
Jesz cze tyl ko przez kil ka ty -
go dni bę dzie moż na sta rać
się o do fi nan so wa nie skła -
dek ubez pie cze nio wych
Zorg to eslag za 2012 rok.
Cho ciaż w tym ro ku ho len -
der ski urząd skar bo wy Be la -
sting dienst wy dłu żył ter min
skła da nia wnio sków do 31
sierp nia, to na le ży się po -
spie szyć. 

Oso by skła da ją ce wnio ski
przez kan ce la rie po dat ko we
mu szą pa mię tać o tym, iż
wnio sek mu si wpły nąć
do Be la sing dienst przed tym
ter mi nem, a biu ro po dat ko -
we po trze bu je kil ku dni
na opra co wa nie wnio sku i je -
go prze sła nie. 
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Zorgtoeslag 2014 
nie zostanie zniesiony

Kult zagra w Hadze!

Miliony 
uleciały 
z dymem

Strona     2

Strona    6

W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych

Reklama

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n

FOT. STOCK. XCHNG / PIERRE AMERLYNCK

Zwrot ubezpieczenia Zorgtoeslag 2012
jeszcze tylko kilka tygodni
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Po nad to, w okre sie po prze -
dza ją cym osta tecz ny ter min
skła da nia wnio sków, bę dzie
wzmo żo ny ruch w kan ce la riach
i mo że się zda rzyć, że czas ocze -
ki wa nia na za ła twie nie spra wy
znacz nie się wy dłu ży. Dla te go je -
że li za mier za cie sko rzy stać
z usług kan ce la rii po dat ko wej, to
nie na le ży zwle kać do ostat niej
chwi li i udać się tam przed ter -
mi nem lub za pro sić przed sta wi -
cie la kan ce la rii do od wie dze nia
Was w do mu. 

Za rok 2012, tak jak za po -
przed nie la ta, wszyst kim pra cu -
ją cym w Ho lan dii na le ży się do fi -
nan so wa nie do skła dek ubez -
pie cze nio wych. Do fi nan so wa nie
to na zy wa się Zorg to eslag i jest
wy pła ca ne wszyst kim ubez pie -
czo nym w ho len der skim sys te -
mie ubez pie czeń zdro wot nych. 

Zwy kle jest to (dla pra cow ni -
ków za trud nio nych przez agen -
cje pra cy cza so wej tzw. uit zend -
bu re au) ubez pie cze nie gru po we,
któ re jest zo bo wią za ny za wrzeć

każ dy pra co daw ca. Nie któ re
oso by prze by wa ją ce dłu żej w Ho -
lan dii ma ją za war te in dy wi du al -
ne umo wy ubez pie cze nio we i im
się ten zwrot rów nież na le ży.
Pod sta wą do ubie ga nia się
o Zorg to eslag jest kar ta ubez pie -
cze nio wa, po li sa i opła co ne
skład ki ubez pie cze nio we. O ile
kar ty ubez pie cze nio we są wy da -
wa ne przez uit zend bu re au bez
pro ble mów, to o ko pię po li sy
i za świad cze nie o od pro wa dzo -
nych skład kach mu si cie się sa -

mi upo mnieć u pra co daw cy. 
Obec nie Be la sting dienst ry go -

ry stycz nie prze strze ga tych za -
sad i w wie lu przy pad kach do ty -
czą cych pra cow ni ków za gra nicz -
nych wy da je de cy zje ze ro we,
cho ciaż oso by pra co wa ły w Ho -
lan dii i by ły ubez pie czo ne.
W tym przy pad ku nie zbęd ne jest
od wo ła nie się od tej de cy zji
w sze ścio ty go dnio wym ter mi nie
i prze sła nie ko pii wy żej wy mie -
nio nych do ku men tów. Oczy wi -
ście je że li nie je ste ście w sta nie

zro bić te go sa mi, rów nież
i w tym przy pad ku mo że cie się
zwró cić do biu ra po dat ko we go.
Waż nym jest jed nak za cho wa -
nie ter mi nów, za tem i te go rów -
nież le piej nie zo sta wiać
na ostat nią chwi lę.

O opła cal no ści zło że nia ta kie -
go wnio sku nie trze ba prze ko ny -
wać, po nie waż do fi nan so wa nie
na le ży się każ dej oso bie, któ rej
rocz ne do cho dy brut to nie prze -
kro czy ły 35.059,00 eu ro, a mak -
sy mal ny zwrot mo że wy nieść
69,00 eu ro mie sięcz nie. Dla roz -
li czeń wspól nych z part ne rem
kwo ta ta mo że być na wet dwa
ra zy wyż sza. Przy oka zji war to
przy po mnieć, że do fi nan so wa -
nie w ro ku 2013 wy no si mak sy -
mal nie 88,00 eu ro mie sięcz nie,
a gór ny pu łap do cho dów upraw -
nia ją cych do je go otrzy my wa nia
to 30.939,00 eu ro. 

(RED.)
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Zwrot ubezpieczenia Zorgtoeslag 2012
jeszcze tylko kilka tygodni

Ho lan dia zre zy gno wa ła z pla -
nów znie sie nia do dat ku
do ubez pie cze nia Zorg to -
eslag w 2014 ro ku. Kil ka
mie się cy te mu trwa ły roz mo -
wy na te mat znie sie nia te go
do dat ku.

W za mian za to mia ło być
moż li we od li cze nie kosz tów
ubez pie cze nia od do cho du
przy skła da niu roz li cze nia rocz -
ne go. Jed nak że nie speł nia ło by
to idei ja ka przy świe ca ła po -
wsta niu Zorg to esla gu w 2006 r.
Przy po mnij my, do 2006 ro ku
ubez pie cze nie w Ho lan dii kosz -

to wa ło oko ło 40 eu ro mie sięcz -
nie, w 2006 ro ku trze ba by ło już
za pła cić 90 eu ro mie sięcz nie.
Dla oby wa te la uzy sku ją ce go ni -
skie do cho dy był to nie la da wy -
da tek. Po to wiec stwo rzo no do -
da tek – Zorg to eslag, by zmi ni -
ma li zo wać kosz ty po no szo ne
na ubez pie cze nie i wes przeć naj -
mniej za ra bia ją cych. 

Nie dzi wi więc ni ko go, że te -
mat znie sie nia bądź za cho wa nia
do dat ku bu dzi tak wiel kie za in -
te re so wa nie. Ile do sta nie my do -
dat ku do ubez pie cze nia? Te go
jesz cze nie wia do mo. Waż ne, że
w 2014 ro ku bę dzie my mo gli
jesz cze nie go ko rzy stać.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

ŹRÓ DŁO: HTTP://FI NAN CIE EL.IN FO -

NU.NL/BE LA STING/104675-ZORG TO -

ESLAG -2014-VER DWIJNT.HTML

Zorgtoeslag 2014 jednak
nie zostanie zniesiony
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Jeśli masz jakieś pytania lub
potrzebujesz pomocy w tym

zakresie prosimy o wysyłanie
e-maili na adres

redakcja@goniecpolski.pl

Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy
w tym zakresie prosimy

o wysyłanie e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.pl
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Każ dy czło wiek zo sta wia śla -
dy bio lo gicz ne, któ re mo gą
prze trwać dzie siąt ki lat i po -
słu żyć do usta le nia je go ko -
du ge ne tycz ne go; w tym sen -
sie nie ma zbrod ni do sko na -
łej – po wie dział PAP kie row -
nik Pra cow ni Ge ne ty ki Są do -
wej w In sty tu cie Eks per tyz
Są do wych dr To masz Ku piec. 

PAP: Czym się zaj mu je Pra -
cow nia Ge ne ty ki Są do wej
IES?

DR TO MASZ KU PIEC: Zaj mu je -
my się głów nie ba da niem śla -
dów bio lo gicz nych i okre śla niem
pro fi lu ge ne tycz ne go, po tocz nie
to się na zy wa ba da niem DNA.
Ina czej mó wiąc, uży wa my na rzę -
dzi ge ne tycz nych do roz wią zy wa -
nia pro ble mów, któ re po ja wia ją
się w śledz twie. Pro ku ra tor, po li -
cja czy sąd mo że zle cić nam ba -
da nia w spra wach kar nych, rzad -
ko w cy wil nych, i mu si my wy ko -
rzy stać na szą wie dzę w za kre sie
bio lo gii mo le ku lar nej do te go,
że by od po wie dzieć na po sta wio -
ne py ta nia, np. czy ktoś był
na miej scu zda rze nia, czy pro wa -
dził sa mo chód, czy do szło do ja -
kie goś kon tak tu mię dzy prze -
stęp cą a ofia rą.

Po da łem pro ste przy kła dy, ale
cza sa mi są bar dziej zło żo ne

spra wy, bo żad ne prze stęp stwo
nie jest po dob ne do in ne go. Nie
jest to ta ka czy sto od twór cza
pra ca, za wsze jest ja kiś ele -
ment, któ ry wy ma ga wy ko rzy -
sta nia ca łej po sia da nej wie dzy,
że by roz wią zać pro blem. To nie
jest też ta kie ty po we la bo ra to -
rium, gdzie się ba da set ki pró -
bek krwi i tyl ko da je wy ni ki, bo
opi nia bie głe go to jest coś wię -
cej – szer sze spoj rze nie na spra -
wę. I czę sto or ga na ści ga nia zle -
ca ją nam wy ko na nie peł nej eks -
per ty zy z ele men tów, któ re się
za zę bia ją i da ją peł ny ob raz za -
gad nie nia. Współ pra cu je my
przy tym z in ny mi pra cow nia mi
na sze go In sty tu tu.

PAP: Na ja kim ma te ria le
pra cu je cie, ja kie to są śla dy?

TK: Więk szość ko mó rek na -
sze go cia ła zo sta je, w róż nej po -
sta ci, na miej scu zda rze nia. Są
to śla dy do ty ko we, śla dy śli ny,
po tu na ubra niach. Moż na po -
wie dzieć, że je ste śmy w sta nie
zro bić ba da nie z każ de go ro dza -
ju ma te ria łu, któ ry miał zwią zek
z cia łem czło wie ka. To, co kie dyś
by ło po ka zy wa ne w fil mach
scien ce fic tion, że ktoś cze goś
do tknął i z te go moż na by ło zro -
bić pro fil ge ne tycz ny, te raz jest
zu peł nie stan dar do wą pro ce du -
rą.

Moż li wo ści są ta kie, że teo re -

tycz nie mo że my to zro bić z sze -
ściu ko mó rek. Sześć ko mó rek
ludz kie go or ga ni zmu to jest tak
ni kła, nie wi docz na ilość, że prze -
stęp ca nie zda je so bie spra wy,
że je zo sta wia. I trud no się na wet
za bez pie czyć przed tym, że by
tych śla dów nie zo sta wiać. Nie
ma ta kiej moż li wo ści, bo ca ły
czas na skó rek się złusz cza, gu bi -
my wło sy, śli na, kie dy mó wi my,
też gdzieś upa da. Tech no lo gia
jest tak da le ko po su nię ta, że
jest to wręcz nie sa mo wi te.

PAP: Ale ta kie śla dy mu szą
być pro fe sjo nal nie zbie ra ne?

TK: Tu taj do cho dzi my do sed -
na, że naj waż niej sze jest to, co
się dzie je na miej scu zda rze nia.
Miej sce zda rze nia to po czą tek
wszyst kie go: tam się do ko nu je
prze stęp stwo, tam się zbie ra śla -
dy i tam też roz strzy ga ją się lo sy
spra wy, bo je że li nie za bez pie czy
się do brych śla dów, to naj lep sze
la bo ra to rium nie po mo że.

Trze ba do ce nić lu dzi, któ rzy
na miej scu zda rze nia są i wy ko -
nu ją cza sa mi bar dzo he ro icz ne
pra ce. Czę sto są to miej sca,
do któ rych strach wejść, po wie -
dział bym: bar dzo bo ga te w róż -
ne go ro dza ju śla dy, i trze ba się
wczuć i wy ka zać in tu icją, że by
za bez pie czyć to, co jest waż ne
i ma zwią zek ze spra wą, a nie
wszyst ko, co tam jest na miej -
scu. Do te go trze ba mieć wie dzę,
do świad cze nie i in tu icję.

PAP: I ja kieś spe cjal ne
środ ki tech nicz ne, wy po sa że -
nie?

TK: My na miej sce zda rze nia
nie jeź dzi my, ro bią to tech ni cy
kry mi na li stycz ni z po li cji. Wy ko -
rzy stu je się np. spe cjal ne środ ki
che micz ne do ujaw nie nia śla -
dów krwi, któ re są za tar te, zmy -
te. Na wet po wie lu la tach moż -
na ta kie śla dy zna leźć, spry sku -
jąc miej sce od po wied ni mi środ -
ka mi, po któ rych krew, roz cień -
czo na na wet mi lion ra zy, jesz cze
za czy na świe cić.

PAP: I te śla dy na da ją się
do ba dań ge ne tycz nych, ta kie
roz my te?

TK: Tak, nie ma ogra ni cze nia
cza so we go. To są pro ste za bie gi.
Moż na po brać te śla dy i usta lić
DNA na wet po 10-20 la tach.
Dla te go tak du żo jest spraw
z „ar chi wum X”, bo do brze za -
bez pie czo ne śla dy bio lo gicz ne,
w su chym miej scu bądź za mro -
żo ne, są przez wie le dzie siąt ków
lat do wo dem, któ ry nie gi nie.

Mie li śmy kie dyś spra wę za gi nię -
cia męż czy zny. Je go szcząt ki zo -
sta ły wy ko pa ne w go spo dar -
stwie, a miej sce zbrod ni ujaw -
nio no w ten spo sób, że w do mu
był tap czan, uży wa ny przez kil -
ka dzie siąt lat przez róż ne oso by,
w gąb kach któ re go za cho wa ły
się śla dy krwi ofia ry.

PAP: A czy ze bra nie tych
nie wi docz nych śla dów – śli -
ny, na skór ka jest trud ne?

TK: Ślad ge ne tycz ny do ze bra -
nia jest bar dzo pro sty – są wy -
ma zów ki, czy li pa łecz ka z wa ci -
kiem; wia do mo, że ktoś mógł
cze goś do tknąć, trzy mał coś
w rę ku – moż na po trzeć, po brać
ślad z miej sca, gdzie ślad mógł
wy stą pić i już. Czę sto nie od ra zu
wia do mo, czy ten ślad wy stę pu -
je, bo na skór ka nie wi dać. Sto su -
je się też spe cjal ne fo lie kle ją -
ce – fo lia ma tę ce chę, że zbie ra
ide al nie ko mór ki, dla te go je ste -
śmy w sta nie zro bić ana li zę ge -
ne tycz ną z ubra nia, gdy ktoś ko -
goś szar pał.

PAP: Opar łam przed chwi lą
rę kę o sto lik...

TK: Tak, na pew no jest tu pa -
ni DNA na bla cie.

PAP: Po nie waż za wsze zo -
sta ją śla dy i są dłu go wiecz ne
to nie ma zbrod ni do sko na -
łej?

TK: Oczy wi ście, że nie ma, bo
czę sto spraw cy na wet nie wie -
dzą, że pew ne rze czy po zo sta ją
na miej scu zda rze nia al bo, że

przez ja kiś błąd czy zbieg oko -
licz no ści mo gą zo stać usta le ni.
Tech no lo gia nam po ma ga, bo to
co by ło nie moż li we 10-20 lat te -
mu, te raz moż na ła two zba dać.

PAP: Czy li mó wi my te raz
o wy po sa że niu pra cow ni.

TK: Tak, tech no lo gia w ba da -
niach ge ne tycz nych cią gle się
zmie nia, po wsta ją no we na rzę -
dzia, któ re są bar dziej czu łe,
umoż li wia ją nam ana li zę z co raz
mniej szej ilo ści ma te ria łu. Nie
jest to ła twa ani ta nia tech no lo -
gia, ale sta ra my się na dą żać

i uzu peł niać, bo gdy by śmy te go
nie ro bi li, to trud no by ło by do go -
nić świat i by ło by to bar dzo kosz -
tow ne. Mu si my in we sto wać
w sprzęt, no we pro gra my do ana -
li zy, któ re po ma ga ją bie głe mu
i czę sto wspo ma ga ją go, su ge ru -
jąc też ja kieś roz wią za nia.

Umoż li wia nam to też zwięk -
sza nie prze pu sto wo ści la bo ra to -
rium. Kil ka lat te mu po sta wi li -
śmy na to, aby au to ma ty zo wać
pew ne pro ce sy – to przy no si
efek ty, bo mo że my ro bić wię cej.
Daw niej ba da nia ge ne tycz ne by -
ły czymś wy jąt ko wym, a te raz
jest to stan dard, ‹ ‹ ‹

FOT. STOCK. XCHNG / MARIJA GJURGJAN

FOT. STOCK. XCHNG / DAVIDE GUGLIELMO

Ekspert IES: każdy człowiek
zostawia ślady biologiczne

FOT. STOCK. XCHNG 
/ GEORGIE_C
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‹ ‹ ‹ na wet w przy pad ku bła -
hych wła mań.

PAP: Czy li za po trze bo wa -
nie jest du że?

TK: Bar dzo du że. Jest ogrom -
na pre sja or ga nów pro ce so -
wych, że by te ba da nia wy ko ny -
wać, po nie waż pew nych rze czy
nie da się wy ja śnić bez ba dań
ge ne tycz nych. I trud no się dzi -
wić, bo da ją one dość jed no -
znacz ne od po wie dzi na trud ne
py ta nia. Mo gą też zwe ry fi ko wać
ze zna nia. Po dej rza ny mó wi, że
nie by ło go gdzieś, a są tam je go
śla dy; mó wi, że ra to wał, a śla dy
są w ta kim miej scu na ubra niu,
że to nie mo gło być od ra to wa -
nia, tyl ko za da wa nia cio sów.

PAP: Jak od by wa się ta kie
ba da nie?

TK: Ma my sta cje au to ma tycz -
ne, na zy wa my je ro bo ta mi,
do któ rych wsta wia my prób ki
i któ re w cią gu 2 go dzin wy ko nu -
ją czyn no ści, któ re czło wiek wy -
ko ny wał by przez 8 go dzin. Eli mi -
nu ją tak że moż li wość błę dów.

Na po cząt ku bie gły za bez pie -
cza i wy bie ra śla dy z do wo dów
rze czo wych, któ re na da ją się
do ba da nia i są we dług nie go
istot ne dla spra wy. Po tem wsta -

wia się to do au to ma tu, któ ry po -
zwa la wy cią gnąć ma te riał ge ne -
tycz ny z pod ło ża; ko lej ny au to -
mat zmie rzy ilość DNA, na stęp -
ny mie sza z od czyn ni ka mi w od -
po wied niej ko lej no ści, a w koń -
cu au to ma ty, któ re pro du ku ją
pro fil ge ne tycz ny. Wszyst ko to
jest zauto ma ty zo wa ne.

PAP: Ostat ni etap to jest
iden ty fi ka cja?

TK: W ostat nim eta pie też
jest po trzeb ny bie gły, bo sa me
wy ni ki są ma ło sa tys fak cjo nu ją -
ce dla sę dzie go czy pro ku ra to ra.
Bie gły mu si stwier dzić, czy uzy -
ska ne ce chy ge ne tycz ne pa su ją
do ma te ria łu po rów naw cze go.
Je że li wy ni ki są róż ne, wów czas
pi sze ze 100-proc. pew no ścią, że
to nie jest ten czło wiek.

Je że li śla dy są zgod ne z pro fi -
lem po dej rza ne go, to trze ba
okre ślić praw do po do bień stwo
wy stą pie nia tych cech w po pu la -
cji. My ba da my 15 cech DNA,
a DNA ma mi liar dy ta kich cech.
Mo że to ozna czać, że to jest DNA
te go czło wie ka al bo, że zgod -
ność jest przy pad ko wa, co czę -
sto pod no szą obroń cy. Je że li jed -
nak stwier dzi my, że szan sa
na spo tka nie dru gie go czło wie -
ka o ta kim sa mym ze sta wie 15
cech ge ne tycz nych jest jak

1:180 mld osób, to zna czy, że
jest ab so lut nie ma ło praw do po -
dob ne, że ktoś in ny zo sta wił ten
ślad. I jest to bar dzo moc ny do -
wód.

PAP: Mo że Pan opo wie -
dzieć o ja kichś naj cie kaw -
szych spra wach?

TK: Nie chciał bym ni ko go in -
stru ować, ale mie li śmy spra wę
za bój stwa, gdzie spraw ca wy rzu -
cił za krwa wio ną odzież, ale bu ty
za pa sto wał i zo sta wił. Oka za ło
się, że we wnątrz sznu ró wek zo -
sta ły śla dy krwi ofia ry, któ ra zo -
sta ła bru tal nie po bi ta i sko pa na.
Mie li śmy kon struk to ra bom by,
któ ry zo sta wił swo je śla dy na ka -
blach. Zaj mo wa li śmy się też opi -
sy wa ną przez me dia spra wą
iden ty fi ka cji szcząt ków, wy ko pa -
nych nie da le ko Kra ko wa. Tam
do ty po wa nia oprócz pro fi lu ge -
ne tycz ne go zo sta ły za sto so wa ne
tech no lo gie por tre to wa nia wy -
glą du ze wnętrz ne go, bo my
na pod sta wie ge nów sta ra my
się ty po wać ko lor oczu i wło -
sów....

PAP: Pań stwo prze cież
usta la li ście ko lor oczu Ko per -
ni ka i gen. Si kor skie go!

TK: Tak, usta la li śmy ko lor

oczu Ko per ni ka, Si kor skie go. Co
do Ko per ni ka to trud no jest
stwier dzić, ja ki miał ko lor oczu,
bo nie ma por tre tów i wia ry god -
nych prze ka zów, ale ana li -
za wska zu je, że by ły nie bie skie.
Ale u gen. Si kor skie go moż -
na zna leźć po twier dze nie, że to
co wy ka za li śmy zga dza się ze
sta nem fak tycz nym – miał nie -
bie skie oczy.

PAP: To jest me to da opra -
co wa na w Pań skiej pra cow -
ni?

TK: W ba da niach do ty czą -
cych ty po wa nia ko lo ru oczu i wy -
glą du ze wnętrz ne go współ pra -
cu je my z Cen trum Era smu sa
w Rot ter da mie oraz Uni wer sy te -
tem Ja giel loń skim. W wy ni ku
tych ba dań zo stał opra co wa ny
i opu bli ko wa ny test do sto so wa -
nia w na ukach są do wych – słu -
żą cy do okre śla nia ko lo ru oczu
i wło sów na pod sta wie ba dań
ge ne tycz nych.

Bie rze my te raz udział w ba da -
niach, w któ rych bę dzie my sta -
rać się zna leźć me to dę okre śla -
nia wie ku na pod sta wie ba dań
ge ne tycz nych. Sam pro fil ge ne -
tycz ny okre śla płeć. Wiek oso by,
z ma łym mar gi ne sem błę du, za -
wę zi po szu ki wa nia, po dob nie
jak ko lor oczu i wło sów.

PAP: Ile osób pra cu je
w pra cow ni i ile po wsta je
w niej eks per tyz?

TK: W pra cow ni pra cu je te -
raz 10 osób, wy ko nu je my 900
eks per tyz rocz nie, ale te eks -
per ty zy są róż ne, nie któ re to je -
den do wód, a nie któ re to kil ka -
set do wo dów rze czo wych. Do ty -
czą one róż no rod nych spraw,
od wła mań do po waż nych za -
bójstw grup ma fij nych – to od 7
tys. do 9 tys. śla dów rocz nie.
Trze ba ta ki ślad za bez pie czyć,
pod dać wie lo eta po wej ana li -
zie, wy ge ne ro wać je go pro fil
ge ne tycz ny i po tem po rów nać
do ma te ria łu po rów naw cze go.
Pa trząc na ilość spraw, na sze
la bo ra to rium jest jed nym z naj -
więk szych w Pol sce.

Sa mo uzy ska nie pro fi lu nie
na strę cza pro ble mu, tyl ko po -
tem trze ba to zin ter pre to wać,
na pi sać opi nię i pod pi sać ją wła -
snym na zwi skiem. Jest to du ża
od po wie dzial ność; to jest ta
stro na na szej pra cy, któ rą nie
każ dy jest w sta nie wy trzy mać,
po nie waż po dej mu je się de cy -
zje, któ re ma ją wpływ na ludz ki
los. Trze ba po tem w są dzie sta -
nąć twa rzą w twarz i umieć się
obro nić.

ROZ MA WIA ŁA AN NA PA SEK

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / GUILLERMO STORTONI

FOT. STOCK. XCHNG / OVE TØPFER

FOT. STOCK. XCHNG / RACHEL GILMORE
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Już 27 wrze śnia 2013 ro ku
w klu bie Pa ard van Tro je
w Ha dze wy stą pi zna ny ze -
spół KULT.

Pa ard van Tro je
The Ha gue
Prin se gracht 12
2512 GA The Ha gue
www.pa ard.nl

bi le ty w przed sprze da ży:
26.50 €

Drzwi otwar te: 18.00
Start kon cer tu: 19.00

www.buch.co.uk
www.kult.art.pl

Punk ty sprze da ży bi le tów:

De li – Pol skie De li cje,
Van Mus schen bro ek stra at

166, 2522AW Den Ha ag,
tel: +31-6-5053-3185, pon -

-pią 11.00-21.00, so b10.00-
20.00, nied 10.00-18.00,

Pierw szy Pol ski Sklep w Til -
bur gu,

Spo or dijk 74, 5018 GH Til -
burg (w AL DI),

tel: +31 647   368   794,

pon – srod  10.00 – 18.00, czw -
-pia 10.00 – 20.00,   sob 9.00-
18.00,

Mi ni Mar ket Ku buś,
Ka ten drecht se La ge dijk

191a, 3081zv Rot ter dam,
tel.+31 (0) 614732444, pon -

-sob 10.00 – 21.00,

Karcz ma Re stau ra cja Pol ska
Rij swijk se weg 369, 2516hj

Den Ha ag, Ne ther lands

Emi grant  – Sklep spo żyw -
czy,

Prins Hen drik stra at 98-104,
2518HW Den Ha ag,

wto -sob 11.00 – 20.00, nied
11.00 – 17.00,  pon – nie czyn ne

Gro szek Su per markt
ad res: Zu ider par kla an 26+28,

2574HK Den Ha ag, Zu id -Hol -
land,

Pa ard van Tro je
Prin se gracht 12, 2512 GA

Den Ha ag
Po st bus 10430, 2501 HK

Den Ha ag
tel: 070 750 34 34

TEKST/FOT.: MA TE RIA ŁY 

OR GA NI ZA TO RA KON CER TU

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

l OR DER PIC KER. 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:, do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go, nie miec kie go bądź ho len -
der skie go, do świad cze nie
na po dob nym sta no wi sku. Za -
in te re so wa ne oso by pro si my
o kon takt: 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 As si stent be he er der van
een gro te wo on lo ca tie (>150
per so nen) No ord Hol land. In
deze func tie zorg je er sa men
met de ho ofd be he er der vo or
dat het com plex en omlig gen -
de ter re in ne tjes is. De da ge lijk -
se ta ken be sta an uit: Con tact
heb ben met de be wo ners.
Scho on ma ken pu blie ke ru im -
tes. On der ho ud tu in. Wij vra -
gen: Be he er sing van Po ols en
Ne der lands. Je wilt wo nen op
de te be he ren lo ca tie. Kan met
men sen omga an. Het eni ge
tech ni sche ken nis. Heb je in te -
res se in deze va ca tu re stu ur
dan je CV aan: jwm@nl -
-jobs.com

l Be ton tim mer man. Valk
Uit zend bu re au po szu ku je osób
do pra cy na sta no wi sku be ton -

tim mer man. Pra ca w Am ster -
da mie. Oso by tyl ko z re gio nu
i z do świad cze niem. cv pro szę
wy słać: an na@valk -uit zend bu -
re au.nl

l Pra ca – szu kam: Ma larz
szu ka pra cy Den Ha ag. Wi tam
szu kam pra cy od za raz ja ko
ma larz. Po śia dam du że do -
świad cze nie Tel 0686434086

l Eks pe dient ka. Za trud nię
eks pe dient kę do pol skie go
skle pu w Den Bosch. Pra ca
na pe łen etat, mi le wi dzia ne
do świad cze nie w pra cy w han -
dlu i pod sta wo wa zna jo mość j.
ho len der skie go. Pro szę o kon -
takt na nr te le fo nu Za trud nię
eks pe dient kę do pol skie go
skle pu w Den Bosch. Pra ca
na pe łen etat, mi le wi dzia ne
do świad cze nie w pra cy w han -
dlu i pod sta wo wa zna jo mość j.
ho len der skie go. Pro szę o kon -
takt na nr te le fo nu
0613319641

PRACA

l Usłu gi – kom pu te ry:
Stro na WWW za nie du że pie -
nią dze. Pro fe sjo nal na stro -
na WWW za ma łe pie nią dze?
A jed nak. U mnie pła cisz tyl ko
za pro jekt i wy ko na nie stro ny
oraz zdjęć. Prze cho wa nie
na mo im ser we rze, ob słu ga
tech nicz na i do radz two jest
za FREE. Je śli chcesz prze cho -
wać ją na in nym ser we rze niż
mój nie ma pro ble mu. Do sta -
jesz w peł ni edy to wal ny pro jekt
z gra fi ką wraz z prze nie sie niem
praw au tor skich na Two ją oso -
bę. Je stem ab sol wen tem Wyż -
szej Szko ły In for ma ty ki w Ło dzi
oraz Pry wat ne go Stu dium Fo to -
re por te rów w Ło dzi. W Pol sce
two rze niem stron WWW zaj -
mu ję się już bli sko 10 lat.
W kra ju „wia tra ków i tu li pa -
nów” znacz nie kró cej. Od nie -
daw na miesz kam i pro wa dzę
fir mę o pro fi lu IT w Ha dze. Ofer -
tę kie ru ję głów nie do osób pro -
wa dzą cych jed no oso bo we ma -
łe fir my lub śred nie przed się -
bior stwa któ rzy chcą za ist nieć
w sie ci, nie wiel kim na kła dem
kosz tów, Ofer ta obej mu ję: Wy -
ko na nie stro ny, pro jekt lo go ty -
pu Two jej fir my, Wy ko na nie se -
sji fo to gra ficz nej do ty czą cej te -
ma ty ki two rzo nej stro ny (fo to -
gra fią zaj mu ję się pro fe sjo nal -
nie nie ama tor sko), Umiesz cze -
nie i prze cho wa nie stro ny
na VPS’ie (do me nę mu sisz wy -
ku pić sam – oczy wi ście je śli
chcesz do ra dzę w te ma cie i po -
mo gę), Do radz two w za kre sie
two rze nia tre ści i opi sów
do stron pod rzęd nych. (Wie lo -
let nie do świad cze nie w two rze -
niu stron o róż nej te ma ty ce),
Do radz two w za kre sie sza ty
gra ficz nej. Fi na li za cja pro jek tu
za koń czo na wy sta wie niem ho -
len der skiej fak tu ry VAT. Je śli je -
steś za in te re so wa ny za dzwoń,
+31 685 217 074

l Im pre zy/Wy da rze nia:
New Ma vis Bar. New Ma vis
BAR w Den Ha ag (LO OS DU IN -
SE KA DE 737) ZA PRA SZA
Wszyst kich bar dzo ser decz nie
na im pre ze w kaz dy pia tek i so -

bo te, dar mo we piw ko na wej -
sciu oraz WE LCO ME DRINK dla
Wszyst kich Pan. W kaz da
ostat nia so bo te mie sia ca im -
pre za do 5:00 ra no... ZA PRA -
SZA MY BAR DZO SER DECZ -
NIE:):) im pre zo wy kli mat za -
pew nia pol ski DJ

l Skle py: Pol ska pie kar nia
w Rij swijk ser decz nie za pra sza
do swo je go fir mo we go skle pu
przy ul. Scho ol stra at 18, 2282
RD Rij swijk. Po sia da my sze ro ki
asor ty ment chle ba m. in. tra dy -
cyj ny, żyt ni, ra zo wy, ce bu lo wy.
Po za tym ofe ru je my w sprze da -
ży in ne pod sta wo we pol skie
pro duk ty spo żyw cze. Za pra sza -
my w pn/śr 12.00-18.00, we
wt/czw 11.00-18.00, w pt.
10.00-18.00 i w so bo ty
od 09.00-16.00. SER DECZ NIE
ZA PRA SZA MY:)

l Sprze dam – róż ne: CY -
FRO WY POL SAT LUB NC+! TYL -
KO U NAS ZA MO WISZ ON LI NE!
DE KO DE RY I DO STA WA GRA -
TIS! WI TA MY W POL SKA TV!
U nas za mo wisz te le wi zję Cy fro -
we go Pol sa tu lub NC+ bez wy -
cho dze nia z do mu. Za mów
i ocze kuj na ku rie ra z two ja te -
le wi zja Jak za mó wić? Po pro stu
wejdź na stro ne www.pol -
skatv.nl i za mów! Z pa kie tem
przy cho dzi rów nież in struk cja
mon ta żu, dzię ki te mu klient
jest w sta nie sam za mon to wać
te le wi zję, bez po trze by po trze by
po no sze nia do dat ko wych kosz -
tów. Jed no cze śnie je śli klient
chce mo że my wy słać mon te ra.
Po zdra wia my POL SKA TV. PRA -
CU JE MY 7-DNI W TY GO DNIU
OD 8-22. Tel:+31626244625;
www.pol skatv.nl, E -ma il:
sklep@pol skatv.nl; Sky pe: Pol -
skaTv

l Usłu gi – re mon ty: PRO -
FE SIO NAL NE USŁU GI RE MON -
TO WO - BU DOW LA NE TA NIO
SO LID NIE I PEW NIE SPRAWDŹ
NAS SAM! WI TAM WSZYST -
KICH OD WIE DZA JĄ CYCH NA -
SZE OGŁO SZE NIE JE STE ŚMY
POL SKĄ FIR MĄ BU DOW LA NĄ

ŚWIAD CZĄ CĄ WSZEL KIE
USŁU GI ZWIĄ ZA NE Z RE MON -
TA MI W HO LAN DII! KON TAKT
0644 785 797 sprawdź nas
sam!! TYN KI GIP SO WE, HY -
DRAU LI KA, ELEK TRY KA, ROZ -
BU DO WY JAK I PRZE BU DO WY,
RE NO WA CJE DRZWI I OKIEN,
WY MIA NA DRZWI, OKIEN, PCV
ALU, DREW NO, RO LE TY WE -
WNĘTRZ NE, ZE WNĘTRZ NE
I AN TYW ŁA MA NIO WE. JE STE -
ŚMY SO LID NĄ I SPRAW DZO NĄ
FIR MĄ Z DU ŻYM DO ŚWIAD -
CZE NIEM. LI CZY SIĘ DLA NAS
ZA DO WO LO NY I USA TYS FAK -
CJO NO WA NY KLIENT tel. 0644
785 797

l Skle py: SO SNA POL SKI
SKLEP w LE IDEN Z A P R A S
Z A M Y!!! NO WE GO DZI NY
OTWAR CIA NA SZE GO POL -
SKIE GO SKLE PU SO SNA w LE -
IDEN: 10.00 – 20.00 od wtor ku
do so bo ty, 12.00 – 20.00 w po -
nie dzia łek i w nie dzie lę. U nas
znaj dziesz pro duk ty bez któ -
rych nie mo żesz się obejść ży -
jąc w Ho lan dii:) POL SKIE PIE -
CZY WO: chleb, chał ka, pącz ki,
droż dżów ki., PYSZ NE POL SKIE
SER NI KI, MA KOW CE... POL SKI
NA BIAŁ: ma sło, se ry, śmie ta -
na... POL SKIE SŁO DY CZE: Pta -
sie Mlecz ko, Mi chał ki... POL -
SKIE NA PO JE, POL SKIE PRO -
DUK TY DLA DZIE CI, POL SKIE
GA ZE TY, I wie le, wie le in nych
pol skich pro duk tów. Z A P R
A S Z A M Y!!! TRA FISZ NA
PEW NO: Lam mer markt 102
w Le iden (du ży par king) tel:
616 808 133. Z NA MI KAŻ DE -
GO DNIA TYL KO PO POL SKU...
Do łacz do nas na Fa ce bo ok 

l Sprze dam – róż ne:
Sprze dam od żyw ki firm Trec
oraz Olimp ce ny niż sze niż
na al le gro Je stem przed sta wi -
cie lem po sia dam ca ły asor ty -
ment!! tel 684 356 678 lub
ma te uszg2@in te ria.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Gdy w paź dzier ni ku ubie głe -
go ro ku skra dzio no kil ka ob -
ra zów z rot ter dam skie go mu -
zeum nikt nie przy pusz czał,
że hi sto ria ta bę dzie mia ła
tak nie ocze ki wa ne za koń -
cze nie.

Zwy kle po ta kiej kra dzie ży są
sta wia ne w stan go to wo ści służ -
by po li cyj ne ca łe go świa ta zaj -
mu ją ce się tro pie niem za gi nio -
nych dzieł sztu ki. Ob ser wu je się
wszyst kie ofi cjal ne i nie ofi cjal ne
au kcje, prze słu chu je się zna nych
han dla rzy dzieł sztu ki, in wi gi lu je
się nie le gal ną sprze daż za byt ko -
wych pre cjo zów. 

Jed nak tym ra zem by ło zu peł -
nie ina czej. Kil ka dni te mu ru -
muń ska eki pa do cho dze nio wo -
-śled cza ogło si ła, że w po pie le
z pie ca wiej skie go do mu na pro -
win cji ru muń skiej od kry ła śla dy
ob ra zów olej nych. We zwa ny
na miej sce ze spół ba daw czy
kon ser wa to rów dzieł sztu ki
stwier dził, że są to nie do pa lo ne
szcząt ki ob ra zów skra dzio nych
w Rot ter da mie. 

By ło to sie dem ob ra zów o sza -
cun ko wej war to ści po nad 18
mln eu ro na ma lo wa nych m. in.
przez Mo ne ta, Ma tis se'a, Pi cas -
sa i Gau gu ina. Ma lo wi dła by ły
eks po no wa ne w Kun sthal w Rot -
ter da mie i by ły czę ścią wy sta wy
„Avant -Gar des”, w któ rej skład
wcho dzi ło 150 dzieł z pry wat nej
ko lek cji. Po mi mo no wo cze -
snych, elek tro nicz nych za bez pie -
czeń do ko na no tak zu chwa łej
kra dzie ży. 

Jed nak zło dzie je nie mo gąc
sprze dać ob ra zów po sta no wi li je
ukryć w wsi Car ca liu w do mu ro -
dzin nym jed ne go z nich. W cza -
sie ich nie obec no ści w do mu,
mat ka głów ne go po dej rza ne go
chcąc za trzeć śla dy prze stęp -

stwa po sta no wi ła ob ra zy spa lić.
Gdy na miej sce przy by ła po li cja
już ni cze go nie da ło się ura to -
wać. 

I tak mi lio ny ule cia ły z dy -
mem.

TO MASZ RA DZI WIŁŁ

Miliony uleciały z dymem

FOT. STOCK. XCHNG / MAREK BERNAT
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– Wy star czy spoj rzeć na zdję -
cia z cza sów mię dzy wo jen -
nych by zo ba czyć jak wy glą -
dał Sta ry Ry nek, wy peł nio ny
han dlu ją cy mi ludź mi, bę dą cy
miej scem spo tkań, spo łecz -
nych in te rak cji. Po wro tu
do tych cza sów nie ma, ale
mo że my do te go okre su swo -
bod nie na wią zy wać – mó wi
Ewa Sznej der z urzę du miej -
skie go w Łom ży.    

W so bot nie przed po łu dnie
na Sta rym Ryn ku w Łom ży czas
się za pę tlił. Dzień tar go wy. Wo -
kół pla cu roz sta wio ne stra ga ny
z rę ko dzie łem, sztu ką i re gio nal -
ny mi wy ro ba mi. Znaj dzie się coś
dla du szy i cia ła. Sce ne ria in -
na niż na zdję ciach z mię dzy woj -
nia, nie ma fur ma nek, wo zi wo -
dów, świe żo opra wio ne go dro biu
i ryb, ale two rzy się spo łecz ny kli -
mat zbli ża ją cy lu dzi.  

– To świet na ini cja ty wa, jest
mi ła at mos fe ra, cie ka we wy ro by
i do te go pie czo ło wi cie wy ko na -
ne – twier dzi Ania, któ ra na jar -
mark przy szła z sied mio let nią
cór ką. Zu zia po dą ża szla kiem
swo ich kon su menc kich upodo -
bań i pod cho dzi do stra ga nu
z lal ka mi, jej oczy sze ro ko się
otwie ra ją na wi dok ko lo ro wych
ku kie łek: – Bar dzo mi się po do -
ba ją – mó wi nie śmia ło dziew -
czyn ka, a obok niej usta wia się
dłu ga ko lej ka ro dzi ców z dzieć -
mi. Sto ją ca obok Ola do rzu ca re -
zo lut nie: – Faj ne, bo ręcz nie szy -
te.

Lal ki kosz tu ją po mię dzy 15
a 80 zło tych, ce na nie jest wy gó -
ro wa na bio rąc pod uwa gę na -

kład i sta ran ność pra cy.
– Du że lal kę szy ję je den

dzień, cza sem dłu żej, wszyst ko
za le ży czy po sia dam spój ną kon -
cep cję, go to wy pro jekt w wy -
obraź ni – mó wi Ja ni na No wac ka
z Le gio no wa.

Wy obraź ni pa ni Ja ni nie moż -
na po zaz dro ścić: każ da lal ka
jest in na, ich stro je to re wia mo -
dy i jest w ku kieł kach nie sa mo -
wi ta na tu ral ność, mięk kość ma -
te ria łu, lek kość wy koń cze nia.
Wszyst ko to spra wia, że ro dzi ce
i dzie ci mo gą ode tchnąć od pla -
sti ko wej tan de ty, se ryj nie pro du -
ko wa nych za ba wek.

– Za czę ło się od mo jej wnucz -
ki, pierw sza lal ka by ła dla
niej – wspo mi na Ja ni na. – Przez
trzy dzie ści pięć lat pra co wa łam
ja ko po li graf i na resz cie mo gą
ro bić to, co lu bię. Mam uzdol nio -
ne cór ki, któ re mi bar dzo po ma -
ga ją w pra cy nad ku kieł ka mi.

Nie da le ko „Szma cian ko we -
go Do mu” po dzi wiać mo że my
sło necz ne, akry lo we i olej ne
pej za że. Dziś jed nak po go da
nie sprzy ja ma lar ce Ka ta rzy -
nie Ko strze bie. Czę sto kro pi
deszcz. Po chwi li wy cho dzi
słoń ce, ale tyl ko na kil ka na -
ście mi nut. Ob ra zy trze ba nie -
ustan nie od kry wać i przy kry -
wać fo lią, że by nie ule gły
znisz cze niu.

– Ma lu ję hob by stycz nie, wy -
sta wiam swo je pra ce w Ga le rii
N. Płó cien jest co raz wię cej. Sta -
ram się je sprze da wać. Dzię ki te -

mu mo gę za ro bić na szta lu gi,
pędz le, far by, blejt ra my. – mó wi
ma lar ka z Je dwab ne go.

Pi wo spod Grun wal du 

Ka pry śna po go da nie od stra -
szy ła miesz kań ców Łom ży, gdy
za czy na pa dać ukry wa ją się
przed desz czem pod fi la ra mi po -
bli skich ka mie ni czek. Wy star czy
jed nak, że na chwi lę wyj dzie
słoń ce i za raz ro bi się gwar no
na pla cu. W tle roz mów i han dlo -
wej wy mia ny sły chać przy śpiew -
ki kur piow skiej ka pe li. Naj więk -

szą po pu lar no ścią cie szy się to,
co po cią ga ło i na szych sło wiań -
skich przod ków – ja dło oraz
trun ki.

– Pi wa nie pa ste ry zo wa ne,
nie fil tro wa ne, sma ko we, mio do -
we, kar me lo we, tra dy cyj ne ja -
sne. – ob ja śnia ofer tę Pa weł
Dęb ski, pra cow nik ma łe go, ro -
dzin ne go bro wa ru z Ław -
ska. – Na sze pi wo wspie ra ło pol -
ski oręż w bi twie pod Grun wal -
dem. Ro bi my al ko hol w opar ciu
o „od grze ba ne” re cep tu ry jesz -
cze z cza sów, gdy Ławsk zdo by -
wał pra wa miej skie.

Pan Pa weł w at mos fe rze żar -
tu opi su je ze bra nym klien tom
etos pol skie go ry cer stwa: – Le -
szek Bia ły na apel pa pie ża Ho -
no riu sza III o wy ru sze nie na kru -
cja tę od mó wił, gdyż je go żo łą -
dek nie tra wił in ne go trun ku niż
pi wo i miód. Gdy by nie za mi ło -
wa nie do pi wa Je ro zo li ma
do dziś by ła by na sza.

„Zło żo ny cho ro bą, po pły nąć
do Zie mi Świę tej nie mo gę,
zwłasz cza iż z po wo du przy pa -
dło ści w na tu rę cia ła wy mie rzo -
nej, ani pi wa, ani pro stej wo dy
pić nie mo gę, przy zwy cza jo nym

tyl ko pi wo, względ nie miód
pić” – na pi sał w li ście do pa pie -
ża pol ski ksią że.

„Ni cze go mi, pro szę pa na, tak
nie żal jak por ce la ny”

Im bar dziej cy wi li za cja po -
dą ża w kie run ku stan da ry za cji
i ma so wej pro duk cji, tym więk -
sza na ra sta w lu dziach tę sk no -
ta za ręcz nie wy koń czo ny mi,
na tu ral ny mi przed mio ta mi,
za drew nem, lnem, gli ną. Tę sk -
no ta ta obar czo na jest pew -
nym pa ra dok sem, któ ry do -
sko na le wy ra ża nie miec kie
przy sło wie: „każ dy chce po wró -
cić do na tu ry, o ile moż -
na do niej do je chać sa mo cho -
dem”. Po szu ku je my jak naj ła -
twiej sze go do stę pu do dóbr
kul tu ry, świa ta przy ro dy, rę ko -
dzie ła. Nie miec ka mak sy ma
nie za wsze ma jed nak za sto so -
wa nie, dru gi człon po wie dzon -
ka za wo dzi w przy pad ku dys -
ku sji o oży wie niu łom żyń skiej
sta rów ki. Prze py chan ki słow ne
trwa ją od lat, a w ostat nim
cza sie kon cen tru ją się na pro -
ble ma ty ce „bra ku miejsc par -
kin go wych”. Jar mark Roz ma -
ito ści po ka zał, że brak par kin -
gów nie od stra szył miesz kań -
ców przed przy by ciem. Wy star -
czył po mysł, na wią za nie do tra -
dy cji ku li nar nych i rę ko dziel ni -
czych. Po trze bo wa li śmy „por -
ce la ny”, o któ rej w jed nym
z wier szy pi sał Cze sław Mi łosz.
Na wet, je śli w na tło ku co dzien -
nych zda rzeń nie za sta na wia -
my się nad tym, to pod świa do -
mie szu ka my twór czo ści. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 10

9Polska

12-let nia miesz kan ka Lub -
na, Klau dia Za jąc ura to wa ła
kil ku let nie go chłop ca, któ ry
po pły nął za pił ką i za bar dzo
od da lił się od brze gu. 

Klau dia jest bar dzo skrom -
na i cięż ko by ło ją na mó wić, że -
by opo wie dzia ła o swo im bo ha -
ter skim czy nie. Uwa ża zresz tą,
że nie zro bi ła ni cze go nie zwy kłe -
go. 

Do zda rze nia do szło 22 czerw -
ca przy pla ży w Lub nie. 

– Nad je zio ro po szłam z ma -
mą. By ło tam mnó stwo lu dzi, by -
ło bar dzo gło śno i pa no wa ło za -
mie sza nie, jak to na pla ży – opo -
wia da. – Od pły nę łam od brze gu
w ta kim du żym ko le, w któ rym
się sie dzi. W tym miej scu nie
mia łam już grun tu. Do strze głam
chłop ca, któ ry wo łał o po moc
i trzy mał się pił ki od ko szy ków ki.
Kie dy już się do nie go zbli ża łam,
usły sza łam, że lu dzie coś krzy -
czą. Roz po zna łam głos mo jej
ma my, któ ra wo ła ła, że bym go
ra to wa ła. Chwi lę po tym by łam
przy nim, on zła pał się ko ła,
a po chwi li do pły nę ła już je go
ma ma. 

Jak re la cjo nu je Klau dia, za re -

ago wa ła od ru cho wo, nie my śla -
ła, czy to mo że być dla niej nie -
bez piecz ne, li czy ło się tyl ko to,
że chło piec po trze bu je po mo cy.
Sie bie uwa ża za nie złą pły wacz -
kę, ma kar tę pły wac ką i uczy ła
się ra to wać to ną cych. Z opo wia -
da nia Klau dii wy ni ka, że chło -
piec mógł mieć oko ło sied miu

lat i nie był miesz kań cem Lub -
na. 

Klau dia Za jąc jest uczen ni cą
Szko ły Pod sta wo wej w Kar si bo -
rze. Na uczy cie le są z niej bar dzo
dum ni i to oni po in for mo wa li nas,
cze go do ko na ła ich wy cho wan ka. 

(ZB)

ŹRÓ DŁO: EXTRA WAŁCZ

25 lip ca przy pa da Dzień Bez -
piecz ne go Kie row cy. Pa tro -
nem wszyst kich kie row ców
jest św. Krzysz tof, dla te go
po wstał po mysł ob cho dze nia
te go dnia, ja ko Dnia Bez -
piecz ne go Kie row cy. Ini cja ty -
wa zo sta ła pod ję ta przez kra -
jo we Dusz pa ster stwo Kie -
row ców, któ re współ pra cu je
z Kra jo wą Ra dą Bez pie czeń -
stwa Ru chu Dro go we go oraz
kie row cy raj do we go Krzysz -
to fa Ho łow czy ca, za ło ży cie la
fun da cji „Kie row ca Bez -
piecz ny”.

W Dniu Św. Krzysz to fa, pa tro -
na kie row ców, po li cja ape lu je
o ostroż ną i roz waż ną jaz dę
na co dzień, aby wszyst kim
po pol skich dro gach po dró żo wa -
ło się bez piecz niej. Do ta kich
naj częst szych prze wi nień mo że -
my wła śnie za li czyć jaz dę bez za -
pię tych pa sów bez pie czeń stwa,
czy ko rzy sta nie z te le fo nów ko -
mór ko wych. Spe cja li ści twier -
dzą, że roz ma wia jąc przez te le -
fon ła two stra cić pa no wa nie
nad po jaz dem. Po nad to nad -

mier na pręd kość i bra wu ra
na dro dze do pro wa dza do wie lu
nie przy jem nych zda rzeń.

Więk szość osób uwa ża, że
pro ble my wy pad ków ich nie do -
ty czą. Nic bar dziej myl ne go. Każ -
dy uczest nik ru chu po wi nien
mieć się na bacz no ści i ro bić
wszyst ko, aby unik nąć nie przy -
jem ne go zda rze nia. Bez pie czeń -

stwo na dro dze to też od po wie -
dzial ność za in nych. 

Bra wu ra i nad mier na pręd -
kość to nie je dy ne za gro że nia
na dro dze. Dla te go do ak cji Bez -
piecz ne go Kie row cy co ro ku włą -
cza się  rów nież In spek cja Trans -
por tu Dro go we go i Izba Cel na.

ŹRÓ DŁO: EXTRA KIEL CE

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

FOT. STOCK. XCHNG / KON RAD BA RAN SKI

Bo ha ter ski czyn Klau dii

FOT. STOCK. XCHNG / FE IKJE ME EUW SEN

FOT. STOCK. XCHNG / ROBERT LINDER

Jar mark Roz ma ito ści
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Cza sem za pa mię ta ne ob ra zy
z lat dzie ciń stwa spra wia ją, że
ręcz nie wy ko na ne mi sy, fi li żan -

ki, dzban ki przy po mi na ją te,
któ re wi dzie li śmy w do mu bab -
ci i dziad ka. Na ca le szczę ście
na szą wy obraź nię kształ tu je
nie tyl ko kul tu ra se ryj nej pro -

duk cji, po pu lar na „chińsz czy -
zna”, ale tak że efe me rycz ne
ob ra zy utrwa lo ne w pa mię ci,
na kli szach zdjęć, czy wresz cie
we wspo mnie niach lu dzi star -

szych. Tę sk ni my za prze szło -
ścią, do bra mi kul tu ry, „por ce la -
ną”, jak Mi łosz. Mo że to wła -
śnie twór czość sta nie się pa na -
ceum na bo lącz ki zwią za ne

z oży wie niem łom żyń skiej sta -
rów ki. Ta ki lek, za apli ko wa ny
spraw nie, po sta wił by na no gi
nie tyl ko miej sco wych i przy -
jezd nych rę ko dziel ni ków, ale
też oży wił by lo kal ną spo łecz -
ność, a oko licz nym han dla -
rzom dał im puls do po szu ki wa -
nia no wej re cep ty na suk ces.
Nie za wsze stra te gia: „ku pię ta -
nio, sprze dam dro go” skut ku je.
No we two ry w po sta ci sie ci
han dlo wych ode bra ły klien tów
wła ści cie lom skle pów wo kół
sta rów ki. Prze ła mać ten im pas
mo że rę ko dzie ło, na wią za nie
do tra dy cji, za mi ło wa nie do re -
gio nal nej kuch ni, po szu ki wa -
nie to wa rów eko lo gicz nych,
zdro wych, ni szo wych. Na tym
po lu nie ist nie je kon ku ren cja
wiel kich obiek tów han dlo wych.

– Jar mark zor ga ni zo wa no by
dać upust oso bom two rzą cym
i po trze bu ją cym twór czo -
ści. – mó wi Adam Twar dow ski
z fun da cji „Czas Lo kal -
ny”. – Sprze da je my z Ewą gli nia -
ne wy ro by i or ga ni zu je my warsz -
ta ty dla osób chcą cych na uczyć
się pra cy na ko le garn car skim
oraz le pie nia w gli nie.

Efek tem pra cy Ada ma Twar -
dow skie go i Ewy Skło dow skiej
są ozdob ne fi gur ki i pięk ne na -

czy nia użyt ko we, wy pa la ne
na róż ne spo so by: mi sy, kub ki,
wa zy, czaj nicz ki, na wet „kru che”
fi li żan ki.

– Wy ko na nie tych przed mio -
tów wy ma ga odro bi ny spraw no -
ści ma nu al nej i za pa łu – mó wi
Adam. – Oso by za in te re so wa ne
warsz ta ta mi w gli nie mo gą
do mnie pi sać na ad res ad -
m79@wp.pl.

Co da lej? 

Lal kar ka Ja ni na No wac ka za -
pew nia, że na na stęp ny Jar mark
Roz ma ito ści też przy je dzie:

– Opła ca ło się, mo je ku kieł ki
cie szy ły się ogrom ną po pu lar no -
ścią. Na wet ka pry śna po go da
nie od stra szy ła miesz kań ców
przed za ku pa mi. Je rzy Li piń ski
z urzę du miej skie go po wie dział
mi, że bę dą ko lej ne im pre zy te -
go ty pu, cy klicz ne.

– Lu dzie po szu ku ją rę ko dzie -
ła, tra dy cyj nych sma ków,
a na co dzień te go nie znaj du ją.
Po sta no wi li śmy im to za pew nić.
To pierw sza ta ka im pre za, bę dą
ko lej ne.  – mó wi Ewa Sznej der,
do rad ca pre zy den ta Łom ży.

Jar mark Roz ma ito ści zor ga ni -
zo wał Urząd Miej ski w Łom ży.
Na Sta rym Ryn ku w go dzi nach
po mię dzy 11.00  a 17.00 roz sta -
wi ło swo je sto iska oko ło trzy -
dzie stu mi ło śni ków rę ko dzie ła,
sztu ki i sta ro pol skiej bie sia dy. 

JO LAN TA ŚWIĘSZ KOW SKA 

ŹRÓ DŁO: NA REW – EXTRA TY GO DNIK
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FOT. STOCK. XCHNG / KAY82

Na ukow cy z Uni wer sy te tu
Ślą skie go w Ka to wi cach z za -
do wo le niem przy ję li piąt ko -
wą de cy zję Sej mu, któ ry od -
rzu cił rzą do wy pro jekt usta -
wy do pusz cza ją cej ubój zwie -
rząt bez ogłu sza nia. Wcze -
śniej ape lo wa li o je go od rzu -
ce nie. 

„To oczy wi ście bar dzo do bra
de cy zja” – po wie dział wi ce -
prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko -
mi sji Etycz nej ds. Do świad -
czeń na Zwie rzę tach przy mi -
ni strze na uki i szkol nic twa
wyż sze go dr. hab. To masz Pie -
trzy kow ski z Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu
Ślą skie go.

„Łyż ką dzieg ciu w tej becz ce
mio du jest jed nak to, że ko -
niecz na by ła ta ka ak cja opi nii
pu blicz nej. Do brze, że po sło -
wie nie są głu si na jej głos, ale
gdy by nie mo bi li za cja oby wa -
te li, być mo że nie wi dzie li by
pro ble mu i pro jekt zo sta ły
przy ję ty. To po ka zu je, że ca ły
czas mu si my pa trzeć wła dzy
na rę ce” – do dał.

Pie trzy kow ski był jed nym
z ini cja to rów li stu otwar te go
do Sej mu RP, w któ rym na -
ukow cy i lu dzie kul tu ry opo wie -
dzie li się prze ciw ko le ga li za cji
w Pol sce za rzy na nia zwie rząt
bez ogłu sza nia. Pod czas piąt -
ko wej kon fe ren cji pra so wej
w Ka to wi cach wraz z in ny mi
na ukow ca mi Uni wer sy te tu
Ślą skie go – sy gna ta riu sza mi
li stu – przy ta czał ar gu men ty
prze ciw tej me to dzie.

We dług Pie trzy kow skie go
do pusz cze nie ubo ju by ło by
sprzecz ne z kie run kiem i ewo -
lu cją pra wo daw stwa w Pol sce,
zmie rza ją ce go w stro nę pod -
wyż sza nia stan dar dów trak to -
wa nia zwie rząt i ochro ny hu -
ma ni tar nej. „Co wię cej, sta no -
wi ła by re gres w tym pra wo -
daw stwie, co fa jąc nas do sta -
nu praw ne go gor sze go niż obo -
wią zy wał jesz cze przed II woj -
ną świa to wą” – po wie dział
pod czas kon fe ren cji.

Pie trzy kow ski do dał, że fak ty
eko no micz ne nie po twier dza ją
ka ta stro fal nych skut ków, ja kie
mia ły by do tknąć pol ską go spo -
dar kę i pol skie ‹ ‹ ‹

FOT. STOCK. XCHNG / ELLY KELLNER

Jar mark Roz ma ito ści

Naukowcy UŚ zadowoleni z odrzucenia ustawy
dopuszczającej ubój rytualny



Po kró lo wej Ho lan dii Be atrix,
któ ra prze ka za ła ber ło swo -
je mu naj star sze mu sy no wi
Wil le mo wi -Alek san dro wi,
tak sa mo zde cy do wał król Al -
bert II. 79-let ni król ogło sił
w prze mó wie niu ra dio wo -te -
le wi zyj nym, że mo nar chą
Bel gi zo sta nie je go syn, 53-
let ni Kro on prins Fi lip. Uro -
czy sto ści in tro ni za cji no we -
go kró la od by ły się 21 lip ca.
Król Fi lip I bę dzie spra wo wał
wła dzę wraz ze swo ją mał -
żon ką księż nicz ką Ma tyl dą.
Obec ny król Al bert II wraz
z kró lo wą Pa olą prze szli
na za słu żo ną eme ry tu rę.

Król Al bert II pa no wał od pra -
wie 20 lat, gdy na tro nie za siadł
po śmier ci swo je go star sze go
bra ta Bal dwi na, któ ry zmarł bez -
po tom nie w 1993 ro ku. Nim zo -
stał kró lem, Al bert no sił ty tuł
księ cia Liège i pia sto wał wie le
funk cji pu blicz nych i ho no ro -
wych. Był ho no ro wym prze wod -
ni czą cym Izby Han dlu Za gra nicz -
ne go i pre ze sem Bel gij skie go
Czer wo ne go Krzy ża. Za rzą dzał
rów nież pry wat nym ma jąt kiem
ro dzi ny kró lew skiej. W ro ku
1959 po ślu bił Don nę Pa olę Ruf -
fo di Ca la bria. Pa ra kró lew ska
ma tro je dzie ci, a naj star szy syn
ksią żę Bra ban cji Fi lip był na stęp -
cą tro nu.

Al bert II był po wszech nie sza -
no wa ny i uwa ża ny za oso bę jed -
no czą cą dwie od ręb ne kul tu ro -

wo czę ści Bel gi: fla mandz ką
i wa loń ską. To za da nie przej mie
te raz je go syn król Fi lip. Ty tuł
kró lew ski w Bel gi brzmi „Król
Bel gów”, czy li wszyst kich miesz -
kań ców Bel gii nie za leż nie
od przy na leż no ści na ro do wo -
ścio wej. Bel gia jest zlep kiem
dwóch do mi nu ją cych, róż nych
kul tu ro wo i na ro do wo ścio wo
czę ści. Kto po dró żo wał po Bel gii,
ten wie że w jed nej mó wi się
po fla mandz ku (lo kal ny dia lekt
ni der landz kie go) a w dru giej
po fran cu sku. Od ręb ność tych
czę ści jest tak da le ka, że we
fran cu sko ję zycz nych pro win -
cjach z tru dem moż na się po ro -
zu mieć po ho len der sku lub an -
giel sku. Wy ją tek sta no wi re gion
sto łecz ny Bruk se la, i nie wiel ka
część Bel gów po słu gu ją cych się
ję zy kiem nie miec kim.

No wy król Fi lip I otrzy mał
sta ran ne wy kształ ce nie i zo stał
do sko na le przy go to wa ny
do spra wo wa nia kró lew skiej
god no ści. Stu dio wał w Bel gij -
skiej Kró lew skiej Szko le Woj -
sko wej, w Oks for dzie i na Uni -
wer sy te cie Stan for da w USA.
W ro ku 1999 po ślu bił Ma tyl dę
d'Ude kem d'Acoz. Wraz z kró lo -
wą Ma tyl dą ma ją czwo ro dzie -
ci: dwie cór ki i dwóch sy nów.
Naj star sza z nich – Elż bie ta,
ma ją ca obec nie 11 lat, w mo -
men cie ob ję cia tro nu przez oj -
ca zo sta ła na stęp czy nią tro nu.
We dług obo wią zu ją ce go w Bel -
gii pra wa dzie dzi cem kró lew -
skie go ty tu łu jest naj star szy po -
to mek nie za leż nie od płci. 

Niech ży je Król Bel gów Fi lip I!

TO MASZ RA DZI WIŁŁ
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Niech ży je Król Bel gów Fi lip I!

FOT. STOCK. XCHNG / KSLYESMITH

FOT. STOCK. XCHNG / BARBARA VAN DER KEUR

Reklama

‹ ‹ ‹ rol nic two w związ ku
z za ka za niem ubo ju ry tu al ne go.

„Wszyst kie do stęp ne da ne
za rok 2013 – a przy po mnę, że
za kaz ubo ju ry tu al ne go prze -
strze ga ny i eg ze kwo wa ny jest
już od pół ro ku – wska zu ją, że
eks port mię sa z Pol ski nie tyl -
ko nie spa da, ale lek ko wzrósł.
(...) Oczy wi ście jest w tym in te -
res kil ku dzie się ciu kon kret -
nych przed się bior ców, dla któ -
rych to był bar dzo do cho do wy
biz nes, ale par ty ku lar ny in te res
kil ku dzie się ciu przed się bior -
ców trud no trak to wać na jed -
nej płasz czyź nie z tak fun da -
men tal ny mi kwe stia mi etycz -
no -kul tu ro wo -cy wi li za cyj ny mi,
jak stan dard trak to wa nia zwie -
rząt pod czas ich uśmier ca -
nia” – mó wił.

Pie trzy kow ski za zna czył, że
śro do wi ska re li gij ne, któ re ko -
rzy sta ją ze zwie rząt za bi ja nych
w ten szcze gól ny spo sób, są
w Pol sce nie licz ne. „Jest bar -
dzo nie wiel ka mniej szość ży -
dow ska i pol scy mu zuł ma nie,
to gru py rzę du kil ku ty się cy
osób. Po woj nie ubój ry tu al ny
zo stał za ka za ny po now nie
w 2002 r. bez wła ści wie żad -
nych sprze ci wów ze stro ny śro -
do wisk re li gij nych i rol ni czych.
Te go nie ro bio no w Pol sce i nie
by ło po wo dów się sprze ci wiać.
Po tem zo stał cich cem, pół le -
gal nie do pusz czo ny roz po rzą -
dze niem mi ni stra rol nic twa,
roz wi nął się biz nes eks por to wy
i pró ba przy wró ce nia sta nu
wcze śniej sze go spo ty ka się
z wiel kim opo rem w imię rze -

ko mo za gro żo nych wol no ści re -
li gij nych” – mó wił Pie trzy kow -
ski.

„Wzglę dy etycz ne nie po win -
ny do pusz czać ubo ju ry tu al ne go,
kie dy bez ogłu sza nia na ra ża my
na nie po trzeb ne cier pie nia zwie -
rzę ta, któ re są pod da wa ne ta -
kie mu ubo jo wi. Żad ne ra cje nie
uspra wie dli wia ją ta kie go po stę -
po wa nia” – po wie dział rek tor
Uni wer sy te tu Ślą skie go, prze -
wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to -
rów Aka de mic kich Szkół Pol -
skich prof. Wie sław Ba nyś.

Eko log prof. Piotr Sku ba ła
przy po mniał, że ba da nia na -
uko we po twier dzi ły ogrom ne
cier pie nie zwie rząt pod czas za -
rzy na nia bez ogłu sza nia oraz
wcze śniej sze go od wra ca nia
ich do gó ry no ga mi. „Ży je my

w cza sach re wo lu cji etycz nej,
kie dy pra wa zwie rząt wy raź nie
się zmie nia ją, sta je my się lep -
si ja ko lu dzie, a mu si my się
zma gać w na szym kra ju z po -
sta wa mi lu dzi, któ rzy chcą nas
bar dzo wy raź nie cof nąć. Tłu -
ma cze nie, że in na for ma
śmier ci też wy wo łu je cier pie -
nie to oczy wi ście praw da, ale
chce my ogra ni czyć to zbęd ne
cier pie nie, na ile się da. Tłu ma -
cze nie, że ja też cier pię, że
wszy scy cier pi my, to ro zu mo -
wa nie na po zio mie chłop -
ka – roz trop ka. Nie po win no
mieć miej sca w roz mo wie mię -
dzy na mi w dzi siej szych cza -
sach” – po wie dział.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
FOT. STOCK. XCHNG / JORGE VICENTE



Świa dek prze stęp stwa
z uży ciem bro ni sku pia się
na niej tak bar dzo, że nie
za pa mię tu je już in nych
szcze gó łów, np. twa rzy czy
ubra nia prze stęp cy. To
efekt wy kształ co ne go
w ewo lu cji me cha ni zmu
„walcz al bo ucie kaj” – wy -
ja śnia PAP psy cho log Ju li -
ta Ma le szew ska. 

Ra por ty ame ry kań skie go
De par ta men tu Spra wie dli wo -
ści i Se na tu Sta nów Zjed no czo -
nych po ka zu ją, że nie pra wi dło -
wa iden ty fi ka cja po dej rza ne go
przez świad ków zda rze nia,
wpły nę ła na po nad 70 proc.
nie słusz nych ska zań. Świad ko -
wie jed nak rzad ko świa do mie
zmy śla ją. Dla cze go na sza spo -
strze gaw czość i pa mięć tak
bar dzo nas za wo dzi?

Du że zna cze nie ma ele -
ment za sko cze nia, zwy kle nie
je ste śmy przy go to wa ni na to,
że mo że my się stać świad ka -
mi prze stęp stwa. W prze stęp -
stwach z uży ciem bro ni pal -
nej de cy du ją cą ro lę od gry wa
zja wi sko zo gni sko wa nia
na bro ni. Oka zu je się, że kie -
dy prze stęp ca wy ko rzy stu je
broń, świad ko wie sku pia ją
się przede wszyst kim na niej.
Ob ni ża się ich zdol ność do za -
pa mię ty wa nia in nych szcze -
gó łów zda rze nia.

„To wy kształ co ny w ewo lu cji
me cha nizm +walcz al bo ucie -
kaj+. Sku pia my się naj bar dziej
na czymś, co nam za gra ża,
od cze go za le ży na sze ży cie,
a na in ne waż ne do zi den ty fi -
ko wa nia na past ni ka szcze gó ły
nie zwra ca my już ta kiej uwa -
gi” – wy ja śnia PAP psy cho log

Ju li ta Ma le szew ska z Ko mi te tu
Ochro ny Praw Dziec ka.

We wszyst kich ro dza jach
prze stępstw – tłu ma czy spe -
cja list ka – naj więk sze zna cze -
nie od gry wa po pro stu pa mięć
świad ka. „Świad ko wie nie są
ni gdy prze py ty wa ni bez po śred -
nio po wy da rze niu. Tym cza -
sem więk szość z te go, co wi -
dzi my tra fia do na szej pa mię ci
krót ko trwa łej, a ozna cza to, że
za pi sa ne tam in for ma cje dość
szyb ko tra ci my” – za uwa ży ła.

Na wet je śli wspo mnie nia
z miej sca prze stęp stwa utrwa -
lą się w pa mię ci dłu go trwa łej,
to i tak tra fią na struk tu ry po -
znaw cze zwa ne sche ma ta mi.
Po rząd ku ją one na szą wie dzę,
do świad cze nie, a tak że uzu peł -
nia ją lu ki na szej pa mię ci i po -
ma ga ją or ga ni zo wać, nada -
wać sens zda rze niom. „Dwie
oso by ni gdy nie od two rzą iden -
tycz nie tej sa mej sy tu acji. Na -
sza pa mięć po tra fi uzu peł nić,
do po wie dzieć so bie pew ne
zda rze nia, do dać in for ma cje,
któ re czer pie my z in nych za pa -
mię ta nych hi sto rii, rów nież
tych z fil mów” – wy ja śni ła Ma -
le szew ska.

Uczest ni kom pro wa dzo nych
przez sie bie warsz ta tów po ka -
za ła kie dyś film z na pa du
na sklep spor to wy. „Po pro jek -
cji by li oni prze ko na ni, że na -
past nik ucie kał z miej sca prze -
stęp stwa, co nie by ło praw dą.
W na szych sche ma tach my ślo -
wych ma my za ko do wa ną in for -
ma cję, że z miej sca prze stęp -
stwa się ucie ka” – po wie dzia ła
roz mów czy ni PAP.

Du że zna cze nie od gry wa ją
też tzw. ukry te teo rie oso bo wo -
ści, któ ry mi się po słu gu je my.
W Sta nach Zjed no czo nych pro -
blem ten do ty ka przede
wszyst kim osób czar no skó -

rych, po nie waż czę sto tyl ko ze
wzglę du na swój ko lor skó ry są
one oskar ża ne przez świad -
ków o do ko na nie prze stęp -
stwa. W USA czę sto na past nik
ko ja rzy się z mło dym czar no -
skó rym męż czy zną. Dla te go lu -
dzie, któ rzy ma ją ukry tą teo rię
oso bo wo ści o ta kiej oso bie,
au to ma tycz nie uzna ją, że jest
ona groź na. W USA dzia ła na -
wet gru pa „Pro jekt nie win -
ność”, któ ra zaj mu je się oso -
ba mi nie win nie oskar żo ny mi.
Uda ło się jej unie win nić po -
nad 300 nie słusz nie ska za -
nych osób.

Na in ne ele men ty zwra ca ją
uwa gę ko bie ty, a na in ne męż -
czyź ni, któ rzy zna leź li się
w miej scu prze stęp stwa. „Ko -
bie ty są bar dziej ewo lu cyj nie
przy sto so wa ne do te go, aby
pa mię tać szcze gó ły zwią za ne
z twa rzą. Le piej od czy tu ją mo -
du la cję gło su, in ten syw ność
wy po wia da nia słów. Le piej za -
pa mię tu ją też in for ma cje, któ -
re umy ka ją męż czy znom: fry -
zu rę, ko lor ubra nia prze stęp -
cy” – opi sa ła psy cho log.

Z ko lei męż czyź ni le piej za -
pa mię tu ją np. in for ma cje licz -
bo we czy prze strzen ne, dzię ki
cze mu le piej opi su ją miej sce
zda rze nia. Ze wzglę du na po -
sia da ną już wie dzę (np. o sa -
mo cho dach), wię cej in for ma cji
po da dzą z miej sca wy pad ku
sa mo cho do we go.

Czy w ta kim ra zie war to
wie rzyć świad kom, sko ro po -
peł nia ją tak wie le tra gicz nych
w skut kach błę dów, a pa mięć
zbyt czę sto pła ta im fi gle?
„Świad ko wie są bar dzo do -
brym źró dłem in for ma cji,
a cza sa mi wręcz je dy nym. Dla -
te go ko niecz ne jest, aby prze -
słu chi wa li ich eks per ci, któ rzy
wie dzą, jak z ni mi roz ma -
wiać” – oce ni ła psy cho log.

Naj le piej, by świa dek jak
naj szyb ciej od mo men tu prze -
stęp stwa sam opo wie dział, co
wi dział. „Jest to oczy wi ście sy -
tu acja ide al na, bo prze cież
czę sto świad ko wie są ofia ra mi
prze stęp stwa i nie mo gą od ra -
zu ze zna wać. Je że li już ma ją
po ja wić się py ta nia, to po win ny

być to py ta nia otwar te, nie su -
ge ru ją ce” – pod kre śli ła roz -
mów czy ni PAP.

Jak ła two za su ge ro wać ko -
muś udzie le nie od po wie dzi
po ka za ło ba da nie ame ry kań -
skiej ba dacz ki Eli za beth Lo -
ftus. Prze pro wa dzi ła ona eks -
pe ry ment, w któ rym dwóm
gru pom za da no py ta nie do ty -
czą ce te go sa me go fil mu z pę -
dzą cym sa mo cho dem, któ ry
ule ga wy pad ko wi. Obie mia ły
oce nić szyb kość, z ja ką sa mo -
cho dy się po ru sza ły. Pierw szą
gru pę za py ta no o roz bi cie,
a dru gą o roz trza ska nie sa mo -
cho du. Człon ko wie dru giej gru -
py, za su ge ro wa ni py ta niem,
po da wa li wyż szą pręd kość.

Ma le szew ska wy ja śni ła, że
jest jed nak wie le sy gna łów,
któ re do świad czo ne mu eks -
per to wi mo gą zdra dzić, czy
świa dek kon fa bu lu je. „Fakt, że
świa dek się my li i po pra wia ze -
zna nia nie spra wia, że sta je się
on nie wia ry god ny. Pa ra dok sal -
nie zbyt nia pew ność swo ich ze -
znań mo że spra wić, że ta ka
oso ba bę dzie mniej wia ry god -
na” – do da ła psy cho log.

PAP – NA UKA W POL SCE, 
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Najważniejszy jest pistolet 
– wspomnienia świadków przestępstw
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Od 40 do 60 proc. osób
po 40. ro ku ży cia jest za ata -
ko wa nych przez nu żeń -
ce – nie wiel kie pa ję cza ki
z rzę du roz to czy. Mo gą one
wy wo łać u lu dzi cho ro bę skó -
ry zwa ną de mo de ko zą. Świa -
do mość pro ble mu wśród le -
ka rzy i w spo łe czeń stwie jest
jed nak ma ła. 

Choć in wa zja nu żeń ca nie da -
je cza sem żad nych lub ską pe
ob ja wy, to po ten cjal nie de mo de -
ko za (ina czej: nu ży ca – przyp.
PAP) mo że być uciąż li wa i groź -
na – prze strzegł pa ra zy to log
prof. Krzysz tof So larz ze Ślą skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
(ŚUM) w Ka to wi cach.

Nu że niec ludz ki (De mo dex
fol li cu lo rum) wy stę pu je w re jo -
nie gło wy, w to reb kach wło sów

i gru czo łach ło jo wych, gdzie
skła da ja ja, po zo sta wia swo je
od cho dy i wy lin ki, czy li po wło ki
zrzu ca ne pod czas prze cho dze -
nia do ko lej nych sta diów roz wo -
ju. Od ży wia się wy dzie li na mi
skó ry.

Po wo du je świąd, prze bar wie -
nia skó ry na po wierzch ni po licz -
ków, ata ku je to reb ki rzęs i brwi
po wo du jąc ich utra tę, a tak że za -
pa le nie brze gów po wiek. Cza sa -
mi za ata ko wa nej przez nu żeń ca
oso bie wy pa da ją wło sy, co by wa

my lo ne z ły sie niem plac ko -
wa tym. Nie mal za wsze in wa -
zja to wa rzy szy trą dzi ko wi po -
spo li te mu i ró żo wa te mu.

„Nu żeń ce to du ży pro blem
me dycz ny. Pa cjen ci by wa ją
bez rad ni. Pierw szy przy pa -
dek mia łem kil ka na ście lat
te mu. Zgło si ła się do mnie
mło da dziew czy na, któ rej wy -
pa da ły brwi i rzę sy. Wie dzia -
ła, że to mo że być nu ży ca, ja
też by łem te go zda nia, ale
kie dy wy pi sa łem kar tecz kę
do ośrod ka zdro wia z proś bą
o po bra nie ma te ria łu do ba -
dań, zo sta ła wy śmia na. Po -
wie dzia no jej, że ta kiej cho ro -

by nie ma, a oni nie wie dzą, jak
po brać ma te riał” – po wie dział
PAP prof. So larz, któ ry kie ru je
Za kła dem Pa ra zy to lo gii Wy dzia -
łu Far ma cji z Od dzia łem Me dy -
cy ny La bo ra to ryj nej ŚUM w So -
snow cu.

„Nu ży ca jest bar dzo po -
wszech ną cho ro bą in wa zyj ną,
ale ze wzglę du na ską pe ob ja -
wy by wa my lo na z róż ne go ro -
dza ju scho rze nia mi der ma to -
lo gicz ny mi o in nym pod ło żu.
Ską pe ob ja wy po wo du ją też,
że sa mi nie zwra ca my cza -
sem uwa gi na in wa zję” – do -
dał na uko wiec.

Jak za zna czył, brak świa do -
mo ści sprzy ja roz prze strze nia niu
się nu żeń ca, tym bar dziej, że za -
ra zić się jest bar dzo ła two. Ja ja
pa so ży ta roz no szą się z ku rzem,
z prą da mi po wie trza, przez do ty -
ka nie tych sa mych przed mio -
tów, co oso ba cho ra, ko rzy sta nie
z jej odzie ży, czy grze bie nia,
a tak że pod czas kon tak tów sek -
su al nych.

„Ba da nia ame ry kań skie wy -
ka za ły, że w Sta nach Zjed no czo -
nych w nie któ rych po pu la cjach
na wet bli sko 100 proc. lu dzi

po 70. ro ku ży cia ma nu żeń ca.
Czyn nik wie ku jest tu istot ny, bo
z wie kiem ta fau na się po więk -
sza, a im dłu żej ży je my, tym
dłuż szy jest czas eks po zy -
cji” – pod kre ślił prof. So larz.

Le cze nie nu ży cy po le ga
na sto so wa niu go rą cych ką pie li
z du żą ilo ścią my dła z hek sa -
chlo ro ben ze nem. Sto su je się też
bal sam pe ru wiań ski, roz two ry
spi ry tu so we pi ro ga lo lu, pi ro ka te -
chi ny, naf to lu, mie sza ni ny men -
to lo wo -kam fo ro wej oraz pre pa -
ra ty roz to czo bój cze opar te
na ben zo esa nie ben zy lu. Oso by,
któ re mia ły bli ski kon takt z cho -
rym, u któ re go stwier dzo no nu -
żeń ca, tak że po win ny zo stać
prze ba da ne.

PAP – NA UKA W POL SCE, 
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40-60 proc. ludzi po czterdziestce
zaatakowanych przez nużeńce
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Licz ba za cho ro wań
na krztu siec wzro sła nie -
mal trzy krot nie, wska zu -
ją naj now sze ba da nia
z 2012 r. Aby za ra dzić
cho ro bie, trze ba sto so -
wać przy po mi na ją ce
szcze pie nia na sto lat ków
i szcze pić do ro -
słych – mó wi li eks per ci
na kon fe ren cji po świę -
co nej krztu ś co wi. 

„W 2012 licz ba za cho ro wań
na krztu siec wzro sła nie mal trzy -
krot nie. Trze ba sto so wać szcze -
pie nia przy po mi na ją ce na sto lat -
ków i szcze pić do ro słych” – mó -
wi ła prof. An na Lu tyń ska z Na ro -
do we go In sty tu tu Zdro wia Pu -
blicz ne go – Pań stwo we go Za -
kła du Hi gie ny (NIZP -PZH) pod -
czas czwart ko wej kon fe ren cji
„Krztu siec – wciąż ak tu al ny pro -
blem zdro wia pu blicz ne go”
w War sza wie.

Z da nych Na ro do we go In sty -
tu tu Zdro wia Pu blicz ne go – Pań -
stwo we go Za kła du Hi gie ny
(NIZP -PZH) wy ni ka, że w po rów -
na niu z ro kiem po przed nim,
w ro ku 2012 licz ba za cho ro wań

na krztu siec wzro sła nie mal trzy -
krot nie (4684 oso by wo bec
1669 rok wcze śniej).

Tak znacz ny wzrost za cho ro -
wań od no to wa no nie tyl ko w Pol -
sce, ale też w in nych kra jach Eu -
ro py i w USA. „Wśród wie lu moż -
li wych przy czyn wzro stu za cho ro -
wań na krztu siec naj czę ściej wy -
mie nia ne są: krót ki czas utrzy -
my wa nia się od po wie dzi po -
szcze pien nej oraz po ja wie nie się
szcze pów pa łecz ki krztu ś ca zdol -
nych do uni ka nia re ak cji od por -
no ścio wej” – wy ja śnia ła prof. Lu -
tyń ska.

W Pol sce re ali zo wa ny jest
obo wiąz ko wy pro gram szcze -
pień prze ciw krztu ś co wi obej mu -
ją cy po da nie pię ciu da wek
szcze pion ki do 6. ro ku ży cia.
„W obec nej sy tu acji epi de mio lo -
gicz nej szcze gól nie waż ne jest
po wszech ne sto so wa nie za le ceń
szcze pień przy po mi na ją cych
wśród na sto lat ków w 14. ro ku
ży cia oraz po wta rza nie szcze -
pień u osób do ro słych co 10
lat” – mó wi ła prof. Lu tyń ska.

Prof. Ewa Au gu sty no wicz
z NIZP -PZH, re dak tor nie za leż ne -
go, eks perc kie go por ta lu szcze -
pie nia. in fo do da ła, że o szcze -
pie niach przy po mi na ją cych po -
win ni pa mię tać człon ko wie ro -
dzin i oso by kon tak tu ją ce się
z no wo rod kiem, a tak że pra cow -
ni cy służ by zdro wia – szcze gól -

nie na od dzia łach neo na to lo -
gicz nych i pe dia trycz nych oraz
oso by pra cu ją ce z dzieć mi.

Eks per ci pod kre śla ją, że opty -
mal nym roz wią za niem, jest po -
da nie szcze pion ki dTpa w od stę -
pie, ok. 2 ty go dni przed bli skim
kon tak tem z no wo rod kiem lub
nie mow lę ciem. W ten spo sób
zmniej sza my ry zy ko wy stą pie -
nia krztu ś ca u no wo rod ków, nie -

mow ląt i in nych pa cjen tów
z grup ry zy ka.

Krztu siec, po wszech nie trak -
to wa ny ja ko cho ro ba wie ku dzie -
cię ce go, jest zbyt rzad ko roz po -
zna wa ny u do ro słych. Jak się
sza cu je, wśród 65-70-lat ków
na 1 zgło szo ny przy pa dek krztu -
ś ca mo że przy pa dać na wet 320
nie zgło szo nych. Za ka że nie
krztu ś cem to jed na z naj częst -

szych przy czyn dłu go trwa le
utrzy mu ją ce go się kasz lu.

Star sze ro dzeń stwo, ro dzi ce,
opie ku no wie czy dziad ko wie
mo gą stać się groź nym źró dłem
za ka że nia dla swo ich nie zasz -
cze pio nych lub nie w peł ni uod -
por nio nych dzie ci, wnu cząt lub
pod opiecz nych, nic o tym nie
wie dząc. Krztu siec jest naj bar -
dziej nie bez piecz ny dla naj młod -

szych dzie ci, u któ rych cho ro ba
prze bie ga cięż ko i mo że pro wa -
dzić do nie bez piecz nych po wi -
kłań, a na wet śmier ci.

Krztu siec, daw niej na zy wa ny
ko klu szem, to ostra, za raź li wa
cho ro ba za kaź na dróg od de cho -
wych, po wo do wa na przez bak te -
rię Bor de tel la per tus sis. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 14

NIZP -PZH: krztu siec znów ata ku je
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W pierw szych ty go dniach
ob ja wy krztu ś ca nie róż nią się
od in nych in fek cji gór nych dróg
od de cho wych. Na stęp nie po ja -
wia ją się ty po we po wta rza ją ce
i prze dłu ża ją ce się na pa dy
kasz lu, szcze gól nie w no cy pro -
wa dzą ce czę sto do cięż kie go
wy czer pa nia or ga ni zmu. Ka -
szel o róż nym na si le niu mo że
utrzy my wać się wie le ty go dni.
U star szych osób mo że do pro -
wa dzić na wet do zła mań że -
ber. 

„Naj bar dziej ty po we, kla -
sycz ne ob ja wy krztu ś ca wy stę -
pu ją u nie uod por nio nych nie -
mow ląt i ma łych dzie ci,
a mniej ty po we, ła god ne
u osób do ro słych szcze pio nych
prze ciw krztu ś co wi w dzie ciń -
stwie” – mó wił prof. Le szek
Szen born z Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go we Wro cła wiu. Do -
dał, że u po nad 5 proc. ho spi -

ta li zo wa nych pa cjen tów po ni żej
10. ro ku ży cia wy stę pu ją po waż ne
ob ja wy neu ro lo gicz ne – drgaw ki,
nie do wła dy, a na wet głu cho ta
i śle po ta.

Dzię ki obo wiąz ko wym szcze -
pie niom istot nie zmniej szy ła się
za pa dal ność i umie ral ność
w prze bie gu krztu ś ca. W Pol sce
obo wiąz ko we szcze pie nia prze -
ciw ko krztu ś co wi u nie mow ląt
i ma łych dzie ci wpro wa dzo no już
w la tach 60. XX wie ku. Ich wy ni -
kiem był 100-krot ny spa dek za pa -
dal no ści na cho ro bę. Od se tek za -
szcze pio nych się ga w Pol sce 99
proc. i na le ży do naj wyż szych
w Eu ro pie. Jak jed nak przy zna wa -
li eks per ci, im wię cej lat upły wa
od szcze pie nia, tym mniej sza od -
por ność. Tak że „prze cho ro wa nie”
krztu ś ca nie chro ni przed ko lej ną
in fek cją, choć mo że ła go dzić jej
prze bieg.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

WTOREK, 30 lipca 2013Zdrowie i uroda14

NIZP -PZH: krztu siec znów ata ku je

Świa do mość za gro że nia
oste opo ro zą w Pol sce jest
wciąż za ma ła, za rów no
wśród cho rych, jak i le ka -
rzy – oce nił w przeded niu
przy pa da ją ce go 24 czerw ca
Świa to we go Dnia Oste opo ro -
zy prof. Woj ciech Plu skie wicz
ze Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go (ŚUM) w Ka to -
wi cach. 

Choć oste opo ro za, po le ga ją ca
na stop nio wym za ni ku tkan ki
kost nej, zwy kle prze bie ga przez
wie le lat bez ob ja wo wo, to są
pew ne prze słan ki, któ re po win -
ny skło nić oso by z gru py ry zy ka
lub ich le ka rzy ro dzin nych do roz -
wa że nia ba da nia gę sto ści ko -
ści – tzw. ba da nia den sy to me -
trycz ne go.

„Pierw szym sy gna łem tej
cho ro by jest bar dzo czę sto zła -
ma nie, bę dą ce ozna ką jej znacz -
ne go za awan so wa nia. To sta -
now czo zbyt póź no. Ba da się jed -
nak za le d wie kil ka pro cent osób
z gru py ry zy ka. Czę sto pa cjen ci
ro bią to pry wat nie, co nie jest
wła ści we, je śli pła cą skład kę
na ubez pie cze nie zdro wot -
ne” – po wie dział PAP prof. Plu -
skie wicz, któ ry kie ru je Za kła -
dem Cho rób Me ta bo licz nych Ko -
ści w Kli ni ce Cho rób We wnętrz -
nych, Dia be to lo gii i Ne fro lo gii
Wy dzia łu Le kar skie go ŚUM
w Za brzu.

Jak pod kre ślił, ba da niu gę sto -
ści ko ści po win ny się pod dać ko -
bie ty po me no pau zie, męż czyź ni
po 60. ro ku ży cia, oso by, któ re
mia ły w ro dzi nie przy pad ki oste -
opo ro zy (szcze gól nie, gdy ro dzi -
ce do zna li zła ma nia koń ca bliż -
sze go koń ca ko ści udo wej) czy
za ży wa ją ce okre ślo ne le ki, np.
gli ko kor ty ko ste ro idy czy le ki
prze ciw pa dacz ko we.

Oste opo ro za cha rak te ry zu je
się ni ską ma są kost ną i upo śle -
dzo ną mi kro ar chi tek tu rą tkan ki
kost nej, co zwięk sza łam li wość
ko ści. Pro ces za ni ku kost ne go
do ty czy ca łe go szkie le tu, ale naj -
czę ściej do cho dzi do zła ma nia

krę gów krę go słu pa, ko ści przed -
ra mie nia, ko ści ra mien nej oraz
koń ca bliż sze go ko ści udo wej.
Nie któ re z tych zła mań nie są
po strze ga ne ja ko po waż ny pro -
blem, a po zro śnię ciu się ko ści
nie jest po dej mo wa na żad -
na dia gno sty ka i le cze nie. Zła -
ma nia krę gów i ko ści udo wej
mo gą jed nak pro wa dzić do wy -
stą pie nia po waż nych kon se -
kwen cji zdro wot nych, nie peł no -
spraw no ści lub na wet zgo nu.

We dług prof. Plu skie wi cza,
na oste opo ro zę mo że cier pieć
w Pol sce ok. 10 proc. po pu la cji
ko biet po 55. ro ku ży cia. Po -
twier dza ją to prze pro wa dzo ne

przez nie go ba da nia w po wie cie
ra ci bor skim (RAC -OST -POL Stu -
dy). W gru pie 979 ko biet po 55.
ro ku ży cia w 2010 r. aż 9,4 proc.
mia ło wy nik ba da nia den sy to -
me trycz ne go wska zu ją cy
na oste opo ro zę, a pra wie 300
z nich prze szło już zła ma nia o ty -
po wym cha rak te rze oste opo ro -
tycz nym, czy li po wsta łe w wy ni -
ku upad ku z wy so ko ści wła sne -
go cia ła. Co rocz ny mo ni to ring
sta nu ba da nych pro wa dzo ny
dro gą an kie ty te le fo nicz nej
w ko lej nych la tach wy ka zał, że
do 2013 r. u 50 ko biet wy stą pi ły
no we zła ma nia.

„Ozna cza to, że każ de go ro ku
na każ dą set kę ko biet u dwóch
zda rza się zła ma nie. To do brze
do ku men tu je zna cze nie oste -
opo ro zy ja ko pro ble mu me dycz -
ne go i spo łecz ne go, bo wiem
kosz ty zwią za ne z te ra pią, dia -
gno sty ką czy nie obec no ścią
w pra cy po no si ca łe spo łe czeń -
stwo. Le czy się zbyt ma ło osób,
tyl ko nie któ re le ki są re fun do wa -
ne, a pro fe sjo nal na dia gno sty ka
w sta cjo nar nych pra cow niach
den sy to me trycz nych jest zbyt
ma ło do stęp na dla prze cięt ne go
oby wa te la Pol ski” – po wie dział
prof. Plu skie wicz.

„Moż na ostroż nie osza co -
wać – na pod sta wie wy ni ków
ba da nia RAC -OST -POL, że le czo -
nych ska li kra ju po win no być co
naj mniej 1,7 mln ko biet. Gdy do -
da my cho rych na oste opo ro zę

męż czyzn licz ba po ten cjal nych
pa cjen tów oscy lu je wo kół 2 mln
osób” – do dał.

Pod kre ślił, że nie zwy kle waż -
na jest też pro fi lak ty ka, zwłasz -
cza u osób mło dych, któ re mia ły
w ro dzi nie przy pad ki oste opo ro -
zy. Waż na jest re gu lar na ak tyw -
ność fi zycz na, co ma za sad ni cze
zna cze nie dla utrzy ma nia zdro -
we go ukła du kost ne go.

Klu czo wa jest też wła ści wa
die ta – ra ci bor skie ba da nie wy -
ka za ło, że cho ru ją ce ko bie ty
przyj mo wa ły za le d wie ok. 1/3
wska za nej daw ki wap nia dzien -

nie. „Do brze zbi lan so wa na die ta
jest bar dzo waż na. Je śli ktoś nie
to le ru je na bia łu, po wi nien przyj -
mo wać su ple men ty wap nia.
War to ogra ni czyć po daż so li, fos -
fo ra nów obec nych w prze two rzo -
nej żyw no ści, nie wska za ny jest
nad miar biał ka zwie rzę ce go. Ne -
ga tyw ny wpływ na na sze ko ści
ma też spo ży wa ny w nad mia rze
al ko hol i pa le nie pa pie ro -
sów” – pod kre ślił prof. Plu skie -
wicz.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Ekspert: świadomość
osteoporozy wciąż za mała

FOT. STOCK. XCHNG / TYPO_QUEEN

FOT. STOCK. XCHNG / ADAM CIESIELSKI

FOT. STOCK. XCHNG / MILAN JUREK
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l – Ja siu za pro wadź pa nów
ar che olo gów tam, skąd przy nio -
słeś te sta re mo ne ty!

– Dzi siaj nie mo gę!
– Dla cze go nie?!
– Bo dzi siaj mu zeum jest za -

mknię te.

l – Ha lo, czy to fir ma „Świę ta
na te le fon”?

– Tak.
– Co moż na u was za mó wić?
– Mi ko ła ja, Śnie żyn kę, el fy, re -

ni fe ry, pre zen ty...
– To po pro szę trzy Śnie żyn ki

i dwa li try wód ki.

l Śro dek grud nia. Od dwóch
mie się cy Nor we gia ma w Sta -
nach swo je go no we go am ba sa -
do ra. W je go biu rze wła śnie
dzwo ni te le fon.

– Dzień do bry pa nie am ba sa -
do rze, je stem dzien ni ka rzem,
dzwo nię by spy tać co by pan
chciał do stać na świę ta.

Am ba sa dor nie jest głu pi. Do -
sko na le zna za sa dy, więc nie bę -
dzie żad ne go skan da lu.

– Pro szę po słu chać, Pa nie
Smith: nie chcę żad ne go pre zen tu.
Wy klu czo ne! To mo gło by być po -
strze ga ne ja ko ła pów ka i ja do te go
nie do pusz czę. Do wi dze nia.

Na stęp ne go dnia zno wu te le -
fon.

– Dzień do bry, to zno wu ja, mo -
że się pan jed nak na my ślił i po wie
co chciał by otrzy mać ja ko pre zent
gwiazd ko wy?

Am ba sa dor cier pli wie wy ja śnia
dla cze go nie bie rze żad nych pre -
zen tów i roz mo wa wkrót ce się
koń czy. Na stęp ne go dnia dzien ni -
karz dzwo ni po raz ko lej ny, tym
ra zem am ba sa dor jest już wy raź -
nie wku rzo ny.

– Pa nie! My śla łem, że so bie już
wszyst ko wy ja śni li śmy! Żad nych
pre zen tów!

Jed nak po chwi li nie co się

uspo ka ja i spo koj nym gło sem do -
da je:

– No do brze, niech bę dzie ko -
szyk owo ców. Tak, owo ce bę dą
w po rząd ku. Na praw dę. Te raz am -
ba sa dor ma na dzie ję, dzien ni karz
da mu spo kój. To pew ne, wszak
owo ce są nie groź ne i nie spo wo -
du ją nie po trzeb ne go skan da lu.

Dwa dni póź niej ga ze ta pu bli -
ku je:

Co am ba sa do ro wie chcie li by
na gwiazd kę:

Nie miec ki am ba sa dor ży czy
so bie sta bil nej eko no mii na świe -
cie.

Fran cu ski am ba sa dor ży czy so -

bie kon ty nu owa nia do brych
wschod nio -za chod nich sto sun ków.

Szwedz ki am ba sa dor ży czy so -
bie aby znik nął pro blem gło du
trze cie go świa ta.

Nor we ski am ba sa dor chce ko -
szyk owo ców.

l Hip no ty zer w cyr ku wska zu -
je na jed ne go z wi dzów i mó wi
do pu blicz no ści: 

– A te raz za hip no ty zu ję te go
pa na i ka żę mu za po mnieć
wszyst kie nie mi łe spra wy. 

– Nie! – krzy czy męż czy zna
z trze cie go rzę du. – On jest mi wi -
nien 500 zło tych.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Ra fa ła Grzyw no wi cza. Au -

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

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

Emi gran ci
Ucie kasz, cza sa mi sam nie wiesz, kie dy
My ślisz, że wró cisz
Okła mu jąc bli skich, że ktoś tam na Cie bie
Cze ka

Ucie kasz z do mu zwa nym oj czy zną
Idziesz, gdzie oczy cię nio są i opo wia da jąc
Jak źle oj czy zna bu dzi, tu li, ko cha...
Ucie kasz, więc gdzieś – szu ka jąc szczę ścia

Ucie kasz z do mu, gdy my ślisz ina czej
Za da jąc ra ny swym bli skim
Za pła cisz kie dyś łza mi za to unie sie nie.

Ucie kasz i tu łasz się po świe cie nie swo im
Za wszel ką ce nę udo wad nia jąc bli skim
Że nie tę sk nisz i jak ci nie żal emi gran tów...

Pta si lot
Sa mot ny ptak
dry fu je wśród
ci szy je sien nej

Wiatr nim mio ta
wol no za my ka oczy
nikt go nie ko cha

Ser ce tę sk ni
łak nie po wie trza
a je go już nie ma
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i

FOT. STOCK.XCHNG / HERMAN BRINK MAN
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