
Od nie daw na roz go rza ła go -
rą ca dys ku sja na te mat sy tu -
acji pol skich pra cow ni ków
de le go wa nych do wy ko ny wa -
nia pra cy za gra ni cą,
w szcze gól no ści w Ho lan dii,
a ich pra wa do świad czeń
spo łecz nych.

Oso ba de le go wa na do pra cy
za gra ni cą to oso ba, któ ra jest
za trud nio na w in nym kra ju niż
gdzie fak tycz nie pra cu je. Dla
przy kła du Fir ma X, któ ra ma
swo ją sie dzi bę w kra ju X za -
trud nia na pod sta wie umo wy
o pra cę pra cow ni ków, któ rych
wy sy ła do pra cy w Fir mie Y, któ -
ra znaj du je się na te re nie kra ju
Y. Tak więc w przy pad ku pra -
cow ni ka pol skie go – jest on za -

trud nio ny przez pra co daw cę
ma ją ce go sie dzi bę w Pol sce,
jed nak pra cę swo ją świad czy
dla pra co daw cy w Ho lan dii,
z któ rym je go pra co daw ca pod -
pi sał umo wę.

Sy tu acja ta kich osób wy glą da
nie co od mien nie od sy tu acji
osób pra cu ją cych na tak zwa -
nych „ho len der skich wa run -
kach” i dzię ki te mu wła śnie po -
wsta ło wie le wąt pli wo ści i nie do -
mó wień.

Jed ną z nich jest to, że pra -
cow nik de le go wa ny nie mo że
się ubie gać o za si łek ro dzin ny
w kra ju w któ rym fak tycz nie pra -
cu je (czy li w Ho lan dii) al bo to, że
przy słu gu je mu on w po mniej -
szo nym wy mia rze. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Naj groź niej sze dla
zdro wia są mie szan -
ki do pa la czy

Po ro dów ka 
jak fa bry ka

Wia do mo, ja kie urlo -
py lu bi pol ski tu ry sta
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Je steś pra cow ni kiem od de le go wa nym do pra cy w Ho lan dii, Niem czech, Bel gii lub in nym kra ju UE?

Należy Ci się zasiłek na dzieci
pozostawione w Polsce



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Za si łek ro dzin ny jest to na to -
miast świad cze nie przy słu gu -
ją ce każ dej oso bie miesz ka ją -
cej w Ho lan dii lub pra cu ją cej
na jej te re nie. Nie jest on za leż -
ny od do cho dów, tak więc każ -
da oso ba, któ ra ma dziec ko
i speł nia je den z po wyż szych
dwóch wa run ków mo że go po -
bie rać. Wy so kość za sił ku ro -
dzin ne go za le ży od wie ku
dziec ka i wy no si od po wied nio
na dziec ko w wie ku:

– 0-5 lat – 191,65 eu ro /
kwar tał,

– 6-12 lat – 232,71 eu ro /
kwar tał,

– 13-18 lat – 273,78 eu ro /
kwar tał.

Do tej po ry są dzo no, iż ubie -
gać się o to świad cze nie w peł -
nym wy mia rze mo gą tyl ko
oso by, któ re są za trud nio ne
przez ho len der skie go pra co -
daw cę, a nie pol skie go de le -

gu ją ce go pra cow ni ków.
Od czerw ca 2012 ro ku sy tu -
acja ta dia me tral nie się zmie -
ni ła. Wte dy to w ży cie wszedł
wy rok Try bu na łu Spra wie dli -
wo ści Unii Eu ro pej skiej, któ ry
pod wa żył te za ło że nia. Wpraw -
dzie wy rok ten do ty czył spra wy
za sił ku w Niem czech dla osób
pra cu ją cych tam se zo no wo,
ale ma on w peł ni za sto so wa -
nie tak że dla pra cow ni ków de -
le go wa nych do Ho lan dii. Zgod -
nie z nim stwier dzo no, iż oso -
bie de le go wa nej do pra cy w in -
nym kra ju niż jest fak tycz nie
za trud nio na, Pań stwo w któ -
rym wy ko nu je pra cę nie mo że
od mó wić pra wa do za sił ku ro -
dzin ne go. Co wię cej, we dług
te goż wy ro ku, prze pi sy nie sto -
ją na prze szko dzie by Pań -
stwo, w któ rym wy ko nu je się
pra cę, przy zna ło świad cze nia
ro dzin ne na dziec ko/dzie ci
na pod sta wie swo je go kra jo -
we go pra wa. 

Tak więc oso by de le go wa ne
do pra cy za gra ni cą, w tym
do Ho lan dii, mo gą ubie gać się
o świad cze nia spo łecz ne w tym
kra ju, w któ rym rze czy wi ście
pra cu ją. 

Aby to fak tycz nie zro bić mu -
szą jed nak speł niać pew ne wa -
run ki. Mia no wi cie oso by te mu -
szą, po mi mo za trud nie nia przez
pol skie go pra co daw cę, mieć od -
pro wa dza ne po dat ki na te re nie
Ho lan dii oraz wy ka zać od po -
wied ni mi do ku men ta mi i for mu -
la rza mi, iż w prak ty ce pra cu ją
w Ho lan dii, ze wska za niem
na kon kret ne go pra co daw cę ho -
len der skie go oraz spo sób od pro -
wa dza nia po dat ku do Urzę du
Skar bo we go.

Urzę dy So cjal ne, przy zna ją ce
za sił ki ro dzin ne, wła śnie te wa -
run ki w głów nej mie rze bio rą
pod uwa gę roz pa tru jąc pra wo
do za sił ku ro dzin ne go dla osób
od de le go wa nych. Jest ich jesz -
cze kil ka, lecz są one dość

skom pli ko wa ne i ni mi zaj mu ją
się wy spe cja li zo wa ne Kan ce la -
rie, któ re po ma ga ją pol skim pra -
cow ni kom w prze brnię ciu przez
ten urzęd ni czy gąszcz i uzy ska -
niu te go świad cze nia, po mi mo
trud no ści wy ni ka ją cej z od de le -
go wa nia pra cow ni ka. 

Mi mo wie lu utrud nień jest to
jed nak moż li we, więc pra cow -
ni ku od de le go wa ny – pró buj,
bo jest o co wal czyć. Po sia da -
jąc trój kę dzie ci moż na na wet
otrzy mać 6276 eu ro rocz nie
(kwo ta za sił ku ro dzin ne go i do -
dat ku do nie go). 

Je śli masz ja kieś py ta nia lub
po trze bu jesz po mo cy w tym za -
kre sie pro si my o wy sy ła nie e -
-ma ili na ad res re dak cja@go -
niec pol ski.pl

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Naj groź niej sze dla zdro wia
są pre pa ra ty za wie ra ją ce
mie szan ki do pa la czy oraz
no we sub stan cje psy cho sty -
mu lu ją ce o nie zba da nym
jesz cze dzia ła niu – prze strze -
ga w roz mo wie z PAP far ma -
ko log prof. Kry sty na Go łem -
biow ska z In sty tu tu Far ma -
ko lo gii PAN w Kra ko wie. 

PAP: Czy do pa la cze to to sa -
mo co nar ko ty ki?
PROF. KRY STY NA GO ŁEM -
BIOW SKA: W tej chwi li na zy wa
się je dru gi mi nar ko ty ka mi. Do -
pa la cze to nie ob ję te re gu la cja mi
praw ny mi sub stan cje psy cho ak -
tyw ne, któ re na śla du ją dzia ła nie
nar ko ty ków. Wy stę pu ją w po sta -
ci na tu ral nej (np. w ro śli nach,
wy dzie li nach zwie rząt) lub są
związ ka mi syn te tycz ny mi.

PAP: Jak dzia ła ją te „dru gie
nar ko ty ki”?

K. G.: Zmie nia ją pra cę ukła -
du ner wo we go, czy li wpły wa ją
na funk cjo no wa nie po szcze gól -
nych czę ści mó zgu od po wie -
dzial nych za róż ne pro ce sy, np.
emo cje czy zmy sły.

PAP: Dla cze go uza leż nia ją?
K. G.: Za bu rza ją pra wi dło we

funk cje me zo lim bicz ne go ukła -
du do pa mi no we go w mó zgu,
któ ry sta no wi tzw. układ na gro -
dy. Pod wpły wem do pa la czy
o wła sno ściach psy cho sty mu lu -
ją cych zwięk sza się uwal nia nie
do pa mi ny w tym ukła dzie i w ten
spo sób po lep sza się sa mo po -
czu cie, na strój u przyj mu ją ce go.
Kil ka krot ne przy ję cie ta kiej sub -
stan cji po wo du je na si lo ną od po -
wiedź ze stro ny ukła du do pa mi -
no we go, co pro wa dzi do uza leż -
nie nia. Po od sta wie niu sub stan -
cji po ja wia ją się nie przy jem ne
ob ja wy, głód nar ko ty ko wy. Użyt -
kow nik po szu ku je nar ko ty ku,
któ ry przy wró ci do bre sa mo po -
czu cie.

PAP: Któ re do pa la cze są
naj po pu lar niej sze?

K. G.: Spo śród wie lu grup
sub stan cji psy cho ak tyw nych

użyt kow ni cy naj czę ściej się ga ją
po: psy cho sty mu lan ty, ha lu cy no -
ge ny i kan na bi no idy.

Psy cho sty mu lan ty to po chod -
ne am fe ta mi ny, np. eks ta za.
Jest ona bar dzo tok sycz na dla
ca łe go or ga ni zmu, a tak że dla
mó zgu, po nie waż uszka dza za -
koń cze nia ner wo we, po wo du je
zmia ny w róż nych czę ściach mó -
zgu, a to pro wa dzi do psy choz,
za bu rzeń emo cjo nal nych, wy wo -
łu je agre sję.

Ha lu cy no ge ny, czy li psy cho de -
li ki, sil nie wpły wa ją na na strój,
po wo du ją zmia ny w per cep cji
czu cia, słu chu, ko lo ru. Ce chą ich
jest sto sun ko wo ma ła tok sycz -
ność i brak dzia ła nia uza leż nia -
ją ce go. To ol brzy mia gru pa
związ ków wy stę pu ją cych na tu -
ral nie, np. me ska li na, psy lo cy bi -
na, di me ty lo tryp ta mi na (DMT)
oraz syn te tycz nych. Ha lu cy no ge -
ny wy wo łu ją wi zje, któ re czę sto
by ły in spi ra cją dla ar ty stów, np.
dla Sta ni sła wa Wit kie wi cza. Po -
pu lar ne wśród użyt kow ni ków
LSD jest obec nie nie le gal ne, na -
dal jed nak jest roz pro wa dza -
ne – róż ny mi dro ga mi. LSD jest
sub stan cją nie trwa łą, ła two
i szyb ko ule ga roz kła do wi, m. in.
dla te go je go dzia ła nie nie trwa
dłu go. Po nad to bar dzo szyb ko
wy stę pu je to le ran cja po LSD,
więc sto so wa ne daw ki nie dzia -
ła ją.

Kan na bi no idy wy stę pu ją na -
tu ral nie w ko no piach in dyj skich,
a ich wy su szo ne kwia to sta ny no -
szą na zwę ma ri hu any. W ma -
łych stę że niach po wo du ją uspo -
ko je nie, od prę że nie, eu fo rię,
zmniej sza ją ból. W wy so kich stę -
że niach wy wo łu ją ha lu cy na cje,
za bu rza ją pro ce sy po znaw cze
i mo to rycz ne, zmie nia ją oso bo -
wość. Wpły wa ją (ne ga tyw nie lub
po zy tyw nie) na pa mięć czło wie -
ka.

PAP: A któ re do pa la cze są
naj groź niej sze?

K. G.: Po chod ne am fe ta mi ny
są bar dzo szko dli we, bo dzia ła ją
moc no uza leż nia ją co i neu ro tok -
sycz nie (pro wa dzą m. in. do za -
bu rzeń pa mię ci, wy wo łu ją agre -

sję). Syn te tycz ne kan na bi no idy
mo gą przy czy nić się do wy stą -
pie nia schi zo fre nii.

Szcze gól nie jed nak nie bez -
piecz ne są mie szan ki. Użyt kow -
ni cy łą czą ze so bą róż ne kla sy
związ ków psy cho ak tyw nych, np.
grzyb ki psy lo cy bi no we z tryp ta -
mi na mi al bo am fe ta mi na mi,
a to „za pi ja ją” al ko ho lem i za ży -
wa ją jesz cze le ki prze ciw lę ko we.
Te mie szan ki mo gą mieć nie -
prze wi dy wal ne skut ki, mo gą
pro wa dzić na wet do zgo nu.

PAP: Czy no we do pa la cze
są bar dziej szko dli we niż sta -
re?

K. G.: Sub stan cje „sta rej ge -
ne ra cji” wy da ją się mniej nie bez -
piecz ne, bo zna my ich dzia ła nie,
a re gu la cje praw ne ogra ni czy ły
do stęp do nich. Jed nak obec nie
pro duk cja no wych związ ków
o dzia ła niu psy cho tro po wym wy -
prze dza re gu la cje praw ne. Nie le -
gal nie wpro wa dza się „do ob ro -
tu” sub stan cje o nie zna nych
dzia ła niach, o nie okre ślo nej tok -
sycz no ści i czy sto ści che micz nej.

PAP: Kto naj czę ściej i dla -
cze go się ga po do pa la cze?

K. G.: Każ dy i w każ dym wie -
ku, a nie tyl ko oso by mło de – jak
się po wszech nie uwa ża.

PAP: Du żo się mó wi o za -
sto so wa niu sub stan cji psy -
cho ak tyw nych w me dy cy nie.

K. G.: Tak, wie le z nich zna la -
zło za sto so wa nie w te ra pii róż -
nych scho rzeń ośrod ko we go
ukła du ner wo we go, np. am fe ta -
mi ny mo gą być sto so wa ne w le -
cze niu nar ko lep sji lub ADHD;
a opia ty – w le cze niu bó lu.
Wciąż też po szu ku je się no wych
le ków. Trud no jest jed nak stwo -
rzyć ta ki, któ ry sku tecz nie nisz -
czy ob ja wy cho ro bo we i jed no -
cze śnie nie wy wo łu je ob ja wów
nie po żą da nych.

Cho ro ba Par kin so na le czo -
na jest np. za po mo cą le wo do -
pa. Jed nak że le wo do pa wy wo łu -
je wie le ob ja wów nie po żą da -
nych. Jest np. wie le do wo dów
na to, że po tę gu je pro ce sy neu -
ro de ge ne ra cyj ne (za nik ko mó -
rek ne ro wo wych -PAP). Dla te go

po szu ku je się no wych, sku tecz -
nych le ków. Obie cu ją ca te ra pia
cho ro by Par kin so na mo że po -
wstać dzię ki związ kom po dob -
nym do ko fe iny, za li cza nej
do psy cho sty mu lan tów, ale po -
zba wio nej dzia ła nia uza leż nia ją -
ce go.

In nym przy kła dem me dycz ne -
go za sto so wa nia sub stan cji psy -
cho ak tyw nych są kan na bi no idy.
Mo gą one m. in. le czyć ból. Pro -
wa dzo ne są też ba da nia nad ich
dzia ła niem prze ciw za pal nym,
np. w stward nie niu roz sia nym
lub w cho ro bie Al zhe ime ra. Nie -
zwy kle waż ne są ba da nia, w któ -
rych stwier dzo no, że kan na bi no -
idy mo gą ha mo wać tok sycz ność
be ta -amy lo idu wcho dzą ce go
w skład pły tek star czych w mó -
zgach osób cier pią cych na cho -
ro bę Al zhe ime ra. Do dat ko wo,
kan na bi no idy ha mu ją en zym
od po wia da ją cy za roz kład ace ty -
lo cho li ny, zwięk sza ją jej po ziom
w mó zgu, a więc wpły wa ją ko -
rzyst nie na pa mięć.

PAP: Do pa la cze wspo ma -
ga ją dzia ła nie mó zgu?

K. G.: Czy war to psuć tak do -
sko na ły na rząd ja kim jest
mózg? Ta ka re flek sja po win -
na na su nąć się każ de mu, kto
się ga po do pa la cze po to, aby
prze żyć nie zwy kłe do zna nia. Na -
le ży pa mię tać, że za bu rze nie
rów no wa gi w ukła dzie ner wo -
wym za wsze koń czy się źle
i przy no si wię cej szko dy niż po -
żyt ku.
ROZ MA WIA ŁA BE ATA KO ŁO DZIEJ (PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Farmakolog: najgroźniejsze dla
zdrowia są mieszanki dopalaczy

FOT. STOCK. XCHNG / ARTM

FOT. STOCK. XCHNG / VANGELIS THOMAIDIS FOT. STOCK. XCHNG / FOXUMON
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l Cu sto mer Se rvi ce Do el
en re sul ta at van de func tie:
eer ste aan spre ek punt vo or de
klant, be han de len van klach -
ten en het aan bie den van
oplos sin gen, het aan ne men
van te le fo on ge sprek ken.
Spre ek je he el go ed Ne der -
lands en En gels? Heb je erva -
ring met te le fo ni sche acqu isi -
tie en com mer cie el ad mi ni -
stra tie ve we rk za am he den?
Ne em con tact met ons op:
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: Til burg 0031
886886350, Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en
0031 204701513, cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l In -ho use Field Ma na ger.
No ord -Lim burg. Com mu ni ca -
tief ij zer sterk in Po ols, Ne der -
lands, En gels. Sti mu le rend,
pre sta tie ge richt. Af fi ni te it met
opti ma li se ren van pro duc tie -
en di stri bu tie pro ces sen. Ben
je dit el ders al? Kom dan snel,
we be ta len go ed. Eu ro job In -
ter na tio nal Hol ding BV, Po st -
bus 681, 2130 AR Ho ofd dorp,
t. a. v. Di rec tie. Of ma il na ar
sol li ci ta tie@eu ro job.nl.

l Le ading Sa les Ma na -
ger. Ho ofd dorp. Com mer ciële
uit blin ker. Be dri jven be na de -
ren op di rec tie ni ve au. Va st bij -
ten in hun be ho eften. Oplos -
sin gen bie den die re sul ta ten
ople ve ren. Ben je dit el ders
al? Kom dan snel, we be ta len
go ed. Eu ro job In ter na tio nal
Hol ding BV, Po st bus 681,
2130 AR Ho ofd dorp, t. a. v. Di -
rec tie. Of ma il na ar sol li ci ta -
tie@eu ro job.nl.

l Ser wi sant. Dla na sze go
klien ta w Ne der we ert (Lim -
burg), po szu ku je my do świad -
czo ne go ser wi san ta do na pra -
wy i kon ser wa cji przy czep i na -
czep oraz sa mo cho dów cię ża -
ro wych. Wy ma ga ne: sze ro kie
do świad cze nie w spa wa niu
i elek try ki, głów nie 12/24 V.
Mo żesz pra co wać sam, pro -
wa dzić ewi den cję ma te ria łów,
je steś wszech stron ny, ję zyk

an giel ski: ko mu ni ka tyw ny.
Czas trwa nia umo wy: pe łen
etat, z moż li wo ścią dłu go ter -
mi no wą. Kon takt: an na@valk -
-uit zend bu re au.nl.

l Pa ne el bo uw. Cel pra cy:
Two rze nie, roz sze rza nie
i utrzy ma nie urzą dzeń do te -
sto wa nia elek tro ni ki prze my -
sło wej (mo ni to ry PLC, jak np.
fa low ni ki). Za da nia: two rze -
nie, roz wój i utrzy ma nie urzą -
dzeń do te sto wa nia elek tro ni -
ki prze my sło wej; wy mia -
na mo du łów urzą dzeń te sto -
wych; bu do wa i kon ser wa cja
in sta la cji elek trycz nych; two -
rze nie kal ku la cji do każ de go
pro jek tu. Wy ma ga nia: wy -
kształ ce nie tech nicz ne (zna jo -
mość elek tro ni ki, zna jo mość
MTS, tech no lo gia ste ro wa nia
lub tech no lo gia kom pu te ro -
wa); kil ka lat do świad cze nia
na po dob nym sta no wi sku;
zna jo mość prze pi sów pra wa
i norm NEN 3140, NEN -EN -IEC
60204-1; do bra zna jo mość ję -
zy ka ho len der skie go w mo wie
i pi śmie; zna jo mość ję zy ka
an giel skie go w mo wie i pi -
śmie. Je śli speł niasz wy ma ga -
nia, prze ślij do nas swo ją apli -
ka cję wraz z li stem mo ty wa -
cyj nym do 12 kwiet nia. Kon -
takt:2013.an na@valk -uit -
zend bu re au.nl.

l Ope ra tor pa low ni cy/ka -
fa ra. Valk Uit zend bu re au po -
szu ku je ope ra to ra pa low ni cy/
ka fa ra. Pra ca na te re nie Ho -
lan dii. CV pro szę prze słać na:
an na@valk -uit zend bu re au.nl.
Wy ma ga nia: do świad cze nie
w ob słu dze ma szyn – pa low ni -
ca/ka far (upraw nie nia),
spraw ność fi zycz na, zna jo -
mość ję zy ka ang. w stop niu
ko mu ni ka tyw nym, mo ty wa -
cja do pra cy, pra wo jaz dy kat.
B.

l Pra ca na li nii pro duk -
cyj nej. Przy go to wa nie i pa ko -
wa nie ka na pek, wa że nie, kro -
je nie i pa ko wa nie ka wał ków
mię sa, pa ko wa nie, ety kie to -
wa nie, kon tro la ja ko ści ar ty -
ku łów prze my sło wych. WY -
MA GA NIA: Do bra zna jo mość
ję zy ka an giel skie go lub nie -
miec kie go, dys po zy cyj ność
na dłu gi okres cza su (mi ni -
mum rok). OFE RU JE MY:
Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa -
nia do za kła du pra cy, za kwa -
te ro wa nie, ob słu gę ka dro wo -
-ad mi ni stra cyj ną, pra cę
na dłuż szy okres cza su, atrak -
cyj ne wy na gro dze nie. KON -
TAKT: Oso by speł nia ją ce po -
wyż sze za in te re so wa nia oraz
za in te re so wa ne pod ję ciem
pra cy pro si my o re je stra cję
na stro nie http://www.sba eu -
ro.pl/za re je struj -sie/

PRACA



Na le ży pa mię tać, że te go
ty pu szko ły po wsta ły w róż -
nych mia stach Ho lan dii już
w la tach dzie więć dzie sią -
tych. Na stro nach Szko ły
Pol skiej w Ha dze czy ta my:
„Naj czę ściej dwie czy trzy
ma my -Po lki zbie ra ły się, by
wspól nie na uczać dzie ci
we wła snych do mach.
Z cza sem grup ka dzie ci ro -
sła i trze ba by ło wy naj mo -
wać lo kal w szko le lub
w dziel ni co wym do mu kul -
tu ry.” 

W Ha dze z róż nych po wo dów
or ga ni za cyj nych do pie ro w lu -
tym 2003 ro ku uda ło się otwo -
rzyć Ogni sko dla dzie ci w śro do -
we po po łu dnia w ra mach dzia -
łal no ści pol skiej pa ra fii, w pa ra -
fial nej ka wia ren ce. I tak, krok
po kro ku, od sło wa do sło wa,
ujaw ni ło się za po trze bo wa nie
na roz sze rzo ny pro gram. Dzię ki
tak po twier dzo ne mu, od dol ne -

mu za po trze bo wa niu pierw si za -
ło ży cie le Ogni ska t. j. Ewa Ku -
char ska van de Pa vert, Krzysz tof
Bir let i Prze my sław Go dzi na, po -
wo ła li sto wa rzysz nie – nie za leż -
ną Szko łę Pol ską w Ha dze. 

W chwi li obec nej Szko ła jest
zrze szo na z Fo rum Szkół Pol skich
w Ni der lan dach, a mie sza ny, pol -
sko -ho len der ski za rząd to oso by,
któ re sa me mia ły bądź na dal ma -
ją w szko le wła sne dzie ci. Za ję cia
dla wciąż ro sną cej gru py dzie ci
(w tym ro ku szkol nym to już bli -
sko 80 dzie ci) pro wa dzo ne są
przez do świad czo ną i ce nio ną
przez ro dzi ców ka drę 12 na uczy -
cie li przed mio tu (w tym wy cho -
wa nie fi zycz ne i przed mio ty ar ty -
stycz ne) z wy kształ ce niem pe da -
go gicz nym zdo by tym na uczel -
niach w Pol sce.

Nie tyl ko kurs ję zy ka dla
dzie ci

To, co przy cią ga ro dzi ców i ich
dzie ci do Szko ły Pol skiej w Ha -
dze, to trwa ła, do bra opi nia, sze -
ro ki prze dział wie ko wy (dzie ci
od 2 lat i za ję cia „na ko la nach
ro dzi ca”) do ostat niej kla sy szko -

ły pod sta wo wej oraz za ję cia od -
by wa ją ce się wy łącz nie w so bo ty
(a więc, w cza sie naj od po wied -
niej szym dla ro dzi ców). 

Na stro nie Szko ły Pol skiej mo -
że my prze czy tać, że „ce lem na -
szej Szko ły Pol skiej jest
wspie ra nie ro dzi ców i opie -
ku nów w pie lę gno wa niu
ję zy ka pol skie go oraz
przy swa ja nia kul tu ry
i tra dy cji pol skiej. Ten
cel Szko ła re ali zu je
po przez ćwi cze nia
z ję zy ka pol skie go,
dzie cię ce gry i za ba -
wy, na ukę wier szy
i pio se nek, pol skie
tra dy cje i zwy cza je.
Szko ła stwa rza plat for -
mę za jęć zbio ro wych,
mo ty wu jąc w ten spo -
sób dzie ci do uży wa nia ję -
zy ka pol skie go.”

Moż na by za tem są dzić,
że pasz por tem do tej kra iny
jest zna jo mość ję zy ka pol skie -
go. W du żej mie rze jest tak
w isto cie, gdyż je dy nym ję zy -
kiem za jęć jest ję zyk pol ski. Jed -
nak Szko ła jest otwar ta dla
wszyst kich po czu wa ją cych się

do wię zi
z ję zy kiem, kul tu rą
i tra dy cją pol ską – rów nież,
a mo że szcze gól nie tych, któ rzy
ma ją w tym za kre sie za le gło ści
a chcie li by swo ją więź z kul tu rą
pol ską wzmoc nić.

I wca le, nie trze ba być dziec -
kiem, by z ofer ty tej sko rzy stać!
Szko ła pro wa dzi rów nież za ję cia
dla do ro słych z ję zy ka pol skie go
i ni der landz kie go, ma jąc bli skie
re la cje z Aloy sius Col le ge, któ ry
ja ko pierw sza szko ła śred nia
w Ho lan dii wpro wa dził ję zyk pol -
skim ja ko przed miot fa kul ta tyw -
ny (http://www. aloy sius. nl/nie -
uws/pri meur -op -het -aloy sius -
-col le ge).

Szko ła szko le nie rów na,
ale...

W prze ciw nień stwie do pol -
skich szkół „pań stwo wych”,

czy li tych
pro wa dzo nych przez

pla ców ki dy plo ma tycz ne RP
i re ali zu ją ce mi ni mum pro gra -
mo we MEN (wraz z pań stwo -
wym świa dec twem ukoń cze nia
szko ły pod sta wo wej), czy pa ra -
fial nych (gdzie ję zyk i kul tu ra
pol ska uczo ne są przez pry -
zmat re li gii ka to lic kej), w ab so -
lut nej więk szo ści przy pad ków
szko ły ta kie jak ta przy Van de
Spie gel stra at 23 w Ha dze, to
dzie ło gru py za pa leń ców, spo -
łecz ni ków, wo lon ta riu szy, któ -
rzy, ma ją na uwa dze wy cho wa -
nie swo ich dzie ci w kul tu rze
i ję zy ku pol skim. Nie zna czy to
jed nak, że ze so bą kon ku ru je -
my – po pro stu uzu peł nia my
ofer tę bę dąc za wsze w go to wo -
ści do współ pra cy!

Ze swo jej stro ny uwa ża my, że
w przy pad ku Pol ski, na sza tra dy -
cja, re li gia i ca ła kul tu ra są ze so -

bą tak sple cio ne, że nie spo sób
mó wić o jed nym, nie za ha cza jąc
o in ny te mat. Dla te go też w ca ło -
rocz nym pro gra mie z jed nej stro -
ny du żo wa gi przy kła da my
do ce le bro wa nia Świąt Bo że go
Na ro dze nia i Wiel ka no cy, oraz

in te gra cji i po zna wa nia tra dy -
cji Ho lan dii z dru giej stro ny

(Sin ter kla as, Zwar te Piet
itp). 

Do dat ko wo już od lat
sta łym punk tem ro ku
szkol ne go jest wy -
ciecz ka kra jo znaw cza
po Ho lan dii, udział
dzie ci w or ga ni zo wa -
nym przez Fo rum
Szkół Pol skich kon kur -
sie re cy ta tor skim

„ W i e r  s z o  w i  s k o ” ,
a w ubie głym ro ku na si

ucznio wie wzię li udział
w pro jek cie te atral nym

wraz z Te atrem ZIM wy sta -
wia jąc kil ku krot nie sztu kę „Lo -
ko mo ty wa” na te re nie Ha gi!

Za pra sza my do bliż sze go 
po zna nia!

Za tem tym, co mo bi li zu je
ro dzi ców i ka drę na uczy ciel -
ską nie są żad ne od gór ne wy -
tycz ne, kwe stie świa to po glą -
do we, czy wzglę dy ja kiej kol -
wiek gra ty fi ka cji fi nan so wej,
lecz nad rzęd na idea – po czu -
cie wię zi z pol ską tra dy cją,
kul tu rą i ję zy kiem. Jak opi sa li
to pierw si za ło ży cie le Szko ły
„Ro dzi ce/opie ku no wie chcą
ob da rzyć dzie ci wspa nia łym
ka pi ta łem: peł ną dwu ję zycz -
no ścią, swo bod nym po ru sza -
niem się wśród Ho len drów
i wśród Po la ków, ko rzy sta nia
bez ogra ni czeń ze skarb nic
obu kul tur.”

Za pra sza my do kon tak tu i po -
zdra wia my ser decz nie!

ZESPÓŁ SZKOŁY POLSKIEJ W HADZE

HTTP://WWW.SZKOLAHAGA.NL/

TEKST/FOT. MATERIAŁY SZKOŁY

POLSKIEJ W HADZE
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Szkoła Polska w Hadze obchodzi w tym roku swoje
nieformalne 10 urodziny. Jak się to zaczęło?



7Reklama



l Usłu gi – re mon ty: Wi tam
po trze bu ją pań stwo fir my
do ma lo wa nia do mu, biur, hal,
int. Pro wa dzę Fir mę już od 2005
ma lo wa nie ścian, su fi tów, okien,
drzwi, wsta wia niem szyb, wy kle -
ja nie włók nem szkla nym, sztu -
ko wa nie ścian i su fi tów, wy kła -
da nie pod łóg i in ne, wie. in fo.
0617389255 An drzej

l Miesz ka nie/po kój – wy -
naj mę: Miesz ka nia do wy na ję -
cia z moż li wo ścią mel dun ku,
Rot ter dam, Vlar din gen, Schie -
dam, We stland, Den Ha ag tel
0633975887.

l Zdro wie i uro da: Usłu gi
Fry zjer skie " U Ka mi li". Pro fe sjo -
nal ne usłu gi fry zjer skie, strzy że -
nia dam sko -mę skie, fry zu ry
wie czo ro we, mo de lo wa nie, pro -
sto wa nie, far bo wa nie. Pra cu ję
na pro fe sjo nal nych na rzę -
dziach. Usłu gi wy ko nu ję wy łącz -
nie w mo im warsz ta cie ( HEL -
MOND) pro win cja no ord bra -
bant. oko li ce Ein dho wen, Ve -
ghel, kon ku ren cuj ne ce ny TEL:
0649259586.

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

l Uslu gi – me cha nik sa -
mo cho do wy: Pol ski warsz tat
sa mo cho do wy S&M Au to re pa -
ra ties. Je ste śmy warsz ta tem
sa mo cho do wym za pew nia ją -
cym kom plek so wą na pra wę
po jaz dów oso bo wych oraz do -
staw czych wszyst kich ma rek.
U nas mo gą Pań stwo li czyć na
fa cho wą po moc i ob słu gę po -
jaz du. Ofe ru je my sze reg usług
i ni skie ce ny: PRZE GLĄ DY:
ogól ny (przed sprze da żo wy),
se zo no wy, za wie sze nia z wjaz -
dem na ka nał, ukła du kli ma ty -
za cji, dia gno sty ka kom pu te ro -
wa. NA PRA WY BIE ŻĄ CE: wy -
mia na ole jów, fil trów, pły nów,
świec i prze wo dów za pło no -
wych, roz rzą du; test i ła do wa -
nie aku mu la to ra, oczysz cza nie
kle mów; usta wia nie zbież no -
ści kół; na pra wa ukła du ha -
mul co we go, wy de cho we go, za -
wie sze nia, ukła du kie row ni -
cze go i in nych; wy mia na i re -
mont sil ni ka; wy mia na skrzy ni
bie gów i sprzę gła; na pra wa
ele men tów elek trycz nych; na -
pra wa tur bo sprę ża rek i pom -
pow try ski wa czy. Tak że u Nas
na warsz ta cie mo gą Pań stwo
prze cho wy wać opo ny let nie i
zi mo we. Je ste śmy dla Pań -
stwa od Po nie dział ku do So bo -

ty. Ta nio i So lid nie Wię cej in -
for ma cji pod nr tel   06-4496-
9362  . AD RES WARSZ TA TU:
S&M AU TO RE PA RA TIES, S
GRA VEN ZAND SE WEG 40,
2291 PE WA TE RIN GEN (DEN
HA AG). Re je stra cja w KvK (ad -
res ko re spon den cyj ny): S&M
AU TO RE PA RA TIES, Den Ha ag.
KvK -nr: 27307053.

l Zdro wie i uro da: Ko sme -
ty ka pro fe sjo nal na w Bre dzie.
Za pra szam na za bie gi eks fo lia -
cji kwa sa mi AHA, prze dłu ża nie
rzes, ma ni cu re i pe di cu re hy -
bry do wy, oczysz cza nie, mi kro -
der ma bra zję, pe eling ka wi ta -
cyj ny, de pi la cję twa rzy i cia ła,
ma saż twa rzy i cia ła, pe eling
cia ła, me zo te ra pię bez i gło wą,
re ge ne ra cje i od no wa bio lo -
gicz na sko ry, pie lę gna cja ce ry
z trą dzi kiem, za bie gi wzmac -
nia ją ce na czyn ka, zmiej sza ja -
ce cel lu lit,ujędr nia ja ce, wy bie -
la ja ce oraz hen na i re gu la cja
brwi. Wie cej na www.po go to -
wie ko sme tycz ne.nl tel.0645
194 485, ema il po go to wie -ko -
sme tycz ne@wp.pl.

l Miesz ka nie/po kój – wy -
naj mę: Po kój do wy na ję cia w
Bo de gra ven 110 eu ro ty go -
dnio wo za oso bę (za dwie oso -
by ce na do uzg.) Wi tam! Jak w
te ma cie po sia dam po kój do
wy na ję cia w spo koj nym miej -
scu 50m. do skle pu. Po szu ku -
ję spo koj nej,bez na ło gów
dziew czy ny lub dwóch ko le ża -
nek któ re bę dą ra zem miesz -
kać. Miesz ka nie jest za dba ne
i ład ne z du żym bal ko nem po -
sia da dwa po ko je z tym , że je -
den jest za ję ty przez bar dzo
mi łą ko bie tę. Miesz ka nie jest
ume blo wa ne. Umo wa przy naj -
mniej na rok bez mel dun ku.
Po wię cej in for ma cji pro szę o
kon takt la dy ama lia 84@hot -
ma il.com

l Usłu gi – in ne: Wi tam
wszyst kie ko bie ty w cią ży! Ma -
my dla Was do za ofe ro wa nia
Kra am zorg w j.pol skim! Po sia -
da my du że do świad cze nie w po -
mo cy ma mie i dziec ku! Przez
pierw sze dni - te naj waż niej sze -
słu ży my po mo cą. Do jeż dża my
UWA GA DO 50km OD DEN HA -
AG!!!!!!!!! Tak że, bar dzo go rą co
za pra sza my wszyst kie Ma my!
Kon takt w j.pol skim Eva - 0616-
405-192

l Usłu gi – la we ty: Wi tam.
Ofe ru je uslu gi po mo cy dro go -
wej 24H oraz trans por tu po jaz -
dow i wszyst kie go co mo zna
prze trans por to wac na la we cie
sa mo cho do wej w UE. Co 2 ty go -
dnie w so bo te jez dze z NL do PLi
wra cam w nie dzie le. Wy sta -
wiam fak tu ry VAT.Po zdra wiam.
tel:  0031617348060.

l Usłu gi – in ne: OR GA NI ZU -
JE MY URO DZI NY NA RA DIU -CE -
NA DO UZG. CHCESZ MIEC URO -
DZI NY NA RA DIU NA PISZ me gi -

0121@o2.pl ce na do uzgod nie -
nia W PRO GRA MIE MU ZY KA NA
ZY CZE NIE, GRA FI KA ,RE KLA MA
.

l Sprze dam – róż ne:
SPRZE DAM MI XER PY RA MID
STU DIO PRO PMR 9600; 4 ka -
na lo wy; echo,de lay,re pe at; po -
sia da 6 drum ef fects; 2 x wej -
scia na mi kro fon; CE NA 65
EUR(DO UZGOD NIE NIA) TEL.0
617 360 533 VLIJ MEN.

l Usłu gi – in ne: Prze po wied -
nie przy szlo sci (pra ca ,mi losc
,pie nia dze,ro dzi na..). Do radz two
du cho we, Prze po wied nie przy -
szlo sci (pra ca ,mi losc ,pie nia -
dze,ro dzi na..). Hal lo Ik ben
Agniesz ka, *Wi tam pan stwa
ser decz nie .Na zwam sie
Agniesz ka. Ja ko do rad czy ni du -
cho wa i ta ro cist ka za po mo ca
kart le nor mand udzie le pan -
stwu od po wie dzi na nur tu ja ce
py ta nia ta kie jak MI LOSC PRA -
CA FI NAN SE RO DZI NA ....

Ser decz nie za pra szam .Slu -
chaj za wsze swo je go ser ca bo
on jest two im naj lepszm do rad -
ca. Bel na ar : 0909-0708 (?
0,80/min) en mijn BOX NR.
0120 http://www.astro an -
gels.nl

l In ne: DU IJN DA MU IT ZEND -
GRO EP. Sza now ni Pań stwo,
uprzej mie in for mu je my, iż ze
wzglę du na swój dy na micz ny
roz wój Agen cja Pra cy Du ijn -
dam In ter na tio nal w Opo lu roz -
sze rza za sięg swo jej dzia łal no -
ści, ma jąc na ce lu uspraw nie -
nie fa cho wej ob słu gi klien ta.
W związ ku z tym fak tem pra -
gnie my Pań stwa po in for mo -
wać, że na te re nie Pol ski dzia -
ła ją na sze dwa biu ra. Głów na
sie dzi ba Du ijn dam In ter na tio -
nal mie ści się w Opo lu przy ul.
Koł ła ta ja 3/2 ( na prze ciw
dwor ca PKP i PKS). Tel. kon -
tak to wy +48 77 402 77 35.
Od dnia 04.03.2013r. funk cjo -
nu je rów nież na sza fi lia w Rze -
szo wie, przy ul. Ber nar dyń skiej
3 ( bocz na ul. Grun waldz kiej).
Tel. kon tak to wy +48 17 852
84 18. Oba na sze biu ra otwar -
te są od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 09:00 do 17:00.
Ser decz nie za pra sza my!

l Trans port – ofe ru ję: Ja de
z NL (we stland) do PL na we -
eken, w każ dy ty dzień. Wi tam
ja de do pol ski w każ dy week -
end z ho lan dii (we stland) den
ha ag rot ter dam i do pol ski w
oko li ce Zło tów Pi ła go rzów
Wlkp. Jeż dze tyl ko w czwór ke;
wie ej in for ma cji pod nr te le fo nu
+31659300702 lub
+48726070748

l Zdro wie i uro da: Ko sme -
ty ki Ha ar lem. Je że li chcesz zo -
ba czyć no wy ka ta log fir my Ori -
fla me, po szu ku jejsz ra dy w do -
bo rze od po wied nich ko sme ty -
ków. Za pra szam e -ma il ko wal -
czy ke dy ta_84@o2.pl ; gg
44908294

l Zdro wie i uro da: Per -
ma nent na msca ra i trwa ła
na rzę sy.no wość!!! No wość w
Ho lan dii!!! Za pra szam na
per ma nent ną ma sca rę i
trwa łą na rzę sy .Nie trze ba
ma lo wać a rzę sy sa wy tu szo -
wa ne trwa le i bez co dzien ne -
go de ma ki ja żu . Pod kre co ne
i za lot ne,dlu gie czar ne rzę sy
pięk nie sty li zu ją opra we oka.
TEL.0645 194 485 wię cej na
www.po go to wie ko sme tycz -
ne.com.pl

l Trans port – ofe ru ję: Wi -
tam. PRZE PRO WADZ KI oraz
TRANS PORT TO WA RO WY w
UE.TEL 0617348060

l Trans port – ofe ru ję: VI -
CO - TRANS PORT.COM PRO -
FE SJO NAL NIE, SZYB KO I TA -
NIE. W KAŻ DY DZIEŃ TY GO -
DNIA PRZE WÓZ OSÓB W
KRA JU I ZA GRA NI CĄ. NR TEL
0048 604205109, NL  0031

650980444, B 0032
495147576.

l Zdro wie i uro da: NO WY
LO OK. Na po cząt ku wejdz na
stron ke: www.chic lo ok.nl. Po -
tem za po znaj sie z te ma tem i
zaj rzyj na Kle iweg 21a Rot -
ter dam. KO SME TY KA, kto rej
moż li we, że jesz cze nie
znasz.

l Trans port – ofe ru ję: Lo -
go Bu sE XPRESS! POL SKA -HO -
LAN DIA -POL SKA!! OBIAD GRA -
TIS! 5 KURS 25EU! PRO FES SIO -
NAL TRANS PORT. OB SŁU GU JE -
MY: HO LAN DIA, NIEM CY, BEL -
GIA, POL SKA: LU BEL SKIE, POD -
KAR PAC KIE, MA ŁO POL SKIE,
ŚLĄ SKIE, OPOL SKIE, DOL NO -
ŚLĄ SKIE, ŚWIĘ TO KRZY SKIE, -
LI NIA RE GU LAR NA - BEZ PRZE -
SIA DEK! WY JAZ DY DO HO LAN -
DII: -WTOR KI, ŚRO DY, CZWART -
KI, PIĄT KI, SO BO TA, NIE DZIE LA.
WY JAZ DY DO POL SKI: PO NIE -

DZIAŁ KI, ŚRO DY, PIĄT KI, SO BO -
TY. KLI MA TY ZA CJA – DVD.
PRZE WÓZ KOM FOR TO WY MI
BU SA MI. Od bie ra my i od wo zi my
pod wska za ny przez Pań stwa
ad res!!! Bez Prze sia dek!!! !!!!!
CO 5 PRZE JAZD 25 EU -
RO!!!!!(tyl ko z kar tą klien ta) !!!!!
OBIAD GRA TIS!!!!! !!!! KAR TY
STA ŁE GO KLIEN TA!!!!! PO SIA -
DA MY LI CEN CJE KRA JO WĄ I
MIĘ DZY NA RO DO WĄ - Z NA MI
JE DZIESZ PEW NIE I BEZ PIECZ -
NIE! KOM FORT, BEZ PIE CZEŃ -
STWO, PUNK TU AL NOŚĆ!! RE -
ZER WA CJA: PL:(+48)500-380-
540, NL:(+31)684-033-840.
Re ze ra cje rów nież po przez
SMS. (Imię, Na zwi sko, Ad res
Od bio ru, Ad res do ce lo wy, Da ta
wy jaz du, Nu mer Te le fo nu do
kon ta ku). Fun Pa ges na FA CE -
BO OK: Lo go Bu sE XPRESS. NA -
SZE NU ME RY TE LE FO NÓW TYL -
KO I WY ŁĄCZ NIE TO: >>+48-
500-380-540+31-684-033-
840
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Dzie sięć me da li zdo by li pol -
scy kon struk to rzy w naj waż -
niej szych eu ro pej skich za wo -
dach ro bo tów Ro bot Chal len -
ge, któ re od by ły się w Wied -
niu. Po raz trze ci z rzę du za -
pew ni li so bie zwy cię stwo
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej za -
wo dów. 

W wie deń skich za wo -
dach – uzna wa nych za naj więk -
sze i naj bar dziej pre sti żo we
w Eu ro pie – star tu ją mo bil ne,
sa mo dziel ne, wła sno ręcz nie
skon stru owa ne ro bo ty. W za koń -
czo nej dzie sią tej edy cji Po la cy
za pre zen to wa li 60 kon struk cji.
Za wod ni cy mo gli ry wa li zo wać
w 15 róż nych kon ku ren cjach.

Na si kon struk to rzy zdo by li aż
dzie sięć me da li: czte ry zło te, trzy
srebr ne i trzy brą zo we. Naj więk -
szy suk ces i kom plet me da li
przy nio sła Po la kom ka te go ria

Mi ni Su mo. Suk ce sem za koń -
czy ła się tak że kon ku ren cja Hu -
ma no id Su mo, w któ rej pol scy
za wod ni cy za ję li pierw sze i dru -
gie miej sce. Po nad to kon struk -
to rzy z Pol ski wy wal czy li zło ty
i brą zo wy me dal w ka te go rii Li ne
Fol lo wer, zło ty me dal w kon ku -
ren cji Air Ra ce Au to no mo us,
srebr ny w ka te go rii Fre esty le
oraz brą zo wy w Puck Col lect.

Dru gie miej sce w kla sy fi ka -
cji – z sze ścio ma me da la -
mi – za ję li Ro sja nie. Trze cie wy -
wal czy li Ło ty sze, któ rym uda ło
się zdo być pięć krąż ków.

Mi strzo stwa Ro bot Chal len ge
or ga ni zo wa ne są od 2004 ro ku.
Wy star to wa ło w nich już po -
nad ty siąc ro bo tów z 31 państw.
W te go rocz nej edy cji wzię ło
udział kil ku set uczest ni ków z 20
kra jów.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Po la cy trium fu ją w eu ro pej skich za wo dach ro bo tycz nych

FOT. STOCK. XCHNG / JU AN BER NAR DO

Zduń sko wol ska pro ku ra tu ra
co raz uważ niej przy glą da się
szpi ta lo wi. Czy na po ro dów -
ce po peł nio no błę dy le kar -
skie, któ re mo gły być tra gicz -
ne w skut kach? Ko bie ty,
z któ ry mi roz ma wia li śmy są
prze ko na ne, że błę dy per so -
ne lu pod czas po ro du do pro -
wa dzi ły ich dzie ci do ka lec -
twa.

Pa ni An na by ła pew na, że uro -
dzi po przez ce sar skie cię cie, bo -
wiem z ba dań USG prze pro wa -
dza nych w cza sie cią ży wy ni ka ło,
że dziec ko jest uło żo ne po ślad -
ko wo. Dla te go już w pierw szych
go dzi nach po by tu na po ro dów ce
ko bie ta pro si ła per so nel o wy ko -
na nie cię cia. Póź niej, gdy za czę -
ły się bó le, a Ju lia wa żą ca 3,710
kg i mie rzą ca 55 cm nie mo gła
się uro dzić, ko bie ta bła ga ła
o cię cie. Bez sku tecz nie.

Ce sar ki nie wy ko na no,
a zduń sko wo lan ce po wie dzia no,
że nie ma ane ste zjo lo ga i mu si
ro dzić na tu ral nie. Po ród się prze -
cią gał, mat ka opa da ła z sił.
Dziec ko za czę ło du sić się w dro -
gach rod nych. Unik nię to naj gor -
sze go w ostat niej chwi li.

– Pa mię tam to jak przez
mgłę. Nie wiem kto to był, ale

przy szły dwie oso by i po ło ży ły mi
się na brzu chu, za czę ły wy ci skać
ze mnie dziec ko – wspo mi na ko -
bie ta.

Po tem le karz miał jej po wie -
dzieć, że uro dzi ła w ostat niej
chwi li. W po go to wiu by ły na wet
klesz cze. – Gdy by nie uro dzi ła
pa ni w tym skur czu, to już by by -
ło po dziec ku – miał po wie dzieć
jej le karz. Cór ka do sta ła 3 w 10-
stop nio wej ska li ap gar.

„Wszyst ko OK”

Ta ki na pis wid nie je w kar cie
in nej ko bie ty pod ru bry ką „po -
ród”. Ale zda niem mat ki nie by ło
OK. Rów nież bła ga ła o ce sar skie
cię cie i rów nież jej od mó wio no.

– Nie wy ko na no mi USG
przed po ro dem. Mój sy nek był
du ży. Gdy by nie kor pu lent na po -
łoż na, któ ra uci ska ła i kła dła mi
się na brzu chu, to nie wiem co
by by ło. Le karz póź niej prze pro -
sił. Po wie dział, że gdy by wie -
dział, że dziec ko jest tak du że, to
zro bił by cię cie – opo wia da mat -
ka ro dzą ca w zduń sko wol skim
szpi ta lu w 2011 ro ku.

Miał za co prze pra szać. Dzie ci
wszyst kich opi sy wa nych w tym
ar ty ku le ko biet cier pią na po ra -
że nie splo tu ra mien ne go. Jest to
uraz oko ło po ro do wy po le ga ją cy
na uszko dze niu bądź cał ko wi -

tym ze rwa niu ner wów w oko li -
cach bar ku. W za leż no ści
od stop nia uszko dze nia dzie ci te
ma ją róż ne nie do wła dy rą czek.
Wy ma ga ją re ha bi li ta cji
od pierw szych dni po po ro dzie,
w za sa dzie do koń ca ży cia.

Nie któ rzy ro dzi ce de cy du ją się
na ope ra cję, ale w Pol sce bra ku -
je do brych spe cja li stów. Wy ko -
nu je się ją w Niem czech. Koszt
to pra wie 8 tys. eu ro. Dla te go
nie któ rzy ro dzi ce szu ka ją spra -
wie dli wo ści i za dość uczy nie nia
przed są dem.

– Ta kie spra wy cią gną się bar -
dzo dłu go. Za ło ży ciel ka na szej
fun da cji wal czy ła 8 lat – mó wi
Wik to ria Zyb ko z Fun da cji Splo tu
Ra mien ne go.

Czło wiek nic nie zna czy
w szpi tal nej ma chi nie

Czy w na zduń sko wol skiej po -
ro dów ce sto su je się ma newr Kri -
stel le ra? Na sze roz mów czy nie
uwa ża ją, że tak. Po le ga on
na uci ska niu dna mied ni cy pod -
czas wy cho dze nia głów ki i bar -
ków dziec ka. Jest on obec nie za -
ka za ny, bo uwa ża się, że mo że
nieść z so bą wie le po wi kłań dla
dziec ka i mat ki.

– Tam jest jak w fa bry ce. Przy -
je cha ła mo ja pa ni dok tor, po da -
ła mi oksy ta cy nę na wy wo ła nia

po ro du i po wie dzia ła do pie lę -
gnia rek, że mu si my się spie szyć,
bo mąż dał jej tyl ko go dzi nę – re -
la cjo nu je jed na z ko biet.

In ne rów nież za rzu ca ją czę ści
per so ne lu brak wraż li wo ści i złe
po dej ście do ko biet. – Po po ro -
dzie nie po wie dzia no mi, że
z mo ją cór ką jest coś nie tak.
Na sa li le ża ła ze mną cór ka jed -
ne go z le ka rzy. Wszedł uśmiech -
nię ty i spy tał: „Chcesz cór cia zo -
ba czyć po ra że nie ty pu Er ba?”
po czym chciał po ka zać jej mo ją
Jul kę. Po pła ka łam się, ba łam
się, że to ja kieś po waż ne po ra że -
nie mó zgo we – wspo mi na pa ni
An na.

– Le ża łam ca ła obo la ła
po bar dzo cięż kim po ro dzie. Nikt
się mną nie zaj mo wał, mąż mu -
siał pro wa dzać mnie do ła zien ki
i pod prysz nic. Le ża łam i pa trzy -
łam jak per so nel ska cze nad ko -
bie tą le żą cą ze mną. Dla cze go?
Mo że na coś cze ka li – snu je do -
my sły in na z ma tek.

– Prze szłam tam praw dzi we
pie kło. By łam ca ła po roz ry wa na,
le d wie ży wa. Le karz mnie szył.
Mó wi łam, że bo li, py ta łam kie dy
to się skoń czy. Od po wie dział że -
bym uło ży ła du pę i się nie krę ci -
ła, bo do za ło że nia jest 47
szwów – wspo mi na An na.

DOKOŃCZENIE NA STR. 9

Po ro dów ka 
jak fa bry ka

FOT. STOCK. XCHNG 
/ NORDWEST-KRANKENHAUS SANDERBUSCH
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Na pre ten sje już za póź no?

Od po ro du Jul ki, cór ki pa ni An -
ny, mi nę ły już po nad 4 la ta. Jest
więc za póź no na wy to cze nie pro -
ce su cy wil ne go. Spra wa
przedaw ni ła się po trzech la -
tach. – Nie po szłam do są du, bo
wszy scy do oko ła mi mó wi li, że
z ni mi i tak się nie wy gra, że spra -
wa bę dzie mnie dro go kosz to -
wać, że to i tak nic nie da, a zdro -
wia prze cież mo jej Jul ci nie wró -
ci. Ode zwa łam się do wa szej re -
dak cji jak prze czy ta łam o śmier -
ci Sta sia. Mo że trze ba mó wić
o tym gło śno, by coś się zmie ni -
ło? – mó wi mat ka dziew czyn ki.

Jed na z ma tek po sta no wi ła
wal czyć w są dzie o ren tę dla

dziec ka. – Pierw sza roz pra wa
od by ła się w stycz niu 2011 ro ku,
a dru ga w mar cu. Od te go cza su
do ku men ty krą żą mię dzy bie gły -
mi, a ja nie wiem co bę dzie da -
lej – mó wi ko bie ta.

O ile na roz pra wę cy wil ną
po trzech la tach jest już za póź -
no, o ty le do pro ku ra tu ry moż -
na zgła szać ta kie przy pad ki
przez 5 lat od da ty po ro du. Jed -
nak ro dzi ce dzie ci z po ra ża niem
splo tu ra mien ne go naj czę ściej
nie ma ją na to cza su. Co dzien -
na re ha bi li ta cja i opie ka
nad dziec kiem spra wia, że
o cho dze niu po są dach na wet
nie my ślą.

(RA DO SŁAW WOJ TAS)

ŹRÓ DŁO: EXTRA ZDUŃ SKA WO LA, 

SIE RADZ, ŁASK

Ma newr Kri stel le ra to błąd
w sztu ce me dycz nej

– Za bieg Kri stel le ra jest ab -
so lut nie za bro nio ny i uwa ża
się go za błąd w sztu ce me -
dycz nej. Trze ba jed nak od róż -
nić go od prób uło że nia dziec -
ka przy po ro dzie. Dla te go nie
jest ła two jed no znacz nie
stwier dzić czy zo stał za sto so -
wa ny pod czas po ro du – mó wi
To masz Su kien nik z pro ku ra -
tu ry w Zduń skiej Wo li, któ ra
pro wa dzi do cho dze nie w spra -
wie moż li wo ści po peł nie nia
błę du w sztu ce przez per so nel
zduń sko wol skie go szpi ta -
la. – Je że li któ raś z ko biet
uwa ża, że le ka rze po peł ni li
błę dy pod czas po ro du, to po -
win na się do nas zgło sić nim
od te go cza su pły nie 5 lat.
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FOT. STOCK. XCHNG / KUBELIK2

Po ro dów ka jak fa bry ka

Funk cjo na riu sze z Ino wro -
cła wia za trzy ma li 41-let nie -
go han dla rza nar ko ty ków.
Męż czy zna od po wie rów nież
za po sia da nie bez ze zwo le -
nia ostrej amu ni cji. Gro zi mu
do 12 lat wię zie nia.

Ino wro cław scy po li cjan ci zaj -
mu ją cy się zwal cza niem pro ce -
de ru nar ko ty ko we go od dłuż sze -
go cza su by li na tro pie han dla rza
nar ko ty ków. Po sia da jąc kon -
kret ne in for ma cje o di le rze,

w so bo tę wcze śnie ra no przy stą -
pi li do dzia łań.

– Mun du ro wi we szli do do -
mu 41-let nie go miesz kań ca
gmi ny Krusz wi ca. Tam pod -
czas prze szu ka nia zna leź li
i za bez pie czy li 116 gram am -
fe ta mi ny, po nad pół ki lo gra -
ma ma sy am fe ta mi no wej, 88
gram ma ri hu any oraz 156
sztuk ta ble tek nie wia do me go
po cho dze nia. Zna le zio no tak -
że u nie go 8 sztuk amu ni cji
róż ne go ka li bru – in for mu je
asp. Iza bel la Drob niec ka.

Po sia dacz nie le gal nych rze czy

tra fił do po li cyj ne go aresz tu.
Szcze gó ło wym ba da niem za bez -
pie czo nych środ ków zaj mą się
spe cja li ści la bo ra to rium kry mi -
na li stycz ne go. Za trzy ma ne mu
męż czyź nie pro ku ra tor po sta wił
za rzu ty han dlu oraz po sia da nia
znacz nych ilo ści nar ko ty ków.
Męż czy zna od po wie rów nież
za po sia da nie amu ni cji. Ze bra ne
do wo dy wraz z wnio skiem
o tym cza so we aresz to wa nie
męż czy zny tra fi ły do są du. Je go
de cy zją 41-la tek zo stał tym cza -
so wo aresz to wa ny na trzy mie -
sią ce. 

Za han del i po sia da nie znacz -
nych ilo ści nar ko ty ków po dej rza -
ne mu gro zi ka ra do 12 lat po -
zba wie nia wol no ści. Na to miast
za po sia da nie amu ni cji bez wy -
ma ga ne go ze zwo le nia gro zi ka -
ra do 8 lat po zba wie nia wol no -
ści. 

KI

ŹRÓ DŁO: KU RIER INO WRO CŁAW SKI

Nar ko ty ki i amu ni cja

Di ler spod 
Krusz wi cy zła pa ny

FOT. STOCK. XCHNG / CO URT NEY FRAN CIS

Ob ło wi li się na 1300 zł krad -
nąc sa mo cho do we koł pa ki.
Nie dłu go cie szy li się z łu pu,
gdyż wpa dli na go rą cym
uczyn ku do ko nu jąc ko lej ne -
go sko ku.

Ełc cy po li cjan ci od 13
do 15 mar ca otrzy ma li kil ka
zgło szeń o kra dzie ży koł pa -
ków z aut po zo sta wio nych
na miej skich par kin gach.
Wzię li ta kie miej sce
pod bacz ną ob ser wa cję

i dłu go nie mu sie li cze kać
na ko lej ną ak cję zło dziei.

– W no cy z piąt ku na so bo tę
funk cjo na riu sze pod czas pa -
tro lo wa nia jed ne go z par kin -
gów za uwa ży li dwóch dziw nie
za cho wu ją cych się męż -
czyzn – mó wi An na Fic, rzecz -
nik Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Olsz ty nie. – Na wi dok
ra dio wo zu wy rzu ci li trzy ma ne
w rę kach koł pa ki, a na stęp nie
wsie dli do sa mo cho du i gwał -
tow nie od je cha li.

Po ścig nie trwał dłu go.
Po za trzy ma niu oka za ło się,

że dwaj męż czyź ni to miesz -
ka niec Eł ku i gmi ny Prost ki
w wie ku 22 i 29 lat. Do dat ko -
wa kon tro la wy ka za ła, że
młod szy z nich, któ ry kie ro wał
peu ge otem, nie miał pra wa
jaz dy. Za to wy kro cze nie zo -
stał uka ra ny man da tem w wy -
so ko ści 500 zł.

– Wy ja śnia jąc obec ność za -
trzy ma nych na par kin gu mun -
du ro wi usta li li, że męż czyź ni
ci są rów nież spraw ca mi
wcze śniej szych kra dzie ży koł -
pa ków – do da je An -
na Fic. – Po li cjan ci od zy ska li
skra dzio ne przed mio ty, któ -
rych war tość jest sza co wa -
na na 1300 zło tych.

Obaj po dej rza ni usły sze li już
za rzu ty do ko na nia pię ciu kra -
dzie ży. Te raz każ de mu z nich
mo że gro zić ka ra na wet do 5 lat
po zba wie nia wol no ści.

(SOB)

ŹRÓ DŁO: EŁC KA GA ZE TA PO WIA TO WA

Ełk. Kra dli koł pa ki, tra fią do pa ki?

Wpa dli na
go rą cym uczyn ku

FOT. STOCK. XCHNG 
/ RI CHARD STY LES
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Czuj ność są sia dów ura to wa ła
wła ści cie la do mu w miej sco wo -
ści Mą ki w gmi nie Ełk od utra ty
da chu nad gło wą i ogrom nych
strat ma te rial nych.

In for ma cja o po ża rze do tar ła
do ełc kich stra ża ków oko ło go -

dzi ny 11 w po nie dzia łek 11 mar -
ca.

– Są sie dzi za uwa ży li na da chu
dym – mó wi Ja ro sław Piesz ko,
rzecz nik Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Eł -
ku. – Po wia do mi li o tym wła ści -
cie la do mu i za dzwo ni li do nas.

Z in for ma cji wy ni ka ło, że ca ły
dach bu dyn ku miesz kal ne go jest
w ogniu, dla te go za dys po no wa no
pięć za stę pów stra żac kich – czte -
ry z Eł ku i je den z No wej Wsi Ełc -
kiej. Po do jeź dzie na miej sce oka -
za ło się, iż ogień uda ło się przy ga -
sić wła ści cie lo wi bu dyn ku oraz

są sia dom. Stra ża cy spraw dzi li
do kład nie kon struk cję da chu
i do ga si li tlą ce się drew nia ne ele -
men ty. Do po ża ru do szło naj -
praw do po dob niej przez nie szczel -
no ści w ko mi nie. Spło nę ło oko ło
dwa me try kwa dra to we drew nia -
nej kon struk cji da chu.

Gdy by do po ża ru do szło w go -
dzi nach noc nych, prze bieg ak cji
był by na pew no in ny. Zde cy do -
wa ne dzia ła nia są sia dów uchro -
ni ły wła ści cie la od ogrom nych
strat, w tym utra ty da chu
nad gło wą.

(SOB)

ŹRÓ DŁO: EŁC KA GA ZE TA PO WIA TO WA

Sin gle i bez dziet ne mał żeń -
stwa wy jeż dża ją na urlop 2-4
ra zy w ro ku i czę sto wy bie ra -
ją wy po czy nek bier ny. Ro dzi -
ny z do ro sły mi dzieć mi wo lą
za to spę dzać czas ak tw -
nie – to, ja ki mi tu ry sta mi są
Po la cy, ana li zo wa ła ba dacz -
ka ze Szko ły Głów nej Han dlo -
wej w War sza wie. 

Pre fe ren cje pol skich tu ry stów
zba da ła dr Ewe li na Strze lec ka
w ra mach two rzo nej w SGH pra -
cy dok tor skiej pt. „Za cho wa nia
kon su men tów na ryn ku usług
tu ry stycz nych – uwa run ko wa nia,
zróż ni co wa nia, pra wi dło wo -
ści” – po in for mo wał PAP za po -
śred nic twem ko mu ni ka tu rzecz -
nik SGH, Mar cin Po znań.

Dr Strze lec ka pod da ła ba da -
niu za cho wa nia na ryn ku tu ry -
stycz nym kil ku róż nych grup
kon su men tów: sin gli, mał -
żeństw czy związ ków part ner -
skich bez dzie ci, ro dzin z dzieć mi
na utrzy ma niu oraz osób star -
szych.

Opie ra ła się na da nych GUS,
In sty tu tu Tu ry sty ki oraz wła -
snych ba da niach prze pro wa dzo -
nych na pró bie 675 osób w wie -
ku 18-75 lat de kla ru ją cych ko -
rzy sta nie z usług biu ra po dró ży.
Przyj rza ła się m. in. czę sto tli wo -
ści wy jaz dów tu ry stycz nych, ro -
dza jo wi upra wia nej tu ry sty ki
oraz pre fe ro wa nym miej scom
urlo po wym.

Jak wy ni kło z ba dań Strze lec -
kiej, sin gle w ce lach tu ry stycz -
nych wy jeż dża ją śred nio 2-4 ra zy
w ro ku, w se zo nie let nim, ko rzy -
sta jąc z te go sa me go, spraw dzo -
ne go biu ra po dró ży, a ofer tę tu -
ry stycz ną wy bie ra ją za po mo cą
in ter ne tu. „Mi mo wzro stu po pu -
lar no ści tu ry sty ki 3xE (En ter ta in -
ment, Exci te ment, Edu ca tion),
więk szość sin gli wciąż pre fe ru je
upra wia nie tu ry sty ki wy po czyn -
ko wej w ro zu mie niu po dró ży
zgod nych z ideą tu ry sty ki 3xS
(Sun, Sand, Sea)” – po da no
w ko mu ni ka cie SGH.

Bez dziet ne mał żeń stwa al bo
oso by w związ kach part ner skich
rów nież wy jeż dża ją śred nio 2-4

ra zy w ro ku. Więk szość an kie to -
wa nych z tej gru py pre fe ru je
upra wia nie tu ry sty ki bier nej
za gra ni cą. Naj waż niej szym mo -
ty wem de cy du ją cym o wy jeź dzie
tu ry stycz nym był w tym wy pad -
ku od po czy nek, a wy bór miej sca
za le żał od ce ny.

Ro dzi ny z dzieć mi dr Ewe li -
na Strze lec ka po dzie li ła na te
z dzieć mi nie peł no let ni mi oraz
na te z dzieć mi do ro sły mi, z któ -
ry mi miesz ka ją i z któ ry mi spę -
dza ją wa ka cje. „Te dwie pod gru -
py by ły ana li zo wa ne osob no ze
wzglę du na wi docz ne w nie któ -
rych kwe stiach róż ni ce w za cho -
wa niu tych pod grup na ryn ku
usług tu ry stycz nych” – wy ja śnia
au tor ka ba dań. „Ro dzi ny z nie -
peł no let ni mi dzieć mi za zwy czaj
za każ dym ra zem po szu ku ją biu -
ra, któ re ma naj bar dziej atrak -
cyj ną ofer tę, na to miast ro dzi ny
z do ro sły mi dzieć mi oka za ły się
być bar dzo przy wią za ne do biu ra
po dró ży, z usług któ re go już ko -
rzy sta ły” – do da je dr Strze lec ka.

Ro dzi ny z dzieć mi pre fe ru ją
upra wia nie tu ry sty ki bier nej

i wy jeż dża ją głów nie w se zo nie
let nim. „Choć przy okre śla niu
se zo no wo ści wy jaz dów oka za ło
się, że na dru gim miej scu u ro -
dzin z nie peł no let ni mi dzieć mi
upla so wa ły się wy jaz dy zi mo -
we, na to miast u ro dzin z do ro -
sły mi dzieć mi – wy jaz dy po -
za se zo nem. Nie wąt pli wie przy -
czy ną tych róż nic jest okres ro -
ku szkol ne go, któ ry dla ro dzin
z nie peł no let ni mi dzieć mi ma
ogrom ne zna cze nie przy pla no -
wa niu wy jaz du wy po czyn ko we -
go” – tłu ma czy dr Ewe li -
na Strze lec ka. O ile ro dzi ny
z ma ły mi dzieć mi wy jeż dża ją,
by od po czy wać w spo sób bier -
ny, o ty le ro dzi ny z do ro sły mi
dzieć mi wo lą spę dzać wy jaz dy
bar dziej ak tyw nie, np. po zna jąc
wa lo ry przy rod ni cze.

Eme ry ci i ren ci ści w wie ku 60-
75 lat wy jeż dża ją naj czę ściej
z part ne rem oraz spraw dzo nym
biu rem po dró ży. „Pre fe ru ją
okres let ni, choć nie bez zna cze -
nia jest w tym przy pad ku udział
wy jaz dów po za se zo nem, co mo -
że wy ni kać z więk szej ilo ści wol -
ne go cza su oraz nie chę ci

do spę dza nia urlo pu w cza sie
wzmo żo ne go ru chu tu ry stycz ne -
go” – za uwa ża au tor ka ba dań.
Oso by star sze pre fe ru ją tu ry sty -
kę bier ną, choć na dru gim miej -
scu wśród ich wska zań zna la zła
się tu ry sty ka ob jaz do wa.

Ba da niem ob ję to też kwe stię
skła da nia re kla ma cji i eg ze kwo -
wa nia ter mi nów ich roz pa try wa -
nia – oka za ło się, że świa do -
mość praw kon su menc kich we
wszyst kich gru pach jest ni ska.
We dług au tor ki ba dań ko niecz -
ne są za tem dzia ła nia edu ka cyj -
ne pod tym wzglę dem, np. or ga -
ni za cji zrze sza ją cych biu ra po -
dró ży.

Au tor ka zwra ca uwa gę, że na -
dal ist nie je du ża gru pa spo łe -
czeń stwa, któ ra nie ko rzy sta
z usług tu ry stycz nych, w tym biur
po dró ży, co ma licz ne przy czy ny,
naj czę ściej o cha rak te rze eko no -
micz nym. „Wy po czy wa ją za to
na dział ce, u ro dzi ny, zna jo mych
lub w do mu” – wy ja śnia dr Ewe -
li na Strze lec ka.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Mą ki, gmi na Ełk. Do brze mieć są sia da.

Dach w ogniu
FOT. STOCK. XCHNG / ODAN JA EGER

Wia do mo, ja kie urlo py lu bi pol ski tu ry sta

FOT. STOCK. XCHNG / BEN JOHNSON

FOT. STOCK. XCHNG / VLADIMIR FOFANOV



WTOREK, 9 kwietnia 2013Zdrowie i uroda12

Pod da nie się raz w ży ciu ko -
lo no sko pii prze sie wo wej wy -
star czy, by uchro nić się
przed zgo nem na ra ka je li ta
gru be go – przy po mi na ją eks -
per ci z oka zji Mie sią ca Świa -
do mo ści Ra ka Je li ta Gru be -
go, ob cho dzo ne go w mar cu. 

Rak je li ta gru be go jest dru -
gim naj częst szym no wo two rem

zło śli wy w Pol sce. Roz wi ja się ze
zmian ła god nych okre śla nych ja -
ko po li py – gru czo la ki. Jak przy -
po mniał PAP prof. Ja ro sław Re -
gu ła, kie row nik Kli ni ki Ga stro en -
te ro lo gii On ko lo gicz nej Cen trum
On ko lo gii w War sza wie, któ ry
ko or dy nu je Pro gram Ba dań
Prze sie wo wych dla wcze sne go
wy kry wa nia ra ka je li ta gru be go
(PBP), pro ces roz wo ju te go no -
wo two ru trwa dłu go – naj czę -
ściej kil ka na ście lat.

Ani po li py, ani rak we wcze -
snym sta dium prze waż nie nie
po wo du ją ob ja wów. Pod da nie
się pro fi lak tycz nej ko lo no sko pii
po zwa la od po wied nio wcze śnie
wy kryć i usu nąć ła god ne zmia -
ny, a przez to za po biec ra ko wi je -
li ta gru be go. Na pod sta wie róż -
nych ba dań na ukow cy sza cu ją,
że dzię ki te mu moż na zmniej -
szyć ry zy ko za cho ro wa nia na ten
no wo twór aż o 60-90 proc. Trze -
ba też pa mię tać, że wy kry cie ra -
ka je li ta gru be go we wcze snym
sta dium prze waż nie po zwa la
na zu peł ne wy le cze nie.

„Oczy wi ście do ty czy to osób,
któ re ma ją ry zy ko za cho ro wa nia
na ten no wo twór zwią za ne z wie -
kiem, a nie ry zy ko uwa run ko wa -
ne ge ne tycz nie, bo te wy ma ga ją
szcze gól ne go in ten syw niej sze go
nad zo ru. Je śli w prze sie wo wym
ba da niu ko lo no sko po wym, wy -
ko na nym w od po wied nim wie -
ku, nie stwier dzi się po li -
pów – gru czo la ków (tj. ła god nych
zmian no wo two ro wych – PAP) to
praw do po dob nie ni gdy się one
już nie roz wi ną i da na oso ba nie
za cho ru je na ra ka je li ta gru be go
w przy szło ści” – po wie dział PAP
prof. Re gu ła.

Licz ba przy pad ków te go no -
wo two ru ro śnie wraz z wie kiem
i jest naj więk sza wśród osób
po 65. ro ku ży cia. Ry zy ko za cho -
ro wa nia na tzw. za awan so wa ne
zmia ny przed ra ko we jest dwu -
krot ne wyż sze u męż czyzn, co

wy ka za ły ba da nia ze spo łu prof.
Re gu ły opu bli ko wa ne na ła -
mach re no mo wa ne go pi sma
„New En gland Jo ur nal of Me di ci -
ne” w 2006 r.

Prof. Re gu ła przy po mniał, że
w Pol sce od 2000 r. pro wa dzo ny
jest Pro gram Ba dań Prze sie wo -
wych dla wcze sne go wy kry wa -
nia ra ka je li ta gru be go (PBP),
w ra mach któ re go ofe ro wa -
na jest bez płat na pro fi lak tycz -
na ko lo no sko pia. „Ak tu al nie
funk cjo nu ją dwa sys te my re kru -
ta cji do te go pro gra mu – opor tu -
ni stycz ny i za za pro sze nia -
mi” – po wie dział PAP.

Sys tem „za za pro sze nia mi”
po le ga na wy sy ła niu imien nych
za pro szeń do osób w wie ku 55-
64 la ta. Co naj mniej 25 proc.
osób z tej gru py wie ko wej ma
po li py, a 6 proc. jest za gro żo nych
roz wo jem ra ka.

Do dat ko wo w naj bliż szych la -
tach na dal bę dzie ist nieć moż li -
wość pod da wa nia się ko lo no -
sko pii prze sie wo wej bez za pro -
sze nia (tzw. sys tem opor tu ni -
stycz ny). Mo gą się na nią zgła -
szać – sa mo dziel nie lub z po le -
ce nia le ka rza pod sta wo wej
opie ki zdro wot nej oso by w wie -
ku 50-65 lat, nie ma ją ce ob ja -
wów mo gą cych świad czyć
o obec no ści ra ka je li ta gru be go,
jak krwa wie nie z prze wo du po -
kar mo we go (krew w ka le), bie -
gun ka lub za par cia, któ re wy stą -
pi ły w ostat nich kil ku mie sią -
cach i nie ma ją zna nej przy czy -
ny, a tak że chud nię cie czy ane -
mia o nie wy ja śnio nym pod ło żu.
Prof. Re gu ła za zna czył, że oso by
z ta ki mi ob ja wa mi po win ny pod -
le gać ba da niom dia gno stycz -
nym (w tym ko lo no sko pii), ale fi -
nan so wa nym przez NFZ, a nie
w ra mach pro gra mu pro fi lak -
tycz ne go, któ ry fi nan su je Mi ni -
ster stwo Zdro wia.

In for ma cje na te mat ośrod -
ków, do któ rych moż na się zgła -
szać na ko lo no sko pię prze sie wo -
wą znaj du ją się na stro nie in ter -
ne to wej Pro gra mu Ba dań Prze -
sie wo wych (http://pbp. org. pl).

Nie ste ty, Po la cy nie wy ko rzy -
stu ją w peł ni moż li wo ści ja kie
da je im ten pro gram. We dług
prof. Re gu ły w War sza wie i oko li -
cach na za pro sze nia od po wia da
je dy nie od 25 do 35 proc. osób.

Tym cza sem w Pol sce ob ser -
wu je się naj bar dziej dy na micz ny
wzrost za cho ro wań na ra ka je li -
ta gru be go w ca łej Unii Eu ro pej -
skiej. Co wię cej, współ czyn nik
umie ral no ści na ten no wo twór
jest w na szym kra ju o wie le wyż -
szy niż w pół noc nych i za chod -
nich kra jach UE. We dług da nych
Kra jo we go Re je stru No wo two -
rów w 2010 r. na ra ka je li ta gru -
be go za cho ro wa ło po nad 15,5

tys. osób, a wal kę z nim prze gra -
ło po nad 10,5 tys. pa cjen tów.
Ozna cza to, że każ de go dnia
z po wo du ra ka je li ta gru be go
umie ra w Pol sce 28 osób.

Jak pod kre ślił An drzej Pi wo -
war ski, pre zes Pol skie go To wa -
rzy stwa Sto mij ne go POL -IL KO,
któ re dzia ła na rzecz osób cho -
rych na ra ka je li ta gru be go,
w przy pad ku te go no wo two ru
wie le za le ży od nas sa mych.
„Oso by re gu lar nie pod da ją ce się
ba da niom kon tro l nym sa me da -
ją so bie szan sę na zdro we ży -
cie” – oce nił.

Dr Agniesz ka Ja gieł ło -Grusz -
feld z Cen trum On ko lo gii w War -
sza wie po wie dzia ła PAP, że
za wzrost za cho ro wań na ra ka
je li ta gru be go od po wia da w du -
żym stop niu nasz styl ży cia. Cho -
dzi przede wszyst kim o die tę
ubo gą w błon nik, a bo ga tą w na -
sy co ne tłusz cze i cu kry pro ste
oraz brak ak tyw no ści fi zycz nej.
Przy czy nia ją się one do za parć,
w trak cie któ rych na ścia ny je li ta
od dzia łu ją nie ko rzyst ne pro duk -
ty prze mia ny ma te rii.

Wśród in nych czyn ni ków śro -
do wi sko wych ma ją cych wpływ
na ry zy ko te go no wo two ru wy -
mie nia się nad uży wa nie al ko ho -
lu i pa le nie pa pie ro sów. U nie -
któ rych osób ry zy ko ra ka je li ta
gru be go jest uwa run ko wa ne ge -
ne tycz nie.

Dr Ja gieł ło -Grusz feld za zna -
czy ła, że je śli pa cjent w do wol -
nym wie ku, ale szcze gól nie
po 65. ro ku ży cia, ma nie po ko -
ją ce do le gli wo ści zwią za ne
z je li tem gru bym, to po win no
się u nie go wy ko nać ba da nie
ko lo no sko po we. „Cho dzi tu
nie ty le o bó le brzu cha, któ re
wy stę pu ją bar dzo czę sto, ale
o zmia nę ryt mu wy próż nień,
do miesz kę krwi w stol cu nie
zwią za ną z he mo ro ida mi, ale
też o nie do krwi stość bez zna -
nej przy czy ny. Po 65. ro ku ży -
cia jest ona naj czę ściej spo -
wo do wa na wła śnie ra kiem je -
li ta gru be go” – po wie dzia ła
spe cja list ka.

JO AN NA MOR GA (PAP)
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Jedna kolonoskopia może uchronić
przed zgonem na raka jelita grubego

FOT. STOCK. XCHNG / ADAM CIESIELSKI

FOT. STOCK. XCHNG / KURHAN

FOT. STOCK. XCHNG / NORDWEST-KRANKENHAUS SANDERBUSCH



13Zdrowie i uroda

Ma 60-70 lat, nad ci śnie nie
tęt ni cze, od lat pa li pa pie ro -
sy, mo że też mieć cu krzy cę,
pod wyż szo ny cho le ste rol
i nad wa gę, czę ściej jest męż -
czy zną – to sta ty stycz ny ob -
raz Po la ka, któ ry do sta je za -
wa łu ser ca. „Por tret” sta ty -
stycz nych za wa łow ców przy -
go to wał ślą ski le karz dr Ma -
rek Gier lot ka. 

Rocz nie w Pol sce do szpi ta la
tra fia 100 tys. pa cjen tów z za wa -
łem. Nie wia do mo, ilu umie ra
w do mu, za nim do trze po moc.
W szpi ta lu umie ra tyl ko ok. 4
proc., po ro ku nie ży je już ok. 14
proc. osób, któ re prze szły za wał.
W oce nie le ka rzy to m. in. efekt
po wie la nia błę dów, któ re do pro -
wa dzi ły do pierw sze go in cy den -
tu.

„Na za wał pra cu je my od uro -
dze nia – brak ru chu, pa le nie, je -
ste śmy gru bi, nie le czy my nad ci -
śnie nia, z oty ło ści wy ni ka nad ci -
śnie nie i cu krzy ca, i ro bi się błęd -
ne ko ło” – po wie dział PAP ślą ski
kon sul tant wo je wódz ki ds. kar -
dio lo gii prof. Lech Po loń ski ze
Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser -
ca (ŚCCS) w Za brzu. „Na część
czyn ni ków, jak płeć czy wiek, nie
ma my wpły wu, ale na pew no
war to roz po cząć te dzia ła nia,
któ re są w na szym za się gu. Pa -
pie ro sy i go lon ka co dru gi dzień
to nie jest do bry kie ru nek dla na -
sze go ser ca” – do dał.

„Por tret” sta ty stycz nych za wa -
łow ców przy go to wał w opar ciu
o da ne z pro wa dzo ne go
przy ŚCCS re je stru ostrych ze -
spo łów wień co wych je go ko or dy -
na tor dr Ma rek Gier lot ka.

„Ma ją mię dzy 60 a 70 lat, 60
proc. to męż czyź ni, jed na czwar -
ta cho rych z za wa łem ma cu -
krzy cę, pra wie 75-80 proc. ma
nad ci śnie nie tęt ni cze, a pra wie
po ło wa ma za bu rze nia go spo -

dar ki li pi do wej, czy li pod wyż szo -
ny cho le ste rol. Jed na czwar ta
jest oty ła. Du ży od se tek, pra wie
jed na czwar ta – już kie dyś mia ła
za bie gi an gio pla sty ki, czy li
udraż nia nia tęt nic, 70- 80 proc.
pa li pa pie ro sy” – wy li czał dr
Gier lot ka.

Jak pod kre śla ją obaj le ka rze,
ba rie rą w ra to wa niu cho rych
z za wa łem jest to, że sa mi zbyt
póź no zgła sza ją się do le ka -
rza – opóź nie nie spo wo do wa ne
zwle ka niem przez sa me go cho -
re go wy no si ok. 2 go dzin.

„Bo li go, to wy pi je szklan kę
zim nej wo dy, po tem łyk nie le -
ki, mle ka się na pi je. W ta kiej
sy tu acji le piej sto ra zy nie po -
trzeb nie za dzwo nić, niż raz
prze cze kać. Je śli od naj du je my
sie bie, swo je cho ro by, w tym
+por tre cie za wa łow ca+ i czu je -
my pa lą cy ból, nie wol no cze -
kać, trze ba na tych miast wzy -
wać ka ret kę” – pod su mo wał
prof. Po loń ski. 

(PAP)
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Na to, jak ktoś za cho wu je się
po al ko ho lu, ma ją wpływ ge -
ny. Po twier dza ją to pol scy
na ukow cy na pod sta wie ba -
dań ge ne tycz nych do ty czą -
cych sa mo bójstw pod wpły -
wem al ko ho lu. Wy ni ki ich
pra cy uka za ły się pod ko niec
lu te go w pre sti żo wym pe rio -
dy ku „PLOS ONE”. 

Jak wy ja śnił w roz mo wie
z PAP kie row nik ba dań, prof. Ra -
fał Pło ski z Za kła du Ge ne ty ki
Me dycz nej War szaw skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go (WUM),
sa mo bój stwa są częst szym po -
wo dem śmier ci niż wy pad ki.
Oka zu je się, że du ża część sa -
mo bójstw – z ba da nia pol skich
na ukow ców wy ni ka, że ok. 40
proc. – po peł nia nych jest
pod wpły wem al ko ho lu. Ucze ni
z WUM po sta no wi li zba dać, czy

zwią zek z tym
zja wi skiem

m o  g ą
mieć ge -
ny.

W tym
ce lu po bra -

li prób ki
DNA z ciał ok.

750 sa mo bój -
ców, któ re tra fi ły

do Za kła du Me dy cy ny
Są do wej WUM. Wśród

ba da nych ofiar aż 300 by ło
pod wpły wem al ko ho lu. Jak za -
zna czył prof. Pło ski, by ły to jed ne
z naj więk szych na świe cie ba -
dań na ma te ria le ge ne tycz nym
sa mo bój ców.

Ba da cze wzię li pod lu pę tzw.
gen AU TS2, bo wie dzie li, że ma
on zwią zek z roz wo jem psy chi ki
i wyż szych czyn no ści mó zgo -
wych. Na ra zie nie wia do mo,
na czym do kład nie po le ga je go
dzia ła nie, ale za uwa żo no np., że
uszko dze nia te go ge nu pro wa -
dzić mo gą do au ty zmu. Jest też
pe wien zwią zek dzia ła nia te go
frag men tu DNA z epi lep sją, dys -
lek sją czy ADHD. Gen ten wy stę -
pu je u lu dzi w róż nych wa rian -
tach – cza sem jest bar dziej,
a cza sem mniej ak tyw ny. Wia -
do mo, że róż ne wa rian ty ge nu
mo gą od mien nie wpły wać
na pre dys po zy cje do al ko ho li -
zmu.

Oka za ło się, że wśród osób,
któ re po peł ni ły sa mo bój stwo
pod wpły wem al ko ho lu, nad re -
pre zen to wa ny jest je den z wa -
rian tów ge nu AU TS2. Co mo że
wy da wać się dziw ne, jest to ten
sam wa riant, któ ry spra wia, że

sta ty stycz ny je go po sia dacz pi je
nie co mniej al ko ho lu niż in ni.

Na ra zie nie wia do mo, ja ki
zwią zek ma ten gen z sa mo bój -
stwa mi po al ko ho lu. Prof. Pło -
ski do my śla się jed nak, że al -
ko hol u osób z ta kim wa rian -
tem ge nu mo że po wo do wać
gor szy na strój, a więc oso by te
mo gą czę ściej „upi jać się
na smut no”, co w skraj nych
przy pad kach pro wa dzić mo że
na wet do tar gnię cia się na swo -
je ży cie. Być mo że do czę ści sa -
mo bójstw u lu dzi o ta kim wa -
rian cie ge nu mo gły by nie dojść,
gdy by by ły trzeź we.

Jak przy zna je na uko wiec, ta ki
wa riant ge nu AU TS2 wy stę pu je
u dość spo rej czę ści po pu la cji.
Nie zna czy to jed nak, że każ da
z tych osób pi je mniej al ko ho lu
niż in ni i że go rzej zno si al ko hol.
Za leż ność ta jest bar dziej sub tel -
na. Od kry cie Po la ków nie mo że
słu żyć do wy zna cza nia osób, któ -
re po al ko ho lu mo gły by mieć
skłon no ści sa mo bój cze, ale ra -
czej ma po móc zro zu mieć ge ne -
tycz ne uwa run ko wa nia wpły wu
al ko ho lu na or ga nizm.

Prof. Pło ski przy zna je, że za -
leż no ści, któ re zba dał je go ze -
spół, do ty czą tyl ko po je dyn -
czych ge nów, tym cza sem
na skłon no ści sa mo bój cze
wpływ ma bar dzo wie le czyn ni -
ków, któ re nie mu szą wy ni kać
ani z ge nów, ani z te go, że jest
się pod wpły wem al ko ho lu.
„Na sza pra ca sta wia jed nak
wię cej py tań niż od po wie -
dzi” – przy zna je prof. Pło ski.

DOKOŃCZENIE NA STR. 14

Reklama

Raport: polski
zawałowiec – palacz

z nadciśnieniem i nadwagą

FOT. STOCK. XCHNG / SHAN NON PIF KO

Zachowanie po alkoholu
warunkowane 
przez geny

FOT. STOCK. XCHNG / HYBRIDSYS

FOT. STOCK. XCHNG / SYNTHETICD
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Na uko wiec ujaw nił w roz -
mo wie z PAP, że pod czas ko -
lej nych, nie opu bli ko wa nych
jesz cze ba dań, któ re je go ze -
spół prze pro wa dził na ma te -
ria le od sa mo bój ców, wy ni kła
in na za leż ność: przed sa mo -
bój stwem „chro nić” mo że pe -
wien gen, któ ry wa run ku je
ape tyt na je dze nie. Jak wy ja -
śnia prof. Pło ski, ten gen do -
da je oso bie śred nio 1-2 kg,
więc oso by z tym ge nem mo -
gą być tro chę bar dziej

„przy ko ści” niż in ne. Gen ten
spra wia rów nież, że oso by nie
uza leż nia ją się od al ko ho lu
tak czę sto, jak in ne oso by.
Oso by z ta kim ge nem rza dziej
niż in ne pod wpły wem al ko ho -
lu tar ga ją się na swo je ży cie.

Do tych czas wia do mo już by ło
np. że ge ny mo gą spra wić, że al -
ko hol bę dzie źle me ta bo li zo wa -
ny. I tak np. w azja tyc kiej po pu la -
cji czę sto wy stę pu je dys funk cja
pew ne go en zy mu, któ ra spra -
wia, że oso by są bar dziej wraż li -
we na dzia ła nie eta no lu, ale też
rza dziej wpa da ją w uza leż nie -

nia. W przy pad ku ba da nych
w WUM ge nów efekt jest jed nak
in ny i zwią zek ma ra czej z tym,
jak al ko hol wpły wa na zmia nę
na stro ju.

W ba da niach bra li udział na -
ukow cy z jed no stek WUM: Za -
kła du Ge ne ty ki Me dycz nej, Za -
kła du Me dy cy ny Są do wej, In sty -
tu tu Kar dio lo gii, a tak że Ka te dry
i Kli ni ki Psy chia trycz nej.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

LU DWI KA TO MA LA
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Zachowanie po alkoholu
warunkowane przez geny

FOT. STOCK. XCHNG 
/ RYAN GAGELER

No wej ge ne ra cji ja ja – wzbo -
ga co ne o m. in. wi ta mi ny
i kwa sy tłusz czo we ome ga
3 – opra co wa li wro cław scy
na ukow cy. Uzy ska li z nich
pre pa ra ty, któ re po prze te -
sto wa niu, bę dzie moż na wy -
ko rzy stać ja ko su ple men ty
die ty np. w le cze niu nad ci -
śnie nia. 

„W ja ju są wszyst kie skład ni ki
nie zbęd ne do wy two rze nia ży cia.
Jest ono tak do sko na łym pro -
duk tem, że po od po wied niej ob -
rób ce tech no lo gicz nej moż -
na z nie go otrzy mać sub stan cje

nie zbęd ne w pre wen cji cho rób
cy wi li za cyj nych” – po wie dział
PAP ko or dy nu ją cy pra ce na -
ukow ców prof. Ta de usz Trzisz ka
z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
we Wro cła wiu.

Nad stwo rze niem jaj do sko -
na łych ja ko su row ca do wy twa -
rza nia su ple men tów die ty i tech -
no lo gią po zy ski wa nia cen nych
skład ni ków od 2009 ro ku pra co -
wa ło po nad 230 osób. Pro jekt
o na zwie „Ovo cu ra”, wart 25 mln
zł, koń czy się w pierw szym kwar -
ta le 2013 ro ku.

Zno szą ce do sko na łe ja ja ku ry
i prze piór ki kar mio no m. in. sub -
stan cja mi po cho dzą cy mi z alg.

Mu sia ły mieć też m. in. od po -
wied nie wa run ki śro do wi sko we.
„W pro duk cji nie mo gło być żad -
nej po mył ki, bo każ da mo gła od -
bić się na ja ko ści ja ja” – pod kre -
ślił prof. Trzisz ka.

No we ja ja, w po rów na niu z ty -
mi już do stęp ny mi na ryn ku,
wzbo ga co no w bio ak tyw ne sub -
stan cje, w tym wi ta mi ny oraz
wie lo nie na sy co ne kwa sy tłusz -
czo we – zwłasz cza DHA, któ ry
wpły wa na wła ści we funk cjo no -
wa nie mó zgu, ser ca i ukła du
krą że nia.

Co ta kie go na ukow cy uzy ska li
ze wzbo ga co ne go ja ja? „Róż ne -
go ro dza ju pre pa ra ty, w tym fos -

fo li pi dy – wpły wa ją ce
na funk cjo no wa nie ser ca
i mó zgu. Sub stan cje te bę -
dzie moż na póź niej wy ko rzy -
stać w su ple men tach die -
ty” – wy ja śnił prof. Trzisz ka.

Ba da nia wy ka za ły, że wy -
pły wa ją one po zy tyw nie
na pro ces re ge ne ra cji or ga -
ni zmu i ma ją dzia ła nie pre -
wen cyj ne. Moż na je sto so -
wać m. in. w le cze niu nad ci -
śnie nia, te ra pii scho rzeń
cen tral ne go ukła du ner wo -
we go, w tym cho ro by Al zhe ime -
ra, a tak że de pre sji, miaż dży cy
i oste opo ro zy.

Od dziel ną gru pę pre pa ra tów

bio me dycz nych sta no wią sub -
stan cje prze zna czo ne do dal -
szych ba dań kli nicz nych i za sto -
so wań w pro duk cji le ków prze -
ciw no wo two ro wych, pa ra don to -
zie oraz cho ro bom der ma to lo -
gicz nym.

Czym no we su ple men ty bę dą
się róż ni ły od in nych? Do tej po ry
na ryn ku nie by ło pre pa ra tu za -
wie ra ją ce go fos fo li pi dy po cho -
dze nia zwie rzę ce go. „Do stęp ne
na ryn ku su ple men ty die ty są
z re gu ły po cho dze nia ro ślin ne go.
My chce my roz sze rzyć ten ry nek
wzbo ga ca jąc go o pro duk ty po -
cho dze nia zwie rzę ce go” – po -
wie dział prof. Trzisz ka.

„We dług na szych ba dań dzia -
ła nie od zwie rzę cych fos fo li pi -
dów jest ko rzyst niej sze w le cze -
niu róż nych cho rób” – prze ko ny -
wał pod czas nie daw nej kon fe -
ren cji pra so wej prof. An drzej
Szu ba z Wro cław skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go,

Prof. Trzisz ka za zna czył, że ja -
ja za wie ra ją ogrom ną ilość
skład ni ków, któ re mo że my wy -
ko rzy stać ja ko na tu ral ne kom -
po nen ty w su ple men tach die ty.
„W ta kiej ilo ści nie wy stę pu ją
one w żad nej ro śli nie czy zio -
łach” – do dał.

W do dat ku – jak pod kre -
ślił – choć moż na już zna leźć
pro duk ty pszcze lar skie, np.
mlecz ka pszcze le czy wy cią gi
z mio du, to do tej po ry na ryn ku
nie by ło żad nych su ple men tów
die ty z jaj.

Pre pa ra ty mu szą przejść
jesz cze sze reg te stów. „Ko -
niecz ne są ba da nia na lu -
dziach. Obie cu ją ce wy ni ki je -
śli cho dzi np. o le cze nie nad ci -
śnie nia, da ły te sty na zwie rzę -
tach” – mó wił prof. Szu ba.
Przy po mniał, że wpro wa dza -
nie na ry nek su ple men tu die -
ty trwa co naj mniej dwa la ta,
a le ku – na wet 10 lat.

Za wie ra ją ce fos fo li pi dy pre pa -
ra ty od kwiet nia ma ja być pro du -
ko wa ne na spe cjal nej li nii tech -
no lo gicz nej we Wro cław skim
Par ku Tech no lo gicz nym.

Ba da nia, współ fi nan so wa -
ne go ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej, pro wa dzo no w ra mach
kon sor cjum Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go we Wro cła wiu
i Uni wer sy te tu Me dycz ne go we
Wro cła wiu.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Naukowcy z Wrocławia
„udoskonalili” kurze jajo
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FOT. STOCK. XCHNG
/ TEEBEEWEE



15Rozmaitości



l Pa ni od pol skie go py ta Ja sia
– Ja siu po daj dwa za im ki.
– Kto?! Ja?!
– Bra wo Ja siu piąt ka.

l Lek cja re li gii w szko le. Ksiądz
mó wi dzie ciom o mał żeń stwie.

– Wie cie, że Ara bo wie mo gą mieć kil -
ka żon? To się na zy wa po li ga mia.

Na to miast chrze ści ja nie ma ją tyl ko
jed ną żo nę. A to się na zy wa...

Mo że ktoś z Was wie?
W kla sie ci sza, nikt nie pod no si rę ki.
– To się na zy wa – pod po wia da

ksiądz – mo no... mo no...
Jaś pod no si w gó rę rącz kę:
– Mo no to nia!

l Wie ko wy rol nik i je go żo na opie -
ra ją się o ścia nę chle wu, kie dy ko bie -
ta tę sk nie przy po mi na, że za ty dzień
bę dzie zło ta rocz ni ca ich ślu bu. 

– Zrób my przy ję cie, Ste fan – za su ge -
ro wa ła – Za bij my świ nię. 

Rol nik po dra pał się w si wą gło wę:
– Ra ny, El ka – w koń cu od po wie -

dział – Nie wi dzę po wo du, że by świ nia
po no si ła od po wie dzial ność za coś, co
sta ło się 50 lat te mu.

l Pod czas przy ję cia z oka zji 40-
stej rocz ni cy ślu bu po pro szo no Tom -
ka, że by wy ja śnił po krót ce, ja kie są
ko rzy ści z mał żeń stwa z tak dłu gim
sta żem. 

– Po wiedz nam, cze go się na uczy łeś
przez te wszyst kie wspa nia łe la ta z two -
ją żo ną?

– Cóż – od po wie dział To mek – Na -
uczy łem się, że mał żeń stwo jest naj lep -
szym na uczy cie lem ży cia. Uczy lo jal no -
ści, skrom no ści, ła god no ści, po wścią gli -
wo ści, wy ba cza nia i wie lu in nych umie -
jęt no ści, któ rych nie po trze ba, gdy jest
się sa me mu

l – Twój mąż pa mię ta da tę wa sze -
go ślu bu?

– Na szczę ście nie.
– Na szczę ście?!
– Wspo mi nam mu o rocz ni cy kil ka ra -

zy do ro ku i za wsze do sta nę coś faj ne go!

l Ja siu za koń czył szko łę śred nią
z naj lep szy mi wy ni ka mi i je mu przy -
padł za szczyt prze mó wie nia pod czas
roz da nia świa dectw. Sta nął na po de -
ście i za czy na:

– Chciał bym bar dzo po dzię ko wać mo jej
ko cha nej ma mie za ten wspa nia ły wpływ,
ja ki na mnie mia ła. Za to że za wsze by ła
przy mnie, ca ły czas mo głem na nią li czyć
i że po ma ga ła mi kie dy tyl ko tej po mo cy
po trze bo wa łem. Ko cham ją nad ży cie i nie
wiem, kim bym był gdy by nie ona....

Na gle Ja sio stęk nął, za trzy mał się i za -
czął z trud no ścią li te ro wać sło wo. Jed nak
prze rwał na chwil kę i w koń cu prze mó wił:

– Prze pra szam bar dzo za prze rwę, ale
pi smo mo jej ma my jest ta kie nie wy raź ne!
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Pre zen tu je my dziś wiersz, któ ry na de sła ła na sza Czy tel nicz ka
Pa ni Joa z Le iden. Au tor ka pi sze od dziec ka, a do kład nie od 8 ro -
ku ży cia. W szko le pod sta wo wej, jak rów nież w szko le śred niej, re -
gu lar nie zdo by wa ła dy plo my, na gro dy i wy róż nie nia za za ję cie
pierw sze go, dru gie go czy trze cie go miej sca w kon kur sach, w któ -
rych czę sto bra ła udział. Ale jej głów ną pa sją jest mu zy ka. Obec nie
jest też wo lon ta riu szem w Cen trum Pol skim w Den Ha ag. Te raz au -
tor ka pi sze mniej, gdyż, w więk szo ści, pi sze tek sty do wła snych pio -
se nek.

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!

Ucie kam
Ucie kam od ci szy,
ucie kam od szu mu.

Ucie kam od sa mot no ści,
ucie kam od tłu mów.

Ucie kam od bó lu,
ucie kam od ża lu.

Ucie kam od krzy ku,
ucie kam od sza łu.

Ucie kam od pła czu,
ucie kam od śmie chu.

Ucie kam od do bra,
ucie kam od grze chu.

Ucie kam od smut ku,
ucie kam od ra do ści.

Ucie kam od prze mi ja nia,
ucie kam od ni co ści.

Ucie kam od sta ro ści,
ucie kam od śmier ci.

Ucie kam od bli sko ści,
ucie kam od wię zi.  

Ucie kam od li to ści,
ucie kam od współ czu cia.

Ucie kam od mi ło ści,
ucie kam od uczu cia.

Ucie kłam też w koń cu na wet od Cie bie.

Ale naj bar dziej bo ję się te go, 
że w mej uciecz ce, 
pew ne go dnia 
uciek nę 
od sa mej sie bie.

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

Ką cik po etyc ki
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