równo rok temu, dokład-
nie 29 kwietnia 2011 ro-
ku, książę William i Kate
Middleton wypowiedzieli
sakramentalne „tak”.
Przez 12 miesięcy para by-
ła najczęściej fotografo-
wanym małżeństwem
świata, ale rocznicę spę-
dzi bez fleszy.

Poznali się podczas studiów
na University of St. Andrews
i z przerwami spotykała się
przez 8 lat zanim książę Wil-
liam zdecydował się poprosić
Kate Middleton o rękę. Stało
się to podczas wycieczki
do Kenii w październiku 2010
roku. Książę ofiarował ukocha-
nej wykonany z szafiru i dia-
mentów pierścionek zaręczy-
nowy, który wcześniej należał
do jego matki, księżnej Diany.

„William oświadczył się
w spokojnym i odosobnionym
miejscu w bardzo romantycz-
ny sposób. Byliśmy na waka-
cjach z grupą przyjaciół, więc
nie spodziewałam się tego.
Byłam w totalnym szoku”
– wspominała po powrocie
z Kenii przyszła księżna.

Sześć miesięcy później do-
szło do ślubu, na który szyko-
wała się cała Anglia. Transmi-
sję uroczystości z Westmin-
ster Abbey oglądało około 2

miliardy ludzi na całym świe-
cie. Ślub na królewskim dwo-
rze urósł swoją rangą do wy-
darzenia kształtującego na-
sze dzisiejsze wyobrażenie

o wielu aspektach popkultury
i wykreował nowe gwiazdy.
Poza samą księżną i jej szero-
ko omawianą „suknią ślubną
stulecia” od Alexandra McQu-

eena, sławę i rozpoznawal-
ność zyskała także jej młod-
sza siostra Pippa Middleton.
Wielu komentatorów mówiło
nawet, że Pippa skradła show
za sprawą swojej zgrabnej syl-
wetki, którą podkreślała suk-
nia druhny. Mniej szczęścia
miała księżna Beatrice, która
przez nietrafione nakrycia
głowy stała się na długie mie-
siące obiektem kpin i żartów
w internecie.

Okazało się, że z powodu
ślubu pełne ręce roboty mieli
nie tylko dziennikarze, ale
także przedstawiciele branży
turystycznej. Według danych
pochodzących z Office for Na-
tional Statistics (ONS)
w 2011 roku Wielką Brytanię
odwiedziło 30,6 mln zagra-
nicznych turystów. To o 800
tys. więcej niż w roku po-
przednim, a wyraźny wzrost
w liczbie turystów przypadł
właśnie na kwiecień.

Od 29 kwietnia zeszłego ro-
ku książę William i księżna
Catherine nie schodzą
z pierwszy stron gazet. Trzeba
jednak przyznać, że piekna
żona wyraźnie przyćmiła

swym blaskiem księcia, sta-
jąc się międzynarodową iko-
ną stylu. Choć o tworzeniu dla
niej kreacji marzą najwięksi
projektanci świata, Kate Mid-
dleton chętnie prezentuje
ubrania pochodzące ze skle-
pów, w których ubierają się
zwykłe Brytyjki. Ilekroć jed-
nak zostanie w takiej kreacji
sfotografowana – firma
odzieżowa, która ją wyprodu-
kowała, może być spokojna
o utrzymanie się na rynku.

Tak jak kiedyś Brytyjczycy
niespokojnie oczekiwali na to,
żeby książę William się
oświadczył, teraz ich głowę
zaprząta jedna myśl – kiedy
zostanie tatą. Ale na to trzeba
będzie chyba jeszcze trochę
poczekać. Tymczasem ksią-
żęca para adoptowała... psa.
Czarny szczeniak rasy cocker
spaniel wabi się Lupo

Jak donosi rzecznik Pałacu
Buckingham – William i Kate
będą świętować niedzielną
rocznicę w domu na wyspie
Anglesey w Walii. „To będzie
prywatna, skromna uroczy-
stość”.

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Pierwsza rocznica ślubu 
księcia Williama i Kate Middleton

FOT. PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Majówka na dwóch kółkach

FOT. KARIN EGGINK /SXC. HU
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Radzimir Dębski, syn
znanego polskiego
kompozytora Krzesimi-
ra Dębskiego, wygrał
konkurs zorganizowa-
ny przez piosenkarkę
pop – Beyonce.

Artystka kilka tygodni temu
ogłosiła konkurs na remix
swojego najnowszego singla
pt. End of Time.

Opublikowała w sieci
ścieżki do utworu i każdy
chętny mógł spróbować
swoich sił jako producent.
Nadeszło ponad 3000 zgło-

szeń, spośród których wyło-
niono zwycięzcę.

25- letni muzyk, używający
pseudonimu JIMEK nie tylko
wygrał 4 tysiące dolarów, ale
jego dzieło zostanie zamiesz-
czone na reedycji płyty Beyon-
ce „4: Remix”. 

Co ciekawe, piosenkarka
zadzwoniła do kompozytora
osobiście, używając aplikacji
Skype.

Wiadomość lotem błyska-
wicy obiegła media w Polsce.
Pozostaje życzyć kolejnych
sukcesów.

MONIKA SZREMSKA

Polak potrafi!

FOT. KRZYSZTOF KUCZYK/FORUM
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Corocznie Belastingdienst
wypłaca miliardy euro, ja-
ko zaliczki na dodatek
do ubezpieczenia Zorgto-
eslag. 

Po złożeniu przez wniosko-
dawcę wniosku, w którym na-
leży oszacować dochody
za cały rok, Urząd wydaje de-
cyzję wstępną (voorschot be-
rekening). Po kilku miesią-
cach sprawdza dane i wydaje
decyzje końcowe (definitive
berekening), z których mogą
wyniknąć 3 sytuacje:

-wnioskujący podał bardzo
zbliżone dane i zaliczki na do-
datek były wypłacone w do-
brej wysokości, a co za tym
idzie wnioskujący i Belasting-
dienst nie mają względem
siebie żadnych zobowiązań,

-dochody zostały zawyżone
– czyli wypłacane były niższe
zaliczki od należnego dodatku
i dlatego wnioskodawca otrzy-
ma wyrównanie z Urzędu lub

– sytuacja odwrotna, czyli
dochody podane we wniosku
były niższe od rzeczywistych
– wtedy wnioskujący musi
zwrócić część zaliczek, które
niesłusznie otrzymał.

Niestety bardzo często wnio-
skujący nie zdają sobie z tego
sprawy, bo nie znają zasad
na jakich wypłacany jest doda-
tek do ubezpieczenia. I dla
większości z nich wezwanie
do zapłaty z Belastingdienst
jest sporym zaskoczeniem.

Jeszcze większy problem
mają z tym obcokrajowcy, dla-
tego że nie znają języka i nie
są wstanie sami wyjaśnić
z Urzędem, dlaczego muszą
zwracać pieniądze. Poza tym
np. Polacy, znając działanie
polskich urzędów skarbo-
wych, gdzie zanim otrzyma
się zwrot jest to dokładnie
sprawdzone, nie mogą zrozu-
mieć jak Belastingdienst
mógł wypłacać pieniądze, któ-
re się nie należały.

Urzędnicy Belastingdienst
skarżą się, że długi powstałe
z niezwróconych dodatków

do ubezpieczenia nie są pła-
cone. Spytaliśmy naszych eks-
pertów od spraw podatkowo
– socjalnych jakie są tego
przyczyny. 

Po pierwsze, jak już wspo-
mnieliśmy, większość dłużni-
ków nie ma pojęcia, że może
zdarzyć się tak, że holender-
ski Urząd Skarbowy zażąda
zwrotu pieniędzy. Wnioskują-
cy gotówkę na bieżąco wyda-
ją, a po powrocie do kraju nie
mają z czego oddać.

Po drugie, nie wiedzą w ja-
ki sposób mają dokonać
wpłaty. Banki w Polsce każą
wypełniać polecenia przele-
wu zagranicznego, jednak by
to zrobić należy zebrać sporo
informacji, np. IBAN, BIC, nu-
mer konta. Te informacje
znajdują się, co prawda,
na „czekach” otrzymanych
z urzędu, ale dla kogoś, kto
nie zna języka, są one niezro-
zumiałe, a pracownicy w ban-
ku są niestety często niechęt-
ni do pomocy. Dłużnicy nie
płacą i czekają na dalszy roz-
wój sytuacji.

Postanowiliśmy zatem na-
szym czytelnikom pokazać
jak wygląda wezwanie do za-
płaty oraz opisać w jaki spo-
sób mogą dokonać wpłaty. 

Jeśli posiadacie Państwo
konto w holenderskim banku,
płatności można dokonać
używając dołączonego czeku
(żółta część), wpisując kwotę
jaką państwo chcą zapłacić
(1) oraz numer Państwa ho-
lenderskiego konta (2), podpi-
sując się z prawej strony
w miejscu „handtekening„(3).
Następnie czek odesłać
do swojego banku.

Jeśli chcielibyście zapłacić
z polskiego konta, do przele-
wu należy podać następujące
dane:

NNuummeerr  kkoonnttaa  ddoo zzaappłłaattyy::
2445588

I B A N :
NL86INGB 0002445588

BIC/SWIFT: ING BNL2A
Dane odbiorcy: BELA-

STINGDIENST APELDOORN

Adres banku odbiorcy: ING
BANK NV, BIJLMERDRE-
EF 109, 1102BW AMSTER-
DAM 

TYTUŁEM (patrz 4): be-
s c h i k k i n g n u m m e r
0000.00.000. T. 2.0023
– Państwa numer sprawy

Co stanie się, gdy dłużnik nie
zapłaci w terminie? Na pewno
dług zostanie potrącony z naj-
bliższych wypłat, jakie bela-
stingdienst miałby wypłacić po-
datnikowi, np. ze zwrotu podat-
ku za następny rok. Do długu
po upływie terminu spłaty nali-
czane są kary, pierwsza w wy-
sokości 7 euro. Potem dłużnik
otrzyma kolejne wezwania
do zapłaty wraz z wyższymi od-
setkami karnymi. (RED.)

Belastingdienst szuka pieniędzy... 
zorgtoeslag pod lupą

FOT. MIROSLAV SÁRIŹKA /SXC.HU
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Wypieki z czekoladą
Czekolada – czy może być
coś lepszego? Jest ona nie
tylko składnikiem najbar-
dziej znanych słodyczy i wy-
pieków świata, ale jest też
doskonała bez żadnych do-
datków. Czekoladę można
roztapiać, formować w pra-
linki, pić na gorąco, robić
z niej sosy, posypywać i de-
korować nią, dodawać
do niej niezliczoną ilość
produktów – od przypraw
po owoce. Jej wielozada-
niowość jest tym, co uczy-
niło ją nieodzownym skład-
nikiem w każdej cukierni. 

Przepisy, które chcę za-
prezentować, wydobywają
z czekolady to, co najlepsze.
Pierwszy przepis to dosko-
nałe, puszyste ciastko z roz-
pływającym się wnętrzem.
Drugi to wilgotne ciasto,
które jest przykładem na to,
jak smak czekolady ideal-
nie komplementuje owoce
– w tym przypadku będzie
to banan. Smacznego!

Ciastko z płynną
czekoladą:

115500 gg  ggoorrzzkkiieejj  cczzeekkoollaaddyy
115500 gg  mmaassłłaa
44  jjaajjkkaa
8800 gg  ccuukkrruu
3300 gg  mmąąkkii
Przygotuj 6 ceramicznych

miseczek i nasmaruj je
tłuszczem. Rozpuść masło
z czekoladą, a jajka z cu-
krem ubij na puszystą ma-
sę. Delikatnie połącz jajka
z czekoladą, następnie
przesiej do nich mąkę i wy-
mieszaj (również delikat-
nie). Rozdziel masę na 6
miseczek. Piecz ok. 8-12
minut w piecu nagrzanym
do 170° C. Każdy piekarnik
grzeje inaczej, efekt na któ-
rym nam zależy to ścięte
boki i mokry środek. Kiedy
uznasz ciastka za gotowe
obkrój miseczkę dookoła
ostrym nożem, odwróć ją
do góry nogami nad talerzy-
kiem i wyjmij z niej ciastko.
Tę czynność należy wyko-
nać dość szybko, bo im dłu-
żej ciastko stoi w gorącym
naczyniu, tym bardziej płyn-
ny środek się ścina. Jedz
natychmiast! 

Ciasto czekoladowo-
-bananowe:

250 g mąki
150 g cukru
70 g kakao
po 1,5 łyżeczki sody i prosz-

ku do pieczenia
2 dojrzałe banany
2 jajka
240 ml soku bananowego
120 ml mleka
120 ml oleju
łyżka esencji waniliowej
200 ml śmietany kremów-

ki
200 g gorzkiej czekolady
Ciasto: Piekarnik rozgrzej

do 175° C i przygotuj blaszkę
o wymiarach 23? 30 cm.
W dużej misce zmieszaj ra-
zem suche składniki. W dru-
giej misce połącz za pomocą
blendera mokre składniki
tak, aby banany były zmikso-
wane na gładką masę. Wy-
mieszaj dokładnie składniki
suche z mokrymi i piecz
ok. 40 minut.

Ganache: W garnku zago-
tuj śmietanę, zestaw naczy-
nie z ognia i wrzuć do niego
pokruszoną na kawałki cze-
koladę. Mieszaj aż do całko-
witego roztopienia czekola-
dy. Chłódź aż do momentu,
kiedy ganache zacznie gęst-
nieć i będzie miał konsysten-
cję nadającą się do rozsma-
rowania na cieście. Jeśli wo-
lisz ganache z mlecznej cze-
kolady zamiast z gorzkiej, do-
daj na 200 g czekolady tyl-
ko 100 ml śmietany.

Wystudzone ciasto równo-
miernie posmaruj czekolado-
wą polewą ganache.
TEKST/FOTO JANKA POMIANOWSKA

CIASTO CZEKOLADOWO-BANANOWE

CIASTO CZEKOLADOWO-BANANOWE

CIASTKO Z PŁYNNĄ CZEKOLADĄCIASTKO Z PŁYNNĄ CZEKOLADĄ
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FOT. ARCHIWUM ORGANIZATORÓW WK POLEN

22 kwietnia już po raz pią-
ty odbyły się polskie Mi-
strzostwa Westlandu w pił-
ce nożnej.

W słoneczną niedzielę za-
wodników gościnnie powitał
stadion Sportpark Polanen
w Monster.

Organizatorzy stanęli
na wysokości zadania – na 12
drużyn biorących udział w za-
wodach czekał catering i pro-
fesjonalna obsługa. Porządku
pilnowała ochrona, zapewnio-
na została pierwsza pomoc.

Sprzedaż alkoholu odby-
wać się mogła dopiero od go-

dziny 15, co naturalnie wpły-
nęło na poziom bezpieczeń-
stwa. 

Theo Boelens, jeden z koor-
dynatorów zawodów, powie-
dział: „Firma NL Jobs wyszła
z inicjatywą rokrocznych spo-
tkań sportowych, by zintegro-
wać Polaków wokół zdrowej
rywalizacji.”

Jako ciekawostkę pan Bo-
elens wspomniał, że Włodzi-
mierz Smolarek był dwukrot-
nie gościem na tym obiekcie,
podczas swojej kariery sporto-
wej w Niderlandach.

Zawodnicy, trenerzy i fani
piłki kopanej złożyli hołd

zmarłej niedawno legendzie
futbolu.

Rozgrywki rozpoczęły się
w południe i trwały do godzi-
ny 18-ej, kiedy to nagrodzono
zwycięzców.

W tym roku trofeum trafiło
w ręce drużyny Tido Vesta.

Zawody odbyły się w przy-
jemnej atmosferze, bez żad-
nych incydentów. Kibice dopi-
sali, a zawodnicy dali z siebie
wszystko.

Nie pozostaje nic innego,
niż czekać z niecierpliwością
do następnych rozgrywek.

TEKST/FOTO.MONIKA SZREMSKA

Sport to zdrowie
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NA WESOŁO �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �

� RRookk 22002200..  NNaa ssttaaccjjęę  bbeenn--
zzyynnoowwąą  ppooddjjeeżżddżżaa  ssaammoo--
cchhóódd..  WWyyssiiaaddaa  zz nniieeggoo  pprrzzee--
cciięęttnniiee  uubbrraannyy  ffaacceett  ii mmóówwii
ddoo pprraaccoowwnniikkaa::

– Do pełna poproszę.
– Ooo, pan to chyba w lotto

wygrał...

� –– PPaanniiee  ddyyrreekkttoorrzzee,,  cczzyy
mmóóggłłbbyymm  oottrrzzyymmaaćć  ddzziieeńń
uurrllooppuu,,  aabbyy  ppoommóócc  tteeśścciioowweejj
pprrzzyy pprrzzeepprroowwaaddzzccee??  

– Wykluczone! 
– Bardzo dziękuje, wiedzia-

łem, że mogę na pana liczyć.

� SSpprrzzeeddaawwccaa  wwyyjjaaśśnniiaa
kklliieennttoowwii  zzaassaaddyy  zzaakkuuppuu  ttoo--
wwaarruu  nnaa rraattyy::

– Płaci pan z początku ma-
łą sumę, a potem nie płaci
pan ani grosza przez pół roku.

Klient:
– To pan mnie zna?

� PPrraaccoowwnniikk  cczzęęssttoo  ssppóóźźnniiaałł
ssiięę  ddoo pprraaccyy,,  bboo  zzaassyyppiiaałł.. Kie-
rownik zagrozili chłopu zwol-
nieniem i biedak kupił sobie
kilka budzików. Któregoś
dnia budzi się rano 8: 15
(do pracy na 8). Budziki na-
wet nie gdaknęły. Przerażony
leci do sąsiada – dentysty
i mówi:

– Rwij pan 4 zęby z przodu
i pomaż pan mi twarz krwią,
powiem, że miałem wypa-
dek.

Po zabiegu, pyta dentysty
ile się należy, ten mówi 400zł.
Gość zdziwiony mówi, że nor-
malnie jest 40zł od sztuki,
dentysta na to:

– Tak, ale dzisiaj jest nie-
dziela...

� TTeeśścciioowwaa,,  kkttóórraa  pprrzzyyjjeecchhaa--
łłaa  zzee  wwssii,,  ppyyttaa  zziięęcciiaa::

– Co to było w rondlu? Led-
wie doszorowałam.

– Powłoka teflonowa, ma-
mo...

� WW ggaazzeecciiee,,  ww ddzziiaallee  pprraaccaa
uukkaazzaałłoo  ssiięę  ooggłłoosszzeenniiee,,  żżee  ppoo--
lliiccjjaa  ppoosszzuukkuujjee  lluuddzzii  ddoo pprraaccyy..  

Zgłosiły się trzy blondynki.
Stanowisko było jedno. Po-

stanowiono więc wybrać tą
jedną w drodze małego testu. 

– Proszę bardzo, tu mamy
dla pani zdjęcie z profilu tego
osobnika. Proszę powiedzieć
nam jak najwięcej o nim, co
się pani nasuwa, jakieś spo-
strzeżenia. 

– Jezu! On ma tylko jedno
ucho! 

Kandydatce podziękowa-
no. Druga otrzymała takie sa-
mo polecenie. 

– Jezu! On ma tylko jedno
ucho! 

Ta również wypadła poniżej
oczekiwań. Poproszono trze-
cią kandydatkę. 

Proszę bardzo, tu mamy
dla pani zdjęcie z profilu tego

osobnika. Proszę powiedzieć
nam o nim jak najwięcej, co
pani może powiedzieć o tej
osobie na podstawie zdjęcia. 

– Ten człowiek nosi szkła
kontaktowe. 

Komisja spojrzała zadzi-
wiona. Sprawdzono w doku-
mentach; rzeczywiście. 

– No wspaniale! Gratuluje-
my! Jest pani przyjęta. Ale jak
pani to wydedukowała? 

– To proste. Ten człowiek
nosi szkła kontaktowe, bo nie
może nosić okularów. 

– Ale dlaczego? 
– No jak to? No przecież on

ma tylko jedno ucho!
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