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Zasiłek chorobowy w Holandii cz. II
W po przed nim nu me rze pi sa -
li śmy sze ro ko o oso bach za -
trud nio nych przez biu ra pra -
cy, sa mo za trud nio nych (wła -
sna fir ma w NL) oraz ko bie -
tach w cią ży. Otrzy ma li śmy
od czy tel ni ków spo ro za py tań
i kon ty nu uje my te mat „cho -
ro bo we go”.

Czy za si łek cho ro bo wy na le ży
się bez ro bot nym?

Oso by prze by wa ją ce na za sił -
kach dla bez ro bot nych, któ re za -
cho ru ją, rów nież ma ją pra wo
do L4, ale nie od ra zu. Mu szą
naj pierw po in for mo wać urząd
UWV o swo jej cho ro bie. Na dal
otrzy mu ją za si łek dla bez ro bot -
nych przez ko lej ne 13 ty go dni,
o ile pra wo do za sił ku nie wy ga -
sa wcze śniej. Po tym ter mi nie
za si łek dla bez ro bot nych do bie -
ga koń ca i roz po czy na się wy pła -
ta za sił ku cho ro bo we go.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
FOT. STOCK. XCHNG / AN DRZEJ GDU LA
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Kie dy za si łek cho ro bo wy wy -
pła ca pra co daw ca, a kie dy
UWV?

Je że li je steś za trud nio ny
na za sa dach kon trak tu
(na czas okre ślo ny bądź nie -
okre ślo ny) bez po śred nio u pra -
co daw cy, bez żad nych po śred -
ni ków i za cho ru jesz, obo wią -
zek wy pła ca nia za sił ku cho ro -
bo we go spo czy wa na pra co -

daw cy. Je że li za trud nio ny je -
steś przez po śred ni ka – Uit -
zend bu re au lub na za sa dach
tzw. opre op con tract, wte dy za -
si łek cho ro bo wy wy pła ca UWV.
W obu przy pad kach to pra co -
daw ca po wi nien zgło sić
do UWV fakt, iż za cho ro wa łeś
i wte dy UWV spraw dza czy na -
le ży Ci się ta ki za si łek. 

Czy okres za trud nie nia ma
wpływ na wy so kość za sił ku
cho ro bo we go L4?

Tak. Wy so kość Two je go za sił -
ku jest ob li cza na na pod sta wie
do cho dów w ostat nich 12 mie -
sią cach, ja kie wid nie ją na sa la ri -
sach. Su ma do cho dów jest dzie -
lo na przez 261 dni, ja kie Ho lan -
dia uzna je za moż li we do prze -
pra co wa nia w ca łym ro ku. Da je
to okre ślo ną kwo tę dzien nej wy -
so ko ści za sił ku. Z ta kiej kwo ty
jest wy pła ca ne za wsze tyl ko 70
pro cent ca łej kwo ty.

Przy kła do wo: Pan Ma rek
prze pra co wał ca łe 12 mie się cy
w Ho lan dii. Za cho ro wał i chce
ubie gać się o za si łek cho ro bo wy
w Ho lan dii. Za ra biał 1000 eu ro
net to mie sięcz nie. Je go mie -
sięcz ny za si łek cho ro bo wy bę -
dzie wy no sił 965€. Kwo ta ta ob -
li czo na na stę pu ją co:

12 mie się cy x 1000 eu ro =
12000 eu ro

12000 eu ro / 261 dni = 45
eu ro dzien nie

45 eu ro x 70% = 32 eu ro
dzien nie

32 eu ro x 30 dni= 965 eu ro
mie sięcz nie.

Bio rąc pod uwa gę dłu gość za -
trud nie nia i je go wpływ na wy so -
kość za sił ku cho ro bo we go,

przed sta wi my te sa me ob li cze -
nia dla pa na Mar ka, gdy by pra -
co wał w Ho lan dii tyl ko 6 mie się -
cy w da nym ro ku.

6 x 1000 eu ro = 6000 eu ro
6000 eu ro / 261 = 23 eu ro

dzien nie

23 eu ro x 70% = 16 eu ro
dzien nie

16 eu ro x 30 dni = 480 eu ro
mie sięcz nie.

Kwo ta mie sięcz ne go za sił ku
jest o po ło wę mniej sza.

Waż ne!

Je że li w trak cie po bie ra nia za -
sił ku cho ro bo we go w Ho lan dii
za czniesz otrzy my wać in ne za sił -
ki lub świad cze nie – nie zwłocz -
nie mu sisz o tym po in for mo wać
pra co daw cę lub urząd UWV.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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„Nie po wiem, że jest to naj -
gor sza pra ca w kra ju” – mó wi
o ro li pierw szej da my An -
na Ko mo row ska. Opo wia da
też o swo jej ak tyw no ści do ty -
czą cej ro dzi ny, hob by i co -
dzien nym ży ciu w Bel we de -
rze.

PAP LI FE: – Jak wy glą da
Pa ni zwy kły dzień?   

AN NA KO MO ROW SKA:
– Za każ dym ra zem ina czej. Je -
den punkt jest sta ły, al bo pra wie
sta ły – o ile po zwa la mi
czas – sta ram się za cząć dzień
od pły wa nia. 

Ko lej ne punk ty są zmien ne,
w za leż no ści, czy jest to dzień
„wy jaz do wy”, czy nie. Na przy -
kład pod czas nie daw nej wi zy ty
pań stwo wej w Szwaj ca rii z ho te -
lu wy szli śmy ra no o go dzi nie
7.30, a do do mu wró ci łam o go -
dzi nie pierw szej w no cy. W cią gu
dnia mie li śmy mo że go dzin ną
prze rwę na prze bra nie się
na wie czor ne spo tka nie. 

Dzi siaj na przy kład ra no by -
łam na ba se nie, po czym mia -
łam spo tka nia ze zdo byw ca mi
pierw szej na gro dy w kon kur sie

na wie niec do żyn ko wy pod czas
pre zy denc kich do ży nek w Spa le.
Na stęp nie w ga bi ne cie pod pi sy -
wa łam pi sma, od po wia da łam
na li sty, za po zna wa łam się
z wnio ska mi o pa tro na ty, te raz
mam wy wiad z pa nia mi, po tem
scho dzę (ga bi net Pierw szej Da -
my po ło żo ny jest na pierw szym
pię trze Pa ła cu Pre zy denc kie go)
na spo tka nie z gru pą dzie ci i pa -
nią Hen ry ką Krzy wo nos – przy -
jeż dża ją zwie dzać Pa łac.

Po tem na go dzi nę wró cę
do do mu. Wie czo rem cze ka
mnie bar dzo mi łe spo tka nie są -
siedz kie, po nie waż zo sta li śmy
za pro sze ni przez miesz kań ców
ka mie ni cy, w któ rej miesz ka li -
śmy przez 25 lat, or ga ni zo wa ne
z oka zji ukoń cze nia ca łe go sze -
re gu re mon tów w tej ka mie ni -
cy.  

PAP Li fe: – Mó wiąc „dom”
ma Pa ni na my śli...?   

A. K.: – „Dom” to te raz w mo -
jej świa do mo ści Bel we der, po -
nie waż tam miesz ka my od pra -
wie dwóch lat. Cie szę się, że
jesz cze miesz ka ją z na mi młod -
sze dzie ci.   

PAP Li fe: – Pań stwu zde cy -

do wa li o tym, że ja ko pierw -
sza pa ra miesz ka cie w Bel we -
de rze, a nie w Pa ła cu Pre zy -
denc kim. Mó wi ła Pa ni, że na -
le ży od dzie lać pra cę od do -
mu.  

A. K.: – To praw da. I gdy bym
mia ła tę de cy zję po dej mo wać
raz jesz cze, to je stem prze ko na -
na, że by ła by ta ka sa ma. Ma jąc
do wy bo ru ogrom ny i ma ło przy -
tul ny apar ta ment w Pa ła cu
na Kra kow skim Przed mie ściu,
czy też gór ną część Bel we de -
ru – bo par ter na dal słu ży ce lom
re pre zen ta cyj nym – to bez wa -
ha nia zno wu wy bra li by śmy Bel -
we der.

Cho ciaż by z te go jed ne go
wzglę du, że war to przy je chać
do pra cy i z pra cy wró cić do do -
mu, a nie tyl ko ko lej ny mi ko ry ta -
rza mi czy scho da mi zejść do ga -
bi ne tu. Bo to bar dzo uła twia od -
po czy nek, od cię cie się od spraw
służ bo wych, choć nie do koń ca
moż na, bo są ma ile, te le fo ny...  

PAP Li fe: – A w ja ki spo sób
Pań stwo „udo mo wi li” Bel we -
der? Ma cie tam Pań stwo mo -
że me ble z miesz ka nia
na Roz brat?   

A. K.: – Do kład nie tak. Prze -
nie śli śmy te me ble, któ re pa so -
wa ły do na szej kon cep cji wy stro -
ju bel we der skie go do mu. Pry -
wat ne po sił ki ja da my przy sta -
rym sto le, w sa lo nie sto ją te sa -
me fo te le, ka na pa i sto lik,
przy któ rym pi ja li śmy her ba tę
na Roz brat. Za cho wa li śmy na -
wet ten sam układ ob ra zów wi -
szą cych nad ka na pą. Bar dzo
nam za le ża ło na prze nie sie niu
kli ma tu na sze go sta re go miesz -
ka nia.   

PAP Li fe: – Jak Pań stwo lu -
bią wy po czy wać? Wy jeż dża -
jąc, czy ta jąc książ ki, spę dza -
jąc czas ra zem?   

A. K.: – Sta ra my się, jak jest
czas wy je chać. Naj chęt niej i naj -
le piej od po czy wa my u sie bie
na Su walsz czyź nie, ale z ra cji du -
żej od le gło ści nie za wsze się to
uda je. Na Su walsz czyź nie spa ce -
ry, czy nor dic wal king. La tem pły -
wa nie, ro we ry. Zi mą bie gów ki.
W cza sie wy jaz dów nad ra bia my
za le gło ści ro dzin no -to wa rzy skie.
Ostat ni week end spę dzi li śmy
z ro dzi ną, po go da nam do pi sa ła,
zbie ra li śmy grzy by.   

PAP Li fe: – By ły?   
A. K.: – Mnó stwo. Ze bra li śmy

bar dzo du żo, głów nie pod grzyb -
ków.   

PAP Li fe: – A gdy by mia ła
Pa ni wię cej wol ne go cza su,
to, co by Pa ni chcia ła ro bić?   

A. K.: – Na pew no chcia ła -
bym czę ściej jeź dzić na ro we rze,
spa ce ro wać. Ni gdy nie je stem
na sy co na, je śli cho dzi o pły wa -

nie. A je że li był by to se zon wio -
sen no -let ni, to wię cej ser ca
wkła da ła bym w mo je kwia ty
na Su walsz czyź nie, pew nie bym
też wię cej czy ta ła i spo ty ka ła się
z ro dzi ną i przy ja ciół mi.   

PAP Li fe: – Bio rąc pod uwa -
gę wszyst kie plu sy i mi nu sy,
to nie naj go rzej być jed nak
pierw szą da mą...   

A. K.: – Oczy wi ście, że nie
(śmiech). Nie po wiem, że jest to
naj gor sza pra ca w kra ju. Nie,
na pew no nie. Wią że się ona
z ogrom ną od po wie dzial no ścią,
ale i sa tys fak cją, tym więk szą,
że son da że, któ re w pe wien spo -
sób są wskaź ni ka mi, są dla mę -
ża bar dzo ko rzyst ne. Uwa żam,
że na je go do bry od biór, rów nież
i ja w pew nym stop niu pra cu ję.
To jest źró dłem na szej wiel kiej
sa tys fak cji i po twier dze niem, że
ten wy si łek, bo jest to ogrom ny
wy si łek i fi zycz ny i emo cjo nal ny,
ma sens.   

PAP Li fe: – A czy nie prze -
szka dza Pa ni brak ta kie go
for mal ne go do ce nie nia funk -
cji pierw szej da my? Cho dzi
już mo że nie ty le o wy na gro -
dze nie, co o pła ce nie skła -
dek?   

A. K.: – Rze czy wi stość tak
istot nie wy glą da – obo wiąz ki są,
sa tys fak cja jest. Nie czu ję się
upo waż nio na by mó wić w swo jej
spra wie. Jak się skoń czy pre zy -
den tu ra mo je go mę ża, to się bę -
dę na ten te mat wy po wia da ła.
Po dej mo wa li śmy swo je de cy zje
z ca łą świa do mo ścią, więc nie
na rze kam.   

PAP Li fe: – A czy mąż się ja -
koś zmie nił w do mu, od kąd
jest pre zy den tem?   

A. K: – Nie, zu peł nie nie. Prze -
cież już du żo wcze śniej spra wo -
wał istot ne funk cje pań stwo we,
był mi ni strem, mar szał kiem Sej -
mu. Moż na by ło się z tym oswo -
ić. Po za tym w do mu jest jed nak
przede wszyst kim mę żem i oj -
cem, a nie pre zy den tem.  

PAP Li fe: – Pa ni mó wi ła
o rów nej ro li mat ki i oj ca
w wy cho wy wa niu dzie ci. Czy
u Pań stwa tak by ło, że re la cje
w tej kwe stii by ły part ner -
skie?  

A. K.: – Tak, ale to róż nie
na róż nych eta pach ży cia wy glą -
da ło. Ro dzi ca mi je ste śmy
od prze szło 30 lat, ale je że li czas
mę żo wi po zwa lał, to jak naj bar -
dziej się w to an ga żo wał: je śli

cho dzi o kar mie nie, o prze wi ja -
nie dzie ci, o wsta wa nie w no cy,
wy cho dze nie na spa cer,
a przede wszyst kim o roz mo wy,
jak dzie ci by ły już star sze, o pod -
su wa nie im ksią żek czy pro po zy -
cji do ty czą cych wspól nych wy jaz -
dów.   

PAP Li fe: – Ktoś by bar dziej
su ro wy dla dzie ci: Pa ni czy
pre zy dent?   

A. K.: – Trud no mi po wie -
dzieć, ni gdy nie by łam na do pie -
kuń czą ma mą. Obo je z mę żem
mie li śmy spój ną li nię wy cho -
waw czą.   

PAP Li fe: – Cięż ko by ło Pa -
ni przy zwy cza ić się do zmian
spo wo do wa nych ob ję ciem
przez Pa nią mę ża funk cji pre -
zy den ta? Mam na my śli
na przy kład ochro nę, czę ścio -
wą utra tę pry wat no ści.  

A. K.: – Ja koś to się uło ży -
ło, ja i dzie ci wy obra ża li śmy
so bie, że to bę dzie bar dziej
opre syj ne. Oczy wi ście ofi ce ro -
wie BOR -u to wa rzy szą cy nam
są bar dzo tak tow ni, ale jed -
nak są. Ro zu miem, że są ta -
kie wy ma ga nia, de cy zja
o star cie w wy bo rach mo je go
mę ża wią za ła się z przy ję ciem
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te go do wia do mo ści. Ale moż -
na się do wszyst kie go przy -
zwy cza ić, nie jest to ta kie
strasz nie trud ne.

PAP Li fe: – Czy na dal spo ty -
ka się Pa ni z daw ny mi zna jo -
my mi?

A. K.: – Sta ram się pod trzy -
my wać kon tak ty z mo imi przy ja -
ciół mi, spo ty kam się z ty mi sa -
my mi oso ba mi, z któ ry mi spo ty -

ka łam się przez sze reg lat i to się
uda je. Na si przy ja cie le na szczę -
ście są wy ro zu mia li i wie dzą, że
ma my zde cy do wa nie mniej cza -
su.

PAP Li fe: – Czy uda je się
pa ni za cho wać ano ni mo -
wość?

A. K.: – Nie je stem w peł -
ni ano ni mo wą oso bą, tak
jak przed pre zy den tu rą.

W War sza wie, np. pod czas
spa ce rów po Ła zien kach,
czy w Ju ra cie zda rza się
uśmiech i dzień do bry. Nie -
kie dy je stem roz po zna wa -
na przez Po la ków pod czas
wi zyt za gra nicz nych i to są
mi łe spo tka nia, tak jak
ostat nio w Szwaj ca rii.   

PAP Li fe: – A jak Pa ni się
od naj du je w ro li bab ci?

A. K.: – Ro la bab ci jest cu -
dow na. Ostat ni week end uda -
ło mi się spę dzić ze wszyst ki -
mi wnu ka mi i nie wiem, czy ja
je stem im bar dziej po trzeb na,
czy one mnie. Bo ja mam
ogrom ną przy jem ność, pa -
trząc na to, jak się roz wi ja ją,
bu du jąc so bie re la cje z ni mi
od sa me go po cząt ku. Pa trzę,
jak one ze so bą się za przy jaź -
nia ją.   

PAP Li fe: – Mó wi ła Pa ni już
kie dyś o ko ją cym wpły wie
wnu ków na pre zy den ta.  

A. K.: – A to też, wnu ko te ra -
pia jest waż na dla nas oboj ga.
Tu ma my ab so lut ną zgod ność
z mę żem, że czas spę dzo ny
z ni mi jest bar dzo mi łym cza -
sem. Du żo sa tys fak cji da je
nam tak że pa trze nie, jak na sze
dzie ci speł nia ją się w ro dzi ciel -
skich ro lach.

PAP Li fe: – Czy po tych 2,5
ro ku pre zy den tu ry mę ża nie
za czę ła Pa ni ku sić ak tyw -
na po li ty ka?   

A. K.: – Nie, uwa żam, że
u nas w do mu po li ty ki jest bar -
dzo du żo i to wy star czy.  

ROZ MA WIA ŁY: 

AGA TA JA BŁOŃ SKA -AN DRZEJ CZUK 

I EL WI RA KRZY ŻA NOW SKA (PAP LI FE)

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE
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W dniu 20 paź dzier ni ka
w Am ster da mie od by ło się
po sie dze nie Ka pi tu ły Wy bo -
rów Po la ka Ro ku 2012. Ob -
ra dom prze wod ni czy ła Pa ni
Se na tor RP Bar ba ra Bo rys -
-Da mięc ka. De cy zją Ka pi tu ły
na stę pu ją cy kan dy da ci zo -
sta li no mi no wa ni w po szcze -
gól nych ka te go riach: 

Ka te gria Biz nes – Te re sa Ja -
skól ska, Emi lia Ku char czyk, Ra -
do sław Proń czuk,

Ka te go ria Kul tu ra – Ja cek
Czer niak, Ma ria Di duch -Dąb -
kow ska, Ane ta Lam pen -No wo ry -
ta,

Ka te go ria Na uka i Tech ni -
ka – Piotr Dłu go łęc ki, Tom Gre -
gor kie wicz, Iwo na Guść,

Ka te go ria Mło dy Po lak Suk ce -
su – An na Choj nac ka, An na Ja -
siak, To masz Ka ra waj czyk,

Ka te go ria Ho no ro wy Po lo -
nus – Jo ke van Gro othe est, Le -
ida van Gro otveld, Els de Lan ge.

Ser decz nie gra tu lu je my no -
mi no wa nym. Któ rzy z nich
otrzy ma ją za szczyt ny ty tuł Po -
lo nus Ro ku 2012, prze ko na my

się w trak cie Fi na ło wej Ga li
w dniu 17 li sto pa da o godz.
18.00 w sa li te atru  't Spant
w Bos sum. Ga lę po pro wa dzi
zna na pre zen ter ka te le wi zyj -
na Aga ta Ko nar ska, a pro gram
uświet nią kon cer tem Ka ja
i Mar cin Wy ro stek. 

Za pra sza my!

TEKST/FOT. TO MASZ RA DZI WIŁŁ

Polonus 2012 – Posiedzenie Kapituły 
– Finaliści Wyborów Polaka Roku 2012
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Mi mo bar dzo li be ral ne go
pra wa ho len der skie go od no -
śnie po sia da nia i uży wa nia
mięk kich nar ko ty ków, po mi -
mo po wszech nej do stęp no -
ści Co fie Sho pów, ama to rów
szyb kie go nar ko ty ko we go
biz ne su wciąż nie bra ku je.
W paź dzier ni ku w cen trum
Ha gi po li cja zli kwi do wa ła
„pry wat ną” plan ta cje ma ri -
hu any. Na si re por te rzy by li
przy tym.

Przy jed nej z głów nych ulic
sta rej Ha gi, na dru gim pię trze
czyn szo wej ka mie ni cy zlo ka li zo -
wa no plan ta cje ma ri hu any.
Miesz ka nie zo sta ło wy na ję te
na pod ro bio ne lub skra dzio ne
do ku men ty, a czynsz zo stał opła -
co ny na pół ro ku z gó ry. 

Plan ta cja by ła zor ga ni zo wa -
na pro fe sjo nal nie. Sa dzon ki

w rów nych od stę pach roz miesz -
czo no na pod ło dze. Ru ra mi wen -
ty la cyj ny mi o du żej śred ni cy do -
pro wa dza no na pływ wil got ne go
po wie rza, a wiel kie wi tra żo we
okna za pew nia ły wy star cza ją cy
do pływ świa tła sło necz ne go.
Elek trycz na in sta la cja grzew cza
i oświe tle nio wa da wa ły od po -
wied nią tem pe ra tu rę. Wszyst ko
to w nie po zor nym, dwu po ko jo -
wym miesz ka niu, pod bo kiem
są sia dów. 

To wła śnie są sie dzi zgło si li po -
li cji dziw ne zja wi ska do cho dzą -
ce zza drzwi miesz ka nia -plan ta -
cji. Świa tło w miesz ka niu pa li ło
się ca ły mi no ca mi. Rów nież
w no cy by ło sły chać szum pra cu -
ją cych wen ty la to rów. A od kie dy,
dwa mie sią ce te mu, wpro wa dził
się no wy lo ka tor czę sto zda rza ły
się pro ble my z elek trycz no ścią.
We zwa ni pra cow ni cy ener ge ty ki
stwier dzi li prze cią że nie li nii, co
po cząt ko wo tłu ma czo no zwięk -

szo nym po bo rem mo cy przez
pie cy ki elek trycz ne. Wła śnie na -
sta ły je sien ne chło dy, a cen tral -
ne ogrze wa nie w ka mie ni cy jesz -
cze nie dzia ła ło. 

Wszyst kie za gad ki zo sta ły roz -
wią za ne, kie dy pra cow ni cy ener -
ge ty ki zlo ka li zo wa li miesz ka nie
po bie ra ją ce nad zwy czaj du że ilo -
ści prą du. Gdy eki pa po li cyj -
na otwo rzy ła drzwi miesz ka nia
wszyst ko się wy ja śni ło – plan ta -
cja ko no pi in dyj skich.

Li kwi da cja plan ta cji od by ła
się nie mal że na tych miast. W kil -
ka dzie siąt mi nut po otwar ciu
mie sza nia, na uli cę pod ka mie -
ni cą pod je chał sa mo chód zie le -
ni miej skiej. Na na cze pie sa mo -
cho du by ło za mon to wa ne urzą -
dze nie do mie le nia li ści i su -
chych ga łę zi. W cią gu na stęp nej
pół go dzi ny w asy ście po li cjan -
tów i ga piów, sa dzon ki ma ri hu -
any zo sta ły prze mie lo ne i wy -
mie sza ne ze sta ry mi li ść mi.
Plan ta cja zo sta ła zli kwi do wa -
na i tyl ko za pach uno szą cy się
jesz cze do wie czo ra przy po mi nał
są sia dom o nie co dzien nym lo -
ka to rze. 

TO MASZ RA DZI WIŁŁ

FOT. GO NIEC POL SKI.NL 

Plan ta cja w cen trum Ha gi



9Nasza Holandia

Zwy cię skie ugru po wa nia VVD
(de mo kra tycz na) oraz PvdA (pra -
cy) za koń czy ły ne go cja cje, a li de -
rzy ugru po wań pod pi sa li umo wę
ko ali cyj ną. W mo men cie za my -
ka nia te go nu me ru ga ze ty tekst
do ku men tu nie był jesz cze upu -
blicz nio ny, mia ło to na stą pić 29
paź dzier ni ka wie czo rem, pod -
czas for mal ne go ze bra nia grup
par la men tar nych obu par tii. Ho -
len der ska Izba Niż sza par la men -
tu (Twe ede Ka mer) ma 150
miejsc, z cze go zwy cię skiej ko -
ali cji przy pad nie 79.

Prio ry te tem za da nio wym, ja -
kie po li ty cy VVD oraz PvdA sta -
wia ją przed so bą, jest wpro wa -
dze nie w ży cie tzw. pa kie tu
oszczęd no ści, któ ry we dług ob li -
czeń po zwo li za trzy mać w bu -
dże cie Kró le stwa ok. 15 mld eu -
ro łącz nie do 2017 ro ku. Głów -
ny mi zmia na mi ma ją cy mi po -
zwo lić na oszczęd no ści jest zre -
for mo wa nie za sad rzą dzą cych
ryn kiem nie ru cho mo ści, zmia -
na w ubez pie cze niach spo łecz -
nych oraz, co naj istot niej sze,

ogra ni cza nie po mo cy spo łecz -
nej.

Dzię ki już wpro wa dzo nym po -
praw kom do przy szło rocz ne go
bu dże tu, któ re ko ali cjan ci zdą ży -
li prze gło so wać, de fi cyt bu dże to -
wy ma zma leć do 2,7 % PKB.

W 2011 ro ku ho len der ski de -
fi cyt bu dże to wy wzrósł do 4,7 %
pro duk tu kra jo we go brut to,
na co ostro za re ago wa ły po zo -
sta łe pań stwa człon kow skie Unii
Eu ro pej skiej, al bo wiem po ziom
ten był znacz nie po wy żej ogól nie
przy ję te go 3-pro cen to we go li mi -
tu. Stąd tak ra dy kal ne dzia ła nia
obec nej ko ali cji.

No wy ga bi net nie bę dzie
szcze gól nie róż nił się per so nal -
nie w po rów na niu do po przed nie -
go. Pre mie rem po zo sta nie Mark
Rut te. Naj istot niej szą róż ni cą bę -
dzie ob sa dze nie sta no wi ska Mi -
ni stra Spraw Za gra nicz nych po li -
ty kiem z PvdA. Je go na zwi sko
nie zo sta ło jesz cze ujaw nio ne.
W po przed niej ka den cji funk cję
tę pia sto wał Uri Ro sen thal z VVD.

MO NI KA SZREM SKA

Ko ali cja już ofi cjal na
Kar ty na sce nie po li tycz nej już roz da ne. Choć od wrze -
śnio wych wy bo rów upły nę ło nie co cza su, do pie ro nie -
daw no ogło szo no utwo rze nie ofi cjal nej ko ali cji rzą do wej. 

FOT. STOCK. XCHNG /
CRE ATI VE DAW FOT. STOCK. XCHNG / JO HAN VAN DEN BERG



WTOREK, 6 listopada 2012Nasza Holandia10

Za sięg im pre zy był im po nu ją -
cy, a roz mach po dob ny jak w ro -
ku ubie głym. Po mię dzy go dzi ną
19 a 4 nad ra nem w ca łym mie -
ście tęt ni ło ży cie. W po nad 50
punk tach mia sta dzia ła ły te atry,

ga le rie, ka wiar nie, pla ce, sa lo ny
i klu by mu zycz ne, sku pio ne wo -
kół spe cjal nej stre fy kul tu ry,
do któ rej do cie rał trans port
miej ski. Mi ło śni cy i par ty cy pan ci
im prez ba wi li się po tem

na after par ty’s, zlo ka li zo wa nych
w wy bra nych punk tach mia sta. 

Ko lej na edy cja „Cul tu ur nacht”
już w stycz niu w Bre dzie.

TEKST/FOT/ MO NI KA SZREM SKA

Noc kul tu ry w sto li cy kul tu ry
W no cy z 27/28 paź dzier ni ka mia ła miej sce dru ga edy cja „Cul tu ur nacht”
w Til bur gu. Im pre za or ga ni zo wa na jest we spół z więk szy mi mia sta mi Bra -
ban cji Pół noc nej w ra mach ak cji „Sto li ca Kul tu ry”, w któ rej udział bie rze
tak że Bre da, Ein dho ven, ‘s -Her to gen bosh oraz Ro osen da al.
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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 Zdro wie i uro da: Ser decz -
nie za pra szam wszyst kie Pa nie
na pro fe sjo nal ny za bieg prze dłu -
ża nia rzęs me to dą 1:1. Je że li
chcesz aby Two je rzę sy by ły dłuż -

sze na wet o 50% jest to do sko na -
ły spo sób. W me to dzie 1 do 1 każ -
da rzę sa jest pre cy zyj nie do kle jo -
na do na tu ral nej na ca łej jej dłu go -
ści, co da je gwa ran cję wy jąt ko wej
trwa ło ści (do mo men tu wy pad nię -
cia rzę sy na tu ral nej). Efekt uzy ska -
ny po za bie gu jest na tu ral ny a sa -
ma me to da bez piecz na. Za pra -
szam! Asia tel.:0633246705

l Usłu gi – in ne: Je że li szu -
kasz Kra am zorg w j. pol skim!
To świet nie tra fi łaś. Ma ma &
Ba by to opie ka, ra zem z To bą
przez 8 dni – pierw sze 8 dni
dzie ciąt ka w do mu. Po ma ga
To bie a tak że uczy Cię m. in:
prze wi ja nie, ką pie le, kar mie -
nia. A tak że po ma ga w pra cach
do mo wych. Ser decz nie za pra -
sza my! Wszyst ko po kry wa Two -
je ubez pie cze nie! Je że li mar -
twisz się bo nie masz ubez pie -
cze nia my Ci po mo że my. Den
Ha ag: Ka ap stra at 84 Te le fon:
070-388-3400 Kon takt w j. pol -
skim: Eva – 0616-405-192

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama
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Reklama

Alarm wzbu dzo no we Wło -
szech, gdzie tam tej sze mi ni -
ster stwo zdro wia wy co fa ło
szcze pion ki prze ciw ko gry pie
o na zwie „In fle xal V”.

Lek pro du ko wa ny jest przez
przed się bior stwo Cru cell, któ re -
go sie dzi ba mie ści się w ho len -
der skim Le iden. Jak po in for mo -
wa li rzecz ni cy sa mej fir my ba da -
nia nad pro duk tem przy nio sły
nie spo dzie wa ne efek ty. Szcze -
pion ka „Cru cell’a” dwa la ta te -
mu by ła do stęp na tak że w Pol -
sce. Kon cern nie po dał szcze gó -

ło wych in for ma cji w związ ku
z od kry ciem ba da czy.

Sło necz na Ita lia nie jest je dy -
nym pań stwem, gdzie za le co no
wy co fa nie z użyt ku ca łej par tii
szcze pio nek, któ rych licz ba w ta -
kim przy pad ku oscy lu je wo kół
65 tys. da wek.

Z po cząt kiem te go mie sią ca
w Spe cjal nym Re gio nie Ad mi ni -
stra cyj nym Hong -Kon gu tam tej -
szy De par ta ment Zdro wia za le cił
wy co fa nie wszyst kich par tii tej że
szcze pion ki prze wi dzia nej na se -
zon zi mo wy 2012/2013. We dle
po wia do mień (za miesz czo nych
na stro nie De par ta men tu Zdro -

wia) sam kon cern Cru cell po in -
for mo wał, iż dwie par tie le ku
pro du ko wa ne go w fa bry ce
w Szwaj ca rii zo sta ły ska żo ne
bak te ria mi. 

W ra mach pro fi lak ty ki oraz by
unik nąć za ka żeń, po sta no wio no
wy co fać pro dukt z obie gu
na ska lę glo bal ną. Po la cy nie
ma ja po wo dów do obaw, al bo -
wiem we dług in for ma cji biu ra
pra so we go Głów ne go In spek to -
ra tu Far ma ceu tycz ne go szcze -
pion ka „In fle xal V” nie zo sta ła
wpro wa dzo na w tym se zo nie
do obie gu w Pol sce.

MO NI KA SZREM SKA

Ho len der skie szcze pion ki
na cen zu ro wa nym

FOT. STOCK. XCHNG / BRIAN HO SKINS

Po znań skie duo, czy li Pe ja
i DJ Decks, zna ne ja ko Slums
At tack za gra wkrót ce dwa
kon cer ty w Ho lan dii: 1 grud -
nia zo ba czyć i usły szeć po -
zna nia ków bę dzie moż -
na w Den Ha ag, a dzień póź -
niej w Bre dzie. Bę dzie to
część roz po czę tej wła śnie
tra sy kon cer to wej pro mu ją -
cej świe żut ki al bum CNO2.

Al bum CNO2, czy li w roz wi nię -
ciu 'Cał kiem No we Ob li cze 2'
uka zał się przed kil ko ma ty go -
dnia mi, z miej sca po kry wa jąc
się zło tem i oku pu jąc pierw sze
miej sca list sprze da ży pol skich
płyt. Sztu ka ta jest nie osią gal -
na na wet dla pol skich gwiazd
show biz ne su osa czo nych w po -
pkul tu rze.

Pierw sze opi nie wśród słu cha -
czy i kry ty ków są bar dzo po zy -
tyw ne. Pe ja pre zen tu je nie zwy -
kle doj rza ły rap, od ci na jąc gru bą
kre ską pew ne eta py swo je go ży -
cia. Decks z ko lei, za pre zen to wał
się po raz ko lej ny ja ko zna ko mi -
ty pro du cent i nie od łącz ne ogni -
wo Slums At tack. Ra zem stwo -
rzy li Cał kiem No we Ob li cze. Nie
wy pa da za tem fa nom pol skie go
ra pu i twór czo ści SLU nie wy brać
się na ten kon cert!

Pły tę CNO2 bę dzie moż na na -
być na kon cer cie. 

So bo ta 1 grud nia
Den Ha ag
Ba zart
725 Lo os du in se ka de
2571 CZ Den Ha ag
Start: 20.00
Bi le ty: €20 w przed sprze da ży
Do na by cia:
on li ne: www.easy tic ket.nl

Gro szek Su per markt: Zu ider -
par kla an 28, 2574HK Den Ha -
ag.

Pol skie De li ka te sy DE LI – Van
Mus schen bro ek stra at 166,
2522 AW Den Ha ag.

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

Nie dzie la 2 grud nia
Bre da
De 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

TEKST/FOT. 

MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA

Pe ja/Slums At tack w Ho lan dii!



Beza jest słod ka, le ciut ka
i kru cha. Obie go wa opi nia
jed nak gło si, że z upie cze -
niem bezy jest wie le pro -
ble mów, dla te go wie le
z Was nie de cy du je się
na pie cze nie jej sa mo -
dziel nie. A tym cza sem
tech ni ka wy ko ny wa nia
bezy nie jest aż ta ka skom -
pli ko wa na. 

Naj pierw przy go tuj so bie na -
rzę dzia pra cy: mi ska i trze pacz -
ka mu szą być nie ska zi tel nie czy -
ste. Moż na je na wet dla
pew no ści prze trzeć spi ry tu sem.
Na stęp nie upew nij się, że w od -
dzie lo nym z jaj ka biał ku nie ma
choć by od ro bi my żółt ka. Je śli do -
sta nie się ono do środ ka, beza
mo że się nie ubić. Ko lej ny krok
to ubi ja nie – naj pierw na ma łych
ob ro tach, po tem na śred nich.
Na stęp nie do da waj stop nio wo
cu kier – po wo li, po jed nej ły żecz -
ce. Na ko niec mo żesz jesz cze
zwięk szyć ob ro ty mik se ra. Go to -
wa beza po win na być lśnią ca
i bar dzo sztyw na. Pie cze nie naj -
le piej zo sta wić so bie na wie czór
tak, aby go to we bezy mo gły wy -
schnąć spo koj nie przez noc
w za mknię tym pie kar ni ku. 

Pro po no wa ne prze ze mnie
prze pi sy po ka zu ją moż li wo ści
ma sy bez owej – w obu de se rach
kon sy sten cja bezy jest dia me -
tral nie róż na.

Mi ni Pa vlo va z gra na tem:

2 biał ka
125 g cu kru pu dru
star ta skór ka z 1 man da ryn ki
200 ml śmie ta ny kre mów ki
1 gra nat

Biał ka ubi jaj na ma łych ob ro -
tach, aż za czną się pie nić. Na -
stęp nie stop nio wo do da waj cu -
kier i ubi jaj na du żych ob ro tach
aż do uzy ska nia sztyw nej pia ny.
Do daj star tą skór kę man da ryn -
ko wą. For muj z bia łek ma łe
gniazd ka śred ni cy ok 5 cm.
Piecz 50-60 mi nut w pie kar ni ku
na grza nym do 120 stop ni. Bezy

moż na zo sta wić w wy łą czo nym
pie kar ni ku na ca łą noc aby się
do su szy ły.

Kie dy bezy są go to we, na kła -
daj na nie por cję kre mów ki ubi -
tej z odro bi ną cu kru i po syp ku -
lecz ka mi gra na tu.

Bez owe ba becz ki 
z cze ko la dą:

125 g mięk kie go ma sła
125 g mą ki
90 g cu kru
2 jaj ka
1 ły żecz ka prosz ku do pie cze -

nia
½ ły żecz ka so dy
2 łyż ki mle ka
ły żecz ka eks trak tu wa ni lio we -

go
szczyp ta so li.

3 biał ka
łyż ka so ku ma li no we go
2 łyż ki so ku cy try no we go
200 g cu kru
2 ta blicz ki cze ko la dy
5 ły żek ole ju ro ślin ne go

Wszyst kie skład ni ki wy mie -
szaj, mik suj ok. 3 mi nut. Prze łóż
do dwu na stu fo re mek i piecz 15-
20 mi nut w pie cu na grza nym
do 175 stop ni.

W garn ku roz puść cu kier z so -
kiem ma li no wym oraz cy try no -
wym. Po win no się go to wać oko -
ło 5 mi nut tak, aby po wstał sy -
rop. W mię dzy cza sie ubij biał ka
z odro bi ną so ku cy try no we go.
Kie dy sy rop bę dzie go to wy, wlej
go cien kim stru mie niem do bia -
łek, ca ły czas ubi ja jąc. Mik suj aż
do uzy ska nia gę stej kon sy sten -
cji. Prze łóż do rę ka wa cu kier ni -
cze go i de ko ruj ba becz ki. Włóż
na chwi lę do za mra żal ni ka, aby
lu kier za stygł. W mię dzy cza sie
roz top cze ko la dę z ole jem i prze -
łóż do wy so kie go wą skie go na -
czy nia (np. szklan ki) Ma czaj ba -
becz ki lu krem w dół w cze ko la -
dzie, po zwa la jąc aby jej nad miar
ściekł z po wro tem do na czy nia.
Po zo staw do za sty gnię cia.

Smacz ne go!

TEKST/FOT. JAN KA PO MIA NOW SKA

13Kącik kulinarny

Bezy

BEZ OWE BA BECZ KI Z CZE KO LA DĄ BEZ OWE BA BECZ KI Z CZE KO LA DĄ

MI NI PA VLO VA Z GRA NA TEM

MI NI PA VLO VA Z GRA NA TEM
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Is lam i no wo cze sność to dwa
po ję cia czę sto so bie prze ciw sta -
wia ne – zwró ci ła uwa gę dr Ka ta -
rzy na Gó rak -So snow ska z Wy -
dzia łu Orien ta li stycz ne go Uni -
wer sy te tu War szaw skie go.
Na wy kła dzie pt. „Czy is lam mo -
że być co ol” prze ko ny wa ła jed -
nak, że obok is la mu ra dy kal ne -
go mo że ist nieć ten o wie le bar -
dziej atrak cyj ny, de mon stro wa -
ny w roz ma itych dzie dzi nach ży -
cia.

„Na Bli skim Wscho dzie ob -
ser wu je my roz ma ite prze mia -
ny, szcze gól nie in ten syw nie za -
cho dzą one od dwóch lat
w związ ku z arab ską wio sną lu -
dów” – mó wi ła eks pert. Jej zda -
niem zmia ny te ma ją zwią zek
z trze ma głów ny mi kie run ka mi.
Po pierw sze, z ten den cja mi glo -
bal ny mi. To pro wa dzi do po -
wsta nia no wych zja wisk, np. is -
la mu wir tu al ne go (np. ofe ru ją -
ce go in ter ne to we rand ki) al bo
na wet eko lo gicz ne go. Po dru -
gie, w kra jach arab skich co raz
wy raź niej wi dać re li gij ną kla sę
śred nią – lu dzi za moż nych i wy -
kształ co nych, ale przede
wszyst kim re li gij nych, któ rych
stać na względ ny luk sus, ale
swój wol ny czas chcą spę dzać
zgod nie z tra dy cją. Trze ci pro -
ces wy ni ka z róż nych fru stra cji,
któ re ka na li zu ją się za po mo cą
me ta lu czy hip ho pu” – tłu ma -
czy ła.

Mo to rem wie lu zmian są spo -
łecz no ści mu zuł mań skie w Eu ro -
pie czy USA, któ rych człon ko wie
pró bu ją się od na leźć w in nej kul -
tu rze. „Na po cząt ku sta ra li się
żyć po swo je mu, bio rąc z Za cho -
du tyl ko to, co uzna li za po ży tecz -
ne. Szyb ko jed nak oka za ło się,
że ko rzy sta nie z kom pu te ra
ozna cza do stęp do ca łej za war -
to ści in ter ne tu, por ta li spo łecz -
no ścio wych czy gier kom pu te ro -
wych, któ re mu zuł ma nie mo gą
uznać na swój spo sób za szko dli -
we” – opo wia da ła dr Gó rak -So -
snow ska.

Is lam za wi tał do świa ta wir tu -
al ne go dla te go, by je go wy znaw -
cy mo gli ko rzy stać ze zdo by czy
za chod niej tech ni ki i nie re zy -
gno wa li z tra dy cji. Dla mło dzie ży
po wsta ły gry kom pu te ro we i ko -
mik sy, w któ rych mu zuł ma nie
nie są ter ro ry sta mi. Choć bo ha -
te ro wie nie no szą tra dy cyj nych,
mu zuł mań skich stro jów, to ich
mo ce (np. si ła czy prze ni kli wość)
od po wia da ją po szcze gól nym
imio nom Ma ho me ta. W ta kich
grach i ko mik sach nie ma ty po -
we go dla Za cho du kul tu jed nost -
ki. Po sta ci jest wie le, a te ko bie -
ce są skrom nie ubra ne i nie prze -
ry so wa ne.

Nie co star si wy znaw cy is la -
mu na stro nie mu sli ma. com
mo gą rand ko wać w sie ci. Za -
kła da ją pro fil i wy peł nia ją kwe -
stio na riusz in for mu jąc, do ja -

kie go odła mu is la mu na le żą,
ile chcą mieć dzie ci, czy mąż
chce mieć wię cej niż jed ną żo -
nę al bo czy je go przy szła żo -
na mu si za kry wać wło sy. Stro -
na ta nie co róż ni się od na -
szych por ta li rand ko wych. Pa ry
spo ty ka ją się w sie ci bar dzo
dłu go, a na spo tka niach to wa -
rzy szy im oso ba trze cia – tłu -
ma czy ła eks pert z UW.

„Nie da się ko rzy stać ze zdo -
by czy za chod niej na uki i tech ni -
ki, jed no cze śnie nie ak cep tu jąc
otocz ki kul tu ro wej. W efek cie
ele men ty za chod niej po pkul tu ry
co raz czę ściej prze ni ka ją do sfe -
ry mu zuł mań skie go sa -
crum” – do da ła ba dacz ka. Do -
brym te go przy kła dem są t -shir -
ty, ozdo bio ne gra fi ka mi w za -
chod nim sty lu, ale o tre ści zwią -
za nej z is la mem. Na pi sy na nich
przy po mi na ją o są dzie osta tecz -
nym, Mek ce, tra dy cji pro ro ka
Ma ho me ta, wspól no cie mu zuł -
mań skiej. W za baw ny spo sób
upo mi na ją wier nych, cze go nie
ro bić w cza sie ra ma da nu. Prze -
kaz nie któ rych ko szu lek by wa
skie ro wa ny do lu dzi Za cho du:
„My też ko cha my Je zu sa” al bo
„Je stem mu zuł man ką, prze szu -
kaj mnie”.

Dr Gó rak -So snow ska po in for -
mo wa ła rów nież, że obec nie
miesz kań cy kra jów arab skich
ubie ra ją się tra dy cyj nie ra czej
na po trze by tu ry stów, niż dla sa -
mych sie bie. Na co dzień mu zuł -
man ki ma ją do stęp do ty się cy
stron in ter ne to wych po świę co -
nych mo dzie i uro dzie. Ubra nia
re kla mu ją ro ze śmia ne, uma lo -
wa ne mo del ki. Na re kla mie
szam po nu mo del ka co praw da
nie po ka zu je wło sów (na wet
w sce nie ich my cia, co jest
moż li we dzię ki usta wie niu
ka dru). Wi dać jed nak, że
dzię ki te mu pre pa ra to wi sta -
ła się bar dziej atrak cyj -
na i wresz cie zwró ci ła uwa gę
sym pa tycz ne go mło dzień ca,
wi dy wa ne go wcze śniej w bi -
blio te ce. Je śli zaś po boż -
na mu zuł man ka ze chce po -
pły wać, za ło ży mod ne, ale
skrom ne bur ki ni
(http://www. bur ki ni. com/).

Mu zuł man ki pro wa dzą
w in ter ne cie mo do we blo gi,
zaś ich cór ki ba wią się stwo -
rzo ny mi na wzór Bar bie lal -
ka mi Ra zan na al bo Ful la
(http://www. youtu be.
com/watch? v=6Wqm CA -
zxU xI) – ubra ny mi tak, by nie
eks po no wać de kol tów, go -
łych rąk czy nad garst ków.

Dr Gó rak -So snow ska
zwró ci ła uwa gę, że kul tu ra
Za cho du na wpływ na wet
na mu zuł mań ską mu zy kę.

W efek cie po ja wi ły się ze spo ły
gra ją ce punk, hip -hop i me tal,
śpie wa ją ce o pro ro ku („Ma ho -
met był punk roc ke rem”) al bo
po li ty ce. Jak choć by pa ki stań ski

ze spół The Ko mi nas, któ ry jed -
na z płyt na zwał „Dzi kie no ce
w Gu an ta na mo”. Tek sty The Ko -
mi nas do ty czą pra wa sza ria tu
w USA al bo prze śmie wa ją za afe -

ro wa nie Sta nów pro ble ma ty ką
mu zuł mań ską – opo wia da ła
na wy kła dzie eks pert. (Prób kę
mu zuł mań skie go hip ho pu al bo
roc ka moż na zna leźć tu:
h t t p : / / w w w . y o u t u  -
be.com/watch?v=v6b SVMY xa -
EM&fe atu re=re la ted al bo
h t t p : / / w w w . y o u t u  -
be.com/watch?v=EQT1QBA -
TLis)

„Jest też mu zuł mań ska co la.
Na ro dzi ła się przy oka zji woj ny
w Ira ku, kie dy na stą pił boj kot
pro duk tów ame ry kań -
skich – opo wia da ła dr Gó rak -So -
snow ska. – Bo co miał zro bić
mu zuł ma nin, któ ry ta kie na po je
lu bi, a nie chce wspie rać za chod -
nich kon cer nów? Wła śnie dla ta -
kich lu dzi po wsta ły na po je Mec -
ca co la, Mu slim up czy Qu ib bla
co la. +Qu ib bla+ ozna cza +kie ru -
nek Mek ki+. Na jej pusz kach na -
pi sa no, że 10 proc. zy sku ze
sprze da ży idzie na ce le cha ry ta -
tyw ne. To od po wiedź na mu zuł -
mań ski obo wią zek da wa nia jał -
muż ny”.

PAP – NAUKA W POLSCE 

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / RUTH H

FOT. STOCK. XCHNG / ASIF AK BAR
FOT. STOCK. XCHNG 

/ FRAN GAMBÍN

O mu zuł mań skiej co li, hip ho pie i por ta lach rand ko wych/

Fe sti wal Na uki w War sza wie
Ele men ty za chod niej po pkul tu ry co raz czę ściej prze ni ka ją sfe rę mu zuł mań skie go sa crum. Po wsta ją lal ki ty pu fa shion doll w hi dża bach czy mu zuł mań ski hip hop. O no wych tren dach w kul tu -
rze wśród wy znaw ców is la mu mó wio no na XVI Fe sti wa lu Na uki w War sza wie. 
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„Praw do po dob nie naj kosz -
tow niej szą w dzie jach na uki
wpad ka przy da rzy ła się +bu dow -
ni czym+ ko smicz ne go te le sko -
pu Hub ble’a” – po wie dział pod -
czas jed nej z de bat Fe sti wa lu
Na uki w War sza wie dr Sta ni sław
Baj tlik.

Kie dy do bie ga ła koń ca bu do -
wa te le sko pu, fi zy cy i in ży nie ro -
wie chwa li li się, że je go zwier cia -
dło – o śred ni cy 2,4 m – jest naj -
pre cy zyj niej wy szli fo wa nym lu -
strem w dzie jach świa ta. „Bio rąc
pod uwa gę od stęp stwa od gład -
ko ści krzy wi zny, to rze czy wi ście
ta kie go urzą dze nia ni gdy wcze -
śniej nie by ło” – wy ja śnił dr Baj -
tlik.

Jed nak po star cie te le sko pu
w 1990 ro ku naj pierw dłu go by -
ło głu cho o wy ni kach, a po tem
moż na by ło zo ba czyć „jak ucze -
ni, któ rzy pra co wa li przy bu do -
wie al bo cho wa ją się gdzieś
po ką tach al bo cho dzą jak fu ria -
ci i trza ska ją drzwia mi”. „To by ła
spra wa na ro do wa, bo bu do wa
te le sko pu po chło nę ła pół to ra
mi liar da do la rów” – przy po -
mniał uczo ny.

Ze bra ne przez te le skop ob -
ra zy na wet po bli skich obiek -
tów – np. Plu to na – wy glą da ły
go rzej niż w do brych ama tor -
skich te le sko pach. „Oka za ło
się, że lu stro wy szli fo wa no ide -
al nie, ale do złe go kształ tu.
Dla te go te le skop pro du ko wał
nie ostre ob ra zy. Astro no mo -
wie mie li jed nak wiel ką si łę
prze ko ny wa nia. Przy szli
do ame ry kań skie go Kon gre su
i po wie dzie li: sko pa li śmy in -
stru ment za 1,5 mld do la rów,
pro si my o 2 mld na je go na -
pra wę. I do sta li” – po wie dział
dr Baj tlik.

Astro no mo wie prze ana li zo -
wa li fa tal ne ob ra zy z te le sko pu
Hub ble’a i na ich pod sta wie
osza co wa li je go zły kształt.
Zbu do wa no in stru ment, któ ry
zbie ra ną przez te le skop wiąz -
kę świa tła, prze kształ cał tak,
by po wsta wał ostry ob raz. „Za -
ła do wa no go do pro mu ko -
smicz ne go i wy sła no astro nau -
tów, któ rzy w prze strze ni ko -
smicz nej za in sta lo wa li na te le -
sko pie ten do dat ko wy układ
optycz ny speł nia ją cy ro lę wiel -
kich ko smicz nych oku la -
rów” – tłu ma czył uczo ny.

Kto przy spie szył neu tri na?

Naj śwież szą wiel ką wpad ką
na uki by ła hi sto ria z 2011 ro ku.

Na ukow cy z wło skie go la bo ra to -
rium neu tro no we go Gran Sas so
„od kry li”, że neu tri na (cząst ki
ele men tar ne o zni ko mej ma sie)
po ru sza ją się szyb ciej niż świa -
tło. „Wie my, że nic nie mo że po -
ru szać się szyb ciej niż świa tło
w próż ni” – za zna czył dr Baj tlik.

Gru pa fi zy ków do nio sła tym -
cza sem o wy ni kach eks pe ry -
men tu po le ga ją ce go na tym, że
wiąz ka neu trin pro du ko wa nych
w ak ce le ra to rze w CERN i prze -
sy ła na do Gran Sas so po ru sza
się z szyb ko ścią więk szą niż
pręd kość świa tła w próż ni.

„Więk szość fi zy ków na świ cie
przy ję ła ten wy nik bar dzo scep -
tycz nie. Nie uwie rzy ło w nie go
na wet kil ku człon ków ze spo łu
i nie ze zwo li ło na umiesz cze nie
swo ich na zwisk w ofi cjal nym do -
nie sie niu o wy ni kach” – wy ja śnił
dr Baj tlik.

Wkrót ce oka za ło się, że wąt -
pli wo ści by ły uza sad nio ne, a wy -
nik eks pe ry men tu nie praw dzi -
wy. Po dej rze wa no, że przy czy ną
wpad ki uczo nych był brak pre -
cy zji przy po mia rze od le gło -
ści i syn chro ni za cji ze ga rów.
„Tym cza sem rzecz oka za ła
się bar dzo try wial na. Je den
z ka bli w ca łej elek tro ni ce
nie był do sta tecz nie moc no
wci śnię ty, co za bu rza ło
prze bieg eks pe ry men tu. Je -
go kie row ni cy po da li się
do dy mi sji” –tłu ma czył uczo -
ny.

Kto uwie rzył 
w Se le ni tów?

Na uko we wpad ki przy tra fia ły
się rów nież słyn nym uczo -
nym. Zwłasz cza, kie dy do -
sta li do rąk skon stru owa -
ny przez Ga li le usza te le -
skop, dzię ki któ re mu
mo gli zo ba czyć to, cze go
do tej po ry ni gdy nie wi dzia -
no. „Nie za wsze by ło ła two zro zu -
mieć, co tak na praw dę wi dzi -
my” – za uwa żył prof. Ja ro sław
Wło dar czyk.

Jed nym z pierw szych
obiek tów ob ser wo wa nych
przez te le skop był Księ życ.
Szyb ko zo rien to wa no się, że
nie ma on gład kiej po -
wierzch ni tyl ko gó ry, do li ny
i coś, co jed ni na zy wa li kra -
te ra mi, a in ni gó ra mi pier -
ście nio wy mi. „Ucze ni nie
bar dzo wie dzie li, co o nich
my śleć. Jan Ke pler uwa żał,
że są to mia sta bu do wa ne
przez Se le ni tów, czy li miesz -

kań ców srebr ne go glo bu” – po -
wie dział prof. Wło dar czyk.

Prze łom w oce nie te go, co tak
na praw dę wi dzi my na Księ ży cu
mia ła przy nieść książ ka „Cam pi
Phle ga ei” o wiel kim wy bu chu
We zu wiu sza w XVIII wie ku. „Sta -
ła się na uko wym be st sel le rem
tam tych cza sów” – przy po mniał
uczo ny.

Uważ nym czy tel ni kiem książ -
ki był Wi liam Her schel, któ -
ry – dzię ki od kry ciu Ura na – cie -
szył się sła wą naj wy bit niej sze go
ów cze sne go astro no ma. Ogło sił,
że na po wierzch ni Księ ży ca do -
strzegł trzy wul ka ny. Dziś je ste -
śmy w sta nie stwier dzić dość
pre cy zyj nie, że wul ka ny
na Księ ży cu nie
ist nie ją, ale
i sam
H e r  -

schel bar dzo szyb ko prze stał
wie rzyć, że do strzegł wul kan
na Sre br mym Glo bie.

„W spo łecz no ści ob ser wa to -
rów nie ba, któ rzy zaj mo wa li się
Księ ży cem zna czą co wzro sła
jed nak ilość in for ma cji o wy bu -
cha ją cych wul ka nach i ro sła aż
do pierw szej po ło wy XX wie ku.
W na uce ma my więc do czy nie -
nia za po dą ża niem tro pem wiel -
kich au to ry te tów, na wet błęd -
nym tro pem. Cza sa mi błę dy,
bar dzo szyb ko zi den ty fi ko wa ne,
ży ją po dziś dzień” – wy ja śnił
prof. Wło dar czyk.

Wie lu kło po tów na ukow com
przy spo rzył rów nież Sa turn.

Pierw szym, któ ry do -
strzegł je go

nie ty po -
w y

wy gląd, był Ga li le usz. Ob ser wo -
wa ny przez nie go Sa turn skła dał
się z jed ne go cia ła więk sze go
i po łą czo nych z nim dwóch
mniej szych. „Po dwóch la tach
ob ser wa cji to wa rzy szą ce Sa tur -
no wi cia ła jed nak znik nę ły,
po czym Ga li le usz me ta fo rycz -
nie stwier dził, że wi docz nie +Sa -
turn zjadł po żarł dzie ci+” – mó -
wił pre le gent.

Astro no mo wie wi dzie li Sa tur -
na na róż ne spo so by. By ło tak aż
do po ło wy XVII w., kie dy ho len -

der ski uczo ny Chri stia an Huy -
gens spoj rzał na Sa tur -

na przez swo je te le sko py
i zro zu miał, że jest on oto -
czo ny pier ście niem.

Jak du żo 
pa mię ta wo da?

Na uko we po mył ki
zda rza ły się jed nak
nie tyl ko astro no -
mom. Na po cząt ku lat

sześć dzie sią tych XX w.
ra dziec ki fi zyk, pra cu ją -

cy w ma ło zna nym la bo -
ra to rium do niósł, że od krył

no wą for mę wo dy – tzw. po -
li wo dę. Mia ła ona zu peł nie no -

we wła ści wo ści: pod wyż -

szo ną tem pe ra tu rę wrze -
nia do 150 st. i ob ni żo -
ną tem pe ra tu rę krzep -
nię cia do -40 st.

„Ma ło zna ny fi zyk
z la bo ra to rium, o któ -
rym nikt za bar dzo
nie sły szał, do no sił
nie stwo rzo ne hi sto -
rie, tym cza sem pra sa
ame ry kań ska bi ła

na alarm” – opi sy wał
dr Sta ni sław Baj tlik.

Stra szo no, że ta kie sa me

wła ści wo ści osią gnie wo da
w oce anach, je zio rach i rze -
kach i ży cie na Zie mi prze sta -
nie ist nieć.

„Po dru gie, dzien ni ka rze alar -
mo wa li, że Ame ry ka nie są
opóź nie ni w ba da niach nad po -
li wo dą w sto sun ku do Związ ku
Ra dziec kie go. To był czas, kie dy
star to wa ły wy ścig ko smicz ny
i wy ścig zbro jeń. Uzna no, że te -
go ro dza ju od kry cie mu si mieć
za sto so wa nie mi li tar ne” – wy ja -
śniał uczo ny.

Z wo dą wią że się in ne cie ka -
we do nie sie nie o tzw. pa mię ci
wo dy. O tym nie zwy kłym efek -
cie do niósł sza no wa ny fran cu -
ski im mu no log Ja cqu es Be -
nve ni ste. Jak opi sał dr Baj tlik,
uczo ny ten two rzył roz two ry
ak tyw ne go bio lo gicz nie czyn -
ni ka, a na stęp nie roz cień czał
je wie lo krot nie. Ro bił to
do mo men tu, aż z ob li czeń wy -
ni ka ło, że w na czy niu nie po zo -
sta ła już prak tycz nie żad na je -
go cząst ka.

Mi mo to – jak twier -
dził – wo da za cho wa ła swo ją
ak tyw ność zwią za ną z obec -
no ścią te go czyn ni ka, jak gdy -
by pa mię ta ła, że by ła z nim
w kon tak cie. Ten efekt na zwa -
no pa mię cią wo dy, a dys ku sja
na je go te mat to czy ła się
w naj po waż niej szych cza so pi -
smach np. w „Na tu re”. W wie -
lu la bo ra to riach na tych miast
spraw dza no, czy ta ki efekt
wy stę pu je. Jed nak do nie sie -
nie nie zo sta ło po twier dzo ne
przez ni ko go.

„Przy czy ną po mył ki w przy -
pad ku po li wo dy by ły po pro stu
za nie czysz cze nia. Na to miast
w przy pad ku pa mię ci wo dy
do koń ca nie wia do mo, skąd
brał się ten po zor ny efekt, ale
pa nu je po wszech na zgo da, że
nic ta kie go nie ist nie je” – pod su -
mo wał uczo ny.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAW POL SCE.PAP.PL

Naukowa katastrofa, czyli dlaczego
teleskop Hubble’a nosi okulary/
XVI Festiwal Nauki w Warszawie
Teleskop Hubble'a musiał założyć okulary, neutrina – wbrew prawom fizyki – wyprzedziły
światło, Księżyc zyskał wulkany, a woda – pamięć. To rezultaty pracy niefrasobliwych
naukowców, którym też przydarzają się spektakularne wpadki. 

FOT. STOCK. XCHNG / JA SON WE EKS

FOT. STOCK. XCHNG / BA RUN PA TRO



J Pa ni przed szko lan ka
po ma ga dziec ku za ło żyć wy -
so kie, zi mo we but ki. Szar pie
się, mę czy, cią gnie... 

– No, we szły! 
Spo co na sie dzi na pod ło dze,

dziec ko mó wi: 
– Ale mam bu ci ki od wrot -

nie... 
Pa ni pa trzy, fak tycz nie! No to

je ścią ga ją, mor du ją się, sa pią...
Uuuf, ze szły! Wcią ga ją je zno -
wu, sa pią, cią gną, ale nie chcą
wejść..... Uuuf, we szły! 

Pa ni sie dzi, dy szy a dziec ko
mó wi: 

– Ale to nie mo je bu ci ki.... 

Pa ni nie bez piecz nie zwę ży ły
się oczy. Od cze ka ła i zno wu
szar pie się z bu ta mi... Ze szły! 

Na to dziec ko: 
-... bo to są bu ci ki mo je go

bra ta ale ma ma ka za ła mi je
no sić. 

Pa ni za ci snę ła rę ce moc no
na szaf ce, od cze ka ła, aż
prze sta ną jej się trząść,
i zno wu po ma ga dziec ku
wcią gnąć bu ty. Wcią ga ją,
wcią ga ją..... we szły!. 

– No do brze – mó wi wy koń -
czo na pa ni – a gdzie masz rę ka -
wicz ki? 

– W bu ci kach.

J W pew nej re stau ra cji
sie dzi Fran cuz z pew ną ma -
da me. Ona pro si go, że by wy -
brał dla niej ja kieś da nie. Ten
spo glą da w me nu i za ma wia
da nie o eg zo tycz nej na zwie „Ar -
ga don de mar kiz alo jet”. Po ja -
kimś cza sie, kel ner przy no si da -
nie do sto łu. Ma da me za czy -
na jeść i py ta:

– Mniam mniam, z cze go jest
to da nie?

– Jak by to po wie dzieć... Wie
pa ni co to jest kro wa?

– Wiem.
– I pew nie wie pa ni co to jest byk?
– No tak, wiem.

– To Pa ni te raz wła śnie je tą
róż ni cę.

J Klient w re stau ra cji
cią gle za wra cał gło wę kel ne -
ro wi. Naj pierw po pro sił, że by
pod krę cił kli ma ty za cję, bo jest
za go rą co, po tem pro sił, że by
przy krę cić, bo jest za zim no
i tak w kół ko przez pół go dzi ny.
Kel ner był nie spo dzie wa nie
cier pli wy i przy cho dził bez mru -
gnię cia okiem. W koń cu in ny
klient za py tał kel ne ra, dla cze go
nie po zbę dzie się na trę ta. 

– Och, na praw dę to mi nie ro -
bi róż ni cy – uśmiech nął się kel -

ner – Nie ma my na wet kli ma ty -
za cji.

J W nad mor skiej miej -
sco wo ści let ni sko wej fa cet
wcho dzi do re stau ra cji, sia -
da za sto li kiem i za ma wia ry -
bę. Gdy kel ner po da je ra chu -
nek, fa cet mó wi:

– Przy je cha łem tu taj
przed dwo ma ty go dnia mi i te -
raz ża łu ję, że już wte dy nie od -
wie dzi łem te go lo ka lu!

– Mi ło mi to sły szeć, dro gi pa nie.
– Wów czas ry ba, któ rą mi

pan po dał, mu sia ła być jesz cze
świe ża.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Ra fa ła Grzyw no wi cza.

Au tor uro dził się w Bar to szy cach. Rocz nik „77. Ukoń czył wy dział
Hi sto rii na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie. Jest
już po de biu cie – we wrze śniu 2011 ro ku wy dał swój pierw szy to -
mik po ezji pt. „Roz dar ci”. Znaj du je się w nim zbiór wier szy mi ło -
snych,  po ezji o Bo gu, po ezja o przy jaź ni, o ży ciu i śmier ci. Każ dy
od naj dzie coś dla sie bie. Jest rów nież dzien ni ka rzem oby wa tel -
skim, po nie waż sło wo pi sa ne to je go pa sja. Szko li się, do sko na li
swój warsz tat. Pra cu je nad no wy mi wier sza mi.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

Łaj za
Idzie uli cą łaj za
każ dy od niej ucie ka
cuch nie jak szam bo
bo ką pie się w ście kach.

Wi dzisz na uli cy łaj zę
pa trzysz jak pro si na chleb
prze cho dzisz obok niej
ko piąc ją grzecz nie w ty łek.

Na gle łaj za upa da
nikt nie chce jej pod nieść
po dać rę ki na wet no gi
bo nie jest już czło wie kiem.

I w koń cu łaj za umie ra
ma jąc spo koj ną du szę
ni ko go nie ob cho dzi, że od cho dzi
bo ko mu dziś po trzeb na łaj za!

Gdy
Za pa dam w sen
Za po mi nam jak ko chać

Za pa dam w sen
Za trza sku jąc za so bą drzwi

Za pa dam w sen
Tak ła twiej bę dzie mi odejść

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

Od kry cie te go rocz nych no bli -
stów z me dy cy ny otwie ra dro -
gę do two rze nia „czę ści za -
mien nych” czło wie ka. Dzię ki
opra co wa nej przez nich pro -
ce du rze moż na na pra wiać
np. znisz czo ne mię śnie ser -
ca. To jest gi gan tycz ne od -
kry cie – po wie dział PAP ge -
ne tyk prof. Piotr Stę pień. 

W po nie dzia łek Na gro dę No -
bla w dzie dzi nie me dy cy ny i fi zjo -
lo gii otrzy ma li Bry tyj czyk John B.
Gur don i Ja poń czyk Shi nya
Yama na ka. Od kry li oni, że doj -
rza łe ko mór ki or ga ni zmu moż -
na cof nąć w roz wo ju do eta pu
ko mó rek ma cie rzy stych, któ re
po tem są po now nie prze kształ -
ca ne w do wol ne ko mór ki or ga ni -
zmu.

„To otwie ra dro gę do two rze -
nia czę ści za mien nych czło wie -
ka, tych czę ści, któ re nam się
psu ją. Opra co wa ną przez nich
pro ce du rę moż na wy ko rzy stać
ab so lut nie do wszyst kie go. Moż -
na na pra wiać znisz czo ne mię -
śnie ser ca, moż na two rzyć no we
or ga ny, moż na two rzyć no wą
ner kę. To zresz tą już ro bio no
na mo de lach zwie rzę cych” – po -
wie dział PAP prof. Piotr Stę pień
z In sty tu tu Bio che mii i Bio fi zy ki
PAN oraz In sty tu tu Ge ne ty ki
i Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu
War szaw skie go.

Pod kre ślił, że od kry cie omi ja
pro blem wy ko rzy sta nia ko mó -
rek ma cie rzy stych, któ re do tych -
czas po bie ra no je dy nie z em -
brio nów. „To jest nie zwy kle istot -
ne, bo dla wie lu osób by ło to
etycz nie wąt pli we, a wręcz nie -
do zwo lo ne. Te raz wy da je się, że
em brio ny prze sta ły mieć ja kie -
kol wiek zna cze nie dla two rze nia

ko mó rek ma cie rzy stych” – za -
zna czył na uko wiec.

Jak wy ja śnił, od kry cie uczo -
nych otwie ra dro gę do mo dy fi ka -
cji do ro słych ko mó rek w ten spo -
sób, że po wsta ją z nich ko mór ki
ma cie rzy ste. „Na sze ko mór ki za -
wie ra ją kom plet chro mo so mów,
wszyst kie za wie ra ją peł ną in for -
ma cję ge ne tycz ną, jed nak wy ko -
rzy stu ją tyl ko część tej in for ma -
cji” – po wie dział.

Wła śnie dla te go ko mór ki wą -
tro by róż nią się od ko mó rek
mię śni, bo uży wa ją tyl ko czę ści
ge nów. „Na to miast ko mór ki ma -
cie rzy ste to ko mór ki em brio nal -
ne, z któ rych mo gą po wstać
wszyst kie moż li we ko mór -
ki” – tłu ma czył ge ne tyk.

Od kry cie Yama na ki – wy ja śnił
prof. Stę pień – po le ga na tym,
że za po mo cą pro stej pro ce du ry,
czy li ma ni pu la cji czte re ma ge -
na mi „te do ro słe ko mór ki, któ re
wy da wa ło by się, że na za wsze są

ska za ne na by cie ko mór ka mię -
śnio wą, ko mór ką wą tro by czy
ko mór ką skó ry moż na od mło -
dzić”. „Moż na cof nąć je w roz wo -
ju do sta nu em brio nal ne go. Sta -
ją się ko mór ka mi em brio nal ny -
mi do te go stop nia, że z tych ko -
mó rek moż na by ło uzy skać ży -
we my szy” – opi sał roz mów ca
PAP.

„Jest to coś zu peł nie nie zwy -
kłe go, coś co jesz cze wie le lat te -
mu wy da wa ło się ma ło moż li we.
Oka za ło się, że pla stycz ność ge -
nów i fakt, że w każ dej ko mór ce
ma my wszyst kie ge ny po zwa la
na ta ką ope ra cję. Rów nie fa scy -
nu ją ce jest to, że jest to pro ce du -
ra bar dzo pro sta” – za zna czył
uczo ny. – Moż na po brać odro bi -
nę krwi czło wie ka, za sto so wać
pro ce du rę Yama na ki i po kil ku
dniach ma my ko mór ki ma cie -
rzy ste. Z nich roz po czy na my coś
co na zy wa my in ży nie rią tkan ko -
wą – czy li bu do wa nie or ga nów”.

Je go zda niem moż li wo ści wy -
ko rzy sta nia opra co wa nej pro ce -
du ry są nie ogra ni czo ne. „Jed nak
jak zwy kle w ta kich przy pad -
kach za nim to się prze ło ży
na kon kret ne pro ce du ry za ak -
cep to wa ne przez śro do wi sko
me dycz ne, to jesz cze bę dzie
trze ba tro chę po cze kać. Jesz cze
nie ma kon kret nych te ra pii, bo
są w przy go to wa niu” – po wie -
dział prof. Stę pień.

Za zna czył, że ta na gro da jest
wy jąt ko wa, bo na ogół Ko mi tet
No blow ski bar dzo dłu go zwle ka
z przy dzie la niem na gród, a tu taj
od od kry cia upły nę ło za le d wie
kil ka lat. „Gdy kil ka lat te mu
prze czy ta łem ich pra cę, by łem
prze ko na ny, że po win ni otrzy -
mać Na gro dę No bla” – pod kre -
ślił uczo ny.

PAP – NAUKA W POLSCE
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Prof. Stępień: nobliści otworzyli
drogę do tworzenia „części
zamiennych” człowieka
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