
We dług ho len der skie go pra -
wa po dat ko we go opro cen to -
wa nie, ja kie po ten cjal ny ku -
pu ją cy no wą nie ru cho mość
mu si od pro wa dzać od po zy -
ska ne go kre dy tu hi po tecz ne -
go, mo że zo stać od li czo ne
od do cho du pod le ga ją ce go
opo dat ko wa niu. W ten spo -
sób moż na po mniej szyć swój
do chód, a co za tym idzie ko -
rzyst niej się roz li czyć z ho len -
der skim fi sku sem.

Po 1 stycz nia 2013 ro ku
zmie ni ły się za sa dy od li cza nia
od se tek od kre dy tów hi po tecz -
nych. Obec nie wła ści cie le nie ru -
cho mo ści z kre dy tem do 30 lat
mu sza spła cać co naj mniej jed -
ną sta ła ra tę kre dy tu mie sięcz -
nie. Do pie ro po speł nie niu te go
wa run ku kre dy to bior ca ma pra -
wo do od li czeń.

W przy pad ku już za ło żo nych
kre dy tów hi po tecz nych za sa dy
po zo sta ją nie zmie nio ne. Do ty -
czy to tak że osób za my ka ją -
cych swo je zo bo wią za nia hi po -
tecz ne. Jed nak kie dy wła ści -
ciel nie ru cho mo ści pod wyż sza
po życz kę np. na po trze by prze -
bu do wy lub re mon tu, wów czas
tak że obej ma go no we wa run -
ku od li czeń. 

Tzw. po dwój ne od li cze nie hi -
po te ki od do cho dów - w sy tu acji,
gdy dom/miesz ka nie jest no wy
i na sprze daż - jest jesz cze moż li -
we w ro ku bie żą cym, ale ter min
ta kie go od li cze nia zo stał zmniej -
szo ny z 3 do 2 lat. 

W przy pad ku osób nie po sia -
da ją cych ho len der skie go oby -
wa tel stwa kwe stia od li czeń hi -
po te ki od do cho du przy skła da -
niu de kla ra cji po dat ko wej jest
uza leż nio na od kwe stii mel dun -
ku. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Nowe zasady dotyczące odliczenia
odsetek od kredytów hipotecznych



WTOREK, 23 kwietnia 2013Temat numeru2

Reklama

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Oso by po dwój nie za mel do wa -
ne nie bę dą mia ły ta kiej moż li -
wo ści z ra cji fak tu, iż roz li cze nie
mu sza zło żyć na tzw. for mu la rzu
M. na to miast oso by sta le za mel -
do wa ne w Ho lan dii, ma ją ta ką
moż li wość na wet nie bę dąc for -
mal nie jesz cze oso ba mi na tu ra -
li zo wa ny mi, al bo wiem na le ży
roz róż nić sa ma kwe stię oby wa -
tel stwa od obo wiąz ku skła da nia
de kla ra cji po dat ko wej ja ko
miesz ka niec Ho lan dii. Na le ży
jed nak pa mię tać, iż nie ru cho -
mość mu si zo stać za ku pio -
na na te re nie Ho lan dii. Te go ty -
pu roz li cze nie jest dość skom pli -
ko wa ne i wy ma ga pre cy zji.

Je śli nie ru cho mość jest cza so -
wo wy na ję ta, to w świe tle no -
wych za sad nie moż na kwo ty tej

wpi sy wać jak do tej po ry w ru bry -
ce 1 – do cho dy z za trud nie nia
i po sia da nia do mu, ale w ru bry -
ce 3 – do cho dy z oszczęd no ści
i in we sty cji. W prak ty ce dla wy -
naj mu ją cych ko muś lo kum
ozna cza to, iż od chwi li obec nej
od li cze nia hi po tecz ne nie są już
dla nich moż li we. Na to miast
w mo men cie, w któ rym lo kal
prze sta je być wy naj mo wa ny, od -
set ki od kre dy tów hi po tecz nych
moż na od li czyć od do cho du po -
now nie. Ta za sa da jest jed nak że
cza so wa i ma waż ność praw ną
je dy nie do koń ca 2013 ro ku. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Nowe zasady
dotyczące

odliczenia odsetek
od kredytów
hipotecznych

FOT. STOCK. XCHNG / JORGE VICENTE

Każ dy, kto w ter mi nie roz li -
czył się z po dat ku w Ho lan dii,
z pew no ścią z nie cier pli wo -
ścią cze ka na zwrot nad pła ty.

Otrzy ma li śmy in for ma cję, iż
Be la sting dienst roz po czął wła -
śnie wy pła tę pierw szych zwro -
tów nad pła co nych po dat ków. Je -

że li roz li cza li ście się w rze tel nych
fir mach, to nie ba wem spo dzie -
waj cie się pie nię dzy.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Pierwsze zwroty
podatków

z Belastingdienst

FOT. STOCK. XCHNG 
/ BAR TEK AM BRO ZIK
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Po ka za nie wy na laz ku w me -
diach to me to da, by nie le żał
on dłu żej w szu fla dzie, ale
zna lazł za in te re so wa nie in -
we sto rów – mó wi PAP prof.
An drzej Czy żew ski. Opra co -
wa ne przez je go ze spół Cy -
ber -oko wy gra ło te le wi zyj ny
ple bi scyt na „Pol ski Wy na la -
zek 2013 ro ku”. 

Cy ber -oko to apli ka cja umoż li -
wia ją ca m. in. śle dze nie wzro ku
oso by pra cu ją cej przy kom pu te -
rze. Po ma ga w ba da niu sta nu
świa do mo ści pa cjen tów w sta -
nie we ge ta tyw nym, a spa ra li żo -
wa nym umoż li wia ko mu ni ka cję
ze świa tem. Wy na la zek na ukow -
ców z Ka te dry Sys te mów Mul ti -
me dial nych Po li tech ni ki Gdań -
skiej wy grał ple bi scyt na „Pol ski
Wy na la zek 2013 ro ku”.

PAP: Jak się Pan czu je ja ko
no wa gwiaz da pol skiej na uki?

Prof. An drzej Czy żew ski:
Je stem bar dzo wdzięcz ny za tę
pro mo cję. Je śli wy na laz ku nie
po ka że się w me diach, to trud no
jest wzbu dzić za in te re so wa nie
nim. To jest więc naj lep sza dro -
ga do te go, by wy na laz ki nie po -
zo sta wa ły w szu fla dach na ukow -
ców.

PAP: Czy to zna czy, że
wcze śniej ta kie go za in te re so -
wa nia ze stro ny przed się bior -
ców nie by ło? Prze cież jesz -
cze przed ple bi scy tem
na „Pol ski Wy na la zek 2013
ro ku” Cy ber -oko zgar nia ło
na gro dy i me da le.

A. C.: Wi dzie li śmy za in te re so -
wa nie ze stro ny ro dzin pa cjen -
tów, ale je śli cho dzi o przed się -
bior ców, to nie by ło zbyt du że go
za in te re so wa nia. By wy pro wa -
dzić tech no lo gię z uczel ni do ja -

kiejś fir my i ją wdro żyć, trze ba
po ko nać mnó stwo pro ce dur. To
one są naj więk sza prze szko dą
w ko mer cja li za cji wy na laz ków.

PAP: Z ja ki mi pro ce du ra mi
mu si się w ta kim ra zie zmie -
rzyć na uko wiec, któ ry nie
chce, by je go wy na la zek po -
zo stał w szu fla dzie?

A. C.: Mu si my np. wy ce nić
war tość wy na laz ku. Py ta nie: jak
to zro bić? W na szym przy pad ku
to jest pew na idea du żo war ta
dla nas i dla pa cjen tów – ale jak
wy ce nić jej war tość ko mer cyj -
ną? Jest też wy móg, by za ofe ro -
wać pro dukt wszyst kim za in te re -
so wa nym. Mo je wy stą pie nia
me dial ne słu żą m. in. te mu, by
nie po ja wił się za rzut, że roz ma -
wiam tyl ko z jed ną fir mą. Póź -
niej szu ka nie wzo rów umów,
praw ne ne go cja cje. Ja ko pro fe -
so ro wie nie je ste śmy do te go zu -
peł nie przy go to wa ni. To po win ny
ro bić służ by ad mi ni stra cyj ne.

PAP: Apli ka cje do śle dze nia
wzro ku i spraw dza nia, w któ -
rą część mo ni to ra wpa tru je
się oso ba ba da na już ist nie ją
na świe cie. Czym Wa sze Cy -
ber -oko się od nich róż ni?

A. C.: Na sze urzą dze nie jest
czymś wię cej, niż tyl ko tech ni ką
śle dze nia wzro ku. To po łą cze nie
kil ku tech no lo gii w jed ną spój ną
ca łość. Roz wi nę li śmy spe cjal ne
opro gra mo wa nie do te sto wa nia
stop nia świa do mo ści pa cjen ta,
tak by na pod sta wie ru chów ga -
łek ocznych moż na by ło okre ślić,
na ile za cho wał on świa do mość.

Do te go sys te mu do da li śmy
kask en ce fa lo gra ficz ny, któ ry
od bie ra sy gna ły z po wierzch ni
skó ry gło wy pa cjen ta. W tym
przy po mi na ją cym szum sy gna -
le, na uczy li śmy się od czy ty wać
in ten cje ru chu pa cjen ta. Te ra -
peu ta mó wi do pa cjen ta, by po -
ru szył pra wą rę ką, on oczy wi ście
nią nie ru szy, bo jest bez wład ny.
Jed nak mo że my od czy tać in ten -
cje je go ru chu i chęć po ru sze nia
rę ką. Zna czy to, że pa cjent sły -
szy, że ro zu mie po le ce nie, ma
wo lę współ pra cy.

Pra cu je my ak tu al nie nad tym,
aby na pod sta wie sy gna łów z ka -
sku EEG i Cy ber -oka pa cjent
mógł ste ro wać kom pu te rem tak
jak lu dzie zdro wi. Sku pia jąc
wzrok na ja kiejś ikon ce mo że
otwie rać so bie pro gra my, uru -
cho mić in ter net, wy słać e -ma il,
włą czyć świa tło czy ogrze wa nie,
gdy jest mu zim no. Wy ko rzy stu -
jąc Go ogle Stre et View zro bi so -
bie na wet wir tu al ny spa cer w cy -
ber prze strze ni.

Ta kie moż li wo ści bę dzie miał
już pa cjent wy bu dzo ny ze śpiącz -
ki, ale uwię zio ny we wła snym
cie le, któ ry do tej po ry mógł co
naj wy żej mru gnąć okiem.

PAP: Czę ścią sys te mu jest
też in ter fejs aro ma to wy.
Na czym po le ga je go za sto so -
wa nie?

A. C.: Oka zu je się, że sty mu la -
cja sub stan cja mi aro ma tycz ny -
mi po ma ga skon cen tro wać się
oso bom w śpiącz ce. Szcze gól nie
sil nie dzia ła za pach cy try ny.
Nasz in ter fejs ma kil ka sub stan -
cji ba zo wych, któ re mo że ze so -
bą mie szać. Pro gra mu je my czas
kie dy te sub stan cje są emi to wa -
ne, w ja kiej pro por cji je ze so bą
mie sza my i stę że nie sub stan cji,
któ rą wy emi tu je my.

PAP: W ja ki spo sób za po -
mo cą Cy ber -oka moż -
na spraw dzać, na ile pa cjent
po zo sta ją cy w śpiącz ce jest
świa do my? Jak wy glą da ta kie
ba da nie?

A. C.: Na po cząt ku, w zu peł -
nie pod sta wo wym te ście, trze ba
spraw dzić, czy pa cjent ro zu mie
po le ce nia słow ne. Po ka zu je się
mu np. dwa kub ki: zie lo ny i czer -
wo ny i pro si o po ka za nie wzro -
kiem czer wo ne go kub ka. Kie dy
go wska że, wte dy wie my, że sły -
szy, po tra fi wo dzić wzro kiem, od -
róż niać kształ ty i ko lo ry, czy li wi -
dzi. W na stęp nych kro kach za -
da nia dla pa cjen ta zo sta ją stop -
nio wo wzbo ga ca ne, po zwa la jąc
w efek cie na wie lo stron ną oce -
nę je go dys po zy cji psy chicz nej.

PAP: Ilu pa cjen tów ko rzy -
sta ło już z Cy ber -oka?

A. C.: Kil ku dzie się ciu. Te raz
na sta łe w to ruń skim za kła dzie
opie kuń czo -lecz ni czym fun da cji
„Świa tło” ko rzy sta z nie go dzie -
się ciu pa cjen tów. Są już na wet
pierw si pa cjen ci wy bu dze ni ze
śpiącz ki, któ rzy pa mię ta ją pra cę
na Cy ber -oku.

PAP: Czy ma cie już pa tent
na ten wy na la zek?

A. C.: Eu ro pej skie pra wo pa -
ten to we, w prze ci wień stwie
do ame ry kań skie go, nie po zwa -
la na pa ten to wa nie idei. Naj -
śmiesz niej szy pa tent, ja ki zgło -
szo no do opa ten to wa nia w USA
to me to da za ba wia nia ko ta
za po mo cą wskaź ni ka la se ro we -
go. 

W Eu ro pie mo że my zgło sić
część ca łe go opro gra mo wa nia
do pa ten to wa nia. Nie ca łą
ideę, ale jej frag ment, ści śle
zwią za ny z re ali za cją tech nicz -
ną. Do opa ten to wa nia zgło si li -
śmy np. roz wią za nie, któ re po -
le ga na zwięk szo nej licz bie
oświe tla czy pod czer wo nych
w ro gach mo ni to ra, za miast
uży wa nia szcze gól nie wy so ko -
roz dziel czej ka me ry umiesz -
czo nej pod ekra nem. Ta część
jest zresz tą waż na, bo rzu tu je
na koszt ca łe go urzą dze nia.

PAP: Ile w ta kim ra zie moż -
ne ono kosz to wać?

A. C.: Za sto so wa li śmy roz wią -
za nia, któ re po wo du ją, że jest
ono tań sze niż uży wa ne na świe -
cie sys te my do śle dze nia wzro ku
war te kil ka dzie siąt ty się cy eu ro.
Na sza tech no lo gia jest wie lo -
krot nie tań sza od tych, któ re te -
raz są w sprze da ży.

Głów nym kosz tem w za gra -
nicz nych roz wią za niach jest ka -
me ra o ogrom nej roz dziel czo ści.
Umiesz czo na pod mo ni to rem
obej mu je ca ły ob raz pa cjen ta,
a prze cież je go źre ni ce to bar dzo
ma ły ob szar. By śle dzić ich ruch,
ka me ra mu si mieć od po wied nio
du żą roz dziel czość.

My to obe szli śmy w ta ki
spo sób, że prze rzu ci li śmy cię -

żar ana liz ob ra zu z bar dzo dro -
giej ka me ry na in ny spo sób
oświe tla nia gał ki ocznej. W ro -
gach ekra nu mo ni to ra do da li -
śmy czte ry oświe tla cze emi tu -
ją ce świa tło pod czer wo ne.
Dzię ki te mu w źre ni cy pa cjen -
ta two rzą się czte ry punk ty.
Gdy pa trzy on rów no le gle
na ekran, ukła da ją się one
w pro sto kąt. Gdy pa cjent od -
chy la wzrok od li nii pro sto pa -
dłej, to ten pro sto kąt się de for -
mu je, two rząc wie lo ką ty prze -
kła da ne al go ryt micz ne na ru -
chy kur so ra na ekra nie.

PAP: Czy za mier za cie jesz -
cze roz wi jać ja koś tę tech no -
lo gię?

A. C.: Na sze wszyst kie tech -
no lo gie chce my po łą czyć w jed -
ną spój ną ca łość i stwo rzyć Cy -
ber -łóż ko. Zło ży li śmy już wnio -
sek do Na ro do we go Cen trum
Ba dań i Roz wo ju o je go fi nan so -
wa nie w ra mach w ra mach kon -
sor cjum obej mu ją ce go in sty tu -
cje za in te re so wa ne roz wi ja niem
i wdra ża niem te go ty pu tech no -
lo gii.

Ma my wię cej wy na laz ków,
nad któ ry mi pra cu je my. Ste ru -
je my kom pu te rem za po mo cą
ust, ge stów. Wszyst ko to w ra -
mach pro jek tu klu czo we go, re -
ali zo wa ne go w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj -
na Go spo dar ka. Na ra zie nie
bę dzie my ich zgła szać do te go
sa me go kon kur su, bo mó wiąc
żar to bli wie, trze ba dać szan sę
in nym.

ROZMAWIAŁA EWELINA KRAJCZYŃSKA

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Prof. Czyżewski: media pomagają
wynalazkom wyjść z szuflady 

FOT. STOCK. XCHNG / FLA VIO TA KE MO TO

FOT. STOCK. XCHNG / FLA VIO TA KE MO TO
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Na po cząt ku kwiet nia sąd
w ‘s -Her to gen bosch za de cy -
do wał, iż wła ści ciel ka plan -
ta cji szpa ra gów, Jo se Jan -
sen, ska za na we wcze śniej -
szym wy ro ku na ka rę grzyw -
ny, nie bę dzie mu sia ła jej za -
pła cić.

Jan sen za trud nia ła pra cow ni -
ków – w tym Po la ków – na swo -
jej plan ta cji w So me ren, na po łu -
dniu Ho lan dii, nie da le ko Ein dho -
ven. Wy rok za padł w spra wie
o wy zysk. We dług ze znań świad -
ków z pro ce su z ubie głe go ro ku,
wa run ki pra cy by ły skan da licz -
ne, a za trud nie ni zmu sza ni by li
do kil ku na sto go dzin nej pra cy.
Do dat ko wo za kwa te ro wa nie by -
ło cał ko wi cie po ni żej wszel kich
do pusz czal nych norm, a po bie -
ra na opła ta by ła zbyt wy so ka
w sto sun ku do wy na gro dze nia,
któ re oczy wi ście by ło cał ko wi cie
nie ade kwat ne do prze pra co wa -
ne go cza su. 

Po pro ce sie z 2011 ro ku,
pod czas któ re go oskar żo na by -
ła już osa dzo na w wię zie niu,

sad na ło żył na nią do dat ko wą
ka re grzyw ny w wy so ko ści
293.000 eu ro. Po nie waż ca ły

ma ją tek Jan sen – obej mu ją cy
dom i go spo dar stwo – zo stał
zli cy to wa ny, a ska za na nie po -
sia da ofi cjal nie żad ne go in ne -
go ma jąt ku, ko bie ta nie by ła
w sta nie za pła cić ka ry. Sąd
w Den Bosch pod szedł do tej
kwe stii wy jąt ko wo wy ro zu mia -
le, stwier dza jąc, iż z ra cji te go,
że ko bie ta już nic nie po sia da,
nie mu si ona opła cać za są dzo -
nej grzyw ny.

BIAN KA AVI DAN

Jak in for mu ją ho len der skie
me dia za rów no pol scy, jak
i ame ry kań scy we te ra ni wo -
jen ni, któ rzy bra li czyn ny
udział w wal kach o wy -
zwo le nie Ni der lan dów
spod nie miec kiej
oku pa cji nie otrzy -
ma li za pro szeń
na uro czy sto ści
zwią za ne z prze ka -
za niem wła dzy
przez kró lo wą Be -
atry cze swe mu sy -
no wi, już wkrót ce
kró lo wi Wil le mo wi
Ale xan dro wi. 

By li żoł nie rze ame ry -
kań skiej 82 Dy wi zji oraz
pol skiej 1 Sa mo dziel nej Bry -
ga dy Spa do chro no wej są roz -
cza ro wa ni po sta wą or ga ni za to -
rów uro czy sto ści, któ ra bę dzie
mia ła miej sce 30 kwiet nia – tra -
dy cyj nie Dzień Kró lo wej – w am -
ster dam skim Nie uwe Kerk
na pla cu głów nym de Dam. Co
cie ka we, war to pod kre ślić, iż
obie jed nost ki zo sta ły od zna czo -
ne naj wyż szym od zna cze niem
woj sko wym, ja kie nada wa ne
jest w Ho lan dii – Or de rem Woj -
sko wym Wil hel ma. 

Nie obec nych
re pre zen to wać ma ją am ba sa do -
ro wie obu kra jów.

We dług me diów or ga ni za to rzy
tłu ma czą, iż de cy zja ta ka po dyk -
to wa na by ła wy łącz nie wzglę da -
mi tech nicz ny mi – ko ściół nie ma
wy star cza ją co du żo miej sca, aby
po mie ścić wszyst kich. 

War to jed nak wspo mnieć
o tym, iż Het Ne der land se Ve -
te ra nen In sti tu ut (Ho len der ski
In sty tut We te ra nów) wy ra ził
zro zu mie nie dla pol skich
i ame ry kań skich by łych żoł nie -
rzy, któ rzy po czu li się ura że ni
ca łą sy tu acją. 

BIAN KA AVI DANFOT. STOCK. XCHNG / JU LIA FRE EMAN -WO OL PERT

Skazana, ale
nie ukarana

Niesmak przy uroczystości

FOT. STOCK. XCHNG 
/ CREATIVE DAW



Kie dy pod ko niec ubie głe go
ro ku uka zał się krą żek Bra -
ter stwo, nikt z fa nów jesz cze
nie przy pusz czał, że ze spół
po sta no wi za wie sić swo ją
dzia łal ność. Te go rocz na tra -
sa kon cer to wa jest za tem
ostat nią oka zją do zo ba cze -
nia w ak cji eki py z war szaw -
skie go Mo ko to wa na dłu gi
czas. Na ma pie tra sy nie mo -
gło za brak nąć rów nież Ho -
lan dii. Hemp Gru za gra ją
na je dy nym kon cer cie w Den
Ha ag już 25 ma ja.

Hemp Gru od lat na le ży
do czo łów ki nur tu ulicz ne go.
Hemp Gru zo sta ło uho no ro wa ne

na gro dą unij ne go ko mi sa rza
do spraw kul tu ry za do tar cie
do pu blicz no ści po za gra ni ca mi
swe go kra ju. Na gro dę ode bra li
oso bi ście w sło necz nym Can nes
w 2008r. Na gro dy EB BA pod kre -

śla ją zna cze nie twór czo ści
i otwar tej po sta wy wo bec róż no -
rod no ści kul tu ro wej w świe cie
ule ga ją cym glo ba li za -
cji – oświad czył z tej oka zji ko mi -
sarz Fi gel.

Jak za po wie dzie li li de rzy
HG – Wil ku i Bi lon, ko niec ze spo -
łu jest po cząt kiem so lo wej dzia -
łal no ści obu ra pe rów, któ rzy pla -
nu ją już swo je so lów ki. Nie wy -
klu czo ne są róż ne wspól ne

przed się wzię cia, jed nak ofi cjal -
nie Hemp Gru koń czy swo ją
dzia łal ność w ta kiej for mie. Ra -
pe rzy udzie la ją się na wie lu in -
nych płasz czy znach. Wspie ra ją
mło dych ar ty stów. Ostat nio zor -
ga ni zo wa li ama tor ski prze gląd
Ży wy Rap, któ ry cie szył się spo rą
po pu lar no ścią za rów no je śli cho -
dzi o bio rą cych udział ale i ob ser -
wu ją cych ich zma ga nia. W na -
gro dę, zwy cięz cy kon kur su, wy -
da dzą swo je de biu tanc kie pły ty
na kła dem wy twór ni na le żą cej
do Wil ka i Bi lo na – Hemp Rec.

Tak więc 25 ma ja za pra sza -
my na ten szcze gól ny wy stęp
do klu bu Ba zart w Den Ha ag.

-----

So bo ta 25 ma ja
Den Ha ag

Ba zart
725 Lo os du in se ka de
2571 CZ Den Ha ag
Start: 20.00

Bi le ty: 25 eu ro 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.

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

ŹRÓ DŁO: MA TE RIA ŁY OR GA NI ZA TO RA
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Naj słyn niej szy ogród Ho lan -
dii – znaj du ją cy się w miej -
sco wo ści Lis se Keu ken -
hof – znów za pra sza zwie dza -
ją cych na nie zwy kłą wy sta wę
kwia to wą. Rok rocz nie przy -
cią ga on swo im nie zwy kłym
pięk nem ty sią ce tu ry stów
z ca łe go świa ta, a głów na wy -
sta wa se zo nu jest za wsze te -
ma tycz na. W ubie głym ro ku
za mie ści li śmy ob szer ny fo to -
re por taż z eks po zy cji „Pol -
ska – ser cem Eu ro py”.

W tym ro ku te ma tem prze -
wod nim jest „Wiel ka Bry ta -
nia – kraj pięk nych ogro dów”.
Już pod czas nad cho dzą ce go
week en du – 27 kwiet nia bę dzie
moż na po dzi wiać folk lor bry tyj -
ski – zo ba czyć ty po we stro je (ta -
kie jak kil ty), a tak że kon cer ty
mu zy ki tra dy cyj nej (np. gra
na du dach), po słu chać po ezji
i do świad czyć kul tu ry wy spiar -
skiej w wie lu wy mia rach. 

Ogród jest czyn ny co dzien nie
od 8.00 do 19.30. Do jazd za -
pew nia ko mu ni ka cja miej ska.
Na zwie dza nie war to prze zna -
czyć ca ły dzień. BIAN KA AVI DAN

Keukenhof
znów zaprasza

FOT. STOCK. XCHNG / IRUM SHA HID

Hemp Gru zawita do Holandii
na jedyny koncert!
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l Pra cow nik Cu sto mer Se -
rvi ce w Rot ter da mie Obo wiąz -
ki: akwi zy cja te le fo nicz na i mar -
ke tin go wa, od po wie dzial ność
za pra wi dło wą re ali za cję pro ce -
sów ad mi ni stra cyj nych; Wy ma -
ga nia: do swiad cze nie na po dob -
nym sta no wi sku, do bra zna jo -
mość ję zy ka ni der landz kie go,
ję zyk an giel ski, nie miec ki mi le
wi dzia ny. Za dzwoń: Til burg
0031 886886350, Ven ray
0031 478529977, Den Ha ag
0031 703633927, Am ste lve en
0031 204701513; CV i list mo -
ty wa cyj ny: jobs@ot to work for -
ce.eu   w te ma cie po da jąc na -
zwę sta no wi ska.

l Pra cow nik pro duk cji
w Ven lo Obo wiąz ki:pa ko wa nie
i sor to wa nie wa rzyw, owo cow;
Wy ma ga nia: dys po zy cyj ność
do pra cy na min 6 mie się cy, do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go bądź ho -
len der skie go. Za dzwoń: Ven ray
0031 478529977, Den Ha ag
0031 703633927, Am ste lve en
0031 204701513, Til burg
0031 886886350 lub wy slij cv
pod jobs@ot to work for ce.eu
w te ma cie po da jąc na zwę sta -
no wi ska.

l BRY GA DZI STA w chłod -
niach spo żyw czych. Za da -
niem Bry ga dzi sty bę dzie za rzą -

dza nie i mo ty wo wa nie Pol skich
pra cow ni ków oraz bez po śred ni
kon takt z prze ło żo nym w za kła -
dzie pra cy. Po nad to, bę dzie od -
po wie dzial ny za ad mi ni stra -
cję – ra por to wa nie do prze ło żo -
nych w SBA Flex, ko or dy na cję
i nad zór nad re ali za cją pro duk -
cji oraz bez pie czeń stwem pra cy.
Bę dzie rów nież czę ścio wo pra -
co wał z in ny mi oso ba mi na ha li.
Wy ma ga nia: do świad cze nia
w pra cy w ma ga zy nach bran ży
spo żyw czej, do świad cze nie
w pra cy ja ko bry ga dzi sta / te -
am -le ader, do świad cze nie
w chłod ni mi le wi dzia ne, chęć
do pra cy w chłod ni obo wiąz ko -
wa, mo ty wa cja do pra cy, do -

kład ność, bar dzo do bra zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, do -
świad cze nie i upraw nie nia
na wó zek wi dło wy (pro sty i / lub
bocz ny), zna jo mość ję zy ka ho -
len der skie go bę dzie do dat ko -
wym atu tem, za świad cze nie
o nie ka ral no ści. Pro si my o prze -
sła nie CV w ję zy ku an giel skim
(wraz ze zgo dą na prze twa rza -
nie da nych oso bo wych) oraz re -
fe ren cji na ad res k.su li ma@sba -
eu ro.pl z do pi skiem „bry ga dzi -
sta chłod nia”.

l OR DER PIC KER w chłod -
niach spo żyw czych. Pra ca
w ma ga zy nach spo żyw -
czych – chłod nia (tem pe ra tu ra

mi nus 24 stop nie) przy zbie ra -
niu za mó wień (mro żon ki). Wy -
ma ga nia: do świad cze nie w pra -
cy przy zbie ra niu za mó wień
(sys tem vo ice spe aking), do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie go,
chęć do pra cy w ni skiej tem pe -
ra tu rze, pra wo jaz dy kat. B, dys -
po zy cyj ność na dłuż szy okres
cza su, mi le wi dzia ne oso by
z do świad cze niem w pra cy
w chłod ni. Oso by za in te re so wa -
ne pro si my o re je stra cję
na www.sba eu ro.pl lub o prze -
sła nie CV wraz z klau zu lą
o ochro nie da nych oso bo wych
na ad res k.su li ma@sba eu ro.pl
(w ty tu le ma ila „chłod nia”).

l Pra cow nik zie le ni miej -
skiej. Utrzy ma nie i pie lę gna cja
te re nów zie lo nych na te re nie
mia sta – ko sze nie traw ni ków,
przy ci na nie ży wo pło tów i krze -
wów, sprzą ta nie li ści i śmie ci.
WY MA GA NIA: Zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go lub nie miec kie -
go w stop niu ko mu ni ka tyw nym.
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 za kwa te ro wa nie.
APLI KUJ NA PO WYŻ SZĄ OFER -
TĘ PRA CY: http://www.sba eu -
ro.pl/za re je struj -sie/

PRACA

l Gra tis/od dam za dar mo:
Przyj mę sku ter. PO TRZE BU JE
DO JEZ DZAC DO PRA CY A BI LE -
TY WY CHO DZA ZA DRO GO MO -
ZE KTOS MA TA KI SKU TER NIE -
PO TRZEB NY NA CHO DZIE
I CHCE SIE GO PO ZBYC. BE DE
WDZIECZ NY. Kon takt: da -
11@hot ma il.nl.

l Sprze dam – róż ne: 
FORD ESCORT 1,8 SPRZE DAM!!
Ford Escort 1,8 z ro ku 1998
w b. do brym dta nie do sprze da -
nia za €800. Kon takt: 062-
6365644

l Sprze dam – róż ne: Pol ski
sklep w 's -Gra ven zan de
na sprze daż. Pol ski sklep w sa -
mym ser cu We stlan du na sprze -
daz. W ce nie pel ne wy po sa ze -
nie: la da chlod ni cza, za mra zar -
ka, lo dow ka sto ja ca, po lki skle -
po we, sto jak na ga ze ty, du za la -
da, itd. Po wierzch nia cal ko wi ta
110 m, w tym wy po sa zo -
na kuch nia, to a le ta oraz po -
wierzch nia ma ga zy no wa. Lo ka -

cja w bar dzo do bry sta nie (za -
adap to wa na po biu rze ma kler -
skim, no we par kie ty, cen tral ne
ogrze wa nie). Wej scie z przo du
oraz od stro ny du ze go par kin gu
z ty lu. Ce na do ne go cja cji!!!!
Kon takt: na pior ska@gma il.com

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 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 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 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.

OGŁOSZENIA DROBNE

14 kwiet nia miał miej sce wy pa dek lot ni czy
na lot ni sku w Ein dho ven. 

Pi lot szy bow ca, oko ło sześć dzie się cio let ni męż czy zna, tra fił
do szpi ta la z ob ra że nia mi dol nych czę ści cia ła. 

Szy bo wiec zle ciał na tra wia stą część lot ni ska, co nie spo wo do wa -
ło prze rwy w ru chu lot ni czym, jed nak że przy czy ny ka ta stro fy na ra zie
nie są zna ne. Ak tu al nie po li cja pro wa dzi w tej spra wie śledz two. 

BIAN KA AVI DAN

Szybowiec
runął

na ziemię

FOT. STOCK.XCHNG / ANDREI GHERGAR
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Już po raz szó sty od by ła się
im pre za spor to wa or ga ni zo -
wa na przez biu ro pra cy NL
Jobs, po wszech nie zna na ja -
ko Mi strzo stwa Pił ki Noż nej
Po la ków w We stlan dzie. 

W nie dzie lę 15 kwiet nia dzie -
sięć dru żyn – przed sta wi cie li po -

szcze gól nych biur pra cy star ło
się w po je dyn ku o tro feum
na bo iskach klu bu spor to we go
„Po la nen” w Mon ster. Ge ne ral -
na my ślą prze wod na po my sło -
daw ców i or ga ni za to rów tur nie ju
jest ak ty wi za cja spor to wa pol -
skiej spo łecz no ści, przede
wszyst kim pol skich pra cow ni -

ków za trud nio nych po przez uit -
zend bu re au’s. 

Po dob nie jak w la tach ubie -
głych im pre za cie szy ła się spo -
rym za in te re so wa niem, któ re -
mu do dat ko wo sprzy ja ła na resz -
cie wio sen na po go da. Or ga ni za -
to rzy za dba li o opra wę lo gi stycz -
ną za pew nia jąc pu blicz no ści

i za wod ni kom po si łek i na po je.
Zwy cięz cą i zdo byw cą pu cha -

ru oka za ła się dru ży na Ti do Ve -
sta. Oprócz tro feum na gro dze ni
otrzy ma li drob ne upo min ki. 

Gra tu lu je my!

BIAN KA AVI DAN

FOT. TO MASZ RA DZI WIŁŁ

Pu char zdo by ty
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Bły ska wicz na in ter wen cja
pa tro lu po li cyj ne go za po bie -
gła roz bo jo wi na jed nej z ulic
mia sta Sta szo wa.

Sta szow scy po li cjan ci za trzy -
ma li 40-lat ka po dej rze wa ne go
o na pad z uży ciem no ża. Po -
krzyw dzo ną by ła 30-let nia
miesz kan ka mia sta. Za to prze -
stęp stwo Ko deks Kar ny prze wi -
du je ka rę po zba wie nia wol no ści
na czas nie krót szy niż 3 la ta.  

W śro dę,   6 mar ca, kil ka mi -
nut po go dzi nie 17.00 dy żur ny
sta szow skich po li cjan tów otrzy -
mał zgło sze nie, że na jed nej
z ulic mia sta mło dy męż czy zna
gro zi no żem ko bie cie. Szyb ko
skie ro wa no pa trol na miej sce
zda rze nia. 

Ze wstęp nych usta leń wy ni ka -
ło, że 30-let nia miesz kan ka mia -
sta szła uli cą wraz z dwu let nim
dziec kiem w wóz ku. W pew nym
mo men cie pod biegł do niej nie -
zna ny męż czy zna i trzy ma jąc
w rę ku nóż za żą dał wy da nia pie -
nię dzy. Ko bie ta za czę ła krzy czeć
wzy wa jąc po mo cy. Jej krzy ki
usły szał prze cho dzą cy męż czy -
zna, któ ry te le fo nicz nie po wia do -
mił po li cję.

Bły ska wicz ne dzia ła nia mun -

du ro wych do pro wa dzi ły do za -
trzy ma nia roz bój ni ka. Oka zał się
nim 40-let ni miesz ka niec Sta -
szo wa. Obez wład nio ny przez po -
li cjan tów męż czy zna miał w ple -
ca ku jesz cze 3 no że ku chen ne.

W chwi li za trzy ma nia miał prze -
szło 1,5 pro mi la al ko ho lu w or -
ga ni zmie. Roz bój nik tra fił do po -
li cyj ne go aresz tu. Po wy trzeź wie -
niu spo tkał się z pro ku ra to rem. 

ŹRÓ DŁO: EXTRA KOR SO

Po wcze śniej szych do nie sie -
niach kut now ska po li cja
wraz z pra cow ni ka mi Po wia -
to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz nej w Kut nie
prze pro wa dzi ła kon tro lę jed -
ne go ze sto isk z ar ty ku ła mi
cu kier ni czy mi na kut now -
skiej tar go wi cy.

W ra mach kon tro li ujaw nio no
ar ty ku ły spo żyw cze, któ re wy co -
fa ne zo sta ły ze sprze da ży, uzna -
ne przez pro du cen ta ja ko od pa -
dy. Na sto isku za bez pie czo no bli -
sko 150 opa ko wań wy ro bów,
na to miast w wy ni ku dal szych
dzia łań w miej scu za miesz ka nia

han dla rzy od na le zio no ko lej ne
1300 pa czek sło dy czy. Wszyst -
kie pro duk ty mia ły sfał szo wa ne
da ty pro duk cji. 

Oso by sprze da ją ce prze ter mi -
no wa ne pro duk ty to miesz kań cy

po wia tu płoc kie go. 26-let nia ko -
bie ta i 31-let ni męż czy zna od po -
wie dzą przed są dem, gro zi im
do ro ku po zba wie nia wol no ści.

ŹRÓ DŁO: EXTRA KUT NO

Cze ko la da to je dy na rzecz,
któ ra w tak nie wiel kiej ilo ści
da je tak du żą przy jem -
ność – mó wi hi sto ryk z Uni -
wer sy te tu Ślą skie go dr Ja cek
Ku rek, któ ry prze śle dził dzie -
je sma ko ły ku od na po ju lu -
dów Ame ry ki po współ cze sne
pra lin ki. W pią tek cze ko la da
ma swo je świę to. 

Swo je ba da nia dr Ku rek za ty -
tu ło wał „Słod ko -gorz ka hi sto ria
przy jem no ści”, bo wła śnie – jak
tłu ma czył – przy jem ność pły ną -
ca z je dze nia cze ko la dy, wy ni ka -
ją ca ze sma ku i fi ne zji po da nia,
to jej naj waż niej szy wa lor. Bo
wbrew sze rzą cym się mi tom
cze ko la da nie po pra wia na stro -
ju, nie roz ła do wu je stre sów i nie
wpły wa do brze na po ten cję.

„Do dziś wie lu uwa ża, że cze -
ko la da to afro dy zjak czy do bry
śro dek prze ciw ko de pre sji. Jed -
nak ze skła du che micz ne go nic
z tych rze czy nie wy ni ka; sub -
stan cji, któ re mo gły by po ma gać,
jest nie du żo i nie ma to żad ne go
prak tycz ne go wy mia ru. Je dy ny
ła two wy czu wal ny, szyb ko za -

uwa żal ny – w zna cze niu do słow -
nym – zwią zek mię dzy bio lo gicz -
no ścią czło wie ka a cze ko la dą
to – po za ka lo ria mi – za twar dze -
nie” – wska zał na uko wiec.

Je go zda niem suk ces cze ko la -
dy, po za sma kiem i fi ne zją przy -
rzą dza nia, to efekt jej nie zwy kło -
ści. „Cze ko la da roz ta pia się
w tem pe ra tu rze cia ła czło wie -
ka – kost ka wło żo na do ust po -
win na tam być tak dłu go jak wy -
trzy ma, nie na le ży jej
gryźć – wów czas przy cho dzą ca
przy jem ność jest po wol na, stop -
nio wal na, ujaw nia się po kil ku
se kun dach. To chy ba je dy -
na rzecz, któ ra w tak nie wiel kiej
ilo ści da je tak du żą przy jem -
ność” – do dał dr Ku rek.

Na ko rzyść cze ko la dy prze ma -
wia tak że to, że – w ze sta wie niu
np. z al ko ho lem, ni ko ty ną czy
sek sem – jest to naj bez piecz -
niej sza z przy jem no ści, o naj -
mniej szym ry zy ku – po za do dat -
ko wy mi ka lo ria mi i ko niecz no -
ścią więk szej dba ło ści o zę by.
„Nie po rów ny wal nie bez piecz niej
jest od da wać się he do ni zmo wi
cze ko la do we mu niż po zo sta łym,
choć by dla te go, że cze ko la da
nie uza leż nia. Je dy ne co ry zy ku -

je my, to częst sze wi zy ty u den ty -
sty i tro chę ka lo rii” – wska zał hi -
sto ryk.

Hi sto ria cze ko la dy li czy ok.
2,8 tys. lat, choć za le d wie
od nie speł na 200 lat je my ją
w ta blicz kach i bom bo nier kach.
Lu dy me zo ame ry kań skie pi ły ją
nie na słod ko, ale na ostro, np.
z do dat kiem chi li lub in nych
ostrych przy praw. Słu żą ce do wy -
ro bu cze ko la dy ziar na ka ka ow ca
by ły nie gdyś środ kiem płat ni -
czym, a ka wiar nie, gdzie
od XVII pi to cze ko la dę, za rze -
wiem re wo lu cji.

Cze ko la da jest dzie łem Ol me -
ków – lu du me zo ame ry kań skie -
go, któ ry wy gi nął, co naj mniej,
400 lat przed Chry stu sem. Tra -
dy cję pro duk cji cze ko la dy kon ty -
nu owa li po tem Ma jo wie i Az te -
ko wie i in ne lu dy Ame ry ki Po łu -
dnio wej. Ziar na ka ka ow ca by ły
ich wa lu tą. Naj bo gat si wład cy
mie li w swo ich spi chler zach bli -
sko mi liard zia ren, bar dzo sta -
ran nie po ukła da nych. Ty mi ziar -
na mi pła co no, ale za ra zem je pi -
to. Ro bi ły to wy łącz nie wyż sze
kla sy spo łecz ne. Plan ta cje ka ka -
ow ca utoż sa mia no ze skar bem
i do wo dem bo gac twa.

Eu ro pej czy cy ze tknę li się
z cze ko la dą w 1502 r. w cza sie
czwar tej wy pra wy Krzysz to fa Ko -
lum ba, kie dy ra bun ko wo prze ję -
li je den ze stat ków Ma jów. Nie
ro zu mie li wów czas, dla cze go
Ma jo wie z tak ogrom nym pie ty -
zmem trak tu ją te bar dzo sta ran -
nie po ukła da ne i po se gre go wa -
ne ziar na. Po nie waż nie zna li ję -
zy ków tam tej szych lu dów,
wszyst ko wy rzu ci li, nie wie dząc,
że był to po waż ny trans port wa -
lu ty.

„Ziar na ka ka ow ca to chy ba je -
dy ne w hi sto rii pie nią dze, któ re
ro sły na drze wach, choć mu si my
pa mię tać, że rów nież Chiń czy cy
uży wa li spra so wa nej her ba ty ja -
ko środ ka płat ni cze go” – po wie -
dział dr Ku rek.

Do pie ro kil ka dzie siąt lat póź -
niej w Eu ro pie za czę to ro zu mieć
w czym tkwi uro da cze ko la dy,
choć po cząt ki jej spo ży wa nia nie
by ły ła twe. „Ostre sma ki ko ja rzo -
no w Eu ro pie z dia bel ski mi. Dla -
te go sio stry za kon ne ro bi ły
wszyst ko co w ich mo cy, że by
osło dzić cze ko la dę odro bi ną wa -
ni lii, cy na mo nu, bi tej śmie ta ny. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

No żow nik za krat ka mi

FOT. STOCK. XCHNG / AN DRZEJ GDU LA

Na kut now skiej gieł dzie

Handlowali
przeterminowanymi

sło dy cza mi

FOT. STOCK. XCHNG / HEN RIK PEL SEN

Święto czekolady: 
duża przyjemność w małym kawałku

FOT. STOCK. XCHNG / MI GU EL SA AVE DRA
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I już w XVII wie ku zro bi ło się
zu peł nie słod ko, pod czas gdy
jesz cze w wie ku XVI py ta no pa -
pie ża, czy pi cie cze ko la dy nie
jest zła ma niem po stu” – po wie -
dział hi sto ryk.

Płyn ną cze ko la dę ser wo wa -
no już w pierw szych ka wiar -
niach, któ re za czę ły po ja wiać
się w Eu ro pie w XVII wie ku. Jak
mó wił dr Ku rek, mo gły by one
na zy wać się „cze ko la dar nia -
mi” gdy by nie fakt, że cze ko la -
da by ła zna czą co droż sza
od ka wy, a po nad to nie da wa ła
in ten syw nej, po bu dza ją cej mo -
cy. Dla te go szyb ko w Eu ro pie

to ka wa sta ła się waż niej szym
trun kiem, a cze ko la da, któ rą
naj pierw pi to, a po tem tak że
je dzo no, je dy nie ro dza jem de -
se ru i wy ra fi no wa nej przy jem -
no ści. Pierw sza ta blicz ka cze -
ko la dy po ja wi ła się w 1849 r.,
a pierw sza bom bo nier ka
w 1867 r.

Roz po wszech nie nie cze ko la -
dy za wdzię cza my Lu dwi ko wi
XIV, któ ry w XVII wie ku za trud -
nił na swo im dwo rze spe cja li -
stów od ser wo wa nia ka wy
i cze ko la dy; za nim zro bi li to in -
ni. W koń cu XVII wie ku w we
Wło szech, Fran cji i An glii po ja -
wi ły się pierw sze ka wiar nie.
W sa mym Lon dy nie w pierw -

szym dzie się cio le ciu XVIII by ło
już ich ok. 3 tys., a w Pa ry żu
w cza sie wy bu chu re wo lu cji
fran cu skiej ok. 2 tys. W Pol sce
pierw sza po wsta ła w la tach
20. XVIII wie ku, za kró la Au gu -
sta II Sa sa.

Ka wiar nie od po cząt ku bu -
dzi ły ne ga tyw ne emo cje wład -
ców, po nie waż by ły miej sca mi
spo tkań. Pró bo wa no na wet za -
my kać je na mo cy spe cjal nych
de kre tów, ale bez sku tecz nie.
„W tych ka wiar niach osta tecz -
nie wy buch ną wszyst kie istot -
ne no wo cze sne re wo lu cje Eu -
ro py Za chod niej – sek su al ne,
oby cza jo we, li te rac -
kie” – wska zał dr Ku rek, przy -

po mi na jąc, że ka wiar nie gro -
ma dzi ły co raz wię cej osób nie
tyl ko z naj wyż szych elit, ale
i śred niej kla sy. Tu spo ty ka no
się, roz ma wia no i bun to wa no.

Z punk tu wi dze nia skła du
cze ko la dy, skład ni kiem ją wy -
róż nia ją cym jest teo bro mi -
na – zwią zek che micz ny wy -
pro du ko wa ny przez drze wo
ka ka ow ca po to, by bro nić się
przed zja da niem na sion przez
nie po żą da nych in tru zów.
Stąd np. zwie rzę ta nie lu bią
cze ko la dy, co wi dzą np. wła -
ści cie le psów. Cze ko la da ma
du żą war tość ener ge tycz ną.
Pięć ta bli czek – pół ki lo gra -
ma – wy star czy, by po kryć

dzien ne za po trze bo wa nie
na ener gię. Na ukow cy ne gu ją
tak że mit o du żej za war to ści
ma gne zu w cze ko la dzie (wię -
cej jest go w np. w sa ła cie)
oraz o do bro czyn nym wpły wie
tłusz czu, ja kim jest ma sło ka -

ka owe – wska zu ją, że to zwy -
kły tłuszcz.

PAP – NAUKA W POLSCE, 
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Święto czekolady: 
duża przyjemność w małym kawałku

FOT. STOCK. XCHNG / IL KER.

Bli sko 90 proc pol skich użyt -
kow ni ków in ter ne tu ko rzy -
sta ło z ser wi sów spo łecz no -
ścio wych w stycz niu 2013 ro -
ku, wy ni ka z da nych fir my ba -
daw czej Ge mius. Zda niem
eks per tów te go ty pu ser wi sy
uła twia ją pod trzy my wa nie
tzw. sła bych re la cji. 

Da ne do ty czą ce ko rzy sta nia
z ser wi sów spo łecz no ścio wych
(czy li ta kich jak m. in. Fa ce bo ok,
Na sza Kla sa, Twit ter, Cho mi kuj.
pl czy Go ogle+) w Pol sce zo sta ły
przy go to wa ne na pod sta wie wy -
ni ków ostat nie go ba da nia Me -
ga pa nel PBI/Ge mius za sty czeń
2013 ro ku. Przez ko rzy sta nie
z ser wi sów spo łecz no ścio wych
Ge mius uzna je oso by, któ re stro -
nę da ne go ser wi su spo łecz no -
ścio we go od wie dzi ły przy naj -
mniej raz w mie sią cu.

Jak po da je Ge mius, z ser wi -
sów spo łecz no ścio wych w Pol -
sce ko rzy sta ło w stycz niu 2013
ro ku 17 331 644 użyt kow ni ków
(89,56 proc. in ter nau tów).
Wśród ko rzy sta ją cych z te go ty -
pu ser wi sów 49,51 proc. sta no -
wią męż czyź ni, a 51,49 proc. ko -
bie ty.

„Ser wi sy spo łecz no ścio we
uła twia ją przede wszyst kim
pod trzy my wa nie tzw. sła bych
re la cji. To nie są kon tak ty z ro -
dzi ną czy bli ski mi przy ja ciół -
mi, ale zna jo mo ści, któ re bez
tych ser wi sów by ło by bar dzo
trud no pod trzy mać. Więk sza
licz ba sła bych wię zi jest bar -
dziej cha rak te ry stycz na dla

osób, któ re są bar dziej mo bil -
ne, któ re ży ją w śro do wi skach
lu dzi czę ściej zmie nia ją cych
pra cę czy miej sce za miesz ka -
nia i czę ściej uczest ni czą cych
w róż nych gru pach za in te re so -
wań. Ła twiej im wte dy pod -
trzy my wać kon tak ty spo łecz -
ne za po śred nic twem ser wi -
sów spo łecz no ścio wych” – po -
wie dział dr Do mi nik Ba tor ski,
so cjo log in ter ne tu z Uni wer sy -
te tu War szaw skie go.

Pro fe sor Ka zi mierz Krzysz to -
fek, me dio znaw ca i so cjo log
z Szko ły Wyż szej Psy cho lo gii
Spo łecz nej w War sza wie uwa ża,
że oso by któ re ko rzy sta ją z ser -
wi sów spo łecz no ścio wych chcą
two rzyć gru py ko mu ni ka cyj ne,
w któ rych bę dą mo gli od gry wać
ak tyw ną ro lę. „Czy li nie chcą ta -
kiej sy tu acji ja ką ma my ze +sta -
ry mi+ me dia mi ta ki mi jak te le -
wi zja, pra sa czy ra dio, któ re do -
cie ra ją z ta kim sa mym prze ka -

zem do wszyst kich od bior ców.
In ter nau ta chce kre ować swój
wła sny świat” – za zna czył
Krzysz to fek.

Me dio znaw ca do dał, że w ser -
wi sach spo łecz no ścio wych „90
pro cent bier nie ko rzy sta z te go,
co two rzą in ni, na blo gach, w Wi -
ki pe dii, ser wi sach i ser wi sach
spo łecz no ścio wych itd., 9 proc.
prze twa rza to, co znaj dzie w sie -
ci, ale nie two rzy nic no we go to
są tzw. re mik se rzy a je den pro -

cent two rzy swój ory gi nal ny
wkład”.

Pol ski użyt kow nik ser wi sów
spo łecz no ścio wych to naj czę -
ściej oso ba w wie ku 15-24 lat
(25 proc.) oraz 25-34 lat (25,86
proc.). Jak wy ni ka z da nych Ge -
mius, wśród użyt kow ni ków te go
ty pu ser wi sów 11,60 proc. sta -
no wią oso by w wie ku 7-14 lat.
Po zo sta łe gru py wie ko we to: 35-
44 lat (17,32 proc.), a tak że oso -
by w wie ku 45-54 lat (10,68

proc.). 9,53 proc. użyt kow ni ków
ser wi sów spo łecz no ścio wych
sta no wią oso by w wie ku po wy -
żej 55 lat.

Wśród in ter nau tów, któ rzy od -
wie dza ją ser wi sy spo łecz no ścio -
we, do mi nu ją oso by z wy kształ -
ce niem śred nim (36,33 proc.)
i wyż szym (24,12 proc.). Po zo -
sta li użyt kow ni cy le gi ty mu ją się
wy kształ ce niem za sad ni czym
za wo do wym – 14,55 proc., gim -
na zjal nym lub nie peł nym śred -
nim – 13,11 proc. Naj mniej jest
osób z wy kształ ce niem nie peł -
nym pod sta wo wy lub pod sta wo -
wym – 11,90 proc.

Ser wi sy spo łecz no ścio we cie -
szą się naj więk szą po pu lar no -
ścią wśród osób, któ re po cho dzą
z wo je wództw: ma zo wiec kie go
(14,96 proc.), ślą skie go (12,03
proc.), ma ło pol skie go (10 proc.),
wiel ko pol skie go (9,16 proc.),
dol no ślą skie (7,21 proc.) i łódz -
kie go (5,98 proc.).

Wśród naj po pu lar niej szych
ser wi sów spo łecz no ścio wych
w Pol sce pierw sze miej sce zaj -
mu je Fa ce bo ok, któ ry w stycz -
niu 2013 ro ku od wie dzi ło po -
nad 13 mln użyt kow ni ków (13
747 715) czy li 71,04 proc. in -
ter nau tów. Na dru gim miej scu
w ze sta wie niu Ge mius zna la zła
się gru pa Nk. pl (pol ski ser wis
spo łecz no ścio wy „Na sza Kla -
sa”), z któ re go ko rzy sta ło nie co
po nad 8 mln użyt kow ni ków (8
062 976), czy li 41,66 proc. pol -
skich in ter nau tów. Na trze cim
miej scu zna lazł się ser wis Cho -
mi kuj. pl, któ ry od wie dzi ło
w stycz niu 2013 rok 6 698 225
mln użyt kow ni ków (34,61 proc.
pol skich in ter nau tów),
a na czwar tym ser wis spo łecz -
no ścio wym Go ogle+, któ ry od -
wie dzi ło 3 015 234 mln (15,58
proc.) użyt kow ni ków.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Blisko 90 proc. internautów korzysta
z serwisów społecznościowych

FOT. STOCK. XCHNG / GA BRIEL LA FAB BRI
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Die ta bo ga ta w wa rzy wa
i kieł ki, spa ce ry oraz sen to
naj lep sze spo so by na do ku -
cza ją cą nam wcze sną wio -
sną: apa tię, sen ność, roz -
draż nie nie czy bó le gło wy.
Przy da się też cier pli wość, bo
na do sto so wa nie się do no -
wych wa run ków nasz or ga -
nizm po trze bu je 2-3 ty go dni. 

Sen ność, apa tia, zmę cze nie,
roz draż nie nie, bó le gło wy czy
sta wów to wa rzy szą nam zwłasz -
cza na prze ło mie zi my i wio sny.
Od czu cia te są skut kiem pro ce -
sów prze sta wia nia się or ga ni -
zmu z je sien no -zi mo we go bie gu
na rytm wio sen no -let ni. Zmie nia
się wów czas spo sób funk cjo no -
wa nia ukła du krą że nia, tęt no,
czę stość od dy cha nia oraz po -
ziom hor mo nów, któ re wpły wa ją
na na strój.

Prof. Lud mi ła Bo ro du lin -Na -
dzie ja, kie row nik Ka te dry i Za -
kła du Fi zjo lo gii Uni wer sy te tu
Me dycz ne go im. Pia stów Ślą -
skich wy ja śnia, że pro ces ada -
pta cji or ga ni zmu do no wych wa -
run ków trwa oko ło 2-3 ty go dni.

Szcze gól nie wraż li wi na zmie -
nia ją ce się na prze ło mie zi my
i wio sny czyn ni ki bio me te oro lo -
gicz ne są me te opa ci. „Są ba da -
nia, któ re wska zu ją, że po -
nad po ło wa, a mo że na wet 60
proc. spo łe czeń stwa ma ta kie
ob ja wy” – po wie dzia ła PAP spe -
cja list ka cho rób we wnętrz nych
i aler go lo gii dr Jo an na Glu eck
z Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Szpi ta la Kli nicz ne go nr 5 Ślą -

skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go w Ka to wi cach.

Dla cze go zwłasz cza wcze sną
wio sną, kie dy przy ro da bu dzi się
do ży cia, a dni są już dłuż sze

i bar dziej sło necz ne do pa da nas
zmę cze nie?

Zda niem na ukow ców me cha -
nizm nie jest do koń ca po zna -
ny – to mo że być zmie nio -

na pręd kość wia tru, ro dzaj wia -
tru, zmia ny ci śnie nia at mos fe -
rycz ne go, rów nież zbli ża ją cy się
front at mos fe rycz ny, zmia na wil -
got no ści po wie trza. U pro gu wio -

sny wa run ki te są bar dzo zmien -
ne, a na sze or ga ni zmy – zmę -
czo ne zi mą.

„Zi mą je my mniej wa rzyw,
jest mniej słoń ca, mniej wy cho -

dzi my, rza dziej upra wia -
my sport. Na pew no to
okres sta gna cji, nie ko -
rzyst ny dla na sze go or -
ga ni zmu” – mó wi dr Jo -
an na Glu eck.

Fi zjo log Mar cin Gła -
dysz z Wy dzia łu Bio lo gii
i Ochro ny Śro do wi ska
na Uni wer sy te cie Ślą -
skim zwra ca uwa gę, że
czło wiek ewo lu cyj nie
po cho dzi z Afry ki, a je go
ze gar bio lo gicz ny
ukształ to wał się w po bli -
żu rów ni ka, gdzie se zo -
no wo nie zmie nia się
na sło necz nie nie, nie
ma pór ro ku, a dłu gość
dni jest nie mal jed na ko -
wa przez okrą gły rok.
„Dla te go ludz ki or ga -
nizm +nie ro zu mie+ ta -
kie go zja wi ska, jak po ry
ro ku, a na sze za cho wa -
nie nie zmie nia się wraz
z po ra mi ro ku w spo sób
tak pro sty i wy raź ny, jak
u zwie rząt, któ re
po okre sie hi ber na cji
ma so wo przy stę pu ją
do go dów” – do da je.

Naj lep szą me to dą
na przej ście te go okre su
jest umiar ko wa ny wy si -
łek fi zycz ny, np. po zor -
nie ba nal ne spa ce ry.
Wła śnie one po mo gą
nam osią gnąć rów no -
wa gę.

„Po zi mie ma my nie do bo ry
wi ta min i skład ni ków mi ne ral -
nych, za to przy by wa nam zbęd -
nych ki lo gra mów. Dla te go zmia -
ny w die cie po win ny po le gać
przede wszyst kim na zre zy gno -
wa niu z tłu stych, sma żo nych
mięs, za wie si stych so sów i zup
na rzecz po traw za wie ra ją cych
du że ilo ści wa rzyw i owo -
ców” – po wie dzia ła PAP die te tyk
Mag da le na Ma ka re wicz.

W ja dło spi sie war to też
uwzględ niać kieł ki, któ re sta no -
wią źró dło cen nych wi ta min
i skład ni ków mi ne ral nych. Sa -
me mu w do mu moż na ho do wać
na tkę pie trusz ki i szczy pio rek.
„Na szą od por ność po pra wia ją
tak że mlecz ne, fer men to wa ne
na po je, za wie ra ją ce ży we kul tu -
ry bak te rii” – do da ła.

Zda niem dr Glu eck na le ży się
też wy sy piać i do brze od ży wiać
na tu ral nym je dze niem, do star -
cza ją cym nam wap nia i ma gne -
zu. Wska za ne są ro śli ny strącz -
ko we, orze chy, płat ki owsia ne,
ale też gorz ka cze ko la da. Moż -
na się wspo móc su ple men ta mi
die ty w ta blet kach, ale lep sza
jest ra cjo nal na die ta na tu ral na.

In ne do raź ne spo so by po pra -
wy sa mo po czu cia to re lak su ją ca
ką piel, do bra książ ka czy film.
„Ka wa to używ ka, ale nie szcze -
gól nie groź na. Je śli ma my po -
czu cie, że ci śnie nie nam spa da,
moż na się wspo móc ka wą
w roz sąd nych ilo ściach” – pod -
kre śli ła dr Glu eck.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Oso by po trans plan ta cji ser -
ca są rów nie za do wo lo ne ze
swe go ży cia, jak oso by zdro -
we. Mło dzi po prze szcze pie
rza dziej za cho wu ją się ry zy -
kow nie i są bar dziej su mien -
ni i ugo do wi – usta lił Bar tosz
Pie trusz kow ski, ab sol went
Szko ły Wyż szej Psy cho lo gii
Spo łecz nej. 

W swo jej pra cy ma gi ster skiej
Pie trusz kow ski prze pro wa dził te -
sty, chcąc zba dać, czy oso by
po prze szcze pie ser ca, zgod nie
ze ste reo ty po wą opi nią, uwa ża ją
się za cho re i nie czer pią z ży cia
ra do ści ta kiej, jak lu dzie zdro wi.

„Ba da jąc ja kość ży cia osób
po trans plan ta cji chcia łem oba -

lić ten mit i po ka zać, że oso by
po prze szcze pie ser ca, tak sa -
mo jak oso by zdro we, są za do -
wo lo ne z ży cia, co zo sta ło po -
twier dzo ne w ba da niu” – mó wi.
Pra ca, pi sa na pod kie row nic -
twem dr An ny Si wy – Hu dow -
skiej z Ka te dry Psy cho lo gii Róż -
nic In dy wi du al nych SWPS, obej -
mo wa ła pro ble ma ty kę za cho -
wań ry zy kow nych, cech oso bo -
wo ści oraz sa tys fak cji z ży cia
osób, któ re prze szły za bieg
prze szcze pu ser ca.

Po mi mo wie lu ogra ni czeń
i za le ceń, do któ rych pa cjen ci
po prze szcze pie mu szą się sto -
so wać, są oni rów nie szczę śli wi,
jak oso by zdro we. Nie ma ją
na to wpły wu czę ste wi zy ty u le -
ka rza, sto so wa nie le ków, prze -
pro wa dza nie ba dań kon tro l -

nych, utrzy ma nie wy so kie go
stan dar du hi gie ny oso bi stej i ko -
niecz ność ostroż no ści w kon tak -
cie ze zwie rzę ta mi i ro śli na mi ze
wzglę du na ob ni żo ną od por -
ność.

„Dar dru gie go ży cia zwięk -
sza sza cu nek do wła sne go
zdro wia i mo że sta no wić mo -
ment prze war to ścio wa nia ży -
cia” – twier dzi dr An na Si -
wy – Hu dow ska. Pa cjen ci
po prze szcze pach, mi mo mło -
de go wie ku, rza dziej niż oso by
zdro we po dej mu ją za cho wa -
nia ry zy kow ne dla sa mej przy -
jem no ści i nie na śla du ją in -
nych, któ rzy ry zy ku ją, by do -
świad czyć dresz czy ku emo cji.

„Pa cjen ci po trans plan ta cji są
bar dziej ugo do wi i su mien ni niż
oso by zdro we. Do bre przy sto so -

wa nie, ak cep ta cja cho ro by, do -
sto so wa nie się do za le ceń le ka -
rzy mo gą mieć zna cze nie nie tyl -
ko dla sa me go sta nu zdro wia,
ale dla ca ło ścio wej po zy tyw nej
oce ny sa tys fak cji z wła sne go ży -
cia” – prze ko nu je pro mo tor ka
pra cy.

Ba da nia ja ko ści ży cia osób
po prze szcze pie ser ca by ły
prze pro wa dzo ne w Pol sce
po raz pierw szy. Ob ję ły gru pę
60 osób: 30 po trans plan ta cji
ser ca i 30 zdro wych w wie ku
20-35 lat i zo sta ły prze pro wa -
dza ne w In sty tu cie Kar dio lo gii
w War sza wie oraz w do mach
pry wat nych w 2011 r.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Z prze szcze pio nym ser cem moż na żyć szczę śli wie

FOT. STOCK. XCHNG 
/ JO EYM C86

Odpowiednia dieta, spacery i sen
pomogą pokonać wiosenne zmęczenie

FOT. STOCK. XCHNG / IL KER.
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Prze dłu ża ją ca się zi mo wa
au ra, a po tem na głe ocie ple -
nie mo gą spra wić, że kil ka
ga tun ków drzew za cznie py -
lić jed no cze śnie. Aler gi cy
mo gą się spo dzie wać zma so -
wa ne go ata ku pył ków – po -
wie dział PAP aler go log prof.
Bo le sław Sa mo liń ski. 

Do tych cza so we za ha mo wa -
nie we ge ta cji, zwią za ne z au rą,

źle ro ku je dla aler gi ków – za -
uwa ża prof. Sa mo liń ski.

„Prze waż nie kie dy po zi mie
tem pe ra tu ra pod no si się stop -
nio wo, a wio sen ne ocie ple nie
roz cią ga się w cza sie, uwal nia -
nie pył ków przez drze wa na stę -
pu je też stop nio wo” – tłu ma czy
pre zy dent Pol skie go To wa rzy -
stwa Aler go lo gicz ne go, prof. Sa -
mo liń ski. – Te raz jed nak, z po -
wo du ni skich tem pe ra tur, ca ły
ten pro ces zo stał wstrzy ma ny.
Świad czy o tym choć by fakt, że

pa cjen ci, re agu ją cy zwy kle
na tzw. drze wa wcze sne, czy li ol -
chy i lesz czy ny, nie od czu wa li
do tej po ry żad nych do le gli wo ści.
Uwal nia ne do tej po ry stę że nia
by ły więc nie istot ne kli nicz nie”.

„Drze wa ma ją jed nak swo je
pra wa. Już wy pro du ko wa ły swo -
ją por cję pył ków go to wych
do wy sła nia w at mos fe rę. Kie dy
tem pe ra tu ra wzro śnie i przez kil -
ka dni utrzy ma się na okre ślo -
nym po zio mie, za czną py -
lić” – mó wi aler go log.

Bar dzo praw do po dob ne jest,
że jed no cze śnie za re agu ją ga -
tun ki, któ re naj czę ściej py lą
jed ne po dru gich, a aler ge nów
w po wie trzu bę dzie wię cej, niż
zwy kle. „Ma my po czą tek
kwiet nia. Za kil ka dni bę dzie
py li ła brzo za. Z po wo du ocie -
ple nia ru szy też wszyst ko, co
do tych czas nie py li ło, a po win -
no – czy li lesz czy na i ol cha. Da -
dzą one re ak cję krzy żo wą
z brzo zą, co ozna cza spo tę go -
wa nie aler ge nu. Oso by wraż li -

we mo gą od czu wać bar dzo sil -
ne do le gli wo ści” – ostrzegł
prof. Sa mo liń ski.

Kie dy ocie pli się jesz cze
bar dziej, za czną też „py lić” ple -
śnie. Pro fe sor za uwa ża, że ich
za rod ni ki są jed nak zu peł nie
in ny mi aler ge na mi, niż pył ki
drzew, i nie da ją z ni mi re ak cji
krzy żo wych.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Na ukow cy z In sty tu tu Me dy -
cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do -
wi sko we go w So snow cu ba -
da ją wpływ pa pie ro sa elek -
tro nicz ne go na zdro wie. Do -
tych cza so we wy ni ki ba dań,
pro wa dzo ne w in nych ośrod -
kach, nie są jed no znacz ne
i nie od po wia da ją na wszyst -
kie py ta nia – tłu ma czą. 

Ba da nia od czerw ca pro wa -
dzi ze spół pod kie row nic twem
prof. An drze ja Sob cza ka – sze -
fa Za kła du Szko dli wo ści Che -
micz nych i Tok sy ko lo gii Ge ne -
tycz nej w so sno wiec kim in sty -
tu cie. W skład ze spo łu wcho -
dzą spe cja li ści z za kre su che -
mii, me dy cy ny, bio lo gii i tok sy -
ko lo gii. Pierw sze wy ni ki ich
pra cy mo gą być zna ne we
wrze śniu.

Prof. Sob czak od wie lu lat zaj -
mu je się tok sy ko lo gią dy mu ty -
to nio we go. Do zba da nia e -pa pie -
ro sów skło ni ła go ro sną ca po pu -
lar ność tych urzą dzeń – sto iska
z ta ki mi pro duk ta mi moż na spo -
tkać nie mal w każ dym hi per -
mar ke cie. Wi dać je czę sto
na ekra nach kin i w te le wi zji.

„Po zo sta je py ta nie, czy te go
ty pu urzą dze nia nie skło nią mło -
dych lu dzi, któ rzy nie się gnę li
po zwy kłe go pa pie ro sa, do wy -
pró bo wa nia pa pie ro sa elek tro -
nicz ne go. Tym cza sem nie
do koń ca zba da ne są kwe stie
bez pie czeń stwa zwią za ne z ich
uży wa niem” – za uwa żył prof.
Sob czak.

E -pa pie ro sy to urzą dze nia naj -
czę ściej przy po mi na ją ce tra dy -

cyj ne pa pie ro sy. Za miast ty to niu
za wie ra ją spe cjal ny płyn, któ re -
go jed nym ze skład ni ków jest ni -
ko ty na. Płyn jest pod grze wa ny,
a po wsta ją cy w ten spo sób ae ro -
zol tra fia do płuc me to dą in ha la -
cji.

Na ukow cy nie ma ją wąt pli wo -
ści, że zwy kłe pa pie ro sy są bar -
dziej szko dli we niż te elek tro -
nicz ne. W tych ostat nich nie do -
cho dzi do spa la nia i wy dzie la nia
w ten spo sób szko dli wych sub -
stan cji. Nie ozna cza to, że nie
ma ją żad ne go wpły wu na zdro -
wie.

Nie wia do mo np., ja kie daw ki
ni ko ty ny są z e -pa pie ro sów emi -
to wa ne do płuc; nie wia do mo,
czy ta za war tość ni ko ty ny roz kła -
da się rów no mier nie. Wy ni ki do -

tych cza so wych ba dań, pro wa -
dzo nych w in nych kra jach, nie są
jed no znacz ne – tłu ma czy prof.
Sob czak.

Za war tość kar tri dża e -pa -
pie ro sa pod grze wa się do tem -
pe ra tu ry – we dług róż nych da -
nych – od 100 do 200 stop ni
Cel sju sza, aby po wstał ae ro -
zol. „Po wsta je py ta nie, czy
w tej tem pe ra tu rze za cho dzą
ja kieś prze mia ny che micz ne,
któ re pro wa dzą do po wsta nia
związ ków szko dli wych. Te go
nie wia do mo” – za zna czył na -
uko wiec.

Prof. Sob czak zwró cił uwa gę,
że w po szcze gól nych kra jach
róż nie trak tu je się pa pie ro sy
elek tro nicz ne. W więk szo ści
z nich e -pa pie ros za kwa li fi ko -

wa ny zo stał ja ko wy rób ty to -
nio wy, a nie pro dukt me -
dycz ny, któ ry mo że być po -
moc ny w ni ko ty no wej te ra -
pii za stęp czej.

„Świa to wa Or ga ni za cja
Zdro wia za ję ła wy raź ne
sta no wi sko, że do pó ki nie
zo sta ną prze pro wa dzo ne
kom plek so we ba da nia,
włącz nie z kli nicz ny mi, do -
ty czą ce tych urzą dzeń, pro -
du cen ci nie ma ją pra wa re -
kla mo wać tych wy ro bów
ja ko sku tecz nych środ ków
ni ko ty no wej te ra pii za stęp -
czej” – pod kre ślił prof. Sob -
czak.

Naj wcze śniej, praw do po -
dob nie już we wrze śniu, na -
ukow cy z so sno wiec kie go in -
sty tu tu zbio rą da ne na te mat
skła du ae ro zo lu emi to wa ne -
go przez e -pa pie ro sy. Dłu żej,
do przy szłe go ro ku, trze ba
bę dzie po cze kać na wy ni ki
ba dań do ty czą cych cy to tok -
sycz no ści i ge no tok sycz no -
ści.

Za kład Szko dli wo ści Che -
micz nych i Tok sy ko lo gii Ge -
ne tycz nej zaj mu je się roz po -
zna wa niem wy stę po wa nia
i szko dli wo ścią sub stan cji
che micz nych, głów nie me ta li
cięż kich i sub stan cji or ga -
nicz nych w śro do wi sku ży cia
czło wie ka. Spe cja li ści wy ko -
nu ją eks perc kie oce ny po ten -
cjal nej obec no ści sub stan cji
che micz nych.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA 

W POL SCE 

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Alergolog: przez ocieplenie czeka
nas zmasowany atak pyłków

FOT. STOCK. XCHNG 
/ MA REK BER NAT

FOT. MI CHAL ZA CHA RZEW SKI, SXC

Naukowcy z Sosnowca badają
wpływ e-papierosa na zdrowie

FOT. STOCK. XCHNG / GA BRIEL LA FAB BRI
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l An toś wra ca do do mu z przed szko la ca ły po -
dra pa ny na twa rzy. Ma ma prze stra szo na py ta:

– Ja siu! Co się sta ło?!
– Dzi siaj by ło ma ło dzie ci w przed szko lu.
– Do brze, ale co to ma wspól ne go z two imi za dra pa -

nia mi?!
– Pa ni ka za ła nam usta wić się w kół ko, zła pać

za rącz ki i tań czyć do oko ła cho in ki.

l – Chcia ła bym coś prak tycz ne go do po ko ju
dzien ne go – mó wi ko bie ta w skle pie z dy wa na mi.

– A ile Pa ni ma dzie ci?
– Sze ścio ro.
– To naj prak tycz niej szy był by as falt...

l Ma ma bar dzo by ła cie ka wa, co jej cór ka ro bi
z chło pa kiem, gdy za my ka ją się w po ko ju. Pew ne -

go ra zu cie ka wość zwy cię ży ła i ma ma spró bo wa ła
po dej rzeć przez dziur kę od klu cza. Pa trzy, a tam
dzie ci na środ ku po ko ju klę czą i żar li wie się mo dlą.
Wzru szo na ma mu sia otwie ra po kój i zła ma nym ze
wzru sze nia gło sem:

– Ale z was po rząd ne dzie ci. A po wiedz mi có recz ko,
o co się tak pięk nie mo dli cie?

– O mie siącz kę ma mu siu...

l Syn zro bił wresz cie pra wo jaz dy i pro si oj ca
o po ży cze nie sa mo cho du. Oj ciec ostro:

– Po praw oce ny w szko le, prze czy taj Bi blię i ze tnij
wło sy, to wró ci my do te ma tu.

Po mie sią cu chło pak przy cho dzi do oj ca i mó wi:
– Po pra wi łem stop nie, a Bi blię znam już pra wie

na pa mięć. Po życz sa mo chód!
– A wło sy?

– Ale ta to! W Bi blii wszy scy: Sam son, Moj żesz, na wet
Je zus mie li dłu gie wło sy!

– O, wi dzisz, syn ku! I cho dzi li na pie cho tę...

l – Ma mo... kup mi małp kę. Pro szę!
– A czym Ty ją bę dziesz kar mił syn ku?
– Kup mi ta ką z Zoo, ich nie wol no kar mić.

l Ma ma wo ła dziec ko na po dwór ku:
– Ja aaaaaaaaaaaaasiu do do oooomu!
– A co? Spać mi się chce?
– Nie! Głod ny je steś!

l Dzia dek opo wia da wnucz ko wi:
– A wiesz wnu siu, że kie dyś to w skle pach był tyl ko

ocet?
– Jak to dziad ku? W ca aaałym Car re fo urze?!
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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!

Pi szę
Znów mu szę pi sać.
To lep sze,
niż mó wie nie do ścian.

Znów mu szę pi sać,
chcę za bić ból.

Znów mu szę pi sać, 
bo  nie ma ni ko go tu.

Znów mu szę pi sać.
Pra gnę za bić czas.

Znów mu szę pi sać. 
Mam na dzie ję,
że o bó lu
pi szę ostat ni raz.

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

Ką cik po etyc ki
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