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W dru giej po ło wie 2012 ro -
ku In spek cja SZW I Be la -
sting skon tro lu je 100 biur
pra cy, któ re naj bar dziej nie
prze strze ga ją pra wa.

Mi ni ster Kamp ze Spraw So -
cjal nych w mar cu 2012 ro ku
ogło sił, że trze ba za koń czyć
funk cjo no wa nie „zło śli wych”
biur pra cy. Mi ni ster kła dzie na -
cisk na do cho dze nie i eg ze -
kwo wa nie praw, biu ra mu szą
też mieć od po wied nie cer ty fi -
ka ty, któ rych ja kość rów nież
mu si się pod wyż szyć.

Mi ni ster Kamp do Twe de Ka -
mer na pi sał: „Nad uży cia w bran -
ży biur pra cy mu szą się skoń -
czyć. Ro bi my już du żo w tym kie -
run ku, ale jest po trzeb nych jesz -
cze wię cej sta rań. Ra zem da my
ra dę po ło żyć kres zbyt ni skim
pła com w biu rach pra cy, nie pła -
ce niu so cjal nych pre mii, wy ko -
rzy sty wa niu lu dzi i nie uczci wym
spo so bom kon ku ren cji.” Rów -
nież Bruls twier dzi, że „ trze ba
szyb ko i sku tecz nie te pro ble my
roz wią zać. Ta ka po li ty ka szyb ko
zruj nu je uczci we biu ra pra cy.”
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Kon tro le w nie uczci wych biu rach pra cy
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Od 1 stycz nia 2013 ro ku pra -
wo do zorg to esla gu bę dzie
za leż ne od wy so ko ści do cho -
du. Kto ma za du ży do chód
do sta nie mniej do dat ku al bo
nie do sta nie go w ogó le.

Pra wo od no śnie do dat -
ku bę dzie zmie nio -
ne w związ ku ze
spraw dza -

niem do cho du. Zmia na ta mó wi,
że oso ba nie bę dzie mia ła pra wa
do do dat ku, je śli jej ma ją tek bę -
dzie wyż szy niż ten z box 3 w roz -
li cze niach plus 80 000 eu ro. Bę -
dzie to do ty czy ło lat od 2013 ro -
ku wzwyż. Spraw dza nie do cho -

du do do dat ku
bę dzie li -

c z o  -

ne od 1 stycz nia ro ku, któ re go
do da tek do ty czy.

W 2012 ro ku do pusz czal ne
do cho dy to 21  139 eu ro dla
osób sa mot nych. Dla part ne -
rów li czy się po dwój nie. Dla
osób po wy żej 65 ro ku ży cia
i star szych gra ni ca jest tro chę
wyż sza pod okre ślo ny mi wa -
run ka mi. Wła sny dom nie li czy
się ja ko do chód z box 3. Do -
pusz czal ne do cho dy w box 3
wej dą w ży cie od 2013 ro ku

i bę dą zna ne z koń cem 2012
ro ku.

Cel te go spraw dza nia jest
ta ki, iż rząd chce, że by do -
da tek do ubez pie cze nia
tra fiał fak tycz nie do osób,
któ re go na praw dę po trze -
bu ją. Uwa ża że oso by, któ -
re ma ją do cho dy po wy żej
usta lo nej gra ni cy, nie po -
trze bu ją do dat ko we go

wspar cia fi nan so we go.

(RED.)
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In spek cja SZW od mar ca te go
ro ku prze pro wa dzi ła 232 kon tro -
le w biu rach pra cy i 17 „na lo tów”
w za kła dach pra cy. A w  ostat -
nim ty go dniu SZW zro bi li jesz cze
je den w dwóch biu rach pra cy w
Den Ha ag i Le ewar den. Do cho -

dze nie w tych fir mach na dal
trwa. Zo sta ło wy kry te, iż jed na z
osób pra cu ją cych mia ła fał szy -
wy do ku ment toż sa mo ści. Zo -
sta ła ona za trzy ma na w aresz -
cie, a biu ro pra cy uka ra no man -
da tem. Zo sta ły też za re kwi ro wa -
ne au ta w związ ku z nie za pła co -
ny mi man da ta mi.

Że by wzmoc nić eg ze kwo wa -

nie pra wa przez biu ra, mi ni ster -
stwo bę dzie po now nie spraw -
dza ło te, któ re już wcze śniej zo -
sta ły uka ra ne za je go nie prze -
strze ga nie, a ich wła ści cie le zo -
sta ną po cią gnię ci do od po wie -
dzial no ści kar nej w ra zie dal -
szych nie pra wi dło wo ści. Kon tro -
le sta ną się in ten syw niej sze, a
nor my cer ty fi ka tów za ostrzo ne.

Mi ni ster Kamp roz wa ża też
opcje za trud nia nia w sek to rach
pod wyż szo ne go ry zy ka (w bu -
dow nic twie, ogrod nic twie, sprzą -
ta niu) tyl ko osób wy kwa li fi ko wa -
nych.

Mi ni ster nie wi dzi po trze by
wpro wa dze nia spe cjal nych ze -
zwo leń dla biur pra cy – uwa ża,
że wpro wa dzo ne za sa dy są wy -
star cza ją ce, że by za po biec nad -
uży ciom.

(RED.)
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Kontrole w nieuczciwych
biurach pracy
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l 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

l Usłu gi – in ne: 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.

l 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. 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.

l Skle py: 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! Otwar te:
Pon. 13.00 – 21.00, Wt – Sob.
9.00-21.00.

l PRA CA NA FAR MIE
KRÓW – Fry zja. Miesz kasz
na Fry zji? Valk Uit zend bu re au po -
szu ku je osób chęt nych do prac
na far mach krów. Do głów nych obo -
wiąz ków pra cow ni ka na le żeć bę -
dzie ob słu ga do jar ki, sprzą ta nie,
kar mie nie zwie rząt. Pra co daw ca
prze pro wa dzi szko le nie przy go to -
wu ją ce do pra cy. CV: an na@valk -uit -
zend bu re au.nl

l SPRZA TA NIE – FRY -
ZJA – Valk Uit zend bu re au po szu -
ku je osób miesz ka ją cych w pro win -
cji Fry zja do sprzą ta nia biur, firm.
CV: an na@valk -uit zend bu re au.nl

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO  – ca ła Ho lan dia.
Obo wiąz ki: zbie ra nie   to wa rów
za po mo cą wóz ka zgod nie z za mó -
wie niem, za ła du nek i roz ła du nek
to wa rów, pra wi dło we ich prze wo że -
nie we wska za ne miej sce; wy ma -
ga nia: zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go bądź ho len -
der skie go. Za dzwoń:  Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work for -
ce.eu.

l OR DER PIC KER – ca la Ho lan -
dia. Obo wiąz ki: wpro wa dza nie   za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy wa nie
i zbie ra nie za mó wień, pra ce ze ska ne -
rem, ob słu ga wóz ka EPT. Wy ma ga nia:
dys po zy cyj ność do pra cy na min 6 mie -
się cy, do bra zna jo mość ję zy ka an giel -

skie go, nie miec kie go bądź ho len der -
skie go. Za dzwoń:   Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work for -
ce.eu.

l OR DER PIC KER – Til burg.
Obo wiąz ki: wpro wa dza nie   za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy wa nie
i zbie ra nie za mó wień. Wy ma ga nia:
dys po zy cyj ność do pra cy na min 6
mie się cy, do bra zna jo mość ję zy ka
an giel skie go, nie miec kie go lub ho -
len der skie go. Za dzwoń:   Ven ray
0031 478529977, Den Ha ag
0031 703633927, Am ste lve en
0031 204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work for -
ce.eu.

l PRA COW NIK MA GA ZY NU – Ein -
dho ven/Deur ne. Obo wiąz ki: roz ła du -
nek i za ła du nek kon te ne rów, tłu ma cze -
nie po le ceń ko le gom z ze spo łu. Wy ma -
ga nia: do świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku, do bra zna jo mość ję zy ka ho len -
der skie go. Ofe ru je my do dat ko we szko le -
nia. Za dzwoń:   Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513, Til burg 0031 886886350;
cv: jobs@ot to work for ce.eu.

l PRA COW NIK SZKLAR -
NI – Ven lo: Obo wiąz ki: pra ca z sa -
dzon ka mi po mi do rów, ziol (szcze -
pie nie sa dzo nek). Wy ma ga nia: do -
bry wzrok, pre cy zja   oraz   zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go   bądź

nie miec kie go. Za dzwoń:   Ven ray
0031 478529977, Den Ha ag
0031 703633927, Am ste lve en
0031 204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work for -
ce.eu.

l MON TER RU RO CIA GOW -
-Rot ter dam: Obo wiąz ki: mon taż
rur/ru ro cią gów oraz za wo rów, pra -
ca wg ry sun ku izo me rycz ne go
i tech nicz ne go, spa wa nie. Wy ma -
ga nia: do bra zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, nie miec kie go bądź ho -
len der skie go, kil ku let nie do świad -
cze nie w prze my śle pe tro che micz -
nym, cer ty fi kat VCA. Ofe ru je my bar -
dzo do bre za rob ki oraz moż li wość
za kwa te ro wa nia. Za dzwoń:  Ven ray
0031 478529977, Den Ha ag
0031 703633927, Am ste lve en
0031 204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work for -
ce.eu.

l PRA COW NIK WUL KA NI ZA -
CJI – Hem skerk ko lo Am ster -
da mu: Obo wiąz ki: wpro wa dza nie
sa mo cho dów do ga ra żu, wy mia -
na opon. Wy ma ga nia: pra wo jaz dy,
do świad cze nie w bran ży mo to ry za -
cyj nej, zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go lub ho len der -
skie go. Ofe ru je my do bre za rob ki
oraz moż li wość za kwa te ro wa nia.
Za dzwoń:   Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work for -
ce.eu.

Spraw dza nie do cho du
do zorg to esla gów

FOT. STOCK. XCHNG
/ AM BRO ZJO

PRACA

OGŁOSZENIA DROBNE



PAP: Skąd wziął się fe no -
men po pu lar no ści Cen trum
Na uki Ko per nik?

Ro bert Firm ho fer: Po pu lar -
ność „Ko per ni ka” jest za ska ku -
ją ca. Fir ma, któ ra przed otwar -
ciem CNK wy ko ny wa ła dla nas
stu dium wy ko nal no ści, uwa ża ła,
że plan na po zio mie 250 tys.
zwie dza ją cych rocz nie jest ab so -
lut nie nie wy ko nal ny. Po rów ny -
wal nej wiel ko ści in sty tu cję, Ne -
mo w Am ster da mie – któ re jest
jed ną z naj lep szych te go ty pu
jed no stek w Eu ro pie – od wie dza
500 tys. osób rocz nie. Z ko lei
Heu re ka w Hel sin kach go ści
250 tys. osób rocz nie, a Expe ri -
men ta rium w Ko pen ha -
dze – 400 tys. zwie dza ją cych.
Tak więc mi lion go ści w cią gu ro -
ku – a CNK zwie dza w tej chwi li
już wię cej osób – to jest nie -
praw do po dob nie du żo. Chęt -
nych by ło by na wet wię cej, ale
nie je ste śmy w sta nie fi zycz nie
przy jąć wię cej.

Czę ścią fe no me nu „Ko per ni -
ka”, jak mi się zda je, jest wol -
ność – nie ma tu prze wod ni ków,

każ dy wy bie ra sa mo dziel nie
swo ją ścież kę, de cy du je, ja kie
chce prze pro wa dzić do świad cze -
nia. Ta wol ność opar ta jest
na na szym sza cun ku dla pod -
mio to wo ści zwie dza ją cych. Nie
pró bu je my mó wić zwie dza ją -
cym, co ma ją my śleć. Da je my
im szan sę od kry cia cze goś
o świe cie, a tak że od kry cia sie -
bie. Bo po przez do świad cze nia,
któ re tu ro bią, od kry wa ją swo je
moc ne i sła be stro ny, swo je za in -
te re so wa nia.

PAP: Ale tak dzie je się rów -
nież w in nych cen trach na uki.
Dla cze go aku rat CNK jest ta -
kie po pu lar ne?

R. F.: To chy ba dla te go, że jest
coś szcze gól ne go w Po la kach.
Wy da je mi się, że je ste śmy spo -
łe czeń stwem spra gnio nym wol -
no ści i po czu cia spraw czo -
ści – a więc prze świad cze nia
o tym, że mo że my coś zmie nić.
Z dru giej stro ny cią gle na po ty ka -
my na mur sys te mu, któ ry nas
ogra ni cza, pró bu je z nas zro bić
try bi ki w ma szy nie. Wy da je mi

się, że bar dzo wie le osób w Pol -
sce nie chce być czę ścią ma szy -
ny, chce mieć po czu cie, że w ich
rę kach le ży ich przy szłość. To
jest nie do ce nia ne po czu cie. Wy -
da je mi się, że czę sto je ste -
śmy – jak na zwał to Wi told Gom -
bro wicz – „upu pia ni”.

Są dzę, że suk ces „Ko per ni ka”
to jest wy raź ny sy gnał, rów nież
dla po li ty ków, mó wią cy o tym,
że Po la cy to bar dzo am bit ne
i bar dzo ak tyw ne spo łe czeń -
stwo, któ re swo jej przy szło ści
upa tru je w roz wo ju, w tym, że
oby wa te li bę dzie się trak to wa ło
po waż nie, jak part ne rów. A tym -
cza sem w róż nych sy tu acjach lu -
dzie – np. ucznio wie w szko le,
pa cjen ci w pu blicz nej służ bie
zdro wia – czu ją się trak to wa ni
przed mio to wo.

„Ko per nik” da je po czu cie
spraw czo ści nie tyl ko dla te go, że
zwie dza ją cy mo gą sa mo dziel nie
prze pro wa dzać eks pe ry men ty.
Tu taj rów nież or ga ni zo wa ne są
de ba ty, w któ rych każ dy mo że
za brać głos i w któ rych uczest ni -
cy są po waż nie trak to wa ni przez
dys ku tan tów, nie raz – świa to wej
sła wy na ukow ców.

Kie dyś w cza sie szko leń dla
sze fów cen trów na uki z ca łej Ro -
sji, uczest ni cy mó wi li nam, że
w cen trach na uki we Fran cji,
Hisz pa nii czy Wiel kiej Bry ta nii
nie by li się w sta nie ni cze go no -
we go się na uczyć. Ro sja nie mó -
wi li: „Tam nie ma ener gii, nie
ma pa sji. Ma my wra że nie, że
tam te spo łe czeń stwa są sta re
i wy pa lo ne, a spo łe czeń stwo
pol skie jest kre atyw ne, peł ne
ener gii i bar dzo otwar te”. Lu dzie
ci, mó wiąc te sło wa uchwy ci li
coś, cze go je ste śmy świad ka mi
w „Ko per ni ku”. Ma my spo łe -
czeń stwo peł ne aspi ra cji i go to -
we do cięż kiej pra cy, by speł nić
te aspi ra cje. Jed nak mu si my du -
żo pra cy wło żyć nie w to, że by
zre ali zo wać te aspi ra cje, tyl ko
w to, że by prze drzeć się przez
sys te my – m. in. przez sys tem
edu ka cji – któ re nas ogra ni cza -
ją. CNK być mo że jest wen ty -
lem, któ ry to ujaw nia.

PAP: Czy li Ko per nik tra fił
w Pol sce na po dat ny grunt?

R. F.: Ja ko szef EC SI TE (Eu ro -
pej skiej Sie ci Mu ze ów i Cen trów
Na uki – przyp. PAP) sły szę, że fe -
no men pik ni ku na uko we go i fe -
no men „Ko per ni ka” był bar dzo
trud ny do po wtó rze nia w in nych
kra jach. „Ma cie pew ną ener gię

spo łecz ną, któ rej u nas bra ku -
je” – mó wią.

Fe no men CNK wy ni ka m. in.
z te go, że ma my do brze roz po -
zna ną pu blicz ność – od lat, ja ko
śro do wi sko, or ga ni zu je my fe sti -
wa le i pik ni ki na uko we, dzię ki
któ rym ma my bez po śred ni, oso -
bi sty kon takt z ogrom ną licz bą
osób. To źró dło ogrom nej wie dzy.
Dla te go two rząc „Ko per ni ka” in -
tu icyj nie stwo rzy li śmy coś, co od -
po wia da ło na po trze by lu dzi.

PAP: Czy in ne in sty tu cje
mo gły by wziąć przy kład
z „Ko per ni ka”?

RF: Nie chciał bym sta wiać
CNK ja ko przy kła du... Ale we -
dług mnie ro lą współ cze snych
mu ze ów – rów nież sztu ki, hi -
sto rii – a w szcze gól no ści cen -
trów na uki, jest by cie plat for -
mą dia lo gu spo łecz ne go. Chce -

my stać się miej scem, gdzie
bę dzie się od by wa ła de ba ta pu -
blicz na, gdzie lu dzie bę dą mie li
po czu cie spraw czo ści i bez pie -
czeń stwa. Po czu cie to wy ni ka
m. in. z te go, że od wo łu je my się
do me to dy na uko wej. Jest to
pro ce du ra wie lo krot nej we ry fi -
ka cji, opar ta na do świad cze niu
i na pew nym lo gicz nym ro zu -
mo wa niu.

Me to da na uko wa opar ta jest
na sza cun ku wo bec dru giej stro -
ny i jej prze ko nań, na otwar to ści,
nie przy wią zy wa niu się do do -
gma tów, na ana li zie i kry tycz -
nym spo so bie my śle nia i na kre -
atyw no ści. W każ dej chwi li dys -
ku tan ci mo gą za kwe stio no wać
da ne wy ni ki i przed sta wić lep -
sze, jed nak mu szą po praw ność
swo ich pro po zy cji udo wod nić. To
do bra me to da roz wią zy wa nia
spo rów spo łecz nych, pro wa dze -
nia dys ku sji.

PAP: Co mo że wy ni kać
z za sto so wa nia me to dy na -
uko wej w ży ciu pu blicz nym?

R. F.: Z te go, że spo ty ka ją się
róż nie my ślą cy uczest ni cy de ba -
ty nie mu si wy ni kać to, co ob ser -
wu je my czę sto w te le wi zji. Tam
za pra sza ni są przed sta wi cie le
róż nych par tii, po twor nie się kłó -
cą, nie do cho dzą do wspól nych
wnio sków, ale kie dy już wyj dą ze
stu dia, zwy kle i tak po da ją so bie
rę ce. A wi dzo wie ma ją po czu cie,
że to czy się tam ja kiś strasz ny
spór, któ ry nie ma roz wią za nia.
Prze cież to jest te atr po li tycz ny.

A po win ni śmy so bie wy obra -
zić, że sta wia my na dia log,
wspól nie po szu ku je my do brych
roz wią zań, od kła da my na bok
swo je uprze dze nia i ana li zu je my
róż ne roz wią za nia. 
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3Wywiad

Firmhofer: sukces „Kopernika”
pokazuje potrzebę
podmiotowości Polaków 
Po pu lar ność war szaw skie go Cen trum Na uki Ko per nik – od koń ca 2010 r. cen trum od wie dzi ły
już 2 mln go ści – świad czy m. in. o tym, że Po la cy to na ród ak tyw ny i am bit ny, któ ry chce być
trak to wa ny pod mio to wo – mó wi w roz mo wie z PAP dy rek tor CNK, RO BERT FIRM HO FER. 
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FOT. KRISS SZKUR LA TOW SKI;
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Do świad cze nie po ka zu je, że
czę sto wy ni kiem ta kie go dia lo -
gu jest po wsta wa nie no wych roz -
wią zań, któ rych nie by ło w ka ta -
lo gu żad nej ze stron.

W kuch ni z róż nych skład ni -
ków, np. mą ki, jaj, cu kru i droż -
dży, po wsta je cał kiem no wa ja -
kość – cia sto. Mo im zda niem in -
sty tu cje kul tu ry ta kie jak CNK
po win ny sta no wić miej sca, plat -
for my, w któ rych z róż nych skład -
ni ków spo łecz nych wy ra sta pysz -
ne cia sto – ak cep to wa nych
przez uczest ni ków roz wią zań
spo łecz nych.

PAP: Co mo że zmie nić
w dłuż szej per spek ty wie ist -

nie nie „Ko per ni ka”? Czy dzię -
ki nie mu w Pol sce bę dzie wię -
cej na ukow ców?

R. F.: Je że li dzię ki nam ktoś
zo sta nie na ukow cem, bę dzie my
szczę śli wi. Ale nie jest to pod sta -
wo wy cel na szej dzia łal no ści.
Na szym ce lem jest to, że by Po la -
cy po tra fi li jak naj le piej opi sać
i zro zu mieć sie bie sa mych
i świat, a dzię ki te mu, wspól nie
z in ny mi, zna leźć na rzę dzia
do zmia ny te go świa ta na lep -
sze. Na uka mo im zda niem da je
naj lep sze na rzę dzia do zmia ny
po staw.

ROZ MA WIA ŁA LU DWI KA TO MA LA

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

WTOREK, 9 października 2012Wywiad4

Reklama

FOT. STOCK. XCHNG / SAN JA GJE NE RO

FOT. STOCK. XCHNG / SCHU LERGD

Firmhofer: sukces „Kopernika”
pokazuje potrzebę
podmiotowości Polaków 
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FOT. STOCK. XCHNG / AN DRZEJ GDU LA

Jak co ro ku je sie nią, do Ho -
lan dii za wi ta je den z naj po -
pu lar niej szych ar ty stów hip -
-ho po wych OSTR. Tym ra zem
kon cert pro mo wał bę dzie
pro jekt Ta ba sko i pły tę
'Ostat nia Szan sa Te go Ra -
pu'. Po kil ku na stu so lo wych
wy daw nic twach Ostre go,
wraz z Ko cha nem, Zo ra kiem
i DJ Ha emem po sta no wi li na -
grać wspól nie al bum pod tym
wła śnie szyl dem. 27 paź -
dzier ni ka w Ha dze oraz dzień
póź niej w Bre dzie zo ba czy my
ich na ży wo. 

Pro jekt Ta ba sko zo stał za -
wią za ny 10 lat te mu przez O. S.
T. R, Ko cha na i DJ Ha ema. Zży -
tą przez 10 lat kon cer to wa nia

eki pę za si lił w ze szłym ro ku be -
at bo xer Zo rak oraz wspar li Ho -
len drzy Chris i Ja ap two rzą cy
ko lek tyw pro du cenc ki Kil ling
Skills. 

Al bum „Ostat nia Szan sa Te -
go Ra pu” zo stał na gra ny w ca -
ło ści w ho len der skim stu dio
Kil ling Skills w okre sie mię dzy
wrze śniem 2011 a lu tym bie -
żą ce go ro ku. Ta pol sko -ho len -
der ska współ pra ca za owo co -
wa ła znacz nie pod wyż szo ny mi
am bi cja mi wszyst kich uczest -
ni ków, któ rzy chcie li po ka zać
się z jak naj lep szej stro ny.
Wszy scy chcie li stwo rzyć dzie -
ło prze ło mo we i uni ka to we dla
swej do tych cza so wej ka rie ry
i po wszyst kim wy glą da ją
na za do wo lo nych z efek tów
pra cy. Ma te riał wy pro du ko wa -
ny przez Ho len drów i Ostre go
to sub tel ne po łą cze nie ana lo -
go wej bar wy so wiec kich syn -

thów z kre atyw nym i nie po -
wta rzal nym sam plin giem. Opi -
su je je do sko na le sło wo „świe -
żość” i na tym na le ży po prze -
stać – o mu zy ce pi sze się cięż -
ko.

Dla Zo ra ka i Ha ema se sje na -
gra nio we Ta ba sko to ich pierw -
sze za wo do we star cie z ra pem.
Wy szli z tej kon fron ta cji zwy cię -
sko, o czym mo że cie się prze ko -
nać już wkrót ce przy oka zji
pierw sze go sin gla „Wy cho wa ni
w Pol sce”.

O. S. T. R.: „Przy żad nej mo jej
so lo wej pro duk cji nie mia łem ty -
le za ba wy, ra do ści i eks cy ta cji,
jak przy pły cie na szej eki py.”

Zo rak: „Zro zu mia łem, że pi -
sząc tek sty, ro biąc ka wa łek
i pusz cza jąc go w eter, trze ba pa -

mię tać, że zo sta nie tam na za -
wsze, więc mu si być ta ki, że by
za 20 lat był rów nie do bry co
w da nej chwi li.”

DJ Ha em: „Do tej po ry udzie la -
łem się na pły tach ja ko DJ, te raz
do sta łem jesz cze do dat ko wo
szan sę po wie dze nia kil ku słów
do mi kro fo nu. Ko cham wy zwa -
nia i je stem wiel kim fa nem tych
bi tów, któ re zna la zły się na pły -
cie, więc nie mo głem po zo sta -
wić ich bez ko men ta rza w po sta -
ci kil ku zwro tek, cu tów i skre -
czy...”

Ko chan: „Pra ca z chło pa ka mi
to czy sta przy jem ność, na gra -
łem ten al bum dla tych wszyst -
kich co nie prze sta li w nas wie -
rzyć”.

Na sup por cie zo ba czy my
i usły szy my zna nych z mu zycz -

nych ko la bo ra cji z Ostrym, Ho -
len dra Joe Kic kas sa oraz zna ko -
mi ty du et pro du cenc ki Kil ling
Sills, któ ry za pre zen tu je krót ki li -
ve act.

***

So bo ta 27 paź dzier ni ka
Den Ha ag
Ba zart
725 Lo os du in se ka de
2571 CZ Den Ha ag

Start: 20.00

Bi le ty: 20 Eu ro w przed sprze -
da ży

Do na by cia:
on li ne: www.easy tic ket.nl
De li ka te sy U KA ZIA – We -

imar stra at 139, 2562 GV Den
Ha ag.

Pol skie De li ka te sy DE LI – Van

Mus schen bro ek stra at 166,
2522 AW Den Ha ag.

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

***

Nie dzie la 28 paź dzier ni ka
Bre da
Bo ule vard
Sint Jan stra at 3-A
4811 ZK Bre da

Start: 19.00
Bi le ty: €20 w przed sprze da -

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

130, 4818CE Bre da

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

ŹRÓ DŁO: 

MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA

OSTR i spół ka, czy li Ta ba sko w Ho lan dii!

Trzej męż czyź ni w wie ku 29,
30 oraz 33 lat zo sta li za ata -
ko wa ni w no cy z czwart ku
na pią tek dnia 27/28 wrze -
śnia. Do wy da rze nia do szło
w miej sco wo ści Ha wert,
w po bli żu Ho orn na pół no cy
Ho lan dii, na jed nym z kam -
pin gów. 

Jed na z ofiar ata ku z ob ra że -
nia mi szyi prze by wa w szpi ta lu
w po waż nym sta nie na od dzia le
in ten syw nej te ra pii. Je go ży ciu
nie za gra ża już nie bez pie czeń -
stwo. Po zo sta li dwaj męż czyź ni
są ho spi ta li zo wa ni. Trzej pa no -

wie sie dzie li w przy cze pie, gdzie
roz le gło się pu ka nie do drzwi.
Dwu dzie sto dzie wię cio la tek pod -
szedł aby otwo rzyć i nie spo dzie -
wa nie zo stał pchnię ty no żem
w szy ję. Kie dy trzy dzie sto jed no -
let ni współ lo ka tor pod szedł zo -
ba czyć, co się dzie je zo stał po bi -
ty łań cu chem w gło wę. 

Po li cja nie ma po ję cia, co by ło
po wo dem na pa ści. Ist nie ją po -
dej rze nia, że by ło w nią za an ga -
żo wa nych wię cej osób. Prze słu -
cha nia męż czyzn mo gą za jąć
tro chę cza su ze wzglę du na ko -
niecz ność po mo cy tłu ma cza.

MO NI KA SZREM SKA

Polacy zaatakowani

w nocy



Ho len der ski dzien nik „Tro -
uw” po chy lił się nad ra por -
tem „Ga ze ty Wy bor czej”
trak tu ją cym o Po la kach szu -
ka ją cych szczę ścia po za gra -
ni ca mi kra ju, któ rzy wy jeż -
dża ją i naj czę ściej nie wra ca -
ją już do Pol ski.

Ja ko głów ny po wód ta kiej sy -
tu acji me dia po da ją jak zwy kle
po szu ki wa nia le piej płat nej pra -
cy. Jak po da ją oba dzien ni ki
w sa mym 2011 ro ku 60.000
osób uda ło się m. in. do Wiel kiej
Bry ta nii, Nor we gii oraz Nie miec
(któ re osta tecz nie otwar ły swo je
gra ni ce dla pra cow ni ków z za -
gra ni cy). Po raz pierw szy
od 2007 ro ku licz ba mi gran tów
wzro sła. Obec nie oscy lu je ona
wo kół 2,6 mi lio na, po mi mo, iż
pol skie PKB wzro sło o 2,4 %.
Wy da je się, iż jest to dość nie -
ocze ki wa na zmia na bio rąc
pod uwa gę, iż we dług róż nych
sza cun ków ok. 1,1 mln Po la ków

zde cy do wa ło się na po wrót
do kra ju po pierw szej fa li kry zy -
su, ja ka za la ła Eu ro pę. Nie któ rzy
spo śród eko no mi stów gło si li na -
wet ko niec „bo omu mi gra cyj ne -
go”. 

Jed nak że w dal szym cią gu
naj istot niej szym czyn ni kiem,
któ ry wa ży na pod ję ciu de cy zji
o wy jeź dzie jest le piej płat -
na pra ca. We dług Na ro do we go
Ban ku Pol skie go prze cięt ne wy -
na gro dze nie imi gran ta wa ha się
w gra ni cach 2000 eu ro, pod czas
gdy w kra ju kwo ta ta się ga 500
eu ro. Na le ży jed nak pa mię tać, iż
mo wa jest tu o śred niej, a nie
mi ni mal nej pła cy.

Py ta ni eks per ci ko men tu ją, iż
na wet w cza sach kry zy su w dal -
szym cią gu Po la cy więk szym za -
ufa niem da rzą kra je za gra nicz -
ne ani że li oj czy znę. Nie tyl ko nie
wra ca ją, ale pra gną spro wa dzić
do sie bie po zo sta łych człon ków
ro dzi ny oraz bli skich. 

MO NI KA SZREM SKA

Jak in for mu ją ho len der skie
me dia w miej sco wo ści Hem
w Za chod niej Fry zji znisz czo -
no dwa sa mo cho dy o pol -
skich ta bli cach re je stra cyj -
nych.

Do in cy den tu do szło w przed -
ostat ni czwar tek wrze śnia, we
wcze snych go dzi nach po ran -
nych. Ok. go dzi ny 6.30 męż czy -
zna miesz ka ją cy nad Blau we Le -
ly usły szał alarm. Sto ją ce na par -
kin gu Au di TT oraz są sied ni sa -
mo chód Au di A4 sta ły w pło mie -
niach. Do przy jaz du stra ży po żar -
nej po jazd cał ko wi cie się spa lił.
Przy czy ną by ło naj praw do po -
dob niej pod pa le nie, jed nak że
do tej po ry po li cja nie usta li ła
spraw ców. 

Co cie ka we po cząt ko wo
stró że pra wa, w tym rzecz nicz -
ka po li cji z Hem, Pe tri Ko enen
nie chcie li wy snu wać te zy o ra -
si stow skim pod tek ście wy da -
rze nia. Wia do mo by ło je dy nie,
że na jed nym z aut znaj do wa ły
się na pi sy. Po li cjan ci za kry wa -
li się do brem śledz twa, a me -
dia ni der landz kie da le kie by ły
od na zwa nia te go fak tu
po imie niu. Wśród miesz kań -
ców pol skie go po cho dze nia
za wrza ło, po ja wi ły się opi nie,
że ce lo wo tu szu je się akt nie -
na wi ści i ra si zmu wo bec Po la -
ków, a uwy pu kla ak ty np. pi -
jań stwa wśród na szych ro da -
ków na za sa dzie od wró ce nia
uwa gi od praw dzi we go pro ble -
mu. Osta tecz nie lo kal ne me -

dia po da ły, że na jed nym z po -
jaz dów zo sta ła na ma lo wa -
na swa sty ka z na pi sem: „Ple -
ase le ave our co un try or your
de ad” (Pro szę opu ście nasz
kraj al bo zgi nie cie).

Od dłuż sze go już cza su od -
czuć moż na wy raź ną nie chęć
spo łe czeń stwa wo bec imi gran -
tów z Pol ski, a ostat nie wy da rze -
nia je dy nie wpi su ją się w ogól ny
nurt an ty pol ski.

Po li cja pro si o po moc wszyst -
kich, któ rzy mo gą po sia dać ja -
kie kol wiek in for ma cje na te mat
wy da rze nia. Świad ko wie pro sze -
ni są o kon takt pod nu me rem
0900-8844 oraz ano ni mo wym
0800-700.

MO NI KA SZREM SKA
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Jak in for mu ją me dia, po li cja
ho len der ska za trzy ma ła
w Em men w pro win cji Dren -
the oby wa te la Pol ski, któ ry
po dej rza ny jest o dzia łal ność
prze stęp czą. 

Za trzy ma ny męż czy zna był

po szu ki wa ny Eu ro pej skim Na ka -
zem Aresz to wa nia oraz li stem
goń czym. Je go uję cie to wy nik
współ pra cy po mię dzy pol ską po -
li cją a Eu ro po lem oraz funk cjo -
na riu sza mi z Włoch, Wiel kiej
Bry ta nii i Nie miec. Za po peł nio -
ne prze stęp stwa gro zi mu do 15
lat po zba wie nia wol no ści.

We dług pro ku ra tu ry Po lak
pro wa dził sze ro ko za kro jo ną
dzia łal ność już od koń ca lat dzie -
więć dzie sią tych, obej mu ją cą
swym za kre sem or ga ni za cję
i trans port nar ko ty ków, pra nie
tzw. brud nych pie nię dzy, upra wę
ko no pii in dyj skich, han del ma ri -
hu aną oraz przy wódz two w zor -

ga ni zo wa nej gru pie prze stęp -
czej. W su mie cią ży na nim 27
za rzu tów.

Za trzy ma ny męż czy zna ak tu -
al nie prze by wa w Am ster da mie,
gdzie cze ka na eks tra dy cję
do Pol ski.

MO NI KA SZREM SKA

Prze stęp ca uję ty
FOT. STOCK. XCHNG /

AN DY NAY LOR

FOT. PHO TO 
BY CHE RYL EM PEY

Ko lej ny akt nie na wi ści…?

„Tro uw” o pol skich mi gra cjach

FOT. STOCK. XCHNG / MEN NO HOR DIJK



WTOREK, 9 października 2012Nasza Holandia8

Mia sto Ha ren w gmi nie Gro -
nin gen jesz cze dłu go wspo -
mi nać bę dzie uro dzi ny pew -
nej to wa rzy skiej szes na sto -
lat ki. Dziew czy na po sta no wi -
ła urzą dzić przy ję cie dla zna -
jo mych i za pro sze nia wy sła ła
po przez por tal spo łecz no -
ścio wy Fa ce bo ok. Nie ste ty
za po mnia ła do dać, iż jest to
im pre za pry wat na i w wy ni ku
po mył ki wia do mość tra fi ła
aż do 24 000 użyt kow ni ków. 

Oko ło 2400 z nich po sta no wi -
ło udać się w pią tek na wspo -
mnia ne uro dzi ny do Ha ren.
O licz bie uczest ni ków fe ral ne go
par ty po in for mo wa ła w ko lej ny
wto rek rzecz nik po li cji. 

W In ter ne cie bły ska wicz nie
po ja wi ły się po ste ry, pla ka ty i za -
pro sze nia do gru py „świę tu ją -
cych”. Po li cja za re ago wa ła
z mak sy mal na ostroż no ścią in -

for mu jąc, iż oso by nie po żą da ne
na przy ję ciu lub wzbu dza ją ce
nie po kój pu blicz ny mo gą zo stać
wy da lo ne z mia sta w przy pad ku
eska la cji cha osu.

Ro dzi ce dziew czy ny wy sto so -
wa li list do miesz kań ców mia -
sta, jak in for mu je lo kal ny ty tuł „
Ha re ner We eblad”. In for mu ją w
nim, iż na po pu lar nym wśród in -
ter nau tów por ta lu YouTu be zo -
sta ły za miesz czo ne fil mi ki z
przy ję cia oraz tzw. after par ty,
zor ga ni zo wa ne go ad hoc już w
Gro nin gen. Ma ją oni na dzie ję, iż
to za koń czy fa lę kry ty ki, ale tak -
że mó wią, iż otrzy ma li sy gna ły o
tym, iż tam tak że wy bie ra ły się
set ki mło dych lu dzi.

We dług władz gmi ny przy ję cie
uro dzi no we nie pod le ga dys ku sji
pu blicz nej, jest to pry wat na spra -
wa miesz kań ców - za rów no je śli
bę dzie mo wa o 10 oso bach, jak
i o 1000. 

Co cie ka we po dob ne wy da -
rze nie mia ło miej sce w ubie -

głym ro ku w Niem czech.
Wów czas sy tu acja cał ko wi cie
wy mknę ła się spod kon tro li.
Rów nież i w tym przy pad ku
na sto lat ka z Ham bur ga za pro -
si ła swo ich zna jo mych po -
przez Fa ce bo ok’a ale nie do -
da ła, iż jest to im pre za pry -
wat na. Set ki mło dych lu dzi,
któ rzy po ja wi li się na „przy ję -
ciu” zde mo lo wa ło uli ce mia -
sta, sie jąc spu sto sze nie. Do -
szło do utar czek z po li cją. Ro -
dzi ce nie ostroż nej so le ni zant -
ki mu sie li po kryć kosz ty na -
pra wy szkód. Kwo ty się ga ły
dzie sią tek ty się cy eu ro.

MO NI KA SZREM SKA

Reklama

Uro dzi ny „out of con tro le”

FOT. STOCK.XCHNG / BRAN DON RIT TEN HO USE

FOT. STOCK.XCHNG /
KOROSY ISTVAN



Wszy scy do brze wie my, że jo -
gurt i ke fir są dla nas zdro we.
Ma ją peł no biał ka, wap nia
i ży wych kul tur bak te rii zba -
wien nie dzia ła ją cych na na -
sze brzu chy. Do dat ko wo nie
są bar dzo ka lo rycz ne, a moż -
na się ni mi po rząd nie na jeść.

Ja naj bar dziej w tych pro duk -
tach mlecz nych lu bię ich kwa -
sko wa ty, spe cy ficz ny smak, oraz
fakt, że pa su ją do wie lu rze czy.
Jo gurt do sko na le pa su je
do owo ców i wy pie ków. Mo że
być ba zą prze róż nych kok taj li,
sa ła tek owo co wych czy pysz -
nych śnia dań.

Jo gur ty i ke fi ry na da ją wy pie -
kom i de se rom tro chę za dzior -
ne go sma ku i, jak że po żą da nej,
wil got no ści. Za rów no pie czo ne
pącz ki jak i cia sto ke fi ro we ba zu -
ją na jo gur cie i ke fi rze. I uwierz -

cie mi, że do sko na le czuć to
w sma ku i kon sy sten cji! 

Cia sto ke fi ro we:

200 ml ke fi ru
25 ml ole ju
125 g mą ki
70 g cu kru
1 jaj ko
pół ły żecz ki so dy i prosz ku

do pie cze nia
star ta skór ka z 1 cy try ny

Wszyst kie skład ni ki cia sta do -
kład nie wy mie szaj w mi sce
na gład ką ma sę. 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 160 stop ni. Cia sto lek ko uro -
śnie, nie po win no się zru mie nić.
Kie dy osty gnie mo żesz wy jąć je
z fo rem ki i po kro ić na kwa dra ty.
Po le cam opró szyć cia sto cu -
krem pu drem i ude ko ro wać
świe ży mi owo ca mi.

Pie czo ne pącz ki:

1 jaj ko
nie peł na ły żecz ka so dy
nie peł na ły żecz ka prosz ku

do pie cze nia
50 g cu kru
125 g mą ki
szczyp ta so li
łyż ka ole ju
ku be czek jo gur tu (150 g)
lu kier*

Wy mie szaj w mi sce su che
skład ni ki. Do daj mo kre i zmik -
suj na gład ką ma sę. Prze łóż
do to reb ki na mro żon ki, obe tnij
róg i wy ci skaj por cje cia sta do fo -
rem ki. Prze pis star cza na 12
pącz ków. Su ro we cia sto po win -
no się gać po ło wy ścia nek for my.
Je śli bę dzie go za du żo, nie zro bi
nam się dziur ka. Piecz 10 mi nut
w pie kar ni ku na grza nym do 200
stop ni. Wyj muj pącz ki na dru cia -
ną krat kę i wy studź je kom plet -
nie. Wte dy mo żesz za brać się
na ich lu kro wa nie.

*Pro po zy cje na lu kier? Cze ko -
la da – gorz ka, bia ła, mlecz na.
Lu kier – sok z cy try ny + cu kier
pu der, lub sok + cu kier pu der,
lub mle ko + cu kier pu der. Ilość
moż li wo ści: nie ogra ni czo na.

TEKST/FOT. JAN KA PO MIA NOW SKA
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Jo gurt i ke fir

CIA STO KE FI RO WE

CIA STO KE FI RO WE

PIE CZO NE PĄCZ KI

PIE CZO NE PĄCZ KI
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Gło śny pro test 29 wrze śnia
w War sza wie od bił się tak że
echem w ho len der skich me -
diach. 

Te le wi zja pu blicz na NOS po -
da je, iż w sto li cy ty sią ce lu dzi
wy szło na uli cę w ak cie sprze -

ci wu wo bec rzą do wych środ -
ków wal ki z kry zy sem i w ce lu
zmniej sze nia dłu gu pu blicz ne -
go. De mon stra cja zo sta ła zor -
ga ni zo wa na przez zwią zek za -
wo do wy „So li dar ność” oraz
pra wi co we śro do wi ska opo zy -
cyj ne i ka to lic kie. NOS po da -

je, iż pre mier Tusk m. in. pod -
no si wiek eme ry tal ny do 67
lat (w Ho lan dii to próg 65 lat)
a tak że chce wię cej po li ty ki
wol no ryn ko wej. To nie po do -
ba ło się de mon stran tom, któ -
rzy oba wia ją się, iż za bez pie -
cze nia spo łecz ne i po li ty ka so -

cjal na zo sta nie istot nie zni we -
lo wa na.

Pro test w War sza wie miał
tak że cha rak ter wspar cia dla te -
le wi zji Trwam i jej dy rek to ra o. T.
Ry dzy ka, któ re go sta cji nie przy -
zna no ka na łu na plat for mie cy -
fro wej. Pra wi cow cy uzna li to
za atak rzą du i pró bę za głu sze -
nia TV Trwam.

TEKST/FOT. MO NI KA SZREM SKA

Po la cy pro te stu ją w sto li cy

Po nad 1,5 mln stu den tów
roz po czy na rok aka de mic ki.
Licz ba kan dy da tów, zwłasz -
cza na stu dia płat ne, spa da
z po wo du ni żu de mo gra ficz -
ne go. Utra ta czę ści wpły wów
z cze sne go zmu sza uczel nie
do po szu ki wa nia no wych źró -
deł fi nan so wa nia. 

Cho ciaż na naj po pu lar niej sze
kie run ki stu diów zgło si ło się na -
wet po kil ku dzie się ciu chęt nych
na jed no miej sce, in ne ma ją de -
fi cyt kan dy da tów. Po pu lar no ścią
cie szy ły się kie run ki eko no micz -
ne, zwłasz cza fi nan se i ra chun -
ko wość, stu dia zwią za ne z in we -
sty cja mi – go spo dar ka prze -
strzen na, bu dow nic two, ar chi -
tek tu ra. Tra dy cyj nie spo ro chęt -
nych by ło na wszyst kie kie run ki
me dycz ne oraz na pra wo, psy -
cho lo gię i an gli sty kę. Kan dy da ci,
któ rzy nie do sta li się na te stu dia
w try bie dzien nym czę sto po dej -
mu ją je w try bie nie sta cjo nar -
nym, za opła tą.

Jed nak nie któ re kie run -
ki – po lo ni sty ka, hi sto ria, po li to -
lo gia, geo lo gia, teo lo gia, ma te -
ma ty ka, che mia, bio lo gia i fi zy -
ka cie szy ły się na ty le ma łym po -
wo dze niem, że do sa me go koń -
ca re kru ta cji moż na by ło zna leźć
uczel nię z wol ny mi miej sca mi
na bez płat nych stu diach.

W naj lep szej sy tu acji są uczel -
nie pu blicz ne, zwłasz cza spe cja -
li stycz ne – po li tech ni ki, szko ły
rol ni cze i me dycz ne.

O przy ję cie na Po li tech ni kę
Wro cław ską sta ra ło się o ty siąc
kan dy da tów wię cej niż w ubie -
głym, cho ciaż w tym ro ku ma tu rę
zda wa ło mniej uczniów. Uczel nia
bar dzo się sta ra przy cią gnąć

chęt nych; od ro ku pro wa dzi pro -
gram „Ma te ma ty ka re ak ty wa -
cja”, któ ry za dar mo po ma ga
gim na zja li stom i li ce ali stom
przy go to wy wać się do eg za mi -
nów z ma te ma ty ki. Od przy szłe -
go ro ku z ko lei zo sta nie otwar te
przy Po li tech ni ce gim na zjum i li -
ceum, ma ją ce wy cho wy wać przy -
szłych stu den tów.

Po dob nie po stę pu je Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.
Uczel nia za mie rza w naj bliż szym
cza sie prze jąć po znań ski Ze spół
Szkół Tech nicz nych.

Na uczel niach me dycz nych
z ko lei sy tu ację po pra wia ją stu -
den ci z za gra ni cy. Na Uni wer sy -
te cie Me dycz nym w Lu bli nie
obec nie stu diu je oko ło ty sią ca

ob co kra jow ców z 52 kra jów.
Uczel nie za ra bia ją też na usłu -

gach dla firm – np. sprze da ży
tech no lo gii i eks per ty zach.

W nie co trud niej szej sy tu acji
są uni wer sy te ty, któ re od czu wa -
ją zna czą cy spa dek za in te re so -
wa nia. Nie któ re, jak Uni wer sy tet
Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu -
bli nie ogra ni czy ły za trud nie nie

i zre du ko wa ły kosz ty, in ne np.
Uni wer sy tet War szaw ski sta wia -
ją na ba da nia na uko we, na któ -
re po zy sku ją gran ty. Z ko lei Uni -
wer sy tet Ja giel loń ski two rzy
spół ki i po sze rza ofer tę stu diów
po dy plo mo wych.

Za in te re so wa nie po ten cjal -
nych stu den tów uczel nie pró bu -
ją wzbu dzić też ni szo wy mi, spe -
cja li stycz ny mi kie run ka mi. Eg zo -
tycz ne kie run ki, na któ rych
uczel nie przy go to wa ły ma ło
miejsc, by ły ob le ga ne. Na nie -
któ rych fi lo lo giach, np. ja po ni -
sty ce i si no lo gii na Uni wer sy te cie
War szaw skim oraz na fi lo lo gii
an giel skiej z j. chiń skim na Uni -
wer sy te cie Ślą skim by ło ok. 15
kan dy da tów na jed no miej sce.
Na Uni wer sy te cie Wro cław skim
na ni der lan dy sty kę zgło si ło się
10 kan dy da tów na miej sce.
Na tej uczel ni naj trud niej jed nak
by ło do stać się na ko mu ni ka cję
wi ze run ko wą – no wy kie ru nek
w In sty tu cie Dzien ni kar stwa
i Ko mu ni ka cji Spo łecz -
nej – gdzie o 50 miejsc ry wa li zo -
wa ło 1861 osób.

Jazz i mu zy ka es tra do wa to
kie ru nek na UMCS, na któ rym
o dzie sięć miejsc wal czy ło 95
osób, a na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym na hi po lo gię i jeź -
dziec two zgło si ło się 187 osób,
a przy go to wa no 30 miejsc.
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Po czą tek ro ku aka de mic kie go z ni żem de mo gra ficz nym

FOT. STOCK. XCHNG /
TIFFANY SZERPICKI



Nie któ re uczel nie ob cho dzą
usta wo wy za kaz po bie ra nia
od stu den tów pew nych
opłat, np. za eg za mi ny po -
praw ko we. Re sort na uki za -
sta na wia się nad wpro wa -
dze niem za to sank cji – po -
wie dzia ła w czwar tek w Sej -
mie mi ni ster na uki i szkol nic -
twa wyż sze go Bar ba ra Ku -
dryc ka. 

Ku dryc ka od po wia da ła na py -
ta nia po sła nek PO Ewy Ko ło dziej
oraz Alek san dry Try buś.

„Przed zno we li zo wa niem
usta wy o szkol nic twie wyż szym
uczel nie re ali zo wa ły fi skal ną po -
li ty kę wo bec stu den tów. Wów -
czas to stu den ci mu sie li po no sić
opła ty np. za eg za mi ny po praw -
ko we czy też ko mi syj ne. Wie -
dząc o tym, zno we li zo wa li śmy
usta wę (...) tak, by te go ty pu nie -
wła ści we prak ty ki nie by ły re ali -
zo wa ne w uczel niach” – przy po -

mnia ła Ku dryc ka.
W no we li za cji wpro wa dzo no

obo wią zek za wie ra nia umów ze
stu den ta mi, rów nież ze stu diów
sta cjo nar nych uczel ni pu blicz -
nych, a tak że sfor mu ło wa no
za co stu dent nie mo że po no sić
opłat. Jak przy po mnia ła mi ni -
ster, cho dzi o przy go to wy wa nie
i prze pro wa dze nie eg za mi nów
dy plo mo wych, ko mi syj nych czy
po praw ko wych, re je stra cję
na ko lej ny rok lub se mestr stu -
diów, zło że nie i oce nę pra cy dy -

plo mo wej, wy da nie su ple men tu
do dy plo mu czy wy da nie dzien -
ni ka prak tyk.

Mi ni ster przy po mnia ła, że du -
ża część prze pi sów zno we li zo wa -
nej usta wy we szła w ży cie 1 paź -
dzier ni ka 2011 r., na to miast za -
kaz sto so wa nia wy bra nych opłat
przez uczel nie – 1 stycz nia 2012
r.

Jed nak uczel nie pró bo wa ły te
prze pi sy omi jać. „Nie któ re uczel -
nie za czy na ły sto so wać opła ty
nie za eg za min po praw ko wy czy
nie za eg za min ko mi syj ny, tyl ko
za przy go to wa nie do ku men ta cji
do eg za mi nu. Nie za wy da nie dy -
plo mu, tyl ko za przy go to wa nie
su ple men tu do dy plo mu. Po -
za tym wpro wa dza ły no we opła -
ty za nie ter mi no we zło że nie in -
dek su czy po now ne przy go to wa -
nie do ku men tów zwią za nych
z za koń cze niem stu diów czy zło -
że nie po ter mi nie pra cy dy plo -
mo wej. Czę sto te opła ty mia ły
dość wy so ką war tość” – mó wi ła
mi ni ster.

Ku dryc ka za zna czy ła, że – aby
roz wią zać pro blem – jej re sort
sta rał się, wspól nie z Par la men -
tem Stu den tów RP, na gła śniać
pra wa stu den tów; od by wa ły się
spo tka nia z rek to ra mi, a in ter -
pre ta cje prze pi sów praw nych po -
ja wi ły się na stro nach mi ni ster -
stwa. Dzię ki te mu uczel nie czę -
ściej sto so wa ły się do prze pi sów.

Za ra zem mi ni ster Ku dryc ka
przy po mnia ła, że stu den tom
w za kre sie umów z uczel nia mi
przy słu gu je dro ga są do wa. Re -
sort mo że je dy nie wzy wać uczel -
nie do na pra wia nia na ru szeń, bo
sank cje za pi sa ne w usta wie
o szkol nic twie wyż szym do ty czą
in nych przy pad ków.

„Do tych cza so we moż li wo ści
we zwa nia uczel ni do na pra wy

nie zgod ne go z pra wem dzia ła -
nia nie za wsze od no si ły od po -
wied ni sku tek” – za zna czy ła sze -
fo wa re sor tu na uki. Po wie dzia ła,
że eks per ci w mi ni ster stwie za -
sta na wia ją się nad tym, by wpro -
wa dzić pe wien ka ta log sank cji
dla uczel ni, któ re na ru sza ją pra -
wa stu den tów.

„Mi ni ster stwo za wsze bę dzie
sta wać po stro nie stu den tów,
kie dy ich za gwa ran to wa ne pra -
wa i upraw nie nia zo sta ły by na ru -
szo ne przez wła dze uczel -
ni” – za zna czy ła mi ni ster.

Ku dryc ka od po wie dzia ła też
na za rzut Alek san dry Try buś, że
mi ni ster stwo ugię ło się
przed uczel nia mi, któ re zwró ci ły
się do re sor tu na uki o zwięk sze -
nie li mi tu stu den tów na pierw -
szym ro ku.

Uczel nie pu blicz ne mia ły
w tym ro ku ogra ni czyć licz bę
stu den tów na stu diach sta cjo -
nar nych – wzrost ich licz by nie
po wi nien być więk szy niż 2 proc.

w od nie sie niu do licz by stu den -
tów w ro ku aka de mic kim
2009/2010 na stu diach sta cjo -
nar nych. Re sort na uki wie lu
uczel niom po zwo lił jed nak prze -
kro czyć ten li mit.

Ku dryc ka tłu ma czy ła, że
od ro ku 2009/2010 w nie któ -
rych uczel niach na stę po wał tak
znacz ny przy rost stu den tów, że
gdy by za sto so wa no się do prze -
pi sów, oka za ło by się, że uczel nie

mu sia ły by się po zby wać stu den -
tów już stu diu ją cych.

Mi ni ster za zna czy ła, że uczel -
nie, zwra ca jąc się do re sor tu,
„czę sto rze czy wi ście prze kra cza -
ły gra ni ce wy obraź ni”. „Sta ra li -
śmy się ra cjo nal nie od po wia dać
na wnio ski uczel ni” – po wie dzia -
ła sze fo wa re sor tu na uki i za zna -
czy ła, że mi ni ster stwo wy cho dzi -
ło na prze ciw ocze ki wa niom
uczel ni tyl ko w przy pad kach,
w któ rych brak zgo dy ozna czał by
po trze bę ogra ni cze nia licz by stu -
den tów już stu diu ją cych.

„Ten wzrost, na któ ry po zwa la -
li śmy uczel niom, nie ma tak wy -
so kich war to ści, o ja kie uczel nie
pro si ły, te raz jest to wzrost kil ku -
pro cen to wy, w wy jąt ko wych
przy pad kach – wyż szy, np. 22
proc.” – za koń czy ła. 

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -
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Wśród uczel ni nie pu blicz nych
sil ni gra cze (np. Kra kow ska Aka -
de mia im. An drze ja Fry cza Mo -
drzew skie go, Szko ła Wyż sza
Psy cho lo gii Spo łecz nej w War -
sza wie, Wyż sza Szko ła Przed się -
bior czo ści i Ad mi ni stra cji w Lu -
bli nie, Dol no ślą ska Szko ła Wyż -
sza we Wro cła wiu) od czu wa ją
tyl ko nie wiel ki spa dek licz by
kan dy da tów.

Ta kie uczel nie są jed nak
w mniej szo ści. Nie wszyst kie
pry wat ne uczel nie zdo ła ją się

utrzy mać na ryn ku. Wyż sza
Szko ła Za rzą dza nia i Na uk Spo -
łecz nych w Ty chach pro wa dzi
roz mo wy o przy łą cze niu do Kra -
kow skiej Aka de mii im. Fry cza
Mo drzew skie go. Być mo że we
wrze śniu zo sta nie pod pi sa -
na umo wa, a ty ska szko ła, któ rej
or ga nem za ło ży ciel skim jest
mia sto Ty chy, bę dzie wy dzia łem
za miej sco wym kra kow skiej
uczel ni.

La tem te go ro ku po 18 la tach
dzia łal no ści z po wo du nie wy star -
cza ją cej re kru ta cji i nie ko rzyst -

nej pro gno zy do ty czą cej licz by
stu den tów w ko lej nych 10 la -
tach za ło ży cie le nie pu blicz nej
Wyż szej Szko ły Han dlo wej
w Kra ko wie zre zy gno wa li
z upraw nień do kształ ce nia
na po zio mie wyż szym. Do tych -
cza so wi stu den ci ma ją kon ty nu -
ować na ukę w Wyż szej Szko le
Za rzą dza nia i Ban ko wo ści
w Kra ko wie.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -
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Początek roku akademickiego
z niżem demograficznym

FOT. STOCK. XCHNG / RUTH ELKIN

Kudrycka: niektóre uczelnie
obchodzą zakaz pobierania opłat

FOT. STOCK. XCHNG 
/ MAR CIN RO LIC KI

FOT. STOCK. XCHNG / PIOTR LE WAN DOW SKI
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„Pożyczył” 
900 litrów paliwa
Do 10 lat wię zie nia gro zi 34-lat ko wi, któ re mu po li cja za rzu ca
kra dzież pa li wa z cię ża ró wek w po wie cie strze lec ko -drez de -
nec kim (Lu bu skie). Męż czy zna wpadł, gdy sta rał się ukryć
w le sie 900 li trów ole ju na pę do we go.

Męż czy znę za trzy ma no go pod czas week en du w oko li cach Do bie -
gnie wa.

W mo men cie przy jaz du po li cji męż czy zna ła do wał ka ni stry do oso -
bo we go re naul ta. Na wi dok ra dio wo zu ru szył i nie re ago wał na sy gna -
ły do za trzy ma nia – po in for mo wał rzecz nik lu bu skiej po li cji Sła wo mir
Ko niecz ny.

Au to zo sta ło od na le zio ne przez po li cjan tów oko ło trzy ki lo me try
da lej. Nie co póź niej w rę ce funk cjo na riu szy wpadł spraw ca kra dzie ży.
Oka zał się nim Da niel R. – miesz ka niec gmi ny Strzel ce.

Po li cja usta li ła, że pa li wo skra dzio no z trzech sa mo cho dów cię ża -
ro wych. 34-la tek usły szał za rzut kra dzie ży z wła ma niem. Te raz sąd
mo że... dać mu po pa lić. 

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE

FOT. STOCK. XCHNG / KYM MCLE OD

Mi mo ni skie go sta nu wód w wie lu pol -
skich rze kach, nie ma pro ble mów z za -
opa trze niem w wo dę pit ną – mó wił
w czwar tek na kon fe ren cji pra so wej
w In sty tu cie Me te oro lo gii i Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie Sta ni sław Gaw -
łow ski, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Śro do wi ska. 

„Sy tu acja, któ rą miesz kań cy War sza wy
mo gą ob ser wo wać na Wi śle, po wo du je nie -
po ko je i py ta nia zwią za ne z za gro że nia mi
do ty czą cy mi za opa trze nia w wo dę” – po wie -
dział w Gaw łow ski. „Chcie li by śmy uspo ko ić
wszyst kich, że w Pol sce nie ma pro ble mów
z za opa trze niem w wo dę i nie spo dzie wa my
się ta kich pro ble mów w naj bliż szych mie sią -
cach” – za pew nił.

Przed sta wi ciel re sor tu śro do wi ska przy po -
mniał, że na świe cie od po nad 20 lat ob ser -
wu je się wzrost ten den cji do dłu go trwa łych
su szy, po ja wia ją cych się cy klicz nie. W ostat -
nich la tach w Pol sce na stę po wa ły one m. in.

w la tach 2000, 2003, 2004 czy 2006.
O ośmio mie sięcz nym bra ku opa dów w na -
szej czę ści Eu ro py wspo mi na ją kro ni ki
z 1540 r. „Obec na sy tu acja nie jest spo wo do -
wa na zja wi ska mi wy jąt ko wy mi. Ta kie sy tu -
acje w tej czę ści świa ta zda rza ją się” – pod -
kre ślił.

W cią gu naj bliż szych mie się cy ni ski stan
wo dy w rze kach po łu dnio wej i cen tral nej czę -
ści kra ju ma się utrzy mać – po in for mo wał
Gaw łow ski, po wo łu jąc się na pro gno zy.
Obec nie wy jąt ko wo ni ski jest stan gór nej
i środ ko wej czę ści Wi sły oraz rzek ze zlew ni
gór nej i środ ko wej War ty. Ob ni że nie po zio -
mu wód wi dać w wo je wódz twach: ślą skim,
ma ło pol skim, świę to krzy skim, pod kar pac -
kim, łódz kim, wiel ko pol skim, ma zo wiec kim
i lu bel skim.

Su sza na po wierzch ni nie wpły wa jed nak
na do stęp do wód pod ziem nych, któ re za -
spo ka ja ją 70 proc. na sze go za po trze bo wa -
nia na wo dę. „Wo dy pod ziem ne wy stę pu ją
na głę bo ko ści od kil ku na stu do 200 m. i nie
ma ją bez po śred nie go związ ku z sy tu acją

w wo dach grun to wych i w rze kach. To bar dzo
sta bil ny, po jem ny sys tem” – wy ja śnił za stęp -
ca dy rek to ra Pań stwo we go In sty tu tu Geo lo -
gicz ne go, dr Le sław Skrzyp czyk.

Obec na sy tu acja w Pol sce jest ty po wa dla
je sie ni – tłu ma czy ła hy dro log IMGW -PIB, Ma -
rian na Sa sim. Hy dro lo dzy mó wią na to „je -
sien ne ni żów ki”. Cho dzi o ob ni że nie po zio mu
wo dy po cie płym le cie, kie dy wo da po opa -
dach bu rzo wych od pły wa zbyt szyb ko, by od -
bu do wać za so by wód po wierzch nio wych
i grun to wych (za si la ją cych rze ki, kie dy nie
pa da).

Ma rian na Sa sim za po wie dzia ła, że w cią -
gu mie sią ca ni ski stan wo dy po wi nien się
utrzy mać. „Sy tu ację mo gą zmie nić opa dy
okre su wcze sno je sien ne go czy wcze sno zi -
mo we go. Je śli spad nie deszcz al bo
śnieg – ca ła wo da prze ro dzi się w od pływ
i za si li zbior ni ki, rze ki oraz wo dy grun to -
we” – do da ła.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Eks per ci: W Pol sce nie za brak nie wo dy

FOT. STOCK. XCHNG / JOHN KO VA CICH

Dys ku sję na te mat ba dań
na zwie rzę tach w na ukach
me dycz nych i bio lo gicz nych
za pla no wa ły w War sza wie
na 17 paź dzier ni ka Wy dział
Na uk Me dycz nych PAN, Ko -
mi tet Neu ro bio lo gii PAN oraz
Ra da Upo wszech nia nia Na -
uki PAN. 

W cza sie spo tka nia „Ba da -
nia na zwie rzę tach: dla cze go?”
oma wia ne bę dą ta kie za gad -
nie nia jak: do sto so wa nie ak tu -
al nych pol skich prze pi sów
praw nych do dy rek ty wy Unii
Eu ro pej skiej czy wpływ roz wo -
ju wie dzy i tech nik ba daw czych
na przy szłość ba dań na zwie -
rzę tach.

„Bę dzie my sta ra li się od po -
wie dzieć na py ta nie: czy roz wój
wie dzy do pro wa dzi do za stą -
pie nia tych ba dań przez me to -
dy al ter na tyw ne czy też spo wo -
du je, że bę dą da lej sto so wa ne,
lecz sta ną się mniej in wa zyj ne
i stre su ją ce dla zwie -
rząt?” – za po wia da ją or ga ni za -
to rzy.

W spo tka niu pla no wa ny jest

udział przed sta wi cie li na uk
me dycz nych, bio me dycz nych
i bio lo gicz nych oraz in nych
osób in te re su ją cych się pro ble -
ma mi etycz ny mi i praw ny mi
zwią za ny mi z ba da nia mi
na zwie rzę tach.

„Po stęp na uk bio lo gicz nych
i me dycz nych jest nie roz łącz -
nie zwią za ny z ba da nia mi
na zwie rzę tach. Tak by ło
w prze szło ści i jest, co trze ba
z na ci skiem pod kre ślić,
w chwi li obec nej – przy po mi -
na w wy po wie dzi na stro nie
PAN prof. Woj ciech Kost kow -
ski z Wy dzia łu V PAN. – Przy -
kła dów moż na przy ta czać wie -
le. Nie by ło by moż li wo ści le -
cze nia cu krzy cy i ura to wa nia
ży cia ty siąc om cho rych, gdy by
nie ba da nia na psach roz po -
czę te na prze ło mie
XIX i XX wie ku. Ba da nia
na zwie rzę tach spo wo do wa ły,
że ty sią ce osób ura to wa no
i da lej ra tu je się przed za cho ro -
wa niem na wście kli znę i za ka -
że niem wi ru sem po lio. Bez ba -
dań na zwie rzę tach by ło by nie -
moż li we po zna nie pod sta wo -
wych funk cji ukła du ner wo we -
go, np. pro ce su neu ro prze kaź -

nic twa. Dzię ki tym ba da niom
osią gnę li śmy po stęp w ro zu -
mie niu me cha ni zmów i le cze -
niu cho rób neu ro lo gicz nych
i psy chicz nych, w tym pa dacz -
ki, de pre sji i schi zo fre nii”.

Zda niem ba da cza po stęp
w le cze niu m. in. cho rób im -
mu no lo gicz nych, no wo two ro -
wych i neu ro de ge ne ra cyj nych
wa run ku ją od po wied nio skon -
stru owa ne, tak że przy uży ciu
me tod in ży nie rii ge ne tycz nej,
mo de le zwie rzę ce oraz prze ło -
mo we me to dy te ra peu tycz ne.
Ja ko przy kła dy, ba dacz po da je
le ki uzy ska ne me to dą re kom -
bi na cji ge nów (in su li na, hor -
mon wzro stu itd.) oraz ba da nia
na zwie rzę tach zmo dy fi ko wa -
nych ge ne tycz nie (np. mo de le
cho ro by Al zhe ime ra, cho ro by
Hun ting to na i in.).

„Przy obec nym sta nie roz wo -
ju na uki nie ma al ter na ty wy
dla do świad czeń na zwie rzę -
tach, cho ciaż nie za wsze wy ni -
ki tych ba dań moż na prze nieść
bez po śred nio na czło wie -
ka” – za zna cza prof. Ko stow -
ski. 
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PAN de ba to wać bę dzie nad ba da nia mi na zwie rzę tach
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W Pol sce po ja wi ły się ko ma -
ry, któ re mo gą prze no sić
z psów na czło wie ka cho ro bę
pa so żyt ni czą o na zwie di ro fi -
la rio za – alar mu ją spe cja li -
ści z Na ro do we go In sty tu tu
Zdro wia Pu blicz ne go – Pań -
stwo we go Za kła du Hi gie ny
w War sza wie. 

Do tych czas cho ro ba ta od pra -
wie 200 lat wy stę po wa ła je dy nie
na po łu dniu Eu ro py, głów nie we
Wło szech, Gre cji, Fran cji oraz
Hisz pa nii i Por tu ga lii. Ata ku je
tam przede wszyst kim psy.
Na lu dzi prze no szo na jest spo ra -
dycz nie, gdy za ka żo ne zwie rzę
zo sta nie uką szo ne przez ko ma -
ra, a po tem roz wi ną się w nim
po wo du ją ce cho ro bę ni cie nie.

„Te raz mam do wo dy, że cho -
ro ba do tar ła rów nież do na sze go
kra ju” – po wie dzia ła w roz mo -
wie z PAP prof. Elż bie ta Go łąb
z NIZP -PZH. I nie cho dzi tyl ko
o przy pad ki jej za wle cze nia
do Pol ski. Z prze pro wa dzo nych
ba dań wy ni ka, że za ka żo nych
zo sta ło kil ka osób, któ re ni gdy
nie wy jeż dża ły za gra ni cę.
Stwier dzo no rów nież wy stę po -
wa nie pa so ży ta w ko ma rach
znaj du ją cych się na te re nie na -
sze go kra ju.

Jak do te go do szło? We dług
spe cja list ki do na sze go kra ju
mo gły zo stać spro wa dzo ne psy
za ka żo ne pa so ży tem al bo te
z Pol ski prze by wa ły wraz ich wła -
ści cie la mi na po łu dniu Eu ro py,
gdzie zo sta ły za in fe ko wa ne.
Prze no sze niu pa so ży ta sprzy ja
rów nież ocie pla nie się kli ma tu.

Na szczę ście, rzad ko do cho dzi
do za ka żeń u lu dzi. Na in fek cję
na ra żo ne są głów nie psy. Prof.
Go łąb oce nia, że na Ma zow szu
za in fe ko wa nych jest 20 proc.
tych czwo ro no gów prze by wa ją -
cych w schro ni skach. Nie moż -
na się od nich za ka zić po przez
za in fe ko wa ną krew. Na wet je śli
znaj du je się w niej pa so żyt, to
w ta kiej po sta ci w ja kiej wy stę -

pu je u psa nie jest on za kaź ny.
„Pa so żyt wy wo łu ją cy di ro fi la -

rio zę prze cho dzi skom pli ko wa ne
cy kle roz wo jo we” – wy ja śnia
spe cja list ka. Po za tym, któ re
prze cho dzi w or ga ni zmie psa,
mu si jesz cze w peł ni roz wi nąć
się u ko ma ra. W or ga ni zmie te -
go owa da po trze bu je na to 2-3
ty go dni. W tym cza sie tem pe ra -
tu ra oto cze nia mu si wy no sić co
naj mniej 18 st. C. Do pie ro wte dy
pa so żyt w peł ni się roz wi nie
i mo że zo stać prze nie sio ny
na czło wie ka.

Na di ro fi la rio zę cho ru ją jed -
nak tyl ko nie któ re oso by.
Na ogół pa so żyt na wet gdy wnik -
nie do or ga ni zmu czło wiek jest
zwal cza ny przez je go układ od -
por no ścio wy.

W Pol sce wy stę pu je tyl ko jed -
na, mniej groź na od mia na pa so -
ży ta o na zwie Di ro fi la ria re pens.
Za gnież dża się on wy łącz nie
pod skó rą. Miej sce je go usa do -
wie nia się nie za le ży od te go
gdzie doj dzie do uką sze nia, mo -

że bo wiem krą żyć na wet przez
kil ka mie się cy za nim się za -
gnieź dzi. Na skó rze wi docz ne
jest wte dy zgru bie nie w po sta ci
guz ka, zwy kle o śred ni cy oko ło 2
cm (pa so żyt te go ty pu ma zwy -
kle 12 cm dłu go ści, ale pod skó -
rą się zwi ja). Le cze nie po le ga
głów nie na je go na usu nię ciu.

Groź niej sza jest od mia na Di ro fi -
la ria im mi tis, któ ra za gnież dża się
w tęt ni cy płuc nej i gro zi po waż ny -
mi po wi kła nia mi. Dłu gość ni cie ni
tej od mia ny się ga na wet 35 cm.
Na szczę cie nie po ja wi ła się jesz -
cze w na szym kra ju, ale prof. Go -
łąb nie wy klu cza, że kie dyś tak się
sta nie. „Sko ro do tar ła do nas jed -
na od mia na, to za ja kiś czas mo że
się po ja wić się rów nież i ta dru -
ga” – do da je.

Pol ska nie jest wy jąt kiem.
Do za ka żeń lu dzi do cho dzi tak że
na Ukra inie. Zda rza się tam kil -
ka set za cho ro wań u lu dzi rocz -
nie. Niem cy twier dzą, że za ka że -
nia psów na ich te ry to rium zda -
rza ją się tyl ko u psów, któ re

prze by wa ły w na szym kra ju.
Ko ma ry mo gą prze no sić rów -

nież za rodź ce (pla smo dium),
jed no ko mór ko we pier wot nia ki
wy wo łu ją ce u lu dzi ma la rię.
W Pol sce ta kie owa dy obec nie
nie wy stę pu ją. Dla te go cho ro ba
ta nie stwa rza żad ne go za gro że -
nia w na szym kra ju. Cho ru ją je -
dy nie te oso by, któ re prze by wa ły
w tro pi ku.

Ko ma ry ma la rycz ne mo gą
jed nak zno wu się po ja wić w Pol -
sce, gdyż by ły u nas jesz cze w la -
tach 60. XX w., do cza su, gdy nie
zo sta ły wy tę pio ne. Prof. Go łąb
nie wy klu cza, że mo gą po wró cić.
„Wy star czy, że zo sta ną za wle -
czo ne na jed no z kra jo wych lot -
nisk wraz z ba ga żem. W re jo nie
lot nisk na te re nie na sze go kra ju
nikt jed nak nie mo ni to ru je ko -
ma rów” – pod kre śla.

PAP – NA UKA W POL SCE, ZBI GNIEW

WOJ TA SIŃ SKI
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PAN debatować będzie
nad badaniami na zwierzętach
DOKOŃCZENIE ZE STR. 12

Do da je, że co raz po wszech -
niej sto su je się jed nak me to dy
uzu peł nia ją ce, ta kie jak ba da -
nia in vi tro czy mo de lo wa nie
kom pu te ro we.

Na uko wiec pod kre śla, że ba -
da nia na zwie rzę tach na le ży
pro wa dzić tyl ko wte dy, gdy są
na praw dę nie zbęd ne i przy za -
cho wa niu ści śle okre ślo nych
wa run ków. Je go zda niem ba -
da cze mu szą zgo dzić się

na ogra ni cze nia i za sa dy da ją -
ce gwa ran cję wy eli mi no wa nia
lub mi ni ma li za cji stre su i cier -
pień zwie rząt, za pew nie nia im
od po wied nich wa run ków by to -
wa nia, a tak że jak naj więk sze -
go zre du ko wa nia ich licz by.
„Mu szą być świa do mi, że zwie -
rzę ta to nie tyl ko na rzę dzie ba -
daw cze, lecz ży wy, od czu wa ją -
cy or ga nizm, któ re mu na le ży
się wła ści we trak to wa -
nie” – za zna cza.

Spe cja li sta przy po mi na, że

Pol ska ma prze pi sy praw ne
strze gą ce za sad pro wa dze nia
ba dań na zwie rzę tach (usta wa
z 2005 r.), jed nak ze wzglę du
na wej ście w ży cie dy rek ty wy
Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy Eu ro pej skiej z 2010 r.
w spra wie ochro ny zwie rząt
wy ko rzy sty wa nych do ce lów
na uko wych, nasz kraj mu si do -
sto so wać swo je re gu la cje
do no we go pra wa unij ne go.
„Ko niecz ne jest przy tym uzy -
ska nie roz wią za nia bio rą ce go

pod uwa gę za rów no opi nie
scep ty ków jak i ra cje zwo len ni -
ków ba dań na zwie rzę -
tach” – za zna cza na uko wiec.

Kon fe ren cja od bę dzie się
o godz. 12.00 w sa li 2513 (25
p.) Pa ła cu Kul tu ry i Na uki
w War sza wie.

Szcze gó ły  na stro nie in ter -
ne to wej.
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Reklama

Ko ma ry mo gą prze no sić w Pol sce di ro fi la rio zę

FOT. STOCK. XCHNG / RA JA RAM R

FOT. STOCK. XCHNG / STE VE KNI GHT
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W cza sie wy kła du „Wej ście
w do ro słość? O pro ce sie doj rze -
wa nia” en do kry no log wy ja śni ła,
że sam pro ces doj rze wa nia
płcio we go u dziew czy nek roz po -
czy na się zwy kle oko ło 10-12 ro -
ku ży cia (nor mą jest wiek 8-13
lat), a u chłop ców – w wie ku 11-
12 lat (nor ma to 9-14 lat). Jed -
nak już wcze śniej, za nim sam
wła ści wy okres doj rze wa nia
płcio we go się za cznie, za cho dzą
w or ga ni zmie zmia ny za po wia -
da ją ce po kwi ta nie.

I tak ok. 6-8 ro ku ży cia roz po -
czy na się zwy kle tzw. okres ad re -
nar che czy li przed po kwi ta nio wy.
W tym cza sie u dzie ci na stę pu je
zwięk szo ne wy dzie la nie hor mo -
nów nad ner czy, któ re m. in. spra -
wia ją, że za czy na się po ja wiać
owło sie nie ło no we, a z cza -
sem – pa cho we, a pot na bie ra
nie przy jem ne go za pa chu. Ad re -
nar che na stę pu je na dwa la ta
przed roz po czę ciem doj rze wa nia
go nad, a więc gru czo łów płcio -
wych pro du ku ją cych ko mór ki
roz rod cze – jaj ni ków lub ją der.

Co w na szym or ga ni zmie od -
po wia da za roz po czę cie pro ce su
doj rze wa nia we wła ści wym mo -
men cie? To oś pod wzgó rze -przy -
sad ka -go na dy, któ ra po wo du je
zmia ny wy dzie la nia się hor mo -
nów płcio wych.

Dzię ki hor mo nom u dziew cząt
m. in.: tkan ka tłusz czo wa za czy -
na się gro ma dzić w oko li cach

biu stu i bio der, wzra sta ją sut ki,
ma ci ca i po chwa, a tak że po ja -
wia się pierw sza mie siącz ka.
Pierw sze cy kle mie sięcz ne by -
wa ją nie re gu lar ne i nie do cho dzi
w nich do owu la cji.

Jak pod kre śli ła en do kry no -
log – ter min doj rze wa nia go -
nad uwa run ko wa ny jest ge ne -
tycz nie. Za le ży też m. in. od po ło -
że nia geo gra ficz ne go, eks po zy -
cji na świa tło, od ży wie nia czy

czyn ni ków psy cho lo gicz nych.
Eks pert ka wy ja śni ła, że pierw -
sze mie siącz ki wy stę pu ją zwy kle
wcze śniej u dziew cząt miesz ka -
ją cych w ni skich sze ro ko ściach
geo gra ficz nych, na mniej szych
wy so ko ściach, w ob sza rach
miej skich oraz u dziew cząt z na -
wa gą, ale nie oty łych. Za ob ser -
wo wa no rów nież, że pierw sze
mie siącz ki wcze śniej wy stę pu ją
u dziew czy nek nie wi do mych.

Wa run kiem wy stą pie nia mie -
siącz ki jest zwy kle osią gnię cie
pew nej ma sy kry tycz nej cia -
ła – przyj mu je się, że mo że to
być 47,8 kg. U dziew czy nek
z ano rek sją lub tych in ten syw nie
upra wia ją cych sport mie siącz ka
mo że po ja wiać się póź niej lub
wy stę pu je pier wot ny brak mie -
siącz ki. 

Z ko lei u chłop ców dzię ki hor -
mo nom m. in. wzra sta ma sa

mię śnio wa, po więk sza się roz -
miar ją der – po wy żej 3 ml. Po -
tem za czy na się wzrost ca łe go
prą cia, na stę pu je zmia na pig -
men ta cji skó ry w ob sza rze na -
rzą dów płcio wych. Roz po czy -
na się pro duk cja sper my, a z tym
wią że się wy stę po wa nie po lu cji
noc nych „Jest to prze jaw doj rza -
ło ści go na dy” – wy ja śnia eks -
pert ka. U czę ści chłop ców mo że
też do cho dzić do po więk sze nia
gru czo łów sut ko wych, co wy ni ka
ze zwięk szo nej ilo ści es tro ge -
nów. „Nie raz mo że być to bo le -
sne, nie po ko ją ce, wsty dli we, ale
jest to cał kiem na tu ral -
ne” – stwier dzi ła ba dacz ka. Do -
da ła, że po więk szo ne sut ki
u chłop ców wy stę po wać mo gą
tak że za raz po na ro dzi nach,
a tak że u star szych męż -
czyzn – po an dro pau zie.

W cza sie doj rze wa nia cia ło za -
czy na też szyb ko ro snąć. Spe cja -
li ści na zy wa ją to sko kiem po kwi -
ta nio wym wzro stu. Dr Ma rio la
Dec -Szlich tyng po da ła, że o ile
przed okre sem doj rze wa nia czło -

wiek ro śnie śred nio 5 cm na rok,
to w okre sie doj rze wa nia jest to
już przy rost rzę du 10-12 cm.

Dziew czę ta w cią gu ca łe go
okre su doj rze wa nia ro sną śred -
nio o 25 cm, a chłop cy – o 28
cm. Eks pert ka wy ja śni ła, że hor -
mo ny od po wie dzial ne za wzrost
naj in ten syw niej wy dzie la ne są
w cią gu no cy. „Ra cję więc ma ją
bab cie, któ re mó wią: du żo śpij,
a uro śniesz” – za zna czy ła pre le -
gent ka. Do da ła, że po za koń cze -
niu pro ce su doj rze wa nia na stę -
pu je za ra sta nie na sad kost nych
i po tem dal szy wzrost już nie mal
nie na stę pu je.

Eks pert ka pod kre śli ła, że za -
koń cze nie doj rze wa nia płcio we -
go nie ozna cza peł nej zdol no ści
do ro dzi ciel stwa. Do te go ko -
niecz na jest doj rza łość spo łecz -
na i psy chicz na, któ rą uzy sku je
się zwy kle w póź niej szym okre -
sie.

PAP – NA UKA W POL SCE
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IX Lu bel ski Fe sti wal Na uki/ W okre sie
doj rze wa nia śpij du żo, bę dziesz wiel ki
W okre sie doj rze wa nia war to du żo spać, bo przede wszyst kim w cza sie snu wy dzie la ją się hor mo ny po wo du ją ce wzra sta nie.
O tym, co się dzie je w ludz kich or ga ni zmach w cza sie doj rze wa nia płcio we go, mó wi ła pod czas Lu bel skie go Fe sti wa lu Na uki dr
Ma rio la Dec -Szlich tyng z Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Lu bli nie. 

FOT. STOCK. XCHNG / MI CHA EL LO REN ZO

FOT. STOCK. XCHNG 
/ DO RA PE TE

Wszyst ko, co wie my, prze -
cho dzi przez nasz mózg. Ale
czy za wsze mo że my te mu
naj bar dziej skom pli ko wa ne -
mu na świe cie or ga no wi
ufać? Nie ko niecz nie – spryt -
nym mon ta żem jest np. ob -
raz, któ ry wi dzi my. Mó wi ła
o tym An na Dut kow ska pod -
czas Lu bel skie go Fe sti wa lu
Na uki. 

„Wszyst ko, co wie my – za rów -
no o świe cie fi zycz nym, jak
i umy sło wym – jest za po śred ni -
czo ne przez mózg. (...) Ukry wa -
jąc przed na mi wszyst kie prze -
pro wa dza ne przez sie bie nie -
świa do me wnio sko wa nia, mózg
two rzy ilu zję, że ma my bez po -
śred ni kon takt z przed mio ta mi
w świe cie fi zycz nym. Jed no cze -

śnie two rzy też ko lej ne złu dze -
nie, że nasz świat umy sło wy jest
czymś od ręb nym” – za zna czy ła
An na Dut kow ska z Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu Lu bel skie go.

Cza sem to, z cze go świa do -
mie zda je my so bie spra wę,
znacz nie się róż ni od in for ma cji,
ja kie po sia da nasz mózg. Fi lo zof
pod czas wy kła du po da wa ła licz -
ne przy kła dy, kie dy tak się dzie -
je.

Ba dacz ka opo wie dzia ła hi sto -
rię męż czy zny, któ ry stra cił pa -
mięć i za każ dym ra zem, kie dy
ćwi czył z re ha bi li tan tem drob ne
ru chy, był prze ko na ny, że ro bi to
po raz pierw szy. I cho ciaż na po -
zio mie świa do mym cho ry nie
pa mię tał, że ro bił już da ne ćwi -
cze nia, wy ko ny wał te za da nia
co raz le piej. Na by te pod czas ćwi -
czeń umie jęt no ści mu sia ły więc

w ja kiś spo sób za cho wać się
w mó zgu, ale in for ma cje te nie
do cie ra ły do świa do mo ści ba da -
ne go.

Wy ko ny wa no rów nież ba da -
nia u cho rych na tzw. śle po wi -
dze nie. Oczy ta kich osób dzia ła -
ją pra wi dło wo, ale in for ma cje
o tym, co wi dzą, nie do cie ra ją
do świa do mo ści. Ta kim oso bom
po ka zy wa no plam kę, któ ra po -
ru sza ła się al bo po zio mo al bo
pio no wo. Ba da ni mie li od po wie -
dzieć, jak po ru sza się plam ka.
Gdy by pa cjen ci je dy nie zga dy -
wa li, pro cent po praw nych od po -
wie dzi oscy lo wał by wo kół 50
proc. Tym cza sem wy ni ki tych
osób by ły znacz nie lep sze – pa -
da ło po nad 80 proc. po praw -
nych od po wie dzi. An na Dut kow -
ska wy ja śni ła, że mózg re je stro -
wał to, co wi dzia ły oczy, ale nie
prze no sił te go na po ziom świa -
do mo ści.

„Oka zu je się jed nak, że na wet
zdro wy mózg mo że kła -
mać” – mó wi ła Dut kow ska i do -
da ła, że przy prze twa rza niu
bodź ców wzro ko wych mózg
oszu ku je każ de go z nas.
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IX Lubelski Festiwal Nauki/ Mózg
oszukuje nas na każdym kroku
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Opo wie dzia ła, że sce na wzro -
ko wa, czy li to, co w da nej chwi li
wi dzi my, to „zle pek scen od bie -
ra nych przez oczy”. Choć mo że
nam się wy da wać, że wszyst ko
wi dzi my wy raź nie, to tak na -
praw dę wy raź ne jest tyl ko cen -
trum sce ny wzro ko wej. To, co
znaj du je się da lej od cen trum,
od bie ra ne jest przez mózg ja ko
nie wy raź ne i... czar no -bia łe. Bo
tyl ko w środ ko wej czę ści ścia ny

wzro ko wej znaj du ją się czop ki
wzro ko we, od po wia da ją ce za wi -
dze nie barw. Na pe ry fe riach
znaj du ją się je dy nie re cep to ry
od po wie dzial ne za wi dze nie
czar no -bia łe. Mózg jed nak zle pia
te róż ne ob ra zy tak spryt nie, że
nie zda je my so bie spra wy, że
sce na wzro ko wa jest jak „fo to -
mon taż”.

Ba dacz ka opo wie dzia ła też,
że mózg to nie tyl ko sza chraj,
ale i zło dziej. Po wo ła ła się
na ba da nia ciał lu dzi nie do ży -

wio nych. Oka za ło się, że or ga -
ny we wnętrz ne w sy tu acji
skraj ne go gło du tra cić mo gą
na wa dze na wet 40 proc. swo -
jej ma sy, pod czas gdy mózg
wte dy nie mal nie tra ci na ma -
sie – jest lżej szy za le d wie o 2
proc. Dzie je się tak, bo w pla -
nie ener ge tycz nym mózg zaj -
mu je szcze gól nie wy so kie
miej sce, od ży wia ny jest kosz -
tem in nych or ga nów.

Czy wo bec te go po win ni śmy
ufać ta kie mu zło dzie jasz ko wi

i oszu sto wi? Tak, bo „to dzię ki
tym sza chraj stwom, czło wiek
jest w sta nie nor mal nie funk cjo -
no wać w ota cza ją cym go świe -
cie” – stwier dzi ła ba dacz ka.

Ser wis PAP – Na uka w Pol sce
jest jed nym z pa tro nów me dial -
nych IX Lu bel skie go Fe sti wa lu
Na uki.
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IX Lu bel ski Fe sti wal Na uki/ Mózg 
oszu ku je nas na każ dym kro ku

FOT. STOCK. XCHNG / ARTM

Świa to wa Or ga ni za cja Zdro -
wia okre śli ła stres ja ko cho -
ro bę XXI wie ku. Stres nie od -
stę pu je nas przez ca łe ży cie,
czę sto by wa mę czą cy ale też
sty mu lu je roz wój fi zycz ny
i du cho wy, po ma ga ła twiej
osią gać am bit ne ce le – mó -
wi ły pod czas pre zen ta cji
„Stres – cho ro ba stu le cia”
pod czas XII Fe sti wa lu Na uki
w Kiel cach stu dent ki III ro ku
bio lo gii Uni wer sy te tu Ja -
na Ko cha now skie go – Mag -
da le na Ba deń ska i Pa try cja
Fi gar ska. 

„Stres jest zja wi skiem na tu -
ral nym, fi zjo lo gicz nym, nie -
uchron nym w róż nych sy tu -
acjach. Dzię ki stre so wi za cho -
wu je my czuj ność w róż nych sy tu -
acjach, sku pia my uwa gę, po ko -
nu je my prze szko dy. Mo że być
na szym so jusz ni kiem, ale gdy

wy stę pu je w nad mia rze – wro -
giem i prze kleń stwem. Jest oczy -
wi ste, że ży je my w nie ustan nym
stre sie – po wo du je go sprzecz ka
z ko le gą, nie po ro zu mie nie w ro -
dzi nie, eg za min, wi zy ta u te ścio -
wej a na wet... urlop czy wa ka -
cje” – wy ja śnia ły pre le gent ki.

Na ukow cy dzie lą stres na psy -
cho lo gicz ny, emo cjo nal ny, mo -
ral ny oraz na krót ko trwa ły i dłu -
go trwa ły. Ten pierw szy wy stę pu -
je, gdy np. za ska ku je nas ja kaś
sy tu acja, dru gi w okre sie prze -
cią że nia pra cą, na uką, co dzien -
ny mi kło po ta mi. Ten jest trud -
niej szy do opa no wa nia i mo że
pro wa dzić do dłu go trwa łej fru -
stra cji. Stres mo ral ny, okre śla ny
też spo łecz nym do ty czy na sze go
ży cia wśród in nych – w pra cy,
na uczel ni, w to wa rzy stwie i wy -
wo łu je go naj czę ściej po stę po -
wa nie nie ko niecz nie zgod ne
z na szy mi nor ma mi es te tycz ny -
mi czy etycz ny mi.

Stres krót ko trwa ły jest czę -

ściej ko rzyst ny niż szko dli wy,
po trze bu je my go do po dej -
mo wa nia am bit nych dzia łań
i kre owa nia rze czy wi sto ści.
Gdy jed nak po pa da my
w stres dłu go trwa ły mo że to
za gra żać na sze mu zdro wiu,
po wo do wać nie do krwie nie,
za bu rze nia ryt mu ser ca,
a w dłuż szej per spek ty wie
nad ci śnie nie, miaż dży cę czy
na wet za wał.

Co nas stre su je? Co dzien -
ny po śpiech, cho ro ba, tłum
lu dzi, nad mier ny ha łas. We -
dług Tho ma sa Hol me sa i Ri -
char da Ra he'a stre so rem naj -
więk szym (oce nia nym
na 100 pkt.) jest śmierć
współ mał żon ka, w czo łów ce
są też: roz wód, utra ta pra cy
czy ślub. Ro dzaj wy da rze nia
nie jest czyn ni kiem de cy du ją -
cym dla si ły na tę że nia wy wo -
ła ne go nim stre su. „Gdy sie -
dzi my na fo te lu u den ty sty
prze ży wa my po dob ny stres

jak pod czas na mięt ne go
po ca łun ku. Nie ma więk -
sze go zna cze nia to że jed -
na sy tu acja jest przy jem -
na, a dru ga – nie. Si ła stre -
su za le ży nie tyl ko od ro -
dza ju bodź ca, ale tak że
od emo cji ja kie te zda rze -
nia w nas wy wo łu ją.

Stres po wo du je bo -
wiem każ da zmia na, któ -
ra za kłó ca ho me osta zę
na sze go or ga ni zmu, czy li
ina czej – sa mo re gu la cję
pro ce sów bio lo gicz nych
w nim. Czyn ni ki za kłó ca -
ją ce ho me osta zę na zy wa -
my stre so ra mi. Nie któ re
w nich zo sta ły już wy mie -
nio ne wy żej, do daj my kil -
ka in nych: mi łość, ból,
strach... W za leż no ści
od stre so ra ja ki na nas
dzia ła, ma my do czy nie -
nia ze stre sem po zy tyw -
nym lub de struk cyj nym.

Stres w po wszech nym
od bio rze jest uwa ża ny

za zja wi sko szko dli we. W rze czy -
wi sto ści dzia ła nie nie po żą da ne
przy no si je dy nie stres zbyt sil ny
lub dłu go trwa ły. Stres umiar ko -
wa ny zwięk sza moż li wo ści ra -
dze nia so bie z wy ma ga nia mi
ada pta cyj ny mi oto cze nia. Wie lu
ba da czy zja wi ska okre śla go ja -
ko pod sta wo wy czyn nik roz wo ju.

Kon klu zja wy kła du kie lec kich
stu den tek by ła opty mi stycz na.
Stres moż na wy ko rzy stać w po -
zy tyw ny spo sób, mo że być mo ty -
wa to rem i kre ato rem na szych
dzia łań. Na le ży tyl ko od po wied -
nio wy ko rzy stać je go za le ty
i moc. Ła two po wie dzieć, trud -
niej zro bić. Mot to „Ćwicz, roz cią -
gaj cia ło, uśmie chaj się do sie -
bie i do swo je go ży cia” to – zda -
niem pre le gen tek – naj lep szy,
choć nie ła twy do zre ali zo wa nia,
spo sób by stres stał na szym
sprzy mie rzeń cem, a nie wro -
giem.

Obie mło de, de biu tu ją ce po -
pu la ry za tor ki na uki dzia ła ją
od kil ku mie się cy w Ko le Na uko -

wym Fi zjo lo gów Krę gow ców,
pod kie run kiem dr Gra ży ny Świ -
der skiej -Ko łacz. Mi mo wa ka cji
stu dent ki przy go to wa ły na fe sti -
wal bar dzo efek tow ną i przej rzy -
stą pre zen ta cję mul ti ma diel ną,
opa trzo ną wspól nym, cie ka wym
ko men ta rzem, w któ rym nie
stro ni ły od in for ma cji zro zu mia -
łych dla la ika, ale też pod bu do -
wa ły pre lek cję na uko wą do ku -
men ta cją.

Fe sti wa lo we im pre zy od by wa -
ły się nie tyl ko w Kiel cach, ale
tak że w kil ku in nych mia stach
wo je wódz twa: Bo dzen ty nie, Chę -
ci nach, Bu sku -Zdro ju, Ob lę gor -
ku. Jed na z więk szych atrak cji
by ła wy ciecz ka do Ośrod ka Po -
mo cy Dzi kim Zwie rzę tom
w Ostro wie czy po ka zy w mo bil -
nym pla ne ta rium Su per no wa
w Sę dzi szo wie.
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lll Le ci fa cet w sa mo -
lo cie, zaś obok nie go
sie dzi pa pu ga, strasz -
nie py ska ta. W pew -
nym mo men cie fa cet
dzwo ni po ste war des -
sę. Na py ta nie co po -
dać, pa sa żer mó wi:
– Po pro szę ka wę.
– A dla mnie, sta ra ba bo,
tyl ko pep si – wy krzy ku je
pa pu ga do ste war des sy.
Ste war des sa przy nio sła
pep si dla pa pu gi lecz za -
po mnia ła o ka wie dla pa -
sa że ra. Więc po now nie
po pro sił ją o ka wę. Pa pu -

ga w mię dzy cza sie wy żło -
pa ła swo ją Pep si i kla -
sycz nie do rzu ci ła ste war -
des sie: 
– A dla mnie, sta ra ba bo,
przy nieś na stęp ną Pep si. 
Sy tu acja ta ka po wtó rzy ła
się kil ka ra zy, w koń cu
fa cet nie wy trzy mał
i przy jął tak ty kę pa pu gi,
za dzwo nił po ste war des -
sę i wy krzy czał do niej:
– Daj mi, sta ra ba bo, ka -
wę!
Te go ste war des sa nie
zdzier ży ła – po szła po pi -
lo ta i ra zem z nim wy wa -

li li fa ce ta z sa mo lo tu
wraz z pa pu gą.
Le cą tak obo je na dół,
a pa pu ga mó wi: – No…
jak na ko goś, kto nie
umie fru wać, to masz tu -
pet!

lll Re por ter na uli cy
py ta prze chod nia:
– Pa li pan?
– Pa lę.
– Wie pan, że to nie zdro -
we?
– Wiem
– Ile pan ma lat?
– Sześć dzie siąt.- Od jak

daw na pan pa li?
– Za czą łem już w wie ku
dwu na stu lat.
– Pro szę pa na. Czy zda je
pan so bie spra wę, że
gdy by pan te pie nią dze,
któ re przez ten czas, któ -
ry pan pa li i wy dał na pa -
pie ro sy, za osz czę dził. To
te raz przy kła do wo ku pił -
by pan za nie np. te go
Mer ce de sa SLK, któ ry
tam stoi?
– A pan pa li?
– Nie.
– A ma pan ta ki sa mo -
chód?

– No... nie mam.
– No wi dzi pan. A ja pa lę
i to jest mój Mer ce des.

lll Ban dy ta wpa da
do tram wa ju i krzy czy:
– Nie ru szać się, to jest
na pad!
Ja kiś pa sa żer z ulgą:
– Aleś mnie pan wy stra -
szył, już my śla łem że to
ka na ry...

lll – Cześć, je stem
Da rek. Pi je od 20 lat.
Przy sze dłem tu taj, bo
po dob no roz wią zu je cie

pro ble my zwią za ne
z al ko ho lem.
– Oczy wi ście. Po wiedz nam,
jak mo że my Ci po móc?
– Bra ku je mi 1,50 zł.

lll Dy ry gent:
– Jak wi dać, że fa cet jest
kiep skim ma te ria łem
na mu zy ka, to da je się
mu dwie pa łecz ki i sa dza
za wer blem.
Na co wer bli sta:
– A jak i do te go się nie
na da je, to mu się jed ną
pa łecz kę od bie ra i sta wia
przed or kie strą.

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!

Walczącym
Walczyliście o życie
o naszą wolność
Tworzyliście
sobie i nam
nową Ojczyznę, o której
kazano nam
na dobre zapomnieć.

Wy jednak drodzy dziadkowie
w pełni desperacji
chcieliście mieć dom
bo dom to Ojczyzna.

Walczyliście o nią
jak wygłodniałe lwy
bo mieć wolną ojczyznę
to mieć spokojny dom.

Lecz, po co walczyliście?
zadają to pytanie wasi wnukowie
skoro wasze dzieci
nie rozumieją
ile krwi straciliście
byśmy mogli Tutaj żyć!

Oni pomocy nie chcieli
a może się nie spodziewali?
Jednak wygrali bitwę
o nas
o wolność
o naszą Ojczyznę

Ale czy zawsze będziemy wolni?
Czy kiedyś będziemy mogli być
prawdziwie spokojni
o naszą i waszą wolność?

Paź dzier nik przy nie sie bar -
dzo du żą licz bę astro no micz -
nych atrak cji. Ma my do czy -
nie nia z du żym ro jem me te -
orów, ko niunk cją We nus
i Re gu lu sa oraz do bry mi wa -
run ka mi do ob ser wa cji Ura -
na i Jo wi sza – za po wia da
astro nom dr hab. Ar ka diusz
Olech. 

Je sień prze ja wia się co raz
krót szy mi dnia mi. 1 paź dzier ni -
ka, w War sza wie, Słoń ce wze -
szło o go dzi nie 6:37, a za szło
o 18:13. Mie siąc póź niej, już
po zmia nie cza su na zi mo wy,
wschód na szej dzien nej gwiaz dy

bę dzie my mo gli ob ser wo wać
o godz. 6:30, a za chód o 16:09.
W paź dzier ni ku Słoń ce wstę pu je
w znak Skor pio na.

Ko lej ność fa zy Księ ży ca
w paź dzier ni ku jest na stę pu ją ca:
ostat nia kwa dra – 8 X o godz.
9:33, nów – 15 X o godz. 14:03,
pierw sza kwa dra – 22 X o godz.
5:32 i peł nia – 29 X o 20:50.
Naj bli żej Zie mi Srebr ny Glob
znaj dzie się 17 paź dzier ni ka

o go dzi nie 3:03, a naj da lej 5
paź dzier ni ka o go dzi nie 2:44.

Mer ku ry, Mars i Sa turn znaj -
du ją się na sfe rze nie bie skiej bli -
sko Słoń ca, więc ich ob ser wa cje
w paź dzier ni ku bę dą al bo nie -
moż li we, al bo bar dzo trud ne.

Wciąż za to trwa ją do bre wa -
run ki do po ran ne go po dzi wia nia
pla ne ty We nus. Go dzi nę
przed wscho dem Słoń ca pla ne tę
doj rzy my oko ło 20-25 stop ni
nad wschod nim ho ry zon tem.
Trud no po my lić ją z in nym obiek -
tem, bo jest trze cim po Słoń cu
i Księ ży cu naj ja śniej szym cia łem
na nie bie. 3 paź dzier ni ka We nus
znaj dzie się tyl ko 7 mi nut ką to -
wych od Re gu lu sa.

Jo wisz zbli ża się do opo zy cji,
któ ra wy stą pi na po cząt ku grud -
nia i wa run ki do je go ob ser wa cji
ro bią się bar dzo do bre. Pla ne tę
wi dać w dru giej po ło wie no cy
w kon ste la cji By ka, gdzie świe ci
z ja sno ścią – 2.5 ma gni tu do.

Dla od mia ny, tuż po opo zy cji
znaj du je się Uran, a więc wa run -
ki do je go ob ser wa cji są tak że
bar dzo do bre. Pla ne tę wi dać
na gra ni cy kon ste la cji Ryb oraz
Wie lo ry ba i ma ona blask po -
zwa la ją cy doj rzeć ją „go łym
okiem”.

Nep tun wi docz ny jest w pierw -
szej po ło wie no cy w kon ste la cji
Wod ni ka. Do je go ob ser wa cji na -
le ży użyć lor net ki lub te le sko pu.

W paź dzier ni ku ma my oka -
zję do po dzi wia nia dwóch naj -
bliż szych nam pla net kar ło wa -
tych, czy li Ce res i Plu to na.
Pierw sza z nich świe ci w gwiaz -
do zbio rze Bliź niąt, a dru ga
w Strzel cu. O ile Ce res doj rzy -
my przez lor net kę (jej blask
wzra sta w paź dzier ni ku z 8.5
do 8.0 ma gni tu do), to do ob -
ser wa cji Plu to na mu si my użyć
te le sko pu o śred ni cy zwier cia -
dła co naj mniej 20-30 cm.

Je śli cho dzi o pla ne to idy, to
w paź dzier ni ku w za się gu zwy -
kłej lor net ki znaj du je się (4) We -
sta. Jej ja sność wy no si oko ło 7.5
ma gni tu do. Pla net ka ca ły czas
ja śnie je, bo zbli ża się do gru dnio -
wej opo zy cji. Obec nie znaj du je
się na gra ni cy kon ste la cji Orio -
na i By ka.

Paź dzier nik to mie siąc ro ju
me te orów o na zwie Orio ni dy. Or -
bi ta ko me ty Hal ley'a, któ ra jest
cia łem ma cie rzy stym Orio ni -
dów, prze ci na się z or bi tą Zie mi
w dwóch miej scach. Ma te riał po -
zo sta wio ny przez ko me tę w jed -
nym z tych miejsc da je me te ory
z ro ju Eta Aqu ary dów, a w dru -
gim z ro ju Orio ni dów. W tym dru -
gim przy pad ku ma te riał ko me -
tar ny jest roz rzu co ny na tak du -
żym ob sza rze, że Zie mia prze -
cho dzi przez nie go od 2 paź -
dzier ni ka do 7 li sto pa da. W tych
wła śnie dniach na nie bie mo że -
my ob ser wo wać me te ory z ro ju
Orio ni dów. Są to zja wi ska bar -
dzo szyb kie, bo wcho dzą w na -
szą at mos fe rę z pręd ko ścią 66
km/s.

Mak si mum ak tyw no ści te go
ro ju wy stę pu je zwy kle w oko li -
cach 21-22 paź dzier ni ka. Jest
ono przy tym bar dzo sze ro -
kie – kil ka na ście lub na wet kil -
ka dzie siąt ma łych me te orów
na go dzi nę mo że my ob ser wo -
wać mię dzy 19 a 24 paź dzier ni -
ka. Trze ba przy tym za zna czyć,
że Orio ni dy naj le piej ob ser wo -
wać w dru giej po ło wie no cy.
Wte dy bo wiem ra diant ro ju (czy -
li miej sce, z któ re go zda ją się
wy bie gać je go me te ory) le żą cy
na gra ni cy gwiaz do zbio rów Orio -
na i Bliź niąt, znaj du je się wy so ko
nad ho ry zon tem. Tak więc naj -
więk szej ilo ści spa da ją cych
gwiazd po win ni śmy w na szym
kra ju ocze ki wać w go dzi nach 2-
5 nad ra nem.

W tym ro ku wa run ki do oglą -
da nia nie ba bę dą bar dzo do bre,
bo nów Księ ży ca wy pa da 15
paź dzier ni ka, więc zu peł nie nie
bę dzie prze szka dzał nam w ob -
ser wa cjach.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Astronom: Niebo w październiku
wyjatkowo ciekawe

FOT. STOCK. XCHNG / CAR LOS KO BLI SCHEK
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