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na studia prawnicze
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Krowa 
przerwała 
mecz ósmej ligi

Zmarł Neil
Armstrong – pierwszy
człowiek na Księżycu 
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Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych

War to wspo mnieć, że po ob -
niż ce kwot za sił ku, któ ra na stą -
pi ła od 1 kwar ta łu 2012 ro ku,
te raz ma my do czy nie nia z pod -
wyż ką. Jed nak na dal wzglę dem
wy so ko ści za sił ków za la ta
2009-2011 kwo ty bie żą ce są
na dal niż sze. Wa ria cje w kwo -
tach za sił ku nie wpły wa ją zna -
czą co na bu dżet do mo wy osób
upraw nio nych do nie go, jed nak
war to być na bie żą co z wpro wa -
dza ny mi zmia na mi, aby sa mo -
dziel nie po tra fić okre ślić do ja -
kiej kwo ty w da nym kwar ta le
ma my pra wo. 

W tym ce lu po ni żej pre zen tu -
je my Wam ak tu al ne kwo ty za sił -
ku kwar tal nie od 3. kwar ta łu
2012 ro ku:

1. Dzie ci uro dzo ne w dniu 1
stycz nia 1995 lub póź -
niej – na jed no dziec ko:

– 191,65 Eu ro (0-5 lat),
– 232,71 Eu ro (6-11 lat),
– 273,78 Eu ro (12-18 lat).

2. Dzie ci uro dzo ne przed 1
stycz nia 1995 (12-17
lat) – na jed no dziec ko:

– 273,78 Eu ro (ilość dzie ci: 1),
– 314,44 Eu ro (ilość dzie ci: 2),
– 327,99 Eu ro (ilość dzie ci: 3),
– 354,81 Eu ro (ilość dzie ci: 4),
– 370,89 Eu ro (ilość dzie ci: 5).

War ta uwa gi jest kwe stia za -
sił ków ro dzin nych w sy tu acjach
par roz wie dzio nych. Nie któ rzy
z Was mo gli ostat ni mi cza sy
spo tkać się z sy tu acją, w któ rej
urząd so cjal ny SVB pro si o wy -
peł nie nie wnio sku o za si łek
przez oso bę, któ ra opie ku je się
dziec kiem i u któ rej dziec ko
miesz ka. To jed na z no wo ści,
któ rą SVB stop nio wo usku tecz -
nia, zmie nia jąc mia no wi cie
wnio sko daw cę z oso by, któ ra
pra cu je na te re nie Ho lan dii
na by łe go part ne ra, któ ry miesz -
ka i opie ku je się dzieć mi w Pol -
sce.

Dokończenie na str. 2

Zmia ny w za sił ku ro dzin nym – SVB
W ni niej szym ar ty ku le przed sta wi my waż ne in for ma cje dla wszyst kich tych, któ rzy po bie ra ją za si łek ro dzin ny z Ho lan dii jak i dla tych, któ rzy do pie ro ma ją za -
miar się o nie go sta rać. Istot ną in for ma cją jest zmia na wy so ko ści świad czeń ro dzin nych, któ ra bę dzie obo wią zy wać od 3 kwar ta łu 2012 ro ku, czy li kwar ta łu
wy pła ca ne go w mie sią cu paź dzier ni ku.

FOT. STOCK. XCHNG / JA SON NEL SON



Dokończenie ze str. 1

Ar ty kuł  2 ust. 2 FLAG (Fa mi -
lien la ste naus gle ichs ge setz) sta -
no wi, że pra wo do za sił ku ro dzin -
ne go na dziec ko ma oso ba,
do któ rej go spo dar stwa do mo -
we go na le ży dziec ko. Oso ba,

do któ rej go spo dar stwa do mo -
we go dziec ko nie na le ży, a któ ra
jed nak głów nie po no si kosz ty
utrzy ma nia dziec ka, ma pra wo
do za sił ku ro dzin ne go wte dy,
gdy żad na in na oso ba nie jest
upraw nio na do te go za sił ku
na pod sta wie zda nia pierw sze go

te go ustę pu. (Wy rok TS
z 26.11.2009 r. w spra wie C
363/08, Ro ma na Sla ni na prze -
ciw ko Una bhan gi ger Fi nanz se -
nat, Au sen stel le Wien [2012-08-
31] URL: http://eur -lex.eu ro -
pa.eu/Le xU r i  Serv/Le xU r i  -
S e r v . d o ? u r i = C E  -

LEX:62008CJ0363:PL:HTML)
Tak więc we dług Eu ro pej skie -

go Try bu na łu Spra wie dli wo ści
za si łek ro dzin ny przy słu gu je oso -
bie, któ ra opie ku je się dzieć mi
i z któ rą dzie ci miesz ka ją.
Przed oso ba mi sa mot nie wy cho -
wu ją cy mi dzie ci w Pol sce otwie -

ra się tym sa mym moż li -
wość ko rzy sta nia ze
świad czeń ro dzin nych
w sy tu acji gdy by ły part -
ner pra cu je na te re nie
kra ju Unii Eu ro pej skiej.
Zmia ny te obo wią zu ją za -
rów no oso by, któ re już
po bie ra ją za si łek ro dzin -
ny w Ho lan dii, jak rów -
nież oso by, któ re do pie ro
się o nie go sta ra ją.
W oby dwu tych sy tu -
acjach war to wie dzieć
na bie żą co o tych zmia -
nach, bo świad czy to
o Wa szej od po wie dzial -
no ści za ro dzin ny bu dżet
do mo wy.

(RED.)

Artykuł powstał

przy współpracy 

z Kancelarią Podatkową mgr

Anna Kłosowska

www.rozliczsie.pl
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5Nasza Holandia
Ogło sze nia drobne

Trans port – ofe ru ję: SPE ED TRA -
VEL Trans port Oso bo wy Lu bu skie
Dol no ślą skie Opol skie Ślą skie
Łódz kie Świę to krzy skie Lu bel skie
Ma zo wiec kie tel+48668799633
www.spe ed -tra vel.pl

Na uka: SZKO ŁA JĘ ZY KO WA JO -
-POL, KUR SY, TŁU MA CZE NIA; NO -
WOŚĆ: KURS „JAK SZU KAĆ PRA -
CY?”; NE DER LANDS VO OR PO -
LEN; tel. 0031-(0) 6-15693669;
E  - m a  i l < i n  f o @ n e  d e r  l a n d  s l e  -
ren.pl>; http://www.ne der land -
sle ren.pl/

Usłu gi – in ne: Jak od kła dać
na eme ry tu rę w Unii? Agent PZU
Zy cie S.A. w Ha dze ofe ru je: moż li -
wość od kła da nia na eme ry tu rę
za gra ni cą, ubez pie cze nie ter mi -
no we in dy wi du al ne i dla ro dzin,
ubez pie cze nia ka pi ta ło we na ży cie
i do ży cie, ubez pie cze nia z fun du -
szem in we sty cyj nym, po li sy po sa -
go we dla dzie ci. Ubez pie cze nia
dzia ła ją na ca łym świe cie! U nas
za ła twisz wszyst ko po pol sku. Za -
pra sza my! Kon takt: Tel.+31 620
790 800, +31 642 471 051 Po -
śred nic two Fi nan so we, Kra ków.

Praw ni cy: KAN CE LA RIA AD WO -
KAC KA Alek san dra No wak. Kan -
ce la ria Ad wo kac ka ad wo kat Alek -
san dra No wak ofe ru je wszech -
stron ną po moc praw ną oso bom
fi zycz nym oraz pod mio tom pro wa -
dzą cym dzia łal ność go spo dar czą.
Roz wo dy, ali men ty, spad ki, da ro -
wi zny, pi sa nie pism pro ce so wych,,
spo rzą dza nie ape la cji i ka sa cji,
wy stę po wa nie w po stę po wa niu
eg ze ku cyj nym oraz win dy ka cja
rosz czeń, udzie la nie po rad i kon -
sul ta cji praw nych, spo rzą dza nie
eks per tyz i opi nii praw nych oraz
wie le in nych w za leż no ści od in dy -
wi du al nych po trzeb klien ta. Kon -
takt: Kan ce la ria Ad wo kac ka, adw.
Alek san dra No wak, ul. Rey mon ta
28/13, 45-072 Opo le, tel./fax:
+48 77 453 98 02, tel. kom.: +48
503 911 471.

Zdro wie i uro da: Ma saż lecz ni -
czy, ko sme tycz ny, wy smu kla ją cy.
Dy plo mo wa ny fi zjo te ra peu ta, wie -
lo let nie do świad cze nie. Pro szę
dzwo nić po godz. 19. Tel.
0619115457.

Skle py: Ser decz nie za pra sza my
na za ku py no wo otwar te go skle pu
z pol skim asor ty men tem Har naś
przy uli cy Ba ster dring 83 w Til -
burg. Co dzien nie świe że pie czy wo,
sze ro ki wy bór wę dlin, na biał, pol -
skie ziem nia ki, sło dy cze, ko sme ty -
ki oraz wie le in nych pro duk tów.
Atrak cyj ne ce ny oraz mi ła ob słu -
ga! Go dzi ny otwar cia: Pon.
13.00 – 21.00, Wt – Sob. 9.00-
21.00. Ży czy my uda nych za ku -
pów!!!

Reklama

Zmia ny na dro gach
Już wkrót ce w Ho lan dii zmie nio ny zo sta nie do pusz czal ny li mit
pręd ko ści na dro gach. Ak tu al nie wy no si on 120 km/h, ale już
te raz na wy bra nych od cin kach dróg szyb kie go ru chu zo stał
zwięk szo ny do 130 km/h, na to miast na ob sza rach za bu do -
wa nych kie row cy bę dą mu sie li pa mię tać o ogra ni cze niu
do 50 km/h.

Już w 2011 ro ku roz po czę to te sty na pod wyż sze nie li mi tów pręd -
ko ści. Jak in for mu je Mi ni ster stwo Trans por tu wkrót ce zo sta nie nim
ob ję tych na wet do 45 % kra jo wych au to strad. Wstęp nie mó wi się
tak że o zwięk sze niu mak sy mal nej do pusz czal nej pręd ko ści na wet
do 170 km/h, oczy wi ście je dy nie na wy bra nych od cin kach. Jesz cze
na ten rok pla nu je się pro wa dze nie po mia rów w naj rza dziej uczęsz -
cza nych przez kie row ców miej scach.

Zmia ny w prze pi sach o ru chu dro go wym od no śnie te re nów za bu -
do wa nych wpro wa dza ne są w ce lu do sto so wa nia do wy ma ga nych
wskaź ni ków za nie czysz cze nia i ha ła su.

MO NI KA SZREM SKA

FOT. STOCK. XCHNG / THO MAS PA TE

W so bo tę 1 wrze śnia
2012 mia ło miej sce ze -
bra nie za ło ży ciel skie Ka -
pi tu ły wy bo rów Po la ka
Ro ku 2012 w Ho lan dii.
Przy by łych na spo tka nie
przed sta wi cie li or ga ni -
za cji po lo nij nych przy wi -
tał Je go Eks ce len cja Am -
ba sa dor Jan Bor kow ski
mó wiąc mię dzy in ny mi
o ko niecz no ści bu do wa -
nia pol skie go wi ze run ku
i lob by w Ho lan dii: „Two -
rze nie do bre go wi ze run -
ku Po la ków oraz lob by
dla Pol ski przy no si ko rzy -
ści wszyst kim Po la kom.
Dla te go bu duj my ra zem.
Jest du żo pra cy i jest
miej sce dla wszyst -
kich.”.

Da lej ze bra nie po pro wa dzi ła
Pa ni Se na tor Bar ba ra Bo rys -Da -
mięc ka, któ ra spe cjal nie w tym
ce lu przy le cia ła do Ho lan dii. Pa -
ni Se na tor pod kre śli ła, że za da -
nie Ka pi tu ły jest za szczyt ne,
choć nie ła twe. Wią że się ze zdy -
scy pli no wa ną pra cą oraz du żą
od po wie dzial no ścią za po dej -
mo wa nie obiek tyw nych i spra -
wie dli wych ocen pro wa dzą cych
do nie odwo łal nych de cy zji. 

Ka pi tu ła zo sta ła ukon sty tu -
owa na w na stę pu ją cym skła -
dzie:

– Pa ni Bar ba ra Bo rys -Da -
mięc ka – Se na tor RP, prze wod -
ni czą ca Ka pi tu ły,

– Pa ni Mag da le na Do mań -
ska -van Dijk – Ni der landz ko -Pol -
skie Cen trum Kul tu ry i Edu ka cji,

– Pan Bal tha zar Ho utap -
pel – Sto wa rzy sze nie Przed się -
bior ców Pol sko -Ni der landz kich
(VPNO),

– Pa ni Agniesz ka Loń -
ska – Po lo nij ne Sto wa rzy sze nie
Kul tu ral no -Oświa to we OSSto ja,

– Pa ni Mał go rza ta Lub bers -
-Dą brow ska – Fo rum Pol skich
Szkół w Ho lan dii,

– Pa ni Han ka Mon gard – TOP
(To wa rzy stwo Po lek),

– Pan Wal de mar Pan -
kiw – Pol sko -Ni der landz kie Sto -
wa rzy sze nie Kul tu ral ne (PNKV),

– Pa ni Mał go rza ta Smół -

ka – Fun da cja Mmu sic,
– Pan Ma riusz Sol ta ni -

far – Link to Po land, Por tal Po lo -
nii na świe cie,

– Pa ni An na Za gra jek – se -
kre tarz Ka pi tu ły.

Ka pi tu łę bę dzie wspie rał se -
kre ta riat któ ry two rzą: 

– Pa ni Mag da le na Do mań -
ska – VPNO,

– Pa ni Ger rie Scho uten –Bu -
ijs – PNKV,

– Pa ni Jo lan ta Wowk – PNKV.
Za da niem Ka pi tu ły bę dzie wy -

ło nie nie – spo śród zgło szo nych
do kon kur su kan dy da tów – lau -
re atów Po lo nu sa 2012 w pię ciu
ka te go riach: Biz nes, Kul tu ra, Na -

uka i Tech ni ka, Mło dy Po lak
Suk ce su oraz Ho no ro wy Po lo -
nus. 

Szcze gó ło we in for ma cje
o zgła sza niu kan dy da tów do ty -
tu łu Po la ka Ro ku po da ne są
na stro nie in ter ne to wej  www.po -
lo nus.nl. Ter min zgło szeń upły wa
w dniu 30 wrze śnia. 

Or ga ni za to rzy bar dzo ser decz -
nie dzię ku ją Pa nu Am ba sa do ro -
wi Ja no wi Bor kow skie mu za go -
ścin ność oraz Pa ni Kon sul Mał -
go rza cie Pa cek za stwo rze nie ze -
bra nym opty mal nych wa run ków
pro wa dze nia ob rad.

ŹRÓ DŁO: MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA

Kapituła drugiej edycji wyborów
Polaka Roku 2012 w Holandii 



Uprzed nio kró lo wa Be atrix
przy ję ła dy mi sję rzą du oraz pre -
mie ra Mar ka Rut te i za ak cep to -
wa ła wspo mnia ną da tę. Część
spo śród par tii po li tycz nych na le -
ga ła, aby wy bo ry zo sta ły prze -
pro wa dzo ne jesz cze w czerw cu
przed wa ka cja mi, pod czas któ -
rych par la ment ma let nia prze -
rwę w ob ra dach. Po mysł ten jed -
nak nie uzy skał wy ma ga nej
więk szo ści gło sów po śród par la -
men ta rzy stów.

Obec ny rząd, w dal szym cią gu
kie ro wa ny prze Mar ka Rut te,
peł ni ro le ga bi ne tu przej ścio we -
go. Po przed nia ra da mi ni strów
zło ży ła re zy gna cję w mo men cie
za ła ma nia się roz mów o re duk -
cji de fi cy tu bu dże to we go.

Rut te sta rał się pro wa dzić ne -
go cja cje w spra wie pa kie tów
oszczęd no ścio wych z ugru po wa -
nia mi opo zy cyj ny mi. Kwo ta cięć
ogni sko wa ła wo kół 14 mi liar -
dów eu ro. Ak tu al ne za dłu że nie
Ho lan dii już prze kra cza do pusz -
czal ny przez Unię Eu ro pej ską po -
ziom 3 % PKB. 

Opu bli ko wa ne jesz cze wio sną
pro gno zy eko no micz ne nie by ły
opty mi stycz ne – we dług eks per -
tów po ziom PKB zmniej szy się
w tym ro ku o 0.75 %. Je śli eki pa
rzą dzą ca nie wpro wa dzi środ -
ków za rad czych eko no mi ści
prze wi du ją, iż de fi cyt bu dże to wy
wzro śnie do 4.5 % i praw do po -
dob nie do 2015 ro ku utrzy ma
się na wy so kim po zio mie.

Kam pa nia wy bor cza przez
okres wa ka cyj ny prze bie ga ła do -
syć spo koj nie, na to miast
w pierw szych dniach wrze śnia
zde cy do wa nie na bra ła ko lo ry tu.
W nie dzie lę 26 sierp nia od by ła
się de ba ta te le wi zyj na z udzia -
łem li de rów wio dą cych par tii po -
li tycz nych. Nie mal 1,7 mi lio -
na Ho len drów za sia dło przed te -
le wi zo rem, aby ob ser wo wać
zma ga nia przed sta wi cie li naj -
waż niej szych ugru po wań.

Wg opi nii eks per tów oraz gło -
su ją cych te le wi dzów z de ba ty
zwy cię sko wy szedł li der Par tii
Pra cy Die de rick Sam son. Dru gie
miej sce przy pa dło w udzia le
obec ne mu pre mie ro wi, prze -
wod ni czą ce mu Par tii Lu do wej
na rzecz Wol no ści i De mo kra cji
Mar ko wi Rut te. Co cie ka we, li -
der Par tii Wol no ści, Ge ert Wil -
ders oraz je go an ty imi granc kie
po glą dy, upla so wa li się na miej -
scu trze cim. 

De ba ta po ka za ła, że do słow -
nie na chwi lę przed wy bo ra mi

na sce nie po li tycz nej li czy się
wię cej gra czy niż po przed nio ty -
po wa ne cen tro pra wi co wa VVD
oraz Par tia So cja li stycz na i nie
na le ży skre ślać po zo sta łych

ugru po wań, jak cho ciaż by Par tia
Pra cy. Ja kie go wy bo ru do ko na ją
Ho len drzy?

TEKST/FOT. MO NI KA SZREM SKA
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Wy bo ry 2012Już 12 września odbędą się
w Niderlandach przedterminowe

wybory parlamentarne.



Pra wie sze ścio me tro wa pal -
ma z cze ko la dy sta nę ła we
wto rek na ron dzie de Gaul -
lea. W ten spo sób w cen trum
War sza wy uczczo no Mię dzy -
na ro do wy Dzień Cze ko la dy.

Ini cja to rem pro jek tu jest fir -
ma cu kier ni cza E. We del. Cze -
ko la do wą rzeź bę, któ ra mie rzy
nie mal sześć me trów wy so ko -
ści i wa ży oko ło pół to ny, wy ko -
nał ma estro cze ko la dy Ja nusz
Pro fus z ze spo łem kil ku cu -
kier ni ków. Pal ma po wsta wa ła
dzie sięć dni i w cen trum War -
sza wy po ja wi ła się we wto rek
o go dzi nie 6. Je że li wa run ki po -
go do we po zwo lą, rzeź ba bę -
dzie sta ła przy ron dzie de Gaul -
le'a do 20. To jed nak ma ło
praw do po dob ne – już po 10.
sło necz na po go da spra wi ła, że
od drze wa za czę ły od ry wać się
pierw sze ka wał ki. Cu kier ni cy
We dla prze wi du ją więc, że bę -
dą mu sie li usu nąć pal mę
wcze śniej niż pier wot nie za kła -
da li.

Oso by, któ re przyj dą do cen -
trum sto li cy, by obej rzeć pal mę,
mo gą li czyć na po czę stu nek.
Pra cow ni cy We dla na le wa ją
każ de mu ku bek go rą cej cze ko -
la dy.

„Naj trud niej sze wy zwa nie to
wpaść na po mysł. Po tem już
pra ca idzie bez pro ble -
mu” – zdra dził PAP Li fe pan Woj -
ciech, je den z cu kier ni ków, któ -
rzy pra co wa li nad pal mą. „Mię -
dzy na ro do wy Dzień Cze ko la dy

cie szy się w War sza wie bar dzo
du żą po pu lar no ścią. W cią gu
pierw szych czte rech go dzin roz -
da li śmy już oko ło czte ry ty sią ce
kub ków cze ko la dy” – do dał.

Ini cja ty wa zo sta ła cie pło przy -
ję ta przez war sza wia ków.
„O Mię dzy na ro do wym Dniu Cze -
ko la dy do wie dzia łam się z te le -
wi zji. To świet ny po mysł, szko da,
że nie ma wię cej ta kich w War -
sza wie. Cze ko la da mo że nie jest
ta ka jak za cza sów mo jej mło do -
ści, ale i tak cał kiem smacz -
na” – po wie dzia ła PAP Li fe pa ni
Mał go rza ta.

To już ko lej ny po dob ny pro jekt
E. We dla. W ubie głych la tach cu -

kier ni cy fir my sta wia li w sto li cy
in ne cze ko la do we rzeź by, m. in.
Śnie żyn kę i Świę te go Mi ko ła ja.

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE
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Suk ce sy Po la ków na Pa ra olim pia dzie w Lon dy nie
FOT. STOCK. XCHNG / PIER RE BEN KER

Czekoladowa palma w Warszawie z okazji
Międzynarodowego Dnia Czekolady

FOT. PAP/PA WEŁ SU PER NAK

FOT. STOCK. XCHNG / CÍNTIA MAR TINS

W po nie dzia łek 3 wrze śnia do -
ro bek pol skich za wod ni ków
wzrósł do 11 krąż ków, co już
prze kro czy ło wy nik osią gnię ty
przez peł no spraw nych spor tow -
ców na olim pia dzie 2 ty go dnie
wcze śniej.

Po 5 dniach zma gań zaj muj my
dzie sią te miej sce w kla sy fi ka cji
me da lo wej. Naj cen niej sze tro fea ze
zło te go krusz cu zdo by li m. in. te ni si -
ści sto ło wi Na ta lia Par ty ka i Pa tryk
Choj now ski oraz Ka ro li na Ku char -
czyk. Ta ostat nia jed no cze śnie usta -
no wi ła re kord świa ta w sko ku w dal
z wy ni kiem 6,0 m.

Igrzy ska trans mi to wa ne są
do po nad 100 kra jów na ca łym
świe cie, a ich po pu lar ność już prze -
kro czy ła te z Pe ki nu w 2008 ro ku.
Sprze da no o po nad 300 ty się cy
wię cej bi le tów. Co cie ka we TVP,
któ ra ma wy łącz ne pra wa do trans -
mi sji, zre zy gno wa ła z re la cjo no wa -
nia za wo dów na ży wo. 

Jak in for mu ją pol skie me dia

rzecz ni cy sta cji bro nią się twier -
dząc, iż Te le wi zja Pol ska ob słu gi wa -
ła już w tym ro ku dwie du że im pre -
zy spor to we – Mi strzo stwa Eu ro py
w Pił ce Noż nej w Pol sce i na Ukra -
inie oraz Igrzy ska Olim pij skie Lon -
dyn 2012. We dług sta cji obec -
na trud na sy tu acja fi nan so wa nie
po zwa la na ko lej ny cykl bez po śred -
nich trans mi sji – prze kra cza to
moż li wo ści eko no micz ne TVP.

Spor tow cy bio rą cy udział w za -
wo dach są roz ża le ni ta kim ob ro -
tem spra wy wspo mi na jąc o mi syj -
no ści te le wi zji pu blicz nej, a ki bi com
po zo sta je śle dze nie wy ni ków na za -
gra nicz nych ka na łach TV oraz
wzmian ki w kra jo wych ser wi sach
in for ma cyj nych. 

Do Lon dy nu uda ło się 101 pol -
skich spor tow ców, o po ło wę mniej
niż na Olim pia dzie, a ich do ro bek
me da lo wy już prze wyż sza zdo by cze
peł no spraw nych za wod ni ków.

MO NI KA SZREM SKA

Reklama
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Ta kie go zda rze nia jesz cze
nie by ło w pol skiej pił ce noż -
nej. Mecz świę to krzy skiej
Kla sy „B” w miej sco wo ści
Ma słów prze rwa ła... kro wa,
któ ra wtar gnę ła na bo isko.
Nie oka za ła się dwu na stym
za wod ni kiem, bo wiem go -
spo da rze wy so ko prze gra li.

Do tej po ry za wod ni kom
w roz gry wa niu spo tkań prze -
szka dza ły psy, ko ty, ku ry, by ły też
przy pad ki, że na mu ra wie po ja -
wia ły się pta ki. Tym cza sem pod -
czas me czu ósmej li gi po mię dzy
Klo nów ką Ma słów i re zer wa mi
Or li cza Su ched niów na bo isko
wbie gła kro wa. Pró bo wał ją go -
nić wła ści ciel, ale bez po wo dze -
nia. Pił ka rze i sę dzio wie nie kwa -
pi li się do za trzy ma nia zwie rzę -
cia.

Mi nu to wy fil mik cie szy się
ogrom nym po wo dze niem nie
tyl ko w Pol sce, ale i na za gra -
nicz nych por ta lach in ter ne to -
wych. Kro wa prze bie gła pół bo -
iska i prak tycz nie w tym sa mym
miej scu opu ści ła plac gry. Za da -
nie mia ła uła twio ne, bo wiem
w ama tor skich li gach nie ma try -
bun, a mu ra wy dru żyn od łąk czy

pól nie są ni czym od dzie lo ne.
Nie któ rzy fa ni żar to wa li, że

kro wa nie oka za ła się dwu na -
stym gra czem i nie po mo gła
miej sco we mu ze spo ło wi. Klo -

nów ka ule gła aż 1:9 i zaj mu je
ostat nie, 11. miej sce w ta be li
(na in au gu ra cję prze gra ła „tyl -
ko” 1:5).

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE

Krowa przerwała
mecz ósmej ligi

FOT. STOCK. XCHNG / HANS THO UR SIE

10 stu den tów Po li tech ni ki
Opol skiej za skar ży ło de cy zje
o nie przy zna niu sty pen diów
za wy ni ki do Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go
(WSA). W czwar tek WSA
uchy li ła dwie z trzech roz pa -
try wa nych w tym ter mi nie de -
cy zji. Trze cia spra wa zo sta ła
w czwar tek od ro czo na. 

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra -
cyj ny roz pa trzył w czwar tek trzy
z dzie cię ciu skarg zło żo nych
przez stu den tów na de cy zję rek -
to ra Po li tech ni ki Opol skiej (PO).
Stu den ci za rzu ci li uczel ni, że nie -
słusz nie pod ję ła de cy zję o nie -
przy zna niu im sty pen diów rek -
tor skich dla naj lep szych stu den -
tów za rok aka de mic ki
2011/2012. Zda niem skar żą -
cych PO zmie ni ła re gu la min do -
ty czą cy przy zna wa nia sty pen -
diów już po za koń cze niu przez
nich se sji, co ła mie za sa dę, iż
„pra wo nie dzia ła wstecz”.

Uczel nia, od po wia da jąc na ar -
gu men ty skar żą cych stu den tów
po wo ła ła się na swo ją au to no -
mię i moż li wość do ko ny wa nia
zmian re gu la mi nu. Uza sad nia -
jąc de cy zje o nie przy zna niu sty -

pen diów wła dze uczel ni po in for -
mo wa ły sąd, że każ dy ze skar żą -
cych stu den tów ma na swo im
kon cie ja kiś nie za li czo ny przed -
miot, co skut ku je po sia da niem
tzw. punk tów kre dy to wych. Tym -
cza sem w myśl za sad przy ję te go
w ubie głym ro ku re gu la mi nu, ta -
kie punk ty wy klu cza ją moż li -
wość sta ra nia się o sty pen dium.

„Gdy by śmy o tym wie dzie li
wcze śniej, a nie po se sji, to sta -
nę li by śmy na gło wie, by te przed -
mio ty za li czyć, a nie prze nieść
ich za li cze nie na wa run kach
okre ślo nych w po przed nim re gu -
la mi nie. Wte dy ta kich ob ostrzeń
nie by ło” – stwier dził w roz mo -
wie z PAP je den ze skar żą cych
stu den tów, któ ry po pro sił o ano -
ni mo wość.

Stu dent do dał, że ca ła 10-
oso bo wa gru pa skła da ją cych
skar gi to spor tow cy, dla któ -
rych sty pen dium jest szan są
na in we sto wa nie w roz wój.
„Chce my upra wiać spor ty, być
w nich co raz lep si, ale to wy -
ma ga pie nię dzy. A na szych ro -
dzi ców nie stać na to, by nam
po ma gać” – do dał stu dent.

Skład sę dziow ski, uza sad nia -

jąc w czwar tek wy rok orzekł, że
uchy la de cy zję o nie przy zna niu
sty pen diów na pod sta wie no we -
go re gu la mi nu, bo pro rek tor
pod pi su ją ca ten re gu la min
pod nie obec ność rek to ra nie
mia ła od po wied nich peł no moc -
nictw, by go pod pi sać.

Rad ca praw ny Po li tech ni ki
Opol skiej An drzej Toll stwier -
dził, że nie zga dza się z in ter -
pre ta cją są du, któ ry wy da jąc
ta kie wy ro ki po trak to wał
uczel nię „ja ko or gan ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, któ re go za -
da niem jest wy da wa nie wy -
łącz nie de cy zji for mal nych”.
„O tym czy uczel nia bę dzie
się od wo ły wać i zło ży skar gę
do Na czel ne go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go wła dze po li tech -
ni ki za de cy du ją po otrzy ma -
niu pi sem ne go uza sad nie -
nia” – do dał Toll.

Trze cią z roz pa try wa nych
w czwar tek spraw sąd od ro czył
ze wzglę du na to, że praw nik po -
li tech ni ki zło żył do dat ko wy do -
ku ment, któ ry ma wy ka zać iż
pro rek tor pod pi su ją ca re gu la -
min mia ła jed nak do te go umo -
co wa nie.

Jak po in for mo wał PAP An -
drzej Sie radz ki, praw nik re pre -
zen tu ją cy stu den tów, spo śród
dzie się ciu skarg WSA uchy lił de -
cy zje PO łącz nie w czte rech spra -
wach. „Je śli uczel nia się nie od -
wo ła bę dzie mu sia ła raz jesz cze
roz pa trzeć wnio ski skar żą cych
stu den tów o sty pen dia” – do dał
mec. Sie radz ki.

We dług in for ma cji prze ka za -
nych PAP przez rzecz ni ka WSA
w Opo lu sę dzie go Je rze go Kru -
piń skie go w su mie w tym ro ku
do WSA tra fi ło 14 spraw
po skar gach stu den tów o nie -
przy zna nie sty pen diów.
W dwóch przy pad kach WSA
stwier dził nie waż ność de cy zji
uczel ni, w sze ściu uchy lo no te
de cy zje, a w po zo sta łych sze ściu
od ro czo no ter mi ny roz praw.

Rzecz nik Uni wer sy te tu Opol -
skie go (UO) Mar cin Mi ga przy -
znał, że dwie spo śród czter na stu
spraw do ty czy ły rów nież UO.
Obie – de cy zji o nie przy zna niu
sty pen diów za wy ni ki w na uce.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA

W POLSCE – WWW.NAUKA

WPOLSCE.PAP.PL

10 stu den tów po li tech ni ki w Opo lu za skar ży ło de cy zje uczel ni do WSA

FOT. PAWEL KRYJ,
PAWEL_231, SXC. HU
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No cą w Re wie Za to ka
Puc ka roz bły ska tur ku -
so wym świa tłem. Być
mo że jest to spraw ka
bruzd nic, u któ rych ruch
wo dy po wo du je bio lu mi -
ne scen cję – po in for mo -
wał PAP dr hab. Krzysz -
tof E. Skó ra ze Sta cji
Mor skiej In sty tu tu Oce -
ano gra fii Uni wer sy te tu
Gdań skie go w He lu. 

Jak opi sał pro fe sor UG, od pa -
ru dni, kie dy zro bi się ciem no,
w przy brzeż nych wo dach ma łej
Za to ki Rew skiej wi dać roz bły -
ska ją ce smu gi świa tła.

„Nie wie my do kład nie, co
świe ci w tym ro ku. Za kła da my,
że mo gą to być bruzd ni ce, bo tak
by ło w Pol sce za wsze do tej po ry.
Ale prób ki ja dą do Gdy ni, gdzie
bę dą za na li zo wa ne” – po wie -
dział w roz mo wie z PAP na uko -
wiec. W po przed nich la tach tur -

ku so we roz bły ski w Za to ce Puc -
kiej po wo do wał ga tu nek bruzd -
nic o ła ciń skiej na zwie Ale xan -
drium osten fel dii.

Bruzd ni ce to mi kro al gi, któ re
moż na zo ba czyć tyl ko pod mi -
kro sko pem. Po draż nio ne ru -
chem wo dy prze pły wa ją cych
obok ryb, sko ru pia ków czy od ru -
chu ludz kich dło ni i nóg roz bły -
ska ją tur ku so wym świa tłem.
„Je że li or ga ni zmów tych są mi -
lio ny, to efekt jest do brze wi docz -
ny” – wy ja śnił spe cja li sta.

Jak moż na za ob ser wo wać
świe ce nie wód? „Wy star czy
po ci chu po dejść do brze gu lub
na po most i wrzu cić do wo dy
garść pia sku lub tup nąć no gą.
Ucie ka ją ce ry by jak pod wod ne
fla ry roz bły sną smu ga mi mi kro -
bły sków” – ra dził dr Skó ra.

Oce ano log wy ja śnił, że w za -
wie szo nych w to ni wo dy mi lio -
nach bruzd ni co wych mi kro or -
ga ni zmów, w ułam ku se kun dy
sub stan cja zwa na lu cy fe ry ną
dzię ki lu cy fe ra zie prze isto czy

się w oksy lu cy fe ry nę i bły śnie
zim nym świa tłem bio lu mi ne -
scen cji.

Za zna czył przy tym, że zja wi -
sko „świe ce nia”, choć po wszech -
ne w mo rzach cie płych, w Bał ty -
ku jest zda rze niem nie zwy kłym:
za czę ło się po ja wiać do pie ro
od 1997 r. Na uko wiec nie wie,
w ja ki spo sób fi to plank ton mógł
do stać się do pol skiej za to ki.
Przy pusz cza, że przy sprzy ja ją -
cych wa run kach mógł wlać się
z wo da mi Mo rza Pół noc ne go, al -
bo że tra fił do Pol ski przy nie sio -
ny mi mo wol nie przez lu dzi. Eks -
pert wy ja śnił, że mi kro or ga ni -
zmy z róż nych czę ści świa ta mo -
gą być prze wo żo ne np. w wo -
dach ba la sto wych stat ków czy
w nie szczel nych de skach sur fin -
go wych.

Aby świe cą ce mi kro al gi w pol -
skich wo dach prze trwa ły, po -
trzeb ne są im sprzy ja ją ce wa run -
ki, m. in. cie pło czy od po wied nie
związ ki mi ne ral ne. Nie po win no
też do cho dzić do mie sza nia się

wód, co po wo du je, że glo ny się
roz pra sza ją i świe ce nie nie jest
za uwa żal ne. Krzysz tof Skó ra za -
zna czył, że je śli wa run ki w Za to -
ce Rew skiej gwał tow nie się nie
zmie nią, świe ce nie bę dzie my
mo gli jesz cze przez ja kiś czas
ob ser wo wać.

Oce ano log ostrzegł przy tym,
że mi kro or ga ni zmy, któ re po wo -
du ją świe ce nie mo gą być tok -
sycz ne.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA

W POLSCE – WWW.NAUKA

WPOLSCE.PAP.PL
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Zatoka Pucka rozbłyska
nocą na turkusowo

FOT. STOCK. XCHNG / MAR TY NA ADAM CZYK

FOT. STOCK. XCHNG / BA RUN PA TRO



W Fo ka rium zbli ża się go dzi -
na 11, czy li czas kar mie nia.
Przy ba rier kach – od gra dza ją -
cych wi dzów od fo czych ba se -
nów – zbie ra ją się dzie ci w ko lo -
ro wych płasz czy kach prze ciw -
desz czo wych. Mi mo pa da ją ce go
desz czu, tłum gęst nie je z mi nu ty
na mi nu tę. Fo cza gro ma da nie
zwra ca jed nak na ga piów naj -
mniej szej uwa gi.

Bu bas – od wró co ny bo kiem
do wi dzów – trwa w nie ru cho -
mej po zy cji z gło wą skie ro wa ną
w stro nę bu dyn ku Sta cji Mor -
skiej. Co on tam wi dzi? „Po pro -
stu wie, że wy cho dzi my z tam tej
stro ny, by roz da wać ry by, więc
już wy glą da” – wy ja śnia jed -
na z opie ku nek fok Na ta lia Ma -
ka łow ska ze Sta cji Mor skiej In -
sty tu tu Oce ano gra fii Uni wer sy te -
tu Gdań skie go.

W tym sa mym cza sie „na za -
ple czu” do swo jej pra cy przy go -

to wu ją się opie kun ki sta da.
Ubra ne w jed na ko we gra na to we
far tu chy usta la ją ko lej ność ćwi -
czeń i tri ków oraz to, ja kie za da -
nie cze ka Bu ba sa, a co zro bi np.
Un da Ma ri na. W zbior ni ku na po -
żar cie cze ka ją już ma łe ryb ki.

W pu blicz nym kar mie niu tym
ra zem nie weź mie udzia łu fo ka
Ania. Jest cho ra, ma kło po ty ze
wzro kiem, dla te go pły wa so bie
spo koj nie w od dziel nym ba se -
nie. Po kar mie niu – dla to wa rzy -
stwa – do łą czy do niej Bu bas.

TAR GET, SZTUCZ KA,
A W NA GRO DĘ... ŚLE DZIK

Wy bi ja go dzi na 11. Po kaz
czas za cząć. Na brze gu ba se nu
tre ner ki kła dą ko lo ro we znacz ki
na ki jach. „Te znacz ki to tzw. tar -
ge ty. Każ da fo ka ma swój tar get,
któ ry roz róż nia” – wy ja śni ła PAP
Ma ka łow ska.

Pierw szym za da niem każ dej
fo ki jest wła śnie pod pły nię cie
do przy pi sa ne go jej tar ge tu.
Z no sem przy tknię tym przy ko lo -
ro wej po wierzch ni każ de zwie rzę
ocze ku je na dal sze po le ce nia.

Na pierw szy ogień idą Aga ta
i Un da Ma ri na, któ re po słusz nie
po da ją ła py, by póź niej prze wró -
cić się brzu cha mi do gó ry. Po -
tem Ewa prze cho dzi test ze słu -
chaw ka mi na uszach, w któ rych
mu si wy trzy mać kil ka se kund.
„Bra wo, wy trzy ma łaś” – mó wi
do niej Ma ka łow ska i na gra dza
fo kę ry bą. W tym sa mym cza sie,
przy my ka jąc oczy z no sem przy -
tknię tym do tar ge tu cze ka Fok.
Choć znu żo ny, nie opusz cza swo -
je go miej sca, cier pli wie cze ka
na swo je ćwi cze nia i ry by.

Po co te wszyst kie tri ki, czy
przy da dzą się ko muś po za cie -
kaw ski mi tu ry sta mi? „Kar mie -
nie jest po łą czo ne z tre nin giem
me dycz nym. Ten tre ning to cykl
ćwi czeń, któ re uła twia ją kon tro -
lę zdro wia pod opiecz nych Fo ka -
rium” – wy ja śnia Na ta lia Ma ka -
łow ska.

Za baw ne ćwi cze nie ze słu -
chaw ka mi na uszach by ło bar -
dzo po moc ne przy two rze niu au -
dio gra mu dla fo ki sza rej. Prze -
krę ce nie fo ki na bok umoż li wia
jej osłu cha nie, a na wet wy ko na -
nie ba da nia ul tra so no gra ficz ne -
go i mo ni to ro wa nie prze bie gu
cią ży. Pod czas ba nal ne go po da -
wa nia ła py opie ku no wie spraw -
dza ją, czy fo ka nie ma za dra pań.
Z ko lei ćwi cze nia z tar ge tem po -
zwo lą uczo nym spraw dzić, w ja ki
spo sób fo ki roz po zna ją ko lo ry.
I czy wi dzą coś wię cej, niż tyl ko

od cie nie sza ro ści.
Za każ de po praw nie wy ko na -

ne po le ce nie fo ka jest na gra dza -
na. „W pierw szej ko lej no ści sły -
szy gwiz dek, któ ry sy gna li zu je,
że ćwi cze nie zo sta ło po praw nie
wy ko na ne. Po gwizd ku otrzy mu -
je na gro dę, któ rą jest ry ba, naj -
czę ściej śledź al bo szprot bał tyc -
ki” – tłu ma czy Na ta lia Ma ka łow -
ska.

„BU BA SA” SZA LO NE
PRZY GO DY...

W Fo ka rium Sta cji Mor skiej
In sty tu tu Oce ano gra fii UG ży je
sześć fok. Naj star szym sam cem
w sta dzie jest Bu bas. Te go dwu -
dzie stocz te ro lat ka zna le zio no
na pół wy spie hel skim, kie dy Fo -
ka rium jesz cze tu taj nie ist nia ło.

„Po nie waż nie wia do mo by ło,
co zro bić z Bu ba sem, tra fił więc
do ogro du zoo lo gicz ne go

w Gdań sku. Po tem brał udział
w szwedz kim pro jek cie ba daw -
czym. Za koń cze nie te go pro jek -
tu zbie gło się w cza sie z za ło że -
niem Fo ka rium. Po trze bo wa li -
śmy sam ca re pro duk to ra i tak
Bu bas tra fił do nas” – opi sa ła
Ma ka łow ska.

Czte ry sa mi ce to osiem na sto -

let nia Un da Ma ri na ze Szwe cji
i trzy es toń skie czter na sto lat ki:
Ewa, Ania i Aga ta. Staw kę za my -
ka naj młod szy sze ścio la -
tek – Fok.

Wio sną każ de go ro ku
na świat przy cho dzą no we szcze -
nię ta, jed nak po kil ku mie sią -
cach są wy pusz cza ne na wol -
ność w ra mach pro gra mu re sty -
tu cji fok sza rych do wód po łu -
dnio we go Bał ty ku.

„BŁĘ KIT NY PA TROL” 
RU SZA NA RA TU NEK

Co zro bić, je śli znaj dzie my fo -
kę na pla ży? Naj le piej za dzwo -
nić do wo lon ta riu sza „Błę kit ne -
go Pa tro lu”, on bę dzie wie dział,
co zro bić da lej.

„Błę kit ny Pa trol” to gru pa wo -
lon ta riu szy za wią za na przez Sta -
cję Mor ską we współ pra cy z or -
ga ni za cją eko lo gicz ną WWF. To
lu dzie o róż nym wy kształ ce niu
i w róż nym wie ku. Jak tłu ma czy
Ma ka łow ska, „po pro stu ko cha -
ją przy ro dę i chcą po móc”. Ich
za da niem jest pa tro lo wa nie pol -
skie go wy brze ża, wła śnie
pod ką tem wy stę po wa nia ssa -
ków mor skich.

„Gdy na pla ży jest ja kaś dzi ka
fo ka, któ ra po trze bu je po mo cy
to o niej po wia da mia ny
jest – od po wia da ją cy za da ny re -
jon – wo lon ta riusz. On za bez pie -
cza fo kę do cza su na sze go przy -
jaz du. My do pie ro oce nia my czy
na le ży ją za brać z pla ży, czy zo -
sta wić w spo ko ju. Zwy kle jed nak
fo ki znaj do wa ne na brze gu tra -
fia ją tu taj – do na sze go fo cze go
szpi ta li ka – bo są tak od wod nio -
ne i wy czer pa ne, że trze ba im
tro chę po móc” – opi su je roz -
mów czy ni PAP.

W fo czym szpi ta li ku zwie rzę ta

prze cho dzą ba da nia i re kon wa -
le scen cję. Moż na po brać krew
i stwier dzić co fo ce do le ga, a je -
śli trze ba – zo pe ro wać np. kon tu -
zjo wa ną ła pę. Sta cja Mor ska
zbie ra rów nież in for ma cje o wy -
stę po wa niu mar twych fok.

„Ma my sa lę sek cyj ną, w któ -
rej mo że my wy ko ny wać sek cje

zwłok. Ba da nia po zwa la ją nam
zdo być wie dzę na te mat przy -
czyn śmier ci i za gro że niach, ja -
kie do ty czą fok” – pod kre śli ła
Ma ka łow ska.

„FO KA PO TRZE BU JE
SPO KO JU”

Fo ka sza ra – obok po spo li tej
i ob rącz ko wa nej – jest jed nym
z trzech ga tun ków fok w Mo rzu
Bał tyc kim. Sto lat te mu w Bał ty -
ku ży ło 100 ty się cy fok sza rych.
W la tach 80. by ło to za le d wie
4,5 ty sią ca. Wte dy fo ki ob ję to
ochro ną praw ną. W tej chwi li ich
po pu la cję sza cu je się na 23 ty -
sią ce.

Na ta lia Ma ka łow ska pod kre -
śla, że naj więk szym za gro że -
niem dla bał tyc kich fok jest czło -
wiek. „Po ło wy ryb po wo du ją, że
fo ki wpa da ją w sie ci ry bac kie.
Do cho dzą jesz cze za nie czysz -
cze nia śro do wi ska, sub stan cje
che micz ne, któ re są w wo -
dzie” – wy ja śni ła.

Na pol skim wy brze żu od cza -
su do cza su moż na spo tkać fo -
kę. „Nie na le ży jed nak do niej
pod cho dzić, nie na le ży jej pło -
szyć, nie szczuć psem. Fo ka po -
trze bu je spo ko ju” – pod kre śli ła.

„Fo ka wy pły wa jąc na pla żę,
mu si zna leźć tam spo kój, a na -
sze wy brze że jest dość za lud nio -
ne. Jed nak fo ki ja koś so bie ra -
dzą. Ostat nio wi dzia no sta -
do oko ło 30 fok przy uj ściu Wi sły
na tzw. Me wiej Ła sze. Nie jest
ona po łą czo na z lą dem, dla te go
po sta no wi ły wła śnie tam się wy -
le gi wać” – po wie dzia ła.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA

W POLSCE – WWW.NAUKA

WPOLSCE.PAP.PL
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Bubas, Unda Marina i Fok, czyli
helscy pomocnicy naukowców
Li de ru ją cy gru pie Bu bas, es toń skie czter na sto lat ki: Ewa, Ania, Aga ta, szwedz ka Un da Ma ri na i naj -
młod szy Fok, to „miesz kań cy” hel skie go Fo ka rium. Ich cyr ko we sztucz ki są atrak cją dla tu ry stów,
a na ukow com po zwa la ją np. spraw dzić czy fo ki wi dzą świat ko lo ro wo. 

FOT. STOCK. XCHNG / KLANGKULT

FOT. STOCK. XCHNG /
NORDWEST-KRANKENHAUS
SANDERBUSCH
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Ni gdy wcze śniej tak do kład -
nie nie wi dzie li śmy po -
wierzch ni in nej pla ne ty – mó -
wi Ka rol Wój cic ki, astro nom
z Cen trum Na uki Ko per nik
w War sza wie, o pierw szych
zdję ciach wy so kiej roz dziel -
czo ści z ła zi ka Cu rio si ty uka -
zu ją cych for ma cje skal ne
Mar sa. 

Udo stęp nio na w po nie dzia łek
przez agen cję ko smicz ną NA SA
ko lo ro wa „pocz tów ka z Mar sa”,
jak na zy wa ją Reu ters, to zdję cie
skal ne go wznie sie nia o struk tu -
rze war stwo wej, na ba da niu któ -
re go skon cen tru ją się na ukow cy,
po szu ku jąc che micz nych śla dów
ży cia na Czer wo nej Pla ne -
cie – pi sze agen cja.

„To ko lej ny krok po ka zu ją cy
moż li wo ści Cu rio si ty” – ko men -
tu je w roz mo wie z PAP Ka rol
Wój cic ki.

Jak mó wi, zdję cie uka zu je
pierw szy głów ny cel ła zi ka – do -
ce lo wo Cu rio si ty ma do trzeć wła -
śnie do struk tur na wznie sie niu
ze zdję cia. Aby tam do je chać,
po jazd bę dzie mu siał po ko nać
kil ka na ście ki lo me trów. „To czy -
ni mi sję ła zi ka wy jąt ko wo am bit -
ną, ale wy da je się to osią gal -
ne” – po wie dział eks pert.

Ko smicz ny ła zik prze ka zał ob -
ra zy wy raź nych warstw u pod -
staw wy so kie go na 5 km wznie -
sie nia, któ re usy tu owa ne jest
na dnie za głę bie nia zwa ne go
Kra te rem Ga le, gdzie Cu rio si ty

wy lą do wał 6 sierp nia.
Wcze śniej sze zdję cia, wy ko -

na ne z or bi ty pla ne ty, uka zu ją
war stwy skal ne, któ re zda ją się
za wie rać gli ny i in ne mi ne ra ły
uwod nio ne (tzw. hy dra ty), któ -
rych skład wska zy wać mo że
na nie gdy siej szą obec ność wo -
dy.

Po przed nie mi sje ba daw cze
NA SA do star czy ły moc nych do -
wo dów na to, że w prze szło ści
na po wierzch ni pla ne ty znaj do -
wa ła się wo da – pi sze Reu -
ters. – Cu rio si ty ma za za da nie
po szu ki wać sub stan cji or ga nicz -
nych i in nych śla dów związ ków
che micz nych uzna wa nych za ko -
niecz ne do roz wo ju ży cia mi kro -
bio lo gicz ne go.

Rów nież w po nie dzia łek ła zik
na dał wia do mość z gra tu la cja mi
dla ze spo łu kie ru ją ce go pro jek -
tem Cu rio si ty od sze fa NA SA
Char le sa Bol de na, co by ło de -
mon stra cją spraw no ści sys te mu
te le ko mu ni ka cyj ne go wy ko rzy -
stu ją ce go dwa ame ry kań skie
sa te li ty or bi tu ją ce wo kół Mar sa.

„Po raz pierw szy usły sze li śmy

ludz ki głos re trans mi to wa ny
do nas z po wro tem z in nej pla ne -
ty” – po wie dział głów ny in ży nier
NA SA do spraw te le ko mu ni ka cji
zwią za nej z mi sją na Mar sa,
Chad Edwards.

Zda niem astro no ma z Cen -
trum Na uki Ko per nik w War sza -
wie, prze sła nie gło su na Mar sa
i z po wro tem to cie ka wost ka, ale
do hi sto rii wy po wiedź ta ra czej
nie przej dzie. Świat za pa mię ta
naj wy żej sło wa wy po wie dzia ne
przez pierw sze go czło wie ka, któ -
ry sta nie na Mar sie. „A ta ki czło -
wiek być mo że już się uro -
dził” – ma na dzie ję Ka rol Wój cic -
ki.

Ce lem mi sji Cu rio si ty jest po -
szu ki wa nie śla dów ży cia na Mar -
sie. Jest to naj no wo cze śniej szy
i za ra zem naj droż szy ro bot, któ -
ry wy lą do wał na Czer wo nej Pla -
ne cie. Je go mi sja po trwa 98 ty -
go dni i ma kosz to wać w su mie
2,5 mld do la rów. 

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

11Świat

Reklama

Astronom: wcześniej nie widzieliśmy
tak dokładnie powierzchni innej planety
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O śmier ci astro nau ty po in for -
mo wa ła je go ro dzi na. Zgon na -
stą pił po ope ra cji wsz cze pie nia
by -pas sów, któ rej Arm strong
pod dał się na po cząt ku sierp nia.

20 lip ca 1969 ro ku ja ko do -
wód ca stat ku ko smicz ne go
Apol lo 11 do ko nał on pierw sze -
go lą do wa nia na Księ ży cu i ja ko
pierw szy czło wiek w hi sto rii po -
sta wił sto pę na po wierzch ni
Srebr ne go Glo bu. Wy po wie dział
wte dy pa mięt ne zda nie: „To ma -
ły krok dla czło wie ka, ale wiel ki
krok dla ludz ko ści”.

Bli sko trzy go dzin ny spa cer
Arm stron ga i Edwi na „Buz za” Al -
dri na po Księ ży cu, pod czas któ -
re go astro nau ci zbie ra li frag -
men ty skał, ro bi li zdję cia i prze -
pro wa dza li eks pe ry men ty, z za -
par tym tchem oglą da ły na ekra -
nach te le wi zo rów set ki mi lio nów
lu dzi na ca łym świe cie. Arm -

strong miał wte dy pra wie 39 lat.
Uro dził się 5 sierp nia 1930 ro -

ku w Wa pa ko ne ta w sta nie
Ohio. Od dzie ciń stwa pa sjo no -
wał się lot nic twem, a li cen cję pi -
lo ta zdo był szyb ciej niż pra wo
jaz dy, w wie ku za le d wie 16 lat.
Stu dia na wy dzia le in ży nie rii lot -
ni czej prze rwa ła woj na ko re ań -
ska. Słu żył w niej ja ko pi lot lot -
nic twa ma ry nar ki wo jen nej,
a po woj nie pra co wał ja ko pi lot -
-ob la ty wacz.

W 1958 ro ku woj sko wy ty po -
wa ło go do pro gra mu za ło go -
wych lo tów ko smicz nych. Czte ry
la ta póź niej zo stał przy ję ty
do Na ro do wej Agen cji Ae ro nau -
ty ki i Prze strze ni Ko smicz nej
(NA SA). Pierw szy lot w ko smos
od był za le d wie trzy la ta
przed wy pra wą na Księ życ,
w 1966 ro ku, ja ko do wód ca
stat ku Ge mi ni 9.

Wy pra wa na Księ życ by ła dla
Arm stron ga ostat nim lo tem
w ko smos. Po po wro cie na Zie -
mię otrzy mał sta no wi sko wi ce -
sze fa ae ro nau ty ki w NA SA, wią -
żą ce się z pra cą za biur kiem.
Po ro ku zre zy gno wał i roz po czął
ka rie rę wy kła dow cy aka de mic -
kie go na Uni wer sy te cie w Cin cin -
na ti, w sta nie Ohio.

In for mu jąc w so bo tę o śmier -
ci astro nau ty, ro dzi na Arm stron -
ga za ape lo wa ła o uczcze nie nie
tyl ko je go osią gnięć, ale i skrom -
no ści. „Na stęp nym ra zem, gdy
wyj dziesz na dwór w bez chmur -
ną noc i zo ba czysz śmie ją cy się
do cie bie Księ życ, po myśl o Ne -
ilu Arm stron gu i mru gnij do nie -
go” – na pi sa no w wy da nym ko -
mu ni ka cie.

Pre zy dent USA Ba rack Oba -
ma uznał zmar łe go za „jed ne go
z naj więk szych ame ry kań skich
bo ha te rów, nie tyl ko swo ich, ale
wszech cza sów”. Na wią zu jąc
do słyn ne go zda nia, któ re Arm -
strong wy po wie dział krót ko
po lą do wa niu na po wierzch ni
Księ ży ca, pre zy dent po dzię ko -
wał mu też za „po ka za nie świa tu
po tę gi ma łe go kro ku”.

Astro nau ci Edwin Al drin i Mi -
cha el Col lins, któ rzy to wa rzy szy li
Arm stron go wi w lo cie na Księ -
życ, pod kre śla ją je go skrom ność
i wy jąt ko we zdol no ści przy wód -
cze. „Za bra kło wiel kie go orę -
dow ni ka i czo ło wej po sta ci pro -
gra mu ko smicz ne go” – pod kre -
ślił Al drin, któ ry na Srebr nym
Glo bie sta nął ja ko dru gi czło -
wiek w hi sto rii.

Hołd Arm stron go wi – „jed ne -
mu z wiel kich ame ry kań skich
od kryw ców” – zło żył tak że szef
NA SA Char les Bol den. „Jak dłu -
go bę dą uka zy wa ły się pod ręcz -
ni ki hi sto rii, tak dłu go bę dzie
w nich miej sce dla Ne ila Arm -
stron ga, któ ry po zo sta nie w pa -
mię ci ja ko wy ko naw ca pierw -
sze go ma łe go kro ku ludz ko ści
w świe cie wy kra cza ją cym po -
za nasz wła sny” – po wie dział.

Ge ne rał Mi ro sław Her ma -
szew ski, pierw szy i do tych czas
je dy ny pol ski ko smo nau ta, po -
wie dział w re ak cji na śmierć
Arm stron ga, że „od szedł czło -
wiek, ale czyn po zo stał”. Do dał,
że miał oka zję po znać go oso bi -
ście. Her ma szew ski opi sał Arm -
stron ga ja ko czło wie ka bar dzo
skrom ne go i bar dzo mą dre go,
któ ry „zda wał so bie spra wę, że
jest pierw szy i po zo sta nie już
w hi sto rii na szej pla ne ty na za -
wsze”.

Zmar łe go ame ry kań skie go
astro nau tę wspo mi na ją tak że
pol scy na ukow cy.

„Peł nił ogrom ną ro lę ja ko po -
pu la ry za tor astro nau ty ki, astro -
no mii, lot nic twa, tech ni ki,
wszyst kie go co no wo cze sne
i współ cze sne, a jed no cze śnie
prze szy te go my ślą hu ma ni stycz -
ną” – po wie dział wi ce pre zes Pol -
skie go To wa rzy stwa Astro no -
micz ne go dr hab. Ma ciej Mi ko ła -
jew ski.

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Ba -
dań Ko smicz nych i Sa te li tar nych
PAN prof. Piotr Wo lań ski za uwa -
żył, że tak jak Mi ko łaj Ko per nik
udo wod nił, że nie wszyst ko krę ci
się wo kół Zie mi, tak póź niej Ne il
Arm strong po ka zał, że Zie mia
jest tyl ko okru chem w czer ni ko -
smo su.

Przy po mniał, że dzię ki mi sji
Arm stron ga spro wa dzo no
na Zie mię pierw sze prób ki
z Księ ży ca, któ re zna czą co roz -
sze rzy ły wie dzę na te mat ca łe go
wszech świa ta. „To, co dzi siaj
wie my o Zie mi i ota cza ją cej nas
prze strze ni by ło wy ni kiem
współ za wod nic twa w la tach 60.
w pod bo ju ko smo su mię dzy Sta -
na mi Zjed no czo ny mi i Związ -
kiem Ra dziec kim” – za zna czył
Wo lań ski.

Dr Krzysz tof Zioł kow ski z war -
szaw skie go Cen trum Ba dań Ko -
smicz nych PAN uka zu je Arm -
stron ga ja ko sym bol, czło wie ka,
któ ry ja ko pierw szy w hi sto rii
„po sta wił sto pę na in nym niż Zie -

mia cie le nie bie skim” i tym sa -
mym wpi sał się w mit o De da lu
i Ika rze.

„(Ten) mit (...) jest cią gle ży -
wy. Cią gle chce my się wzbi jać
po nad Zie mię, prze kra czać
gra ni ce, osią gać nie osią gal -
ne itd. Do ta kich lu dzi na le żał
wła śnie Ne il Arm strong, stąd
też je go ro la w na szej kul tu -
rze na trwa łe się za pi sa ła
i bę dzie trwać” – pod kre ślił
Zioł kow ski.

PAP – NAUKA W POLSCE
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Zmarł Ne il Arm strong – pierw szy czło wiek na Księ ży cu 
Neil Armstrong, legendarny amerykański astronauta, który jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu, zmarł w sobotę wskutek komplikacji po operacji serca.
Odszedł bohater wszech czasów – oświadczył prezydent USA Barack Obama. 

FOT. STOCK. XCHNG /
MICHAEL LORENZO

FOT. STOCK. XCHNG /
VAU GHAN WIL LISFOT. STOCK. XCHNG / RI CHARD STY LES



Brow nie to chy ba ulu bio ne
cia sto Ame ry ka nów, je dzo ne
na co dzień – bez szu ka nia ku
te mu spe cjal nej oka zji. Wy -
róż nia się tym, że jest dość
pła skie i gę ste w kon sy sten -
cji. A to za spra wą nie wiel kiej
za war to ści mą ki i du że go do -
dat ku cze ko la dy. 

Hi sto ria te go cia sta się ga aż
XIX wie ku, by ło więc du żo cza su
aby prze pis udo sko na lać i mo dy -
fi ko wać na nie skoń czo ną ilość
spo so bów. Do brow nie pa su je
nie mal każ dy do da tek – orze chy,
owo ce, ba ka lie, kre my, kon fi tu ry,
ma sło orze cho we. Nie któ rzy ro -
bią na wet brow nie z żel ka mi! 

Mo je dwie pro po zy cje rów nież
za wie ra ją cie ka we skład ni -

ki – pysz ny, słod ki kaj mak oraz,
uwa ga, pi wo! Obie wer sje są
prze pysz ne. 

BROW NIE PIW NE
4 jaj ka
240 ml ole ju
60 ml mle ka
100 g cu kru
180 g mą ki
ły żecz ka so li
ły żecz ka prosz ku do pie cze nia
80 g ka kao
170 g cze ko la dy
pusz ka kaj ma ku
120 g po sie ka nych orze chów

la sko wych
Cu kier, ka kao, jaj ka, olej

i mle ko zmie szaj w mi sce. Roz -
puść cze ko la dę, zo sta wia jąc kil -

ka ma łych ka wał ków. Do daj mą -
kę z prosz kiem i roz to pio ną cze -
ko la dą, do kład nie wy mie szaj
wszyst kie skład ni ki. Wsyp po ło -
wę orze chów. Wy lej 2/3 ma sy
na pro sto kąt ną blasz kę o wy -
mia rach ok. 30 X 23 cm. Piecz
12 mi nut w pie cu na grza nym
do 175 stop ni. Po upły wie te go
cza su, wyj mij cia sto, wy lej i wy -
rów naj na je go wierz chu ma sę
kaj ma ko wą, po czym łyż ką na -
kła daj na nią resz tę cia sta. Po -
syp orze cha mi i cze ko la dą, po -
mie szaj ze so bą gór ne war stwy
no żem, aby utwo rzy ło się coś
na wzór mar mu ru. Kon ty nu uj
pie cze nie ok 30 mi nut, aż we -
tknię ty w cia sto pa ty czek wyj -
dzie su chy.

PIW NE BROW NIE:

100 g cze ko la dy (de se ro wa
lub gorz ka)

100 g ma sła
125 g mą ki
4 czu ba te ły żecz ki ciem ne go

ka kao
szczyp ta so li
4 jaj ka
szklan ka mio do we go pi wa
100 g ciem ne go cu kru
ły żecz ka roz pusz czal nej ka wy
Ma sło, ka wę i cze ko la dę roz -

puść na ma lut kim ogniu. Do daj
pi wo, wy mie szaj i od staw
do osty gnię cia. W du żej mi sce
ubij na pu szy stą ma sę jaj ka
z cu krem. W dru giej mi sce wy -
mie szaj su che skład ni ki. De li -
kat nie po łącz ma sę piw no -cze -
ko la do wą z jaj ka mi, na stęp nie
z su chy mi skład ni ka mi. Prze lej
do kwa dra to wej fo rem ki i piecz

25-30 mi nut w pie kar ni ku na -
grza nym do 175 stop ni. Cia sto
po win no się ściąć, ale na dal
być wil got ne. Wyj mij cia sto
z pie kar ni ka i wy studź w fo rem -
ce. Kie dy bę dzie już chłod ne ła -
two da się po kro ić. 

TEKST/FOT. JAN KA PO MIA NOW SKA
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„Za czy na się se zon in ten syw -
nych mi gra cji. Nie któ re boć ki
na te re nie wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go już ru szy ły w stad -
kach li czą cych po kil ka – kil ka -
dzie siąt sztuk. In ne wciąż pa ra -
du ją, po lu ją na pła zy, gry zo nie.
Ale i one po wo li się zbie ra -
ją” – mó wi za ło ży ciel Gru py Eko -
Lo gicz nej, Ire ne usz Ka łu ga.

POD GLĄ DA CZE 
BO CIA NÓW

Ka łu ga za chę ca do ob ser wa -
cji boć ków zwłasz cza, gdy zbie -
ra ją się one w sta da li czą ce na -
wet po kil ka dzie siąt – kil ka set
osob ni ków. Pa trząc przez lor net -
kę lub obiek tyw apa ra tu fo to gra -
ficz ne go moż na też od czy ty wać
nu me ry na ob rącz kach, obec -
nych na no gach nie któ rych pta -
ków. Da ne te moż na po tem wy -
słać do Sta cji Or ni to lo gicz nej
w Gdań sku (http://www. stor nit.
gda. pl/start. html). Oprócz nu -
me ru waż ny jest m. in. ko lor ob -
rącz ki, a tak że da ta i miej sce
spo tka nia pta ka. Sta cja od pi sze,
kto i gdzie bo cia na za ob rącz ko -
wał.

„Ob rącz ko wa nie nie mia ło by
sen su bez or ni to lo gów -ama to -
rów, któ rzy bo cia ny ob ser wu ją
i od czy tu ją z ob rą czek ich nu me -
ry – mó wi Ka łu ga. – Ak tyw ność
ob ser wa to rów z róż nych stron
świa ta, zwłasz cza w se zo nie mi -
gra cji, po zwa la usta lić, ja ką dro -
gę prze by wa ją te pta ki. Dzię ki te -
mu le piej po zna je my ich bio lo -
gię i eko lo gię, roz po zna je my
miej sca że ro wa nia”.

„Naj wspa nial sze jest, kie dy
do sta je my in for ma cje z da le kich
prze lo tów. Zda rza się też – choć

rzad ko – do stać na wet kil ka na -
ście in for ma cji na te mat jed ne -
go pta ka. To po zwa la oce nić, jak
dłu go bo cia ny ży ją, ile lat zaj mu -
ją jed no gniaz do, kie dy je zmie -
nia ją. Zbie ra nie ta kich da nych
jest pa sjo nu ją ce, przy po mi -
na pra cę de tek ty wa” – za pew nia
Ka łu ga.

In for ma cja od ob ser wa to rów
po zwa la też wy ty po wać miej sca,
w któ rych pta kom mo że coś gro -
zić. „Je śli znaj dzie my mar twe go
bo cia na pod słu pem ener ge tycz -
nym, war to zdjąć mu ob rącz kę
i ode słać do sta cji. To po zwa la
wy ty po wać nie bez piecz ne dla
bo cia nów miej sca, a po tem na -
wią zać kon takt z ener ge ty ka mi
i za bez pie czyć słu py tak, by pta -
ki na nich nie gi nę ły” – tłu ma czy
przy rod nik.

OB RĄCZ KO WA NIE 
I LI CZE NIE

W tym ro ku Ka łu ga zor ga ni zo -
wał pierw szą ak cję ob rącz ko wa -
nia bo cia nów na te re nie po wia tu
sie dlec kie go. Wraz z gru pą wo -
lon ta riu szy za ob rącz ko wał 113
mło dych w trzech gmi nach
na te re nie po wia tu sie dlec kie go
i w jed nej – łu kow skie go. Za czę -
li pod ko niec czerw ca, kie dy
mło de pta ki, na wet spło szo ne,
nie są jesz cze w sta nie opu ścić
gniaz da. Część ob rą czek prze ka -
zał prof. Le szek Je rzak z Uni wer -
sy te tu Zie lo no gór skie go, resz tę
ku pi li wo lon ta riu sze. Ka łu ga za -
po wia da, że w przy szłym ro ku
za ob rącz ku je co naj mniej dwie -
ście ko lej nych pta ków. „Są dzę,
że za rok al bo dwa do sta nę in for -
ma cje zwrot ne na te mat boć -
ków z po wia tu sie dlec kie go. Im

wię cej ich za ob rącz ku je my, tym
wię cej bę dzie my o nich wie -
dzieć” – mó wi au tor al bu mu
„Bo cian”.

Przy rod nik po in for mo wał rów -
nież o wy ni kach li cze nia bo cia -
nów, ja kie zor ga ni zo wał w mi ja -
ją cym se zo nie na te re nie po wia -
tu sie dlec kie go. Na te re nie 13
gmin na li czo no w su mie 539
gniazd, a w nich – 471 bo cia -
nich par. Z te go 400 przy stą pi ło
do lę gu i wy cho wa ło 1092 mło -
de.

„W po rów na niu z la ta mi 2011
i 2004, dla któ rych ma my wia ry -
god ne da ne, ob ser wu je my sta ły
spa dek licz by par lę go wych. Wi -
dać też, że w bie żą cym ro ku sto -
sun ko wo mniej jest osob ni ków
mło dych” – mó wi. Zda niem
przy rod ni ka dzie je się tak m. in.

z po wo du nie ko rzyst nych wa run -
ków at mos fe rycz nych, dość póź -
ne go przy lo tu i nie za wsze do -
brych wa run ków tuż po wy lę gu
mło dych. Świa to we li cze nie od -
by wa się co de ka dę, ostat -
nio – w 2004. Wy ni ka z nie go,
że w Pol sce ży je ok. 52 tys. par
lę go wych bo cia na bia łe go. Po -
pu la cja woj. ma zo wiec kie go sza -
co wa na jest na ok. 7,2 tys. par.

PO GO TO WIE
Wraz z człon ka mi Gru py Eko -

Lo gicz nej Ka łu ga pro wa dzi in ter -
wen cje zwią za ne z bo cia na -
mi – za bez pie cza gniaz da i or ga -
ni zu je mo der ni za cję słu pów
ener ge tycz nych, by nie gro zi ły
po ra że niem pta ków, któ re chcą
tam przy siąść. „Kie dy mło de
uczą się la tać, ma my du żo sy -
gna łów z te re nu na te mat pta -
ków kon tu zjo wa nych, zwłasz cza
wsku tek po ra żeń prą dem
na słu pach śred nie go na pię cia,
na tzw. roz łącz ni kach i na sta -
cjach trans for ma to ro wych.
W cią gu trzech ty go dni na prze -
ło mie lip ca i sierp nia mie li śmy
45 ta kich in ter wen cji. Uda ło się
po now nie wy pu ścić na wol ność
aż 29 pta ków” – opo wia da.

Ka łu ga za zna cza, że w ra zie
zna le zie nia po ra żo ne go prą dem
pta ka naj le piej jest szu kać po mo -
cy w urzę dach gmi ny (w wy dzia -
łach śro do wi ska i rol nic twa), sta -
ro stwach al bo w biu rach Re gio -
nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi -
ska. Po moc ni by wa ją stra ża cy,
po li cjan ci i straż miej ska. Moż -
na też szu kać kon tak tu z ośrod -
ka mi re ha bi li ta cji zwie rząt.

„Cza sa mi do cho dzi jed nak
do sy tu acji, w któ rej urzęd ni cy
od bi ja ją pi łecz kę, a kon tu zjo wa -
ne zwie rzę cze ka na po moc.
W mia rę moż li wo ści na le ży się
wte dy po sta rać, by po ra żo ny prą -
dem ptak nie le żał przez wie le
go dzin na upa le bez wo dy. Prze -
trzy my wa nie kon tu zjo wa nych
zwie rząt w go spo dar stwie nie
jest jed nak do brym wyj ściem.
Naj le piej jest zna leźć in sty tu cję,
któ ra za gwa ran tu je opie kę lub
ewen tu al ną re ha bi li ta cję” – za -
uwa ża Ka łu ga.

„Zda rza się też, że po ra żo ny
prą dem bo cian do cho dzi do sie -
bie już w kil ka na ście mi nut, cza -
sa mi do kil ku go dzin. Dla te -
go – za nim za alar mu je my służ -
by – le piej przez ja kiś czas po ob -
ser wuj my zwie rzę. Być mo że je -
go stan się po pra wi i po pro stu
od le ci. Je śli zaś zna le zio ny ptak

ma zła ma ną no gę al bo no gi, lub
skom pli ko wa ne, kil ku dnio we
zła ma nia most ka al bo skrzy -
deł – naj czę ściej nie uda je się go
wy le czyć. W każ dym przy pad ku
naj le piej zwró cić się o po moc
do le ka rza we te ry na rii. Tyl ko on
umie oce nić, w ja kim sta nie
znaj du je się zwie rzę, i zde cy do -
wać o je go lo sie” – mó wi Ka łu -
ga.
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Przyrodnik: czas bocianich sejmików
to dobra okazja do obserwacji
Jak zwykle w końcu sierpnia bociany, które spędziły w Polsce lato, zaczynają się zbierać do odlotu. To dobry moment do ich obserwacji
i czytania obrączek ornitologicznych. 

FOT. STOCK. XCHNG / ANDREAS KRAPPWEIS

FOT. STOCK. XCHNG
/ JEROEN VAN DE

SANDE

FOT. STOCK. XCHNG / RODOLFO BELLOLI



W upal ne dni pij my wo dę
i uni kaj my al ko ho lu, za ku py
rób my ra no lub wie czo rem
a sa mo chód schła dzaj my
przed jaz dą – ra dzą eks per ci.
Za to klesz czy mo że my oba -
wiać się mniej niż zwy kle.
One rów nież nie lu bią upa łów
i uni ka ją na sło necz nio nych
miejsc. 

„Tem pe ra tu ra opty mal na dla
na sze go or ga ni zmu to 20-24
stop nie Cel sju sza” – po wie dział
PAP dr An drzej Kę dzior ski z Wy -
dzia łu Bio lo gii i Ochro ny Śro do -
wi ska Uni wer sy te tu Ślą skie go.

Dla te go spe cja li ści ra dzą, że
aby unik nąć ne ga tyw nych skut -
ków zdro wot nych, w upal ne dni
na le ży po zo stać w do mu mię dzy
godz. 10 a 16, za ku py ro bić ra no
lub wie czo rem i no sić luź ne
ubra nia. Oso by pra cu ją ce na ze -
wnątrz po win ny się re gu lar nie
chło dzić, ro bić czę ste prze rwy
w pra cy. Cho rzy na prze wle kłe
cho ro by mu szą pa mię tać o sys -
te ma tycz nym przyj mo wa niu le -

ków za or dy no wa nych przez le ka -
rza.

„Nasz or ga nizm nie dys po nu -
je in ny mi moż li wo ścia mi od da -
wa nia cie pła, niż na dro dze pa -
ro wa nia. Dla te go trze ba du żo
pić” – po wie dział PAP dr An -
drzej Kę dzior ski z Wy dzia łu Bio -

lo gii i Ochro ny Śro do wi ska Uni -
wer sy te tu Ślą skie go. Zda niem
uczo ne go naj lep sza bę dzie wo -
da mi ne ral na, mo że być lek ko
oso lo na. Moż na się gnąć rów -
nież po her ba tę czy ka wę, ale
nie za moc ną.

Zda niem spe cja li stów z Wo je -

wódz kiej Sta cji Po go to wia Ra -
tun ko we go w War sza wie, trze ba
pić na wet trzy -czte ry li try wo dy,
ale w ma łych por cjach. Je dze nie
po win no być lek ko straw ne. Naj -
le piej, je śli w ja dło spi sie bę dzie
du żo wa rzyw i owo ców.

Dokończenie na str. 16
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Reklama

Eksperci: w upalne dni pijmy
dużo, ale unikajmy alkoholuFOT. STOCK. XCHNG /

KONSTANTY PALUCHOWSKI

Reklama



Dokończenie ze str. 15

Zgod nie z za le ce nia mi kar dio -
lo gów, oso by, któ re od czu wa ją
dusz no ści, bó le w klat ce pier sio -
wej, ko ła ta nie lub nie rów ne bi cie
ser ca, al bo ma ją mrocz ki
przed ocza mi, po win ny zgło sić
się do le ka rza. Oso by star sze
oraz z cho ro ba mi ukła du krą że -
nia po win ny ogra ni czyć wy cho -
dze nie na dwór, kie dy słoń ce
ope ru je naj moc niej. Jak po ka zu -
ją sta ty sty ki, w cza sie upa łów
po go to wie naj czę ściej wzy wa ne
jest do star szych osób, któ re
pod czas naj więk sze go go rą ca
ro bią za ku py i wra ca ją do do mu
z cięż ki mi tor ba mi. Ta kie po ste -
po wa nie mo że skoń czyć się za -
słab nię ciem.

Ry zy kow ne mo że oka zać się
rów nież wsia da nie do na grza ne -
go na słoń cu sa mo cho du, w któ -
rym tem pe ra tu ra się gać mo że
60-80 st. C. Za nim się wsią dzie,
na le ży ta ki sa mo chód prze wie -
trzyć i zmniej szyć tem pe ra tu rę.
Je śli włą cza my w au cie kli ma ty -
za cję, to też nie po win na ona
chło dzić zbyt moc no.

Na po waż ne kon se kwen cje
zdro wot ne na ra ża ją się rów nież
oso by, któ re pod czas upa łów się -
ga ją po al ko hol. „Pi cie al ko ho lu
w cza sie upa łów jest bar dzo nie -
bez piecz ne i mo że pro wa dzić
do po waż nych kon se kwen cji
zdro wot nych, a na wet do zgo -
nu” – prze strze ga ją spe cja li ści
z Wo je wódz kiej Sta cji Po go to wia
Ra tun ko we go w War sza wie.

Jed nak upa ły mo gą mieć też
swo je do bre stro ny. Ucze ni wy ja -
śnia ją, że w upal ne dni i w na sło -
necz nio nych miej scach praw do -
po do bień stwo uką sze nia przez
klesz cza jest znacz nie mniej sze.
Pa ję cza ki te nie lu bią upa łów,
dla te go naj bez piecz niej jest

w go dzi nach 11-17, kie dy tem -
pe ra tu ra jest naj wyż sza.

Dr hab. An na Ba jer z Za kła du
Pa ra zy to lo gii Uni wer sy te tu War -
szaw skie go pod kre śli ła w roz mo -
wie z PAP, że zmniej szo na przez
upał ak tyw ność klesz czy nie zwal -
nia nas jed nak z za cho wa nia czuj -
no ści. Jak za zna czy ła, la tem szu ka -
my cie nia, a klesz cze na wet w upa -
ły w za cie nio nych, wil got nych miej -
scach cze ka ją na swo je ofia ry.
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lll Po me czu tramp ka -
rzy tre ner mó wi do jed ne -
go z chłop ców z dru ży ny:

– Czy wiesz co to jest

współ pra ca? Co to jest ze -

spół?

Chłop czyk po ta ku je.

– A czy ro zu miesz jak

waż ne jest to, że by śmy ra -

zem wy gra li?

Chłop czyk znów przy ta ku je.

– Więc, kie dy sę dzia od -

gwiz du je twój faul, ro zu -

miesz, że nie wol no się

z nim kłó cić, prze kli nać

i ko pać go?

Ma ły pił karz znów po kor -

nie ki wa gło wą ze zro zu -

mie niem.

– W po rząd ku – mó wi

tre ner. – To te raz idź, pro -

szę, i wy tłu macz to swo jej

ma mie.

lll Dy rek tor szko ły
prze cho dzi ko ry ta rzem
obok kla sy, z któ rej sły -
chać strasz ny wrzask.
Wpa da, ła pie za rę kaw naj -

gło śniej wrzesz czą ce go, wy -

cią ga go na ko ry tarz i sta -

wia w ką cie. Po chwi li z kla -

sy wy cho dzi ko lej nych

trzech mło dzia nów, któ rzy

py ta ją:

– Czy mo że my już iść

do do mu?

– A z ja kiej ra cji?

– No... prze cież sko ro

nasz no wy pan od ma te ma -

ty ki stoi w ką cie, to chy ba

lek cji nie bę dzie, praw da?

lll Oj ciec py ta sy na: 
– Co ro bi li ście dziś

na ma te ma ty ce? 

– Szu ka li śmy wspól ne go

mia now ni ka. 

– Coś po dob ne go! Kie dy

ja by łem w szko le, też szu -

ka li śmy wspól ne go mia -

now ni ka! Że też nikt go

do tej po ry nie zna lazł...

lll Ko lej ka w ap te ce.
Pierw szy klient pod cho -

dzi do okien ka, da je re cep -

tę, ap te karz mó wi mu:

– 320 zło tych pro szę.

Dru gi pod cho dzi, da je re -

cep tę, ap te karz mó wi mu:

– 340 zło tych.

Trze ci pod cho dzi, ap te -

karz mó wi mu:

– 390 zło tych.

Czwar ty fa cet w ko lej ce

się lek ko pod de ner wo wał

i mó wi:

– Pa nie mgr, wszy scy

idzie my od te go sa me go le -

ka rza, wszy scy ma my ta ki

sam lek na re cep cie, dla -

cze go jed ni pła cą mniej,

a in ni wię cej? Mgr od po wia -

da:

– No wie pan, ma my ta -

ki kod z le ka rzem, ta ką

umo wę....

Fa cet się zde ner wo wał

i mó wi:

– Pa nie, niech pan nam

po wie co to za lek, dla cze go

ma in ną ce nę? Na re cep cie

by ło na pi sa ne: CC

NWCMJDMCC CC. Klien ci

za czę li ner wo wo na ci skać

na ap te ka rza, bar dzo chcie -

li że by im prze czy tał co to

ozna cza, co to za le kar -

stwo... W koń cu ap te karz

pod wpły wem na ci sku za -

czął czy tać z ru mień ca mi

na twa rzy:

– Cześć Cze siek, Nie

Wiem Co Mu Jest, Daj Mu

Co Chcesz, Cześć Cze siek.

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

Ką cik po etyc ki
Prezentujemy dziś wiersze autorstwa Rafała Grzywnowicza.

Autor urodził się w Bartoszycach. Rocznik „77. Ukończył
wydział Historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie. Jest już po debiucie – we wrześniu 2011 roku
wydał swój pierwszy tomik poezji pt. „Rozdarci”. Znajduje
się w nim zbiór wierszy miłosnych,  poezji o Bogu, poezja

o przyjaźni, o życiu i śmierci. Każdy odnajdzie coś dla siebie.
Jest również dziennikarzem obywatelskim, ponieważ słowo
pisane to jego pasja. Szkoli się, doskonali swój warsztat.

Pracuje nad nowymi wierszami.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość

na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją
na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Plot ka
Ty wiesz o tym daw no
ja uszom nie wie rzę

uśmie chasz się szcze rze
ma sku jąc swój gniew

nie wiesz, co ro bić
a ja się czer wie nię
idziesz z tym da lej
od ucha do ucha
przez usta do ust

ge sty ku lu jąc rę ka mi
śmia ły mi czy na mi
i na nic ma groź ba
uci chła też proś ba
wiem o tym do brze
że nic nie po mo że

bo cóż ko mu po tym
że nie two ja to spra wa

Ku To bie
Ko cham

Lu bię
Sza nu ję

ko goś ko cha jąc
nie za wsze lu bię

ale cie bie na pew no sza nu ję

Eksperci: w upalne dni pijmy
dużo, ale unikajmy alkoholu
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