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Wywiad

Czy Kolumb był synem
polskiego króla?

Polska sercem 
Europy

Własne lokum w Holandii
– wynajem i kupno

Reklama

Na pewno każdy polski ki-
bic marzy o takim meczu fi-
nałowym. O ile Holandia
jest uważana za faworyta
tych mistrzostw i prognozo-
wanie jej udziału w meczu
finałowym nikogo nie zdzi-
wi, to reprezentacja polska
jest raczej „czarnym ko-
niem”, na którego stawiają
tylko najwięksi optymiści. 

Mistrzostwa Europy w piłce
nożnej zaczynają się 8 czerwca
na Stadionie Narodowym
w Warszawie o godz. 18:00
meczem pomiędzy drużynami
Polski i Grecji, a zakończą się
w Kijowie w dniu 1 lipca
o godz. 20:45 meczem finało-
wym. W czasie trwania turnieju
zostanie rozegranych 31 me-
czów na 8 stadionach w: War-
szawie, Gdańsku, Poznaniu,

Wrocławiu, Kijowie, Doniecku,
Charkowie i Lwowie. Zobaczy-
my 16 reprezentacji narodo-
wych. Wiele z nich to uznani,
byli mistrzowie Europy i świata:
Niemcy – trzykrotny mistrz Sta-
rego Kontynentu oraz Hiszpa-
nia i Francja dwukrotni zdobyw-
cy tego tytułu. Zaraz za nimi
plasuje się Holandia, która raz
była mistrzem Europy, a trzy-
krotnie brązowym medalistą.

Dalej należy wymienić byłych
mistrzów Europy – drużyny Da-
nii, Grecji i Włoch oraz repre-
zentacje nieistniejących już
państw ZSRR i Czechosłowacji,
których mistrzowskie tytuły
można zaliczyć dla obecnych
reprezentacji Rosji i Czech.
W turnieju EURO 2012 weźmie
udział dziewięć drużyn mają-
cych w swym dorobku mi-
strzowskie tytuły.

Obrońcą tytułu mistrzow-
skiego są Hiszpanie, będący
także aktualnym mistrzem
świata sprzed dwóch lat
po ograniu Holendrów w me-
czu finałowym. Pomimo, iż są
zdecydowanym faworytem te-
go turnieju, to stoją przed bar-
dzo trudnym zadaniem, gdyż
w historii 13 turniejów mi-
strzostw Europy, jeszcze ani ra-
zu nie udało się zdobyć mistrzo-
stwa mistrzowi sprzed czterech
lat. Poza wymienioną dziewiąt-
ką byłych tryumfatorów EURO,
na boiskach Polski i Ukrainy zo-
baczymy reprezentacje Anglii,
Chorwacji, Irlandii, Portugalii
i Szwecji, no i oczywiście druży-
ny gospodarzy: Polski i Ukrainy. 

Polska reprezentacja na tle
powyższego prezentuje się
o wiele mniej imponująco. Cho-
ciaż mamy na naszym koncie
dwa brązowe medale mi-
strzostw świata, to w rywaliza-
cji o mistrzostwo Europy umie-
jętności i szczęścia nam brako-
wało. Dopiero po raz drugi weź-
miemy udział w turnieju EURO.
Pierwszy raz uczestniczyliśmy
w nim cztery lata temu na bo-
iskach Austrii i Szwajcarii
po wygranych eliminacjach. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Niestety w czasie turnieju

nie było już tak dobrze i zajęli-
śmy 4 miejsce w grupie po re-
misie z gospodarzami turnieju
– Austrią i po dwóch przegra-
nych – z Niemcami i Chorwa-
cją. Zatem tego występu nie
możemy zaliczyć do udanych.
W tym roku, jako gospodarze
turnieju, nie musieliśmy
uczestniczyć w eliminacjach
i miejmy nadzieję, że Czechy,
Grecja i Rosja nie będą aż tak
wymagającymi przeciwnika-
mi, że wyjdziemy z grupy i za-
gramy w ćwierćfinale.

Natomiast reprezentacja
holenderska będzie uczestni-
czyła w turnieju finałowym
mistrzostw Europy już po raz
dziewiąty i w trakcie poprzed-

nich turniejów tylko raz za-
kończyła rozgrywki w fazie
grupowej. Holandia jest więc
stałym bywalcem ćwierćfina-
łów. Chociaż w grupie wraz
z Holendrami są Niemcy
(z którymi Holendrzy zwykle
przegrywają), to Dania i Portu-
galia są przeciwnikami do po-
konania i może się zdarzyć, że
w ćwierćfinale spotkamy się
właśnie z nimi.

Holandia jako aktualny
wicemistrz świata jest fawory-
tem zbliżającego się turnieju.
Chociaż nie należy zapominać
o innych, mających duży po-
tencjał, jak Rosja, Czechy, An-
glia czy Francja.

Jeśli sugerować się aktu-
alnym światowym rankin-
giem FIFA, to największe

szanse na zdobycie tytułu
mistrzowskiego mają Hisz-
panie, Niemcy i Holendrzy
klasyfikowani na pierwszym,
drugim i czwartym miejscu.
Reprezentacja narodowa
Polski zajmuje w tym rankin-
gu 65. miejsce i jest to naj-
niższe miejsce spośród
wszystkich uczestników tur-
nieju. Jednak piłka jest okrą-
gła, a bramki są dwie, więc
każda z drużyn ma szanse,
a ćwierćfinał Polska-Holan-
dia jest, jak najbardziej,
w zasięgu obu drużyn. Do-
pingujmy więc oba składy,
aby zobaczyć fascynujący
mecz ćwierćfinałowy.

PPoollsskkaa  GGoollaa!!  HHuupp  HHoollllaanndd!!

TEKST/FOT. TOMASZ RADZIWIŁŁ

Polska-Holandia
wymarzony finał
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Zupełnie nowe oblicze Krzyszto-
fa Kolumba wyłania się z właśnie
opublikowanej po polsku książki
portugalskiego historyka Manu-
ela Rosy, który uważa, że odkryw-
ca Ameryki był synem polskiego
króla z dynastii Jagiellonów,
Władysława III Warneńczyka. 

PPAAPP::  JJaakkiiee  pprrzzeessłłaannkkii  ddoopprroowwaaddzzii--
łłyy  PPaannaa  ddoo ttaakkiieeggoo  wwnniioosskkuu??

MM..  RR..::  Przede wszystkim trzeba so-
bie jasno powiedzieć, że powtarzane
przez wieki wersje o pochodzeniu
Krzysztofa Kolumba są wysoce nie-
prawdopodobne. Najpopularniejsza
teoria głosi, że był on synem prostego
tkacza z włoskiej Genui, w skąd
w niejasny sposób trafił do Portugalii.
Tam w ciągu kilku lat nauczył się nie
tylko obcego języka, ale także sztuki
czytania i pisania, nie tylko posiadł
obszerną wiedzę z zakresu matema-
tyki, geografii i nawigacji, ale też oże-
nił się z arystokratką – Filipą Moniz
de Perestrelo. Szybko też dostał się
do najbliższego otoczenia króla Por-
tugalii Jana II. Jest absolutnie nie-
prawdopodobne, aby prostemu, nie-
piśmiennemu robotnikowi z Genui
udało się dokonać tego wszystkiego.
O wiele bardziej racjonalna jest teo-
ria, że Kolumb był kimś doskonale
i od dawna znanym na dworze portu-
galskim, miał szlacheckie pochodze-
nie i odebrał w młodości gruntowne
wykształcenie.

PPAAPP::  WW sswwoojjeejj  kkssiiąążżccee  pprrzzeeddssttaa--
wwiiaa  PPaann  ddoowwooddyy,,  żżee  KKoolluummbb  rroobbiiłł
wwiieellee,,  aabbyy  uukkrryyćć  sswwoojjee  ppoocchhooddzzeenniiee..

MM..  RR..:: Uważam, że zawiązano spi-
sek, by ukryć prawdziwe pochodzenie
Kolumba i chronić tożsamość jego oj-
ca. Europejskie dwory znały prawdę,
nie ujawniały jej ze znanych sobie po-
wodów. Syn Kolumba w swoim tek-
ście na temat ojca podkreśla, że sam
ojciec nie chciał ujawniać swojego po-

chodzenia. Znane nam podpisy Ko-
lumba można odcyfrowywać na kilka
sposobów, przypominają raczej zaszy-
frowaną informację, niż sygnaturę.
Sam Kolumb używał zresztą nazwi-
ska Colon, forma Columbus to lite-
rówka jednego z włoskich biskupów
w jego dopisku do listu ogłaszającego
odkrycie nowego lądu. Charaktery-
styczne, że choć błąd bardzo szybko
sie upowszechnił, sam Kolumb nigdy
go nie próbował sprostować. Najwy-
raźniej utajnienie tożsamości było mu
z jakichś względów na rękę.

PPAAPP::  KKoolluummbb  mmóóggłł  cchhcciieećć  uukkrryy--
wwaaćć  sswwoojjee  ppoocchhooddzzeenniiee  zz wwiieelluu
wwzzggllęęddóóww,,  PPaann  jjeeddnnaakk  wwyybbrraałł,,  jjaakkoo
wwyyttłłuummaacczzeenniiee  zzaawwiikkłłaannąą  hhiissttoorriięę  jjee--
ggoo  eewweennttuuaallnnyycchh  zzwwiiąązzkkóóww  zz ddoo--
mmeemm  JJaaggiieelllloonnóóww??  DDllaacczzeeggoo??

MM..  RR.. Uważam, że uznanie Włady-
sława Warneńczyka za ojca człowie-
ka, którego znamy dzisiaj jako

Krzysztofa Kolumba, pozwala wyja-
śnić wiele zagadek z jego życiorysu
– wczesne małżeństwo z arystokrat-
ką, posiadanie solidnego wykształ-
cenia i stosunków na dworze królew-
skim. Tylko osoba z możnego rodu
dostępowała w tamtych czasach ta-
kich przywilejów. Ale pochodzenie
od polskiego króla wyjaśniałoby też,
dlaczego i sam Kolumb i jego syn,
utrzymywali swoje pochodzenie w ta-
jemnicy – chronili w ten sposób toż-
samość Warneńczyka. O polskich
korzeniach Kolumba może też
świadczyć jego wygląd. Był rudawy,
o jasnej karnacji, niebieskooki, miał
orli nos – tak jak Warneńczyk.

PPAAPP::  PPoollssccyy  hhiissttoorryyccyy  uuwwaażżaajjąą,,  żżee
WWłłaaddyyssłłaaww IIIIII zzggiinnąąłł  ww 11444444  rrookkuu
ww bbiittwwiiee  zz TTuurrkkaammii  ppoodd WWaarrnnąą..

MM..  RR..:: Od słowa zginął wolałabym
używać słowa zniknął. Po bitwie
pod Warną wielu uważało, że król
przeżył i udał się na wygnanie. We-

dług niektórych relacji, głowę pol-
skiego króla sułtan turecki przecho-
wywał potem, jako trofeum wojen-
ne, w garnku z miodem. Jednak we-
necki poseł, który widział to trofeum,
podkreślał, że głowa należała
do blondyna, podczas gdy Włady-
sław III był ciemnowłosy.

Ciała polskiego monarchy nigdy
nie odnaleziono, mimo że było łatwe
do rozpoznania – król miał 6 palców
u jednej ze stóp. Jeden z przekazów
mówi, że polski król, ledwie uszedł-
szy z życiem z bitwy, postanowił od-
sunąć się od świata i osiadł na Ma-
derze, jako Henrique Alemao, czyli
Henryk Niemiec.

Portugalscy władcy nadali mu
tam ziemię. Miejscowi mówili o nim,
że był królem Polski. To fakt histo-
ryczny, że około 1450 roku dwaj pol-
scy franciszkanie zostali wysłani, aby
to sprawdzić i przysięgali później
na Biblię, że spotkali na Maderze

prawdziwego Władysława Warneń-
czyka. Próbowali go nakłonić do po-
wrotu do Polski, ale bezskutecznie,
Władysław nie chciał być królem. Po-
twierdzenie informacji, że Warneń-
czyk przeżył bitwę i przebywa w Por-
tugalii odnalazł też polski badacz Le-
opold Kielanowski w archiwum za-
konu krzyżackiego. W XVI wieku po-
tomkowie Henryka Niemca udowod-
nili na dworze hiszpańskim, że po-
chodzą z rodu polskich królów.

M. R.: Na związek Kolumba z po-
stacią Henryka Niemca wskazuje też
fakt, że w pewnym okresie życia Ko-
lumb zamieszkał na Maderze, do-
kładnie tam, gdzie znajdował się pa-
łac tajemniczego rycerza. Kolumb
nie tylko na 15 lat przed swoimi od-
kryciami, które ewentualnie mogły-
by ten fakt jakoś wytłumaczyć, ożenił
się z arystokratką, ale też kontakto-
wał się swobodnie z królem Portuga-
lii. Opatrywał też swoje listy mono-
gramem, na którym widać literę S.
Wiadomo, że syn Henryka Niemca
miał na imię Segismundo czyli Zyg-
munt, imię to przewija się wśród Ja-
giellonów. Ostatecznych dowodów
mogłoby dostarczyć badania porów-
nawcze DNA, na które jednak nie
zdecydowali się książęta Sanguszko-
wie, żyjący potomkowie Jagiellonów.

PPAAPP::  DDllaacczzeeggoo  WWłłaaddyyssłłaaww  WWaarr--
nneeńńcczzyykk  mmiiaałłbbyy  rreezzyyggnnoowwaaćć  zz ttrroonnuu
ii uukkrryywwaaćć  ssiięę  nnaa MMaaddeerrzzee  ppęęddzząącc  żżyy--
wwoott  ssaammoottnniikkaa??

MM..  RR..:: W tamtych czasach zdarza-
ły sie takie wypadki. Żeby nie szukać
daleko – ćwierć wieku później portu-
galski król Alfons V rozczarowany
światem polityki abdykował i zamie-
rzał ruszyć jako rycerz do Ziemi Świę-
tej. Odwiedli go od tego pomysłu por-
tugalscy wielmoża. Ale duch czasów
był taki, że nie było niczym niezwy-
kłym, że ktoś możny, nawet władca,
składa śluby służenia sprawie wyga-
nia niewiernych z Ziemi Świętej, rezy-
gnuje z bogactw i władzy. Ze względu
na to, że rozmaite siły w Europie mo-
gły chcieć grać jego osobą i prawem
do tronu, zrozumiałe jest, że Warneń-
czyk ukrywając się na Maderze, mu-
siałby bardzo dbać o swoją anonimo-
wość.

Książka „Kolumb. Historia niezna-
na” ukazała się nakładem wydaw-
nictwa Rebis.

ROZMAWIAŁA AGATA SZWEDOWICZ

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

- www.naukawpolsce.pap.pl

Czy Kolumb był synem polskiego króla?
Rozmowa z Manuelem Rosą

MMaannuueell  RRoossaa, Portugalczyk z pocho-
dzenia, obecnie historyk z Duke Uni-
versity (Karolina Północna), poświę-
cił 20 lat na badanie życiorysu Krzysz-
tofa Kolumba. We właśnie opubliko-
wanej po polsku książce „Kolumb. Hi-
storia nieznana” stawia tezę, że od-
krywca Ameryki był synem Władysła-
wa Warneńczyka, króla Polski i Węgier,
który, wedle przekazów historycznych,
zginął w 1444 roku w bitwie z Turkami
pod Warną.

fot. stock. xhng/Dimitri Castrique

fot. Kriss Szkurlatowski; 12frames. eu
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Czwartek 17 maja i ponie-
działek 28 maja były dnia-
mi wolnymi w Holandii. Co
to za święta i skąd się
wzięły? 17 maja obcho-
dzone było Wniebowstą-
pienie – Hemelvaartsdag,
a 28 maja to drugi dzień
Zielonych Świątek – Pink-
sterdagen. 

O ile Zielone Świątki mają
dawną tradycję także i w na-
szym kraju, to Wniebowstą-
pienie umyka naszej uwadze
w potoku innych świąt majo-
wych. Maj w Kościele Katolic-
kim to przede wszystkim mie-
siąc kultu maryjnego – nabo-
żeństwa majowe. Także

w maju większość polskich
rodzin jest zajęta przygotowa-
niami, uroczystością kościel-
ną, a potem przyjęciem z oka-
zji Pierwszej Komunii Świętej
najmłodszych wiernych na-
szego Kościoła. Parafian zaj-
muje też zbliżająca się uroczy-
stość Bożego Ciała wraz ze
strojeniem ołtarzy do mającej
się odbyć procesji. Wszystko
to powoduje, że w naszej co-
dziennej świadomości święta
te funkcjonują jako drugo-
rzędne.

Nie ma bardziej błędnego
poglądu, gdyż wywodzą się
one nie z tradycji ludowej lub
obrządku kościelnego, ale
w wierze katolickiej są święta-

mi nadanymi przez Boga. Ich
źródłem są wydarzenia opisa-
ne w Biblii, a dokładnie
w Dziejach Apostolskich No-
wego Testamentu spisanych
przez Jana Ewangelistę.

Po Zmartwychwstaniu, któ-
re miało miejsce rankiem
w Niedzielę Wielkanocną, Je-
zus jeszcze przez czterdzieści
dni ukazywał się swoim
uczniom, aby nie wątpili
i uwierzyli. Św. Tomasz Apo-
stoł mówi: „Jeżeli... nie włożę
ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę”. Na to Jezus mu od-
powiedział: „Uwierzyłeś dlate-
go, ponieważ Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli”. Potem

ukazywał się i nauczał jeszcze
kilka razy, aż przyszedł dzień
czterdziesty. W tym dniu po-
nownie spożywał posiłek
z apostołami i powiedział: „...
gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce zie-
mi”. A dalej Jan Ewangelista
pisze: „Po tych słowach uniósł
się w ich obecności w górę
i obłok zabrał Go im sprzed
oczu.” I na tę pamiątkę
w czterdzieści dni po Zmar-
twychwstaniu, w czwartek,
obchodzone jest święto Wnie-
bowstąpienia. Dziesięć dni
potem, gdy apostołowie się

zgromadzili, nastąpiło zna-
mienne wydarzenie. Św. Jan
tak to opisuje: „Kiedy nad-
szedł wreszcie dzień Pięćdzie-
siątnicy, znajdowali się wszy-
scy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszeć
z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wiatru, i napeł-
nił cały dom, w którym prze-
bywali. Ukazały się im też ję-
zyki jakby z ognia, które się
rozdzieliły, i na każdym z nich
spoczął jeden. I wszyscy zo-
stali napełnieni Duchem
Świętym”.

W Polsce zielonoświątko-
we obchody również trwały
przez dwa dni (niedziela i po-
niedziałek) do roku 1957. Po-
tem pozostało już tylko świę-
towanie niedzielne, zawład-
nięte przez komunistyczną
propagandę jako ludowe
święto partyjne ówczesnej
partii chłopskiej ZSL. Tradycja
ta pozostała do dzisiaj i obec-
ne PSL Waldemara Pawlaka
też świętuje ten dzień. W tym
dniu odbywają się festyny lu-
dowe, pokazy ochotniczych
zespołów straży pożarnych
i tradycyjne potańcówki w re-

mizach. Tylko w rejonach pro-
testanckich na Podbeskidziu
i Śląsku Cieszyńskim zacho-
wała się tradycja związa-
na z biblijnym źródłem tego
święta. Rodziny gromadzą się
przy ognisku (jego płomienie
symbolizują Zesłanie Ducha
Świętego), na którym piecze
się jajecznicę z co naj-
mniej 50 jaj i częstuje wszyst-
kich podając ją na kromce
chleba. Ale i tu nowoczesność
się wkrada. Wiele ognisk jest
zastępowana grillami, a ja-
jecznica pieczonymi kiełba-
skami i udkami z grilla. 

Hemelvaartsdag i Pinkster-
dagen były ostatnimi święta-
mi wiosennymi w Holandii.
Teraz przyjdzie nam poczekać
aż do Bożego Narodzenia
na kolejne święto. Przez sie-
dem miesięcy jedynymi dnia-
mi wolnymi będą weekendy
i letni urlop. Zaletą tych świąt
było niewątpliwie to, że każdy
otrzymał dniówkę gratis,
a pracujący w te dni – podwój-
ną zapłatę.

TOMASZ RADZIWIŁŁ

((CCyyttaattyy  zzaacczzeerrppnniięęttee  zzoossttaa--
łłyy  zz BBiibblliiii  TTyyssiiąącclleecciiaa))..

Zapomniane 
święta

fot. stock. xchng/Hernan Herrero

fot. stock. xchng/Totte Jonsson
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Ostatni dzień otwarcia
ogrodu Keukenhof upły-
nął pod znakiem znakomi-
tej pogody. Ciepłe promie-
nie słoneczne umilały wi-
zytę, a liczni turyści cie-
szyli się zachwycającymi
widokami.

Jak wspomnieliśmy
w jednym z poprzednich wy-
dań GP tegoroczna wysta-
wa tematyczna poświęcona
była Polsce, a w szczególno-
ści postaci słynnego kom-
pozytora Fryderyka Chopi-
na. Poświęcono mu naj-
większy pawilon wystawo-
wy w Keukenhof przyozdo-

biony girlandami kwiatów
oraz niesamowitymi insta-
lacjami inspirowanymi mu-
zyką twórcy i jego życiem.
Jego widok zapierał dech
w piersiach.

Ale nie tylko twórczość
Chopina została zaakcento-
wana na wystawie. Pomysło-
dawcy i realizatorzy zadbali
o to, by zwiedzający wystawę
mogli dowiedzieć się czegoś
więcej o naszej ojczyźnie
z nieco innej niż tylko stereo-
typowa strony. 

W pozostałych pawilonach
wystawowych można było
podziwiać interaktywne in-
stalacje filmowe, poznać por-

trety sławnych i zupełnie
przeciętnych Polaków, a tak-
że ciekawostki dotyczące
Polski i naszej historii. W sali
kinowej wyświetlano film
przewodni ukazujący piękno
polskiej przyrody, niezwy-
kłość miast i charaktery-
styczne symbole naszego
kraju. Odzew wśród zwiedza-
jących był zdecydowanie po-
zytywny, wielu spośród nich
mówiło potem, iż nigdy nie
pomyślałoby, że Polska, któ-
rą znają jedynie poprzez pry-
zmat emigracji zarobkowej
Polaków, może być miej-
scem tak urzekającym.

TEKST/FOT. MONIKA SZREMSKA

Polska sercem Europy
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Wielkie świętowanie
na deszczowych ulicach
Tilburga odbyło się 20 ma-
ja. Co prawda kapryśna
pogoda raczyła kibiców
a to upałem, a to ulewą,
jakkolwiek zupełnie nie
przeszkodziło to fanom
klubu w radowaniu się
z powrotu do pierwszej ligi
holenderskiej.

Klub ma swoją bogatą hi-
storię, został bowiem założo-
ny już 12 sierpnia 1896 roku.

Początkową nazwę ustalono
na „Tilburgia” i dopiero nieco
ponad 2 lata później nazwę
zmieniono na „Willem II”,
pod którą znany jest do dziś.
Włodarze pragnęli w ten spo-
sób uczcić króla Wille-
ma II panującego w la-
tach 1840-1849.

Klub trzykrotnie zdobywał
tytuł mistrza Holandii w la-
tach 1916, 1952 i 1955. Rów-
nież dwa razy piłkarze Willema
byli triumfatorami Pucharu
Holandii (1946 i 1963). 

Pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych klub zajął dru-
gie miejsce w Eredivisie,
dzięki czemu zakwalifiko-
wał się do fazy grupowej
Champions League. Nieste-
ty zajął ostatnie miejsce
w rozgrywkach.

Sezon 2008/2009 za-
kończył się dla „Tricolores”
na dwunastym miejscu
jeszcze w pierwszej lidze,
natomiast sezon 2010/
2011 był już zupełnie nie-
udany, albowiem zakoń-

czył się dla piłkarzy i fa-
nów klubu na ostatnim,
osiemnastym miejscu
w drugiej lidze.

Stąd niezwykła radość
mieszkańców i fanów futbolu
oraz wielka uliczna fiesta
z okazji powrotu do pierwszej
ligi. W uroczystościach brał
udział burmistrz miasta Peter
Noordanus oraz zawodnicy
i prezesi klubu. Gratulujemy
i życzymy sukcesów w roz-
grywkach!

TEKST/FOT. MONIKA SZREMSKA

Klub piłkarski Willem II awansował do Eredivisie
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Wielu Polaków w Holandii
ma problem ze znalezie-
niem mieszkania czy domu.
Jak wszyscy wiemy, wiąże
się to z wysokim zaludnie-
niem w tym kraju, a co
za tym idzie ceny kupna czy
wynajmu mieszkań i do-
mów są bardzo wysokie. 

Duża grupa osób tutaj pra-
cujących mieszka w domach
wynajmowanych przez biura
pośrednictwa pracy, jednak
warunki mieszkalne często
odbiegają od normy, a koszt
wynajmu jest wysoki mimo,
że w jednym domu mieszka
wiele osób. Oczywiście
w większości biura pośrednic-
twa pracy nie wyrażają zgody
na zameldowanie, co bardzo
utrudnia życie w Holandii, jak
również wiąże się z brakiem
meldunku i mieszkaniem
w dużej grupie osób. Nie moż-
na się wtedy również starać
o dofinansowanie do miesz-
kania. Jest to jeszcze jeden
ważny powód z którego odra-
dzam korzystanie z ofert biur.
Jak jednak w inny sposób mo-
żemy znaleźć mieszkanie
w Holandii? 

Najlepszym rozwiązaniem
są mieszkania socjalne,
gdzie maksymalna wysokość

czynszu to 664,66 euro. Mo-
żemy się o nie starać, jeżeli
dochody nie przekro-
czą 34 085 euro brutto
na rok. Właścicielami miesz-
kań socjalnych są korporacje
mieszkalne, jednak czasami
trzeba mieć specjalne pozwo-
lenie z Gemeente na takie
mieszkanie (zależy to od re-
gionu w którym mieszkamy).
Później trzeba zapisać się
do korporacji mieszkaniowej
w danym regionie Holandii.
Można to zrobić przez inter-
net, a koszt zapisu to jednora-
zowo kwota około 25 euro.
Członkom przyznawane są
punkty – w każdym miesiącu
jeden. Na stronie interneto-
wej danej korporacji znajdują
się oferty domów i mieszkań
do wynajęcia i po zapisaniu
się można reagować na te
oferty i zgłaszać swoje zainte-
resowanie. Mieszkanie dosta-
je osoba, która zgłosiła chęć
wynajęcia i ma najwięcej
uzbieranych punktów. Jedy-
nym minusem mieszkań so-
cjalnych jest to, że trzeba
na nie dosyć długo czekać,
chętnych jest oczywiście wie-
lu, ale zawsze warto o takie
mieszkanie się starać. Czasa-
mi jednak w wyjątkowych sy-
tuacjach mamy prawo

do pierwszeństwa w przyzna-
niu mieszkania socjalnego
i wtedy czas oczekiwania się
skraca. Wyjątkową sytuacją
może być np. posiadanie licz-
nej rodziny, bardzo niskie
dochody, wiek, problemy
zdrowotne czy duża odle-
głość z miejsca zamieszka-
nia do pracy. O prawie
do pierwszeństwa decyduje
Gemeente. 

Coraz więcej Polaków de-
cyduje się na kupno domu
w Holandii. Jest to oczywiście
korzystniejsza opcja, pod wa-
runkiem, że mamy zdolność
kredytową. Plusem kupna do-
mu jest to, że co miesiąc pła-
cimy ratę kredytu, ale po spła-
ceniu dom jest naszą własno-
ścią, w każdym momencie
można dom sprzedać i odzy-
skać zainwestowane pienią-
dze. W przypadku wynajmu
oczywiście tak nie jest, nigdy
nie odzyskamy pieniędzy, któ-
re co miesiąc płacimy. Dlate-
go też powiększa się grupa
osób kupujących domy mimo
tego, że są drogie. Jak można
kupić dom w Holandii? Jest
wiele profesjonalnych firm
maklerskich w tym kraju, któ-
re zajmują się szukaniem do-
mu, załatwianiem kredytu
i formalności notarialnych, ale

firmy te są bardzo drogie,
koszt pośrednictwa może wy-
nosić nawet ponad 3 000 eu-
ro. Najlepiej jest udać się bez-
pośrednio do banku (najlepiej
tego, w którym mamy założo-
ne konto). W pierwszej kolej-
ności trzeba mieć ze sobą do-
wód osobisty, umowę o pracę
(umowa na czas nieokreślo-
ny zwiększa szanse na przy-
znanie kredytu) i salarisy
z ostatnich 6 miesięcy pracy.
Pracownik banku na podsta-
wie salarisów, umowy i sytu-
acji życiowej określa czy mo-
żemy dostać kredyt i w jakiej
wysokości.

Wynajem czy kupno domu
w Holandii ma wiele zalet.
W przypadku wynajmu może-
my starać się o dofinansowa-

nie, w przypadku kupna Bela-
sting również zwraca nam
około 1/3 z miesięcznej raty,
jak również możemy sobie
odliczyć od podatku niektóre
koszty. Mając meldunek
w Holandii łatwiej jest zna-
leźć lepszą pracę, a w przy-
padku jej utraty bezproble-
mowo załatwić zasiłek dla
bezrobotnych czy też po za-
kończeniu zasiłku starać się
o zasiłek socjalny z gminy.
W niektórych regionach moż-
na starać się o dofinansowa-
nia, jeśli chcemy podnosić
swoje kwalifikacje. Zalet jest
wiele, ale najważniejsze jest
to, że we własnym mieszka-
niu czujemy się bezpiecznie
i komfortowo.

ANNA DOPIERAŁA

Własne lokum w Holandii – wynajem i kupno

fot. stock. xchng/ Christa Richert

fot. stock. xchng/cbcs
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Zespół Jarzębina zdziwiony
i zasmucony sporem 
o „Koko Euro spoko”

Członkinie zespołu Jarzę-
bina, które goszczą w śro-
dę w Brukseli, są zdziwio-
ne doniesieniami, że mogą
nie zaśpiewać piosenki
„Koko Euro spoko” na me-
czu otwarcia Euro 2012.
Żałują, że wokół utworu
wynikł spór; przypominają,
że piosenkę wybrali sami
kibice.

„Nic nie wiemy, nie czyta-
my” – powiedziały PAP Life
członkinie zespołu, zapytane
o wiadomość, że nie wystą-
pią na meczu otwierającym
mistrzostwa, jak napisała
środowa „Rzeczpospolita”.
Jak wskazały, wiadomość po-
chodzi z rana i nie miały moż-
liwości jej przeczytać. „Może
lepiej dla nas, że nic nie wie-
my?” – zastanawiają się
członkinie grupy, która spo-
tkała się z dziennikarzami
w budynku Parlamentu Euro-
pejskiego.

„Niech śpiewają ci, co prze-
szkadzają, niech oni idą i śpie-
wają” – dodaje jedna z pań.
Inna przyznaje, że byłoby szko-
da, gdyby zespół nie wystąpił,
skoro utwór, który wykonuje,
wygrał konkurs na przebój
polskiej reprezentacji. „Szko-
da by było, sameśmy śpiewa-
ły, układały tę piosenkę”
– wskazuje.

„Zaśpiewamy – będzie faj-
nie; nie zaśpiewamy – też bę-
dzie. Nie będziemy rwały wło-
sów z głowy” – podsumowuje
jedna z pań. Zauważa: „Cie-
szymy się, że jesteśmy razem,
a gdzie zaśpiewamy – to nie-

ważne, byleby razem – praw-
da?”. Na koniec panie pozdra-
wiają „zwolenników i przeciw-
ników” i „całą Kocudzę”, skąd
pochodzą.

Zespół Jarzębina przyjechał
do Brukseli, by wystąpić
na Europejskim Turnieju Pił-
karskim przed PE, organizo-
wanym przez polskich europo-
słów z Europejskiej Partii Lu-
dowej (EPP). Osiem pań w lu-
dowych strojach, w śnieżno-
białych chustach i wyszywa-
nych koszulach, przyciągało
uwagę przechodniów w bu-
dynku europarlamentu. Jarzę-
bina następnie zaśpiewała
na oficjalnej inauguracji tur-
nieju rozpoczętej
o godz. 12.15.

Menedżerka zespołu Kata-
rzyna Enemuo powiedziała
PAP Life, że wokół piosenki
wynikł spór o prawa autorskie
pomiędzy autorem aranżacji
– Grzegorzem Urbanem
– i Michałem Malinowskim,
który ją zamówił. Przyznała,
że jest to „bardzo niezręczna
sytuacja”. W jej ocenie, przy-
czyna leży poza zespołem, bo
„dziewczyny napisały tekst,
wymyśliły, do jakiej melodii
ma ten tekst być, i to jest ko-
niec, a kto inny zajmował się
zrobieniem aranżacji”.

Jak wyjaśniła, na razie,
na mocy porozumienia
z Urbanem, zespół wykonuje
utwór w jego aranżacji. „Być
może (...) – to jest bardzo
smutne, wiem, że dziewczyny
to bardzo przeżywają – trzeba
będzie z tej wersji piosenki
zrezygnować”, jeśli Urban
i Malinowski „nie będą w sta-

nie ustalić, do kogo należą
prawa autorskie” – nie wyklu-
czyła menedżerka. Jej zda-
niem „idealnym wyjściem” by-
łoby, by porozumieli się oni
między sobą, wówczas pio-
senka byłaby wykonywana
w tej wersji, w jakiej wygrała
konkurs. W przeciwnym razie
trzeba będzie skorzystać z in-
nej aranżacji.

Wskazała, że spór o prawa
autorskie odbija się na zespo-
le, ponieważ wymaga się
od niego, by występował z pio-
senką zgodnie z regulaminem
wygranego konkursu. „Nad-
chodzi Euro 2012 i wszyscy
chcą słyszeć tę piosenkę”
– wskazała Enemuo.

Minister sportu Joanna
Mucha, pytana przez dzienni-
karzy na turnieju w Brukseli
o występ Jarzębiny, powie-
działa, że jest przekonana, iż
Jarzębinę „będziemy słyszeć
prawie albo na pewno każ-
dego dnia” podczas Eu-
ro 2012 i wskazała, że ze-
spół wywołuje „fantastyczne
emocje”.

Środowa „Rzeczpospolita”
napisała, że zespół nie zaśpie-
wa oficjalnego przeboju repre-
zentacji Polski przed meczem
otwarcia Polska-Grecja
na Stadionie Narodowym
w Warszawie z powodu kon-
fliktu o prawa do utworu. Kibi-
ce mają, jak podaje „Rz”, usły-
szeć piosenkę w przerwie je-
dynie z głośników.

Z BRUKSELI ANNA WRÓBEL 

(PAP LIFE)

PODOBNE INFORMACJE

NA WWW.2012EURO.PAP.PL

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

� Transport – oferuję: SPEED TRAVEL mię-
dzynarodowy transport osób Holandia – Wrocław
Opole Katowice Częstochowa Łódź Kielce Skarży-
sko Kamienna Radom Lublin tel.+48668799633
www.speed-travel.pl 
� Transport – oferuję: VIRIDIS – PRZEWÓZ
OSÓB Z ADRESU POD ADRES. POLSKA-NIEMCY-
-HOLANDIA-BELGIA to stała linia, którą się poru-
szamy. Obsługujemy województwa MAŁOPOLSKIE-
-ŚLĄSKIE-OPOLSKIE-DOLNOŚLĄSKIE-LUBUSKIE.
Posiadamy Nowe samochody i Doświadczonych
kierowców. Z Polski wyjeżdżamy w NIEDZIELĘ,
WTOREK i CZWARTEK – RANO. Do Polski wracamy
w PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ i PIĄTEK – WIECZOREM.
ZAPEWNIAMY UBEZPIECZENIE NA CZAS PRZEJAZ-
DU. KAŻDY OTRZYMUJĘ KARTĘ STAŁEGO KLIENTA.
CO 9 PRZEJAZD GRATIS! Kontakt: TEL:
+48 798 270 270 LUB +48 77 542 19 63,
GG: 39011018, SKYPE: viridis. viridis, EMAIL: viri-
dis@onet.eu, WWW: www.viridis-przewozy.pl 
� Transport – oferuję: BABIJ-TRANS. Kom-
pleksowe przewozy osób z adresu pod adres
na trasie Polska-Niemcy-Holandia. Przejazdy od-
bywają się komfortowym busem marki opel vivaro.
Miła obsługa i atmosfera podczas podróży spra-
wia, że pasażerowie wracają do nas ponownie,
dzięki czemu mogą liczyć na zniżki i rabaty. Facho-
wa obsługa kierowców czyni podróż bezpieczną
i zarazem dobrze zorganizowaną. Obsługujemy
woj. ŁODZKIE (Wieluń, Sieradz) OPOLSKIE (Klucz-
bork, Namysłów), DOLNOŚLĄSKIE (Oleśnica, Sy-
ców, Milicz, Trzebnica, Głogów), WIELKOPOLSKIE
(Kępno, Kalisz, Ostrów, Krotoszyn, Leszno, Rawicz),
LUBUSKIE (Nowa Sól, Zielona Góra, Krosno odr.).
Kontakt: tel.+48 692 285 902, GG 5103288,
www.przewozy-nl.pl 
� Zdrowie i uroda: SALON FRYZJERSKO -KO-
SMETYCZNY W ''''EINDHOVEN'''. Modne fryzury,
Balajage, Farbowanie, Trwała, Przedłużanie wło-
sów, Stylizacja włosów. Kosmetyczny: Makijaż per-
namenty, Botox, kwas hialuronowy, Lwie zmarszcz-

ki, Powiekszanie ust, Podniesienie owalu twarzy +
wyksztalcenie policzków i Tatuaże…; W związku
z remontem salonu przyjmujemy klientów czasowo
w domu. Zapraszamy Damsko & Męskie. Kontakt:
Ania 0643244505 EINDHOVEN 
� Odzież/obuwie/dodatki: Mam wielki 'stos'
ubranek dla dziewczynki na pierwszy roczek.
Wszystko kupione jest w Holandii (marki Hema,
Lief, Mexx, Esprit i inne), od skarpet do kurtek.
Po prostu wszystko. Za 45 euro dostaniesz cale
wyposażenie. Dzwoń. Kto pierwszy ten lepszy.
Mam tez plecak do noszenia dziecka obok siebie,
na brzuchu lub na plecach (chyba do 15 kg), za 15
euro. Cena: od 15 euro. Kontakt: Kinga Turowska
w Eindhoven, tel. 06-25 59 58 51, kinga.turow-
ska@live.nl 
� Usługi – inne: Jak odkładać na emeryturę
w Unii? Agent PZU Zycie S.A. w Hadze oferuje: możli-
wość odkładania na emeryturę za granicą, ubezpie-
czenie terminowe indywidualne i dla rodzin, ubezpie-
czenia kapitałowe na życie i dożycie, ubezpieczenia
z funduszem inwestycyjnym, polisy posagowe dla
dzieci. Ubezpieczenia działają na całym świecie!
U nas załatwisz wszystko po polsku. Zapraszamy!
Kontakt: Tel.+31 620 790 800, +31 642 471 051
Pośrednictwo Finansowe, Kraków.
� Prawnicy: KANCELARIA ADWOKACKA Alek-
sandra Nowak. Kancelaria Adwokacka adwokat
Aleksandra Nowak oferuje wszechstronną pomoc
prawną osobom fizycznym oraz podmiotom prowa-
dzącym działalność gospodarczą. Rozwody, ali-
menty, spadki, darowizny, pisanie pism proceso-
wych,, sporządzanie apelacji i kasacji, występowa-
nie w postępowaniu egzekucyjnym oraz windyka-
cja roszczeń, udzielanie porad i konsultacji praw-
nych, sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
oraz wiele innych w zależności od indywidualnych
potrzeb klienta. Kontakt: Kancelaria Adwokacka,
adw. Aleksandra Nowak, ul. Reymonta 28/13, 45-
072 Opole, tel./fax: +48 77 453 98 02, tel. kom.:
+48 503 911 471.

OGŁOSZENIA DROBNE

fot. PAP/Wojciech Pacewicz



Wtorek, 5 czerwca 2012Zdrowie i uroda12

O współczesnych meto-
dach zapobiegania udaro-
wi mózgu mówi prof. dr
hab. med. Zbigniew Ga-
ciong z Katedry i Kliniki
Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego
i Angiologii Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycz-
nego (WUM).

Co roku 60 tys. osób w Pol-
sce przechodzi udar mózgu.
W 20-30 proc. prowadzi on
do wczesnego zgonu, zaś cho-
rzy, którzy przeżyją ostrą fazę
udaru, zwykle dotknięci są
pewnym stopniem inwalidz-
twa. Istotną przyczyną udarów
jest migotanie przedsionków.
W przedsionkach, które nie
kurczą się prawidłowo, zalega
i krzepnie krew. W ostatnich
latach do terapii trafiła nowa
generacja leków przeciwza-
krzepowych. W programach
badawczych nad nowymi sub-
stancjami biorą też udział pol-
skie ośrodki.

W dniach 18-19 maja od-
było się V Warszawskie Sym-
pozjum poświęcone Żylnej
Chorobie Zakrzepowo-Zatoro-
wej oraz prewencji powikłań
zakrzepowo-zatorowych: uda-
rów mózgu i zatorów do krąże-
nia systemowego u chorych
z migotaniem przedsionków.

Sympozjum przeznaczone dla
lekarzy i prowadzone przez
światowych i polskich eksper-
tów zorganizowała Fundacja
do Walki z Zakrzepicą „Throm-
bosis”.

Jak przypomina prof. Ga-
ciong – jeden z prelegentów
sympozjum – istnieją choroby
stanowiące czynniki ryzyka
udaru mózgu, które można le-
czyć. Należą do nich nadci-
śnienie tętnicze, cukrzyca, nie-
wydolność serca. Sami może-
my zmniejszyć ryzyko udarów
rzucając palenie tytoniu oraz
obniżając stężenie cholestero-
lu we krwi stosowną dietą lub
zalecanymi lekami.

KKIIEEDDYY  SSEERRCCEE  WWYYRRYYWWAA
SSIIĘĘ  ZZ PPIIEERRSSII

„Migotanie przedsionków,
które jest najczęstszym zabu-
rzeniem rytmu u ludzi doro-
słych, występuje, kiedy przed-
sionki nie kurczą się. Serce
zaczyna bić niemiarowo, poja-
wia się deficyt tętna na obwo-
dzie, co oznacza, że fala tętna
na tętnicy promieniowej nie
pokrywa się w czasie z pracą
serca” – tłumaczy uczony
z WUM.

Szacuje, że migotanie
przedsionków spotykane jest
u 5-10 proc. ludzi starszych,
a w Polsce na chorobę tę cier-
pi około 400 tys. osób. Pa-
cjenci z migotaniem skarżą
się na kołatanie serca, osła-
bienie, ograniczoną zdolność
do wykonywania wysiłków fi-
zycznych. Może u nich dojść

do omdlenia lub wystąpienia
bólu wieńcowego. Migotanie
przedsionków rozpoznaje się
w zapisie EKG. W przypad-
kach, gdy występuje rzadko
i trwa krótko, potrzebny jest

długotrwały zapis, np. EKG
metodą Holtera. Prof. Ga-
ciong zaznacza, że ważne jest,
aby w przypadku tego scho-
rzenia znaleźć jego przyczynę,
np. niewykrytą wadę serca.
W tym celu wykonuje się do-
datkowe badania oceniające
stan serca i płuc, czyli: pomiar
ciśnienia tętniczego, ECHO
serca, RTG klatki piersiowej,
a także analizę krwi.

„Najczęściej przyczyną mi-
gotania jest nadciśnienie tęt-
nicze i choroba wieńcowa,
może ono także występować
w zaburzeniach czynności tar-
czycy lub przy braku elektroli-
tów w organizmie. W przypad-
ku podejrzenia o chorobę nie-
dokrwienną serca, należy roz-
ważyć test wysiłkowy oraz ko-
ronarografię. Leczenie migo-
tania przedsionków w każ-
dym przypadku powinno być
rozpatrywane indywidualnie,
a jego przebieg zależy nie tyl-
ko od objawów, ale przede
wszystkim od skutków i za-
grożenia, jakie stwarza choro-
ba u konkretnego pacjenta”
– mówi ekspert. Wyjaśnia, że
leczenie to przede wszystkim
usuwanie przyczyny migota-
nia, następnie wybór strategii
postępowania w przypadku
samej arytmii.

KKIIEEDDYY  ZZAAKKRRZZEEPP  
DDOOTTAARRŁŁ  DDOO  MMÓÓZZGGUU

Jak podkreśla prof. Ga-
ciong, największym zagroże-
niem dla zdrowia i życia cho-
rych z migotaniem przedsion-
ków pozostaje udar mózgu.
W przedsionkach, które nie
kurczą się prawidłowo, zale-
gająca krew krzepnie, a po-
wstała skrzeplina może prze-

mieścić się, zamykając do-
pływ krwi do ważnych dla ży-
cia narządów.

„Migotanie 5-krotnie zwięk-
sza ryzyko udaru i powoduje,
że udar ma cięższy przebieg
niż u chorych bez tej przypadło-
ści. Ryzyko zgonu w czasie
udaru pacjenta z migotaniem
jest dwukrotnie większe! Pozo-
staje ono zwiększone także
u pacjentów z bezobjawowym
migotaniem. U wszystkich cho-
rych należy ocenić ryzyko za-
krzepowo-zatorowe (udar mó-
zgu, zatorowość płucna), jakie
stwarza migotanie przedsion-
ków i zastosować odpowiednie
leczenie przeciwzakrzepowe”
– wyjaśnia profesor.

Przyznaje, że leczenie do-
ustnymi lekami przeciwkrze-

pliwymi jest trudne, wymaga
ze strony pacjenta stałej kon-
troli stopnia antykoagulacji
krwi i odpowiedniej modyfika-
cji dawek przez lekarza. Pomi-
mo starannej kontroli, ryzyko
krwawienia pozostaje znaczą-
co zwiększone. Przyczyną są
liczne interakcje stosowanych
leków (acenokumarol, warfa-
ryna) ze składnikami diety
(kapusta, sałata, kalafior, wą-
tróbka), oraz innymi lekami
przyjmowanymi przez chore-
go. Nawet w najlepszych
ośrodkach skuteczność lecze-
nia szacuje się na 60-70 proc.

„W ostatnich latach do tera-
pii trafiła nowa generacja le-
ków przeciwkrzepliwych, takich
jak dabigatran i riwaroksaban,
które mogą być podawane do-
ustnie, nie wymagają kontroli

układu krzepnięcia i wykazują
mniejszą liczbę potencjalnych
interakcji z innymi lekami czy
składnikami pożywienia. Ha-
mują one bezpośrednio aktyw-
ne czynniki krzepnięcia” – oce-
nia prof. Gaciong.

Polscy uczeni dysponują już
wynikami pierwszych badań
u pacjentów z migotaniem
przedsionków, które wskazu-
ją, że nowe preparaty są co
najmniej tak samo skuteczne,
lecz bardziej bezpieczne w po-
równaniu z preparatami do-
tychczas stosowanymi. Co
ważne, są one wygodniejsze
do stosowania dla lekarzy
i pacjentów.

PAP – NAUKA W POLSCE

Źródło: Serwis Nauka w Polsce 

- www.naukawpolsce.pap.pl.

Można leczyć choroby prowadzące do udaru mózgu

fot. stock. xchng/ dima v

fot. stock. xchng/ Kurhan

fot. stock. xchng/ Billy Alexander



Nie jest łatwo kupić doj-
rzałe, soczyste mango.
Z wierzchu każdy owoc wy-
gląda podobnie i ciężko
jest odróżnić te lepsze
i gorsze sztuki. Rumiana
skórka może być bardzo
myląca – kryć się pod nią
może twardy, zdrewniały
miąższ, który do niczego
się nie nadaje. Próbujcie
więc kupować owoce jak
najbardziej miękkie.

Dobre mango ma niepraw-
dopodobny, egzotyczny smak
i zapach. Doskonale kompo-
nuje się z lekkimi deserami
przełamując ich słodycz. Pole-

cam je również jako dodatek
do jogurtu czy zdrową przeką-
skę. Zapraszam do wypróbo-
wania dwóch przepisów,
w których mango gra główną
rolę. Pierwszy z nich to chru-
piąca z wierzchu i miękka
w środku beza przykryta kre-
mem z mascarpone i pokrojo-
nym w kostkę mango. Druga
propozycja to mango fool
– warstwowy deser składają-
cy się z kremu jogurtowego
i purée z mango. 

BBeezzaa  zz mmaannggoo::
4 białka
240 g cukru
szczypta soli
250 g mascarpone
50 ml likieru limoncello
100 ml śmietanki kremówki
2 łyżki cukru pudru
duże, dojrzałe mango

BBeezzaa:: zanim ubijesz pianę
z białek upewnij się, że miska

jest bardzo czysta, dla pewno-
ści możesz umyć ją pod gorą-
cą wodą i przetrzeć np. octem.
Białka zacznij ubijać na ma-
łych obrotach ze szczyptą soli.
Zwiększaj obroty. Kiedy piana
znacznie powiększy swoją ob-
jętość dodawaj po łyżeczce
cukru. Ubita piana powinna
być lśniąca i bardzo sztywna.
Nagrzej piekarnik do 120
stopni. Pianę rozłóż na papie-
rze do pieczenia w kształt
zgodny z własną inwencją
twórczą. Bezę piecz 2-2,5 go-
dziny.

KKrreemm::  mascarpone przełóż
do dużej miski i rozmiksuj
na gładką masę. Dodaj likier
i cukier. Dalej miksując dole-
waj śmietankę.

Wyłóż krem na bezę, na-
stępnie rozsyp na wierz-
chu mango pokrojone
w małą kostkę. Deser naj-
lepiej jest zjeść od razu
po zrobieniu.

MMaannggoo  FFooooll::
200 ml śmietanki kremówki
200 g jogurtu naturalnego
2 łyżki cukru pudru
2 dojrzałe mango
łyżka soku z cytryny

Śmietankę ubij, aby była
puszysta. Dodaj cukier i deli-
katnie zmieszaj z jogurtem
tak, żeby nie utracić pęcherzy-
ków powietrza. 

Mango pokrój na małe ka-
wałki i zmiksuj z cytryną blen-
derem na purée.

Do 4 niewielkich szklane-
czek przekładaj warstwami
owoce i jogurt. Wierzch dese-
ru możesz udekorować pokro-
jonym w kostkę mango lub
kleksem purée. Deser najle-
piej porządnie schłodzić, wte-
dy krem jogurtowy będzie
sztywniejszy. Mango fool jest
idealny zarówno na lekki de-
ser po obiedzie czy kolacji, jak
i dodatek do sobotniego śnia-
dania. 
TEKST/FOT. JANKA POMIANOWSKA
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Desery z mango

Mango Fool

Mango Fool

Beza z mango

Beza z mango



27 maja finalistki Miss Po-
land in Benelux pojechały
do Maastrichtu, gdzie od-
wiedziły jednego ze spon-
sorów, firmę TOP Balance. 

Klinika, która na co dzień po-
maga w walce z dodatkowymi
kilogramami, tego dnia na kil-
ka godzin nieco zmieniła swoją

codzienność. Wśród finali-
stek nie ma nadwagi, co po-
twierdziły wykonane skrupulat-
ne badania mierzące tkankę
tłuszczową i masę mięśniową.

Po tej przemiłej wizycie fi-
nalistki udały się do Rijswijku,
gdzie trwał wlaśnie turniej pił-
ki nożnej Euro Promo 2012.
Niektóre odnalazły się za ste-

rem (mikrofonem) imprezy,
inne pomagały w losowaniu
lub wzięły udział w warszta-
tach. Jedna z finalistek zaś,
Eliza Kucharska, wystąpiła...
na boisku, gdzie pod paraso-
lem „nietykalności” pomaga-
ła drużynie holenderskiej.

Eliza na co dzień wystę-
puje w lidze koszykarskiej,

ale dostrzec można było, iż
żadna piłka nie jest jej ob-
ca, a w dryblingu pokonała
niejednego. Na koniec gło-
śną, wspólną pieśnią
„Hej, sokoły” zakończono
imprezę. Brawa dla organi-
zatorów!

źródło: informacje organizatora
fot. UNIQUE PERFORMANCE. EU

Wtorek, 5 czerwca 2012Wydarzenia14

Niedzielny wypad finalistek konkursu piękności
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PPrroobblleemm  ddyysskkrryymmiinnaaccjjii  PPoo--
llaakkóóww  jjeesstt  nnaamm  bblliisskkii  jjuużż
oodd ddaawwnnaa,,  aa nnaassiilliiłł  ssiięę  zzwwłłaasszz--
cczzaa  ww mmoommeenncciiee  uuttwwoorrzzeenniiaa
nniieessłłaawwnneejj  jjuużż  ssttrroonnyy  zz ddoonnoo--
ssaammii,,  oo cczzyymm  tteeżż  jjuużż  ppiissaallii--
śśmmyy..  DDzziiśś  pprraaggnniieemmyy  ooppuubbllii--
kkoowwaaćć 22  lliissttyy  cczzyytteellnniikkóóww
ttrraakkttuujjąąccee  oo ttyymm  pprroobblleemmiiee,,
ttaakkżżee  oo ppoottrrzzeebbiiee  zzjjeeddnnoocczzee--
nniiaa..

Jaka jest Wasza opinia?
Czekamy na listy na redak-
cja@goniecpolski.nl

Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania i redago-
wania nadsyłanych tekstów.

���
„Chciałbym zabrać głos

na temat sytuacji Polaków
w Holandii- sam nim jestem,
więc ten problem dotyczy
mnie w szczególności. Nie ro-
zumiem, dlaczego nie potrafi-
my się zjednoczyć, mówić jed-
nym spójnym głosem, a tylko
dajemy się poniżać- przez mi-
nistra, kierownika, właścicie-
la zakładu pracy czy też maj-
stra. Inne narody – jak emi-
granci z Turcji albo chociażby
Maroka, potrafią stanąć mu-
rem we własnej wspólnej
sprawie. Dlaczego Polacy nie
potrafią być tak solidarni?
Warto byłoby zwrócić w szcze-
gólności uwagę na agencje
pracy- zarówno niderlandzkie

jak i polskie, które nieuczci-
wie nas traktują. Nie dajmy
się opluwać!

Bogdan (nazwisko do wia-
domości redakcji)

���
„Chciałbym zabrać głos

w głośnej sprawie traktowa-
nia Polaków zaczynając
od ministra, poprzez właści-
ciela, do majstra i brygadzisty.

Ja jestem Polakiem
i chciałbym zabrać głos na te-
mat Polaków – to co widzia-
łem i przeżyłem z niektórymi
z nich to horror. To ostre sło-
wa, ale bydło w oborze za-
chowuje się lepiej. Jedyne, co
potrafimy robić to upić się,
kłócić i bić. 

Mieszkałem w jednym
z większych ośrodków na te-
renie Holandii i z przykrością
stwierdzam, że byłem
świadkiem scen iście dan-
tejskich. Nie było weekendu
bez konfliktu czy awantury.
Po sąsiedzku mieszkali ro-
dowici Holendrzy – wszystko
słyszeli i widzieli. Pozostał
taki niesmak, że ostatecznie
Polaków z tego ośrodka wy-
rzucono.

Dalszy komentarz wyda-
je się zbędny, jestem tylko
ciekaw skąd pochodzą ta-
cy ludzie, gdzie się wycho-
wali…?

Adrian (nazwisko do wia-
domości redakcji)

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

� HHaalloo  cczzyy  ddooddzzwwoonniiłłeemm  ssiięę
nnaa ppoossttóójj  ttaakkssóówweekk??
-Tak.
-Mam pytanie czy zawieziecie
mnie do stolicy Włoch?
-Oszalał pan? Wie pan jak dale-
ko jest Rzym?!
-R... Z... Y... M... Cztery litery...
PASUJE!! Do widzenia.
� PPrrzzyycchhooddzzii  ddwwóócchh  mmęężżcczzyyzznn
oobbookk  SSeejjmmuu  ii ssłłyysszząą  jjaakk  kkrrzzyycczząą
wwsszzyyssccyy::
Sto Lat! Sto lat!
Jeden do drugiego:
– Ktoś tam ma chyba urodziny.
– Nie. Wiek emerytalny ustalają.
� NNiieezzaaddoowwoolloonnyy  pprrooffeessoorr  wwcchhoo--
ddzzii  ddoo ssaallii  wwyykkłłaaddoowweejj  ii mmóówwii::

– Wszyscy nienormalni mają
natychmiast wstać!
Nikt się nie rusza. Po chwili
wstaje jeden student.
– No proszę! – mówi z sarka-
zmem profesor i pyta studenta.
– Czemu uważa się pan na nie-
normalnego?
– Nie uważam się za nienormal-
nego, ale głupio mi, że pan pro-
fesor tak sam stoi...
� PPrrzzyycchhooddzzii  ppiijjaannyy  mmaałłżżoonneekk
ddoo ddoommuu..  ŻŻoonnęę  ttoo  bbaarrddzzoo  „„uucciiee--
sszzyyłłoo””,,  wwiięęcc  wwśścciieekkłłaa  ppyyttaa::
– Będziesz jeszcze pił?
Mąż siedzi cicho, więc żona po-
wtarza:
– Będziesz jeszcze pił?

Mąż dalej nic.
– Odpowiedziałbyś w końcu, czy
będziesz jeszcze pił???
Na co mąż z wysiłkiem:
– ooooossssssssszzzzzzzzzzz,
kurcze, doobraaaaaaa, naleej...
� TTuurryyssttaa  ww ZZaakkooppaannyymm  wwcchhoo--
ddzzii  ddoo kknnaajjppyy,,  ssiiaaddaa  pprrzzyy bbaarrzzee
ii ppyyttaa::
– Barman, co polecisz dziś
do picia w ten deszczowy dzień?
– Ano, panocku, drink „Góra-
cy”! Odpowiada barman.
– Jak to „Góracy”, co to jest?!
Barman na to:
– Widzicie, biezemy sklanecke
wina... no moze być dwie... gó-
ra cy i wlewamy do garnka. Po-

tem biezemy sklanecke piwa...
no może być dwie... góra cy
i wlewamy do tego samego
garnka.
Następnie sklanecke wódecki...
moze dwie... góra cy i wlewamy
do tego samego garnecka.
Na koniec biezemy sklanecke
koniacku... no moze dwie...
góra cy i wlewamy do garnec-
ka.
Garnek stawiamy na ogniu
i miesając, gzejemy cas jakiś.
Później nalewamy i pijemy skla-
necke... moze dwie... no góra
cy. Po wypiciu wstajemy... robi-
my krocek... moze dwa... no,
góra cy!

� IIrrllaannddcczzyykk  wwcchhooddzzii  ddoo bbaarruu
ii mmóówwii  ddoo bbaarrmmaannaa::
– Jedną whisky z sodą, zanim
zaczną się problemy.
Barman podaje mu, a ten wypi-
ja jednym tchem.
– Następną whisky, zanim za-
czną się problemy – mówi facet.
Barman mu nalewa. Facet wypi-
ja duszkiem i mówi:
– Kolejną whisky, zanim zaczną
się problemy.
Barman nalewa i pyta:
– Kiedy pan zapłaci?
– O nie – mówi Irlandczyk – Za-
czynają się problemy!

Listy do redakcji
Prezentujemy dziś wier-

sze autorstwa Rafała
Grzywnowicza. Autor uro-
dził się w Bartoszycach.
Rocznik „77. Ukończył wy-
dział Historii na Uniwersyte-
cie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie. Jest już po de-
biucie – we wrześniu 2011
roku wydał swój pierwszy

tomik poezji pt. „Rozdarci”.
Znajduje się w nim zbiór
wierszy miłosnych, poezji
o Bogu, poezja o przyjaźni,
o życiu i śmierci. Każdy od-
najdzie coś dla siebie. Jest
również dziennikarzem
obywatelskim, ponieważ
słowo pisane to jego pasja.
Szkoli się, doskonali swój

warsztat. Pracuje nad no-
wymi wierszami.

TTwwoorrzzyysszz,,  ppiisszzeesszz  ppoo--
eezzjjęę??  WWyyśślliijj  nnaamm  sswwoojjąą
ttwwóórrcczzoośśćć  nnaa rreeddaakk--
ccjjaa@@ggoonniieeccppoollsskkii..nnll,,  aa mmyy
ooppuubblliikkuujjeemmyy  jjąą  nnaa łłaa--
mmaacchh  ggaazzeettyy..  CCzzeekkaammyy
nnaa WWaasszzee  pprraaccee!!

Kącik poetycki

MMaarrzznnąąćć

Okrywasz mnie
widmem wiary
zakrywając wstyd
chcesz zawsze być
bliżej mego ciała

Okrywając mnie
zakrywasz swoją
marznącą twarz
odkrywając smak
zimnych pobudzeni

Zawsze tak marznę
nie stojąc na dworze
przy ciepłym kominku
ogrzewamy się wzajemnie
tuląc serca ku sobie

Nie wiem jak dalej
potoczy się miłość
nie będzie już róż, więc
zepchnięci w przepaść
będziemy marznąć!

BBoo  cczzaassaammii

Bo to tak czasami bywa
układasz się do snu latem
zasypiając już jesienią
bo zimą jakoś brak czasu

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

Bo to tak czasami bywa
że krzywdzimy swymi czynami
swymi wątłymi umysłami
ludzi miłujących życie swoje

Bo to tak czasami bywa
iż po cichu idzie czas
dotyka nas powoli dając
głupim do myślenia
że to tak już bywa...
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