
Oso by, któ re pra co wa ły
w Ho lan dii w prze szło ści,
w nie któ rych przy pad kach
mo gą po bie rać róż ne go ro -
dza ju świad cze nia spo łecz -
ne, np. za sił ki cho ro bo we,
ma cie rzyń skie, za po mo gi dla
bez ro bot nych czy eme ry tu ry.
Pie nią dze te, wy pła ca ne
przez ho len der skie urzę dy,
moż na otrzy my wać speł nia -
jąc od po wied nie wa run ki.

Jed nym z wa run ków po bie ra -
nia tych świad czeń jest kon ty nu -
acja opła ca nia ubez pie cze nia
zdro wot ne go. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Pięciu Polaków
utonęło

Książę 
Friso 
nie żyje

Polskie szkoły
dobrze oceniane

Strona     5

Strona    9

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 / IWAN BEIJES

Po bie rasz za si łek lub eme ry tu rę z Ho lan dii, prze by wasz w Pol sce?

Na jakiej podstawie możesz
korzystać z opieki zdrowotnej?
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Wie le osób pra cu ją cych w Ni -
der lan dach, zgod nie z tym ob -
wa ro wa niem, za wie ra ło umo wy
z ho len der ski mi fir ma mi ubez -
pie cze nio wy mi i pła ci ło skład ki
tak, jak by na dal pra co wa li w Ho -
lan dii.

CVZ (Col le ge vo or zor gve rze -
ke rin gen) in for mu je jed nak, że
w mo men cie prze pro wadz ki

za gra ni cę, Two je ubez pie cze nie
w Ho lan dii zo sta je za trzy ma ne
i na pod sta wie dru ku E121 mo -
żesz je prze nieść do no we go kra -
ju za miesz ka nia, pła cąc skład ki
w CVZ, któ re dla osób prze pro -
wa dza ją cych się do Pol ski bę dą
niż sze, niż pła ce nie ubez pie cze -
nia w ho len der skich fir mach
ubez pie cze nio wych.

Po wyż sze moż li wo ści obo wią -
zu ją tyl ko kra je, któ re pod pi sa ne

ma ją od po wied nie umo wy z Ho -
lan dią (wszyst kie kra je UE). 

Wa run ki, któ re mu sisz speł -
nić, za nim za wnio ski jesz
o E121:

– po in for muj in sty tu cję, któ ra
wy pła ca Ci świad cze nia w Ho -
lan dii o swo jej prze pro wadz ce
za gra ni cę i uzy skaj zgo dę
na prze nie sie nie wy pła ca ne go
Ci świad cze nia (eme ry tu ry, za sił -
ku),

– po in for muj swo je to wa rzy -
stwo ubez pie cze nio we, kie dy
znasz juz do kład ną da tę wy jaz -
du,

– wy mel duj się z Ho la dii,
– za wnio skuj o druk E121 lub

S1 w CVZ.
Po za wnio sko wa niu o for mu -

larz CVZ wy sy la się go sa mo dziel -
nie do jed nost ki w po bli zu Two je -
go miej sca za miesz ka nia lub
do sie bie. Je sli otrzy ma łeś ten
druk na swój ad res, mu sisz udać
się do od po wied nie go dla Two je -
go miej sca za miesz ka nia od dzia -
łu NFZ, któ ry od no tu je Cię ja ko
oso bę ubez pie czo ną w Pol sce.

Pra cu jąc w prze szło ści w Ho -
lan dii mo głeś do ubez pie czyć
człon ków swo jej ro dzi ny na pod -
sta wie swo jej ho len der skiej po li -
sy ubez pie cze nio wej (mał żon ka,
dzie ci, wnu ki) do swo jej po li sy.
Dzię ki te mu oso by te tak że by ły
ubez pie czo ne oraz by ły chro nio -
ne w przy pad ku cho ro by czy nie -
zdol no ści do pra cy. W przy pad ku
prze nie sie nia ubez pie cze nia
do Pol ski, tak że ist nie je moż li -
wość ta kie go do ubez pie cze nia
swo ich bli skich oraz za pew nie -
nia im opie ki zdro wot nej.

Wy jez dża jąc na wa ka cje
w róż ne za kąt ki świa ta pa mie taj
o za wnio sko wa niu o Eu ro pej ską
Kar tę Ubez pie cze nio wą EHIC,
o któ rą rów nież mo żesz po pro sić
CVZ, by w ra zie ko niecz no ści
móc sko rzy stac z po mo cy me -
dycz nej.

Je śli w związ ku z tym te ma -
tem masz ja kieś py ta nia od po -
wie dzi udzie la ja pra cow ni cy CVZ
(010) 428 9551, spo ro in for ma -
cji znaj du je się rów nież na stro -
nie www.cvz.nl.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

MGR ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Po bie rasz za si łek lub eme ry tu rę z Ho lan dii, prze by wasz w Pol sce?

Na jakiej podstawie możesz
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Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy w tym

zakresie zapraszamy do
komentowania lub wysyłania 

e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl

FOT. STOCK. XCHNG / KURHAN
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W Kra ko wie – za spra wą źle
za pro jek to wa ne go oświe tle -
nia miej skie go i za nie czysz -
czeń – zo ba czyć mo że my naj -
wy żej 200 gwiazd. W Biesz -
cza dach – na wet 7 ty się cy.
O za nie czysz cze niu świa tłem
opo wia da w wy wia dzie dla
PAP dr To masz Ścię żor z Po li -
tech ni ki Kra kow skiej. 

PAP: No cą w mie ście nie wi -
dać za du żo gwiazd. Dla cze -
go?

DR TO MASZ ŚCIĘ ŻOR, Wy -
dział In ży nie rii Śro do wi ska
Po li tech ni ki Kra kow skiej: Po -
wo dy są dwa. Pierw szy po wód to
złe oświe tle nie. Nie cho dzi o to,
że w mie ście jest za du żo świa -
teł, ale że są one źle skie ro wa ne.
Za miast oświe tlać uli ce – oświe -
tla ją nie bo. A dru gim po wo dem
jest emi sja za nie czysz czeń
do at mos fe ry. Za uwa żal ne jest
to zwłasz cza w zi mie, kie dy
ogrze wa się bu dyn ki pa ląc wę -
giel czy koks. Noc ne nie bo jest
wte dy naj ja śniej sze – sza ro bru -
nat ne. To dla te go, że świa tło jest
wte dy do dat ko wo roz pra sza ne
na py łach.

PAP: To spraw ka smo gu?

TŚ: Tak, moż na tak po wie -
dzieć. Wi dzi my ten smog przez
źle skie ro wa ne świa tło. Je śli cho -
dzi o to, jak oświe tlo ne są uli -
ce – jest co raz le piej. Jed nak naj -

go rzej jest w przy pad ku oświe -
tle nia osie dlo we go. Tam do mi -
nu ją lam py „ozdob ne”, któ re źle
speł nia ją swo je funk cje. Weź my
np. ta kie lam py o kształ cie ku li.
One sła bo oświe tla ją pod ło -
że – czę sto pod lam pą wi dać
cień od opra wy, a ca łe świa tło
tra fia w okna do mów i w nie bo.
Pod lam pa mi jest więc naj ciem -
niej, a ja sno jest nad ni mi. To nie
jest pra wi dło we oświe tle nie.
Lam py po win ny być skie ro wa ne
na chod nik, na pod ło że. Du żo
złe go ro bi też wa dli we oświe tle -
nie za byt ków.

PAP: A czy oprócz astro no -
mów ko muś za nie czysz cze -
nie świa tłem prze szka dza?

TŚ: Wszyst kim, po cząw szy
od świa ta zwie rzę ce go. Jak wy ni -
ka z na szych ba dań, w Kra ko wie
w cią gu jed nej trze ciej no cy bez -
k się ży co wych po wierzch nia
grun tu oświe tlo na jest bar dziej,
niż kie dy Księ życ jest w peł ni.
W cią gu ro ku ma my więc jak by
du żą licz bę nad pro gra mo wych
no cy „księ ży co wych”. To ma
znacz ny wpływ na funk cjo no wa -
nie zwie rząt. Je śli cho dzi o lu dzi
jest po dob nie. Nasz ze gar bio lo -
gicz ny wy ma ga te go, by w no cy
by ło ciem no. Cho dzi tu o pro duk -
cję tzw. hor mo nu snu – me la to -
ni ny. Po wo du je on, że czło wiek
bu dzi się wy spa ny. A me la to ni -
na jest pro du ko wa na wy łącz nie
w ciem no ści. Nad miar sztucz ne -
go świa tła w no cy nam prze szka -
dza i je ste śmy nie wy spa ni.

PAP: Jak pa na ze spół ba -
dał za nie czysz cze nie świa -
tłem?

TŚ: W oko ło 20 punk tach
w Kra ko wie – a kon tro l nie rów -
nież w Be ski dzie Ży wiec kim
i w Biesz cza dach – nie za leż nie
od po go dy, każ dej no cy przez
rok pro wa dzi li śmy po mia ry ja -
sno ści noc ne go nie ba. Mie rzy li -
śmy też po ziom oświe tle nia
grun tu przez noc ne nie bo. Da je
się za uwa żyć m. in. to, że im bar -
dziej w mie ście za chmu rzo ne
jest nie bo no cą, tym jest tam...
ja śniej. Do te go stop nia, że moż -
na na wet czy tać ga ze tę. A prze -
cież w na tu rze ten den cja jest od -
wrot na – w Biesz cza dach im
wię cej jest no cą chmur, tym jest
ciem niej – ob ło ki za sła nia ją je -
dy ne na tu ral ne źró dło świa tła,
czy li gwiaz dy. Bo Biesz cza dy to
je dy ne przez nas stwier dzo ne
w Pol sce miej sce, gdzie ist nie je
na tu ral ny po ziom za nie czysz cze -
nia świetl ne go. Resz ta Pol ski
jest za śmie co na świa tłem
i od miast w nie bo bi je po tęż -
na łu na.

PAP: A co to jest łu na?

TŚ: Łu na mia sta, czy też wy -
spa świetl na, to po cho dzą ce
od mia sta świa tło, któ re się roz -
pra sza na dro bi nach w po wie -
trzu i roz świe tla nie bo. Je że li zbli -
ża my się do Kra ko wa, ta ką cza -
pę świetl ną wi dać już z od le gło -
ści 25-30 km od cen trum.
W Ma ło pol sce naj ciem niej jest

w re jo nie Mie cho wa, gdzie wła -
dze gmin wy łą cza ją na noc
oświe tle nie ulicz ne. Za to w gmi -
nie Je le śnia w Be ski dzie Ży wiec -
kim wpro wa dzo no pro gram
ochro ny noc ne go nie ba i są wy -
mie nia ne opra wy lamp. Efek ty
są wi docz ne po dwój -
nie – po pierw sze nie bo jest tam
ciem ne, a po dru gie – gmi -
na oszczę dza. In sta lo wa nie pra -
wi dło wych opraw po zwa la za -
cho wać oświe tle nie ulic na ta -
kim po zio mie jak wcze śniej
i zmniej szyć moc ża ró wek o 30
proc.

PAP: Czy róż ni ce w ja sno -
ści nie ba w róż nych re jo nach
w Pol sce są du że?

TŚ: W naj le piej umiej sco wio -
nym ob ser wa to rium astro no -
micz nym w Pol sce – na Su ho rze
(Gor czań ski Park Na ro do -
wy – PAP) nie bo jest 20-30 ra zy
ja śniej sze niż w Biesz cza dach.
Za to w Kra ko wie nie bo jest aż
80 ra zy ja śniej sze niż w Biesz -
cza dach.

PAP: Czy li ile gwiazd moż -
na tam zo ba czyć?

TŚ: W Biesz cza dach, jak
spoj rzy się w gó rę, moż na zo ba -
czyć 6-7 tys. gwiazd, a w Kra ko -
wie w naj lep szą moż li wą noc
wi dać oko ło 200 gwiazd. Nie
wi dać tu na wet Dro gi Mlecz nej.
A w Biesz cza dach Dro ga Mlecz -
na wy glą da jak chmu ry na nie -
bie.

PAP: A ile gwiazd by ło by
w Kra ko wie wi dać, gdy by
oświe tle nie by ło wszę dzie do -
brze za pro jek to wa ne?

TŚ: Moż na sza co wać, że by ło -
by wte dy wi dać 1-2 tys. gwiazd.

PAP: Czy li war to wal czyć
o ciem ne nie bo?

TŚ: Oczy wi ście. Są dwie stro -
ny me da lu. Jed na to astro no -
micz na – nie bo ja ko dar na tu ral -
ny. Chce my mieć czy stą wo dę

czy czy ste la sy i po win ni śmy też
chcieć czy ste go nie ba. A dru ga
stro na me da lu to stro na zdro -
wot na – czło wiek dla zdro wia
i do bre go snu po trze bu je ciem -
ne go oto cze nia. Ale trze ba tu
pod kre ślić: nie wal czy my
z oświe tle niem. Nie o to cho dzi.
Chce my tyl ko, by by ło ono do -
brze skie ro wa ne.

ROZ MA WIA ŁA LU DWI KA TO MA LA (PAP)

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Naj ciem niej w Biesz cza dach
i... pod la tar nią

FOT. STOCK. XCHNG / CSABA VERO

FOT. STOCK. XCHNG / BEN EARWICKER

FOT. STOCK. XCHNG / OTÁVIO BRITO
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La to, cho ciaż tak upal ne, nie
dla wszyst kich koń czy się po -
myśl nie. Jak do no szą ho len -
der skie me dia, w pierw szy
week end sierp nia uto nę ło
pię ciu Po la ków. In for ma cja
ta wstrzą snę ła opi nią pu -
blicz ną w tym kra ju. Spra wa
sta ła się tak gło śna, że in for -
ma cja o za to nię ciu Po la ków
by ła po da wa na we wszyst -
kich dzien ni kach ra dio wych
i te le wi zyj nych. 

Głos w tej spra wie za brał też
przed sta wi ciel Am ba sa dy Pol -
skiej w Ha dze. Po wie dział, że
am ba sa da po przez pol skie pa ra -
fie, skle py, or ga ni za cje pra co -
daw ców i pol sko ję zycz ne me dia
w Ho lan dii chce roz po cząć kam -
pa nię o bez piecz nym wy po czyn -
ku nad wo dą. Trze ba zwró cić
uwa gę na szych ro da ków na wła -
ści we za cho wy wa nie się w cza -
sie ko rzy sta nia z ką pie lisk i prze -
strzec przed ko rzy sta niem z ką -
pie lisk nie strze żo nych. Wszyst -
kie pięć uto nięć mia ło miej sce
wła śnie na nie strze żo nych akwe -
nach…

Nie ste ty głów ną przy czy ną
tych uto nięć był al ko hol i bra wu -

ra ką pią cych się – pod kre śla li
w swych wy po wie dziach przed -
sta wi cie le ho len der skiej po li cji.

In for ma cja o ty łu uto nię ciach
jest szo kiem dla ho len der skiej
opi nii pu blicz nej. W tym ro ku już
za no to wa no 14 uto nięć, z cze go
po nad po ło wa to ob co kra jow cy.
Zwy kle śred nio sta ty stycz nie no -
tu je się w Ho lan dii 4 – 5 uto nięć
rocz nie. 

Ho len der skie służ by ra tow nic -
twa wod ne go wy po wie dzia ły się,
iż „ob co kra jow cy ma ją in ną kul -
tu rę za cho wa nia się w wo dzie”.
Wie lu ką pią cych się ob co kra jow -
ców nie po sia da wy star cza ją -
cych umie jęt no ści pły wac kich,
aby ko rzy stać z otwar tych akwe -
nów wod nych. Rów nież czę sto
nie pod po rząd ko wu ją się po le -
ce niom ra tow ni ków. A wśród Po -
la ków na gmin ne jest za ży wa nie
ką pie li po spo ży ciu al ko ho lu. 

Cho ciaż Ho len drzy uzna li wia -
do mość o aż ty lu za to nię ciach
za naj tra gicz niej szą w cią gu kil -
ku ostat nich lat, to pol skie da ne
w tym wzglę dzie przed sta wia ją
się jesz cze bar dziej za trwa ża ją -
co. W Pol sce, w tym ro ku, od po -
cząt ku se zo nu ką pie lo we go uto -
nę ło już 330 osób.

TO MASZ RA DZI WIŁŁ

Pięciu Polaków

utonęło

FOT. STOCK. XCHNG / THIJS VAN DER VOS SEN
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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: dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, do bra zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, nie -
miec kie go bądź ho len der skie go.
Za dzwoń: Til burg 0031
886886350, Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513,; cv: jobs@ot to work -
for ce.eu.

l PRA COW NIK MA GA ZY NU.
Obo wiąz ki:roz ła du nek i przyj mo -

wa nie za mó wień, sor to wa nie
ubrań, pra ce ze ska ne rem. Wy ma -
ga nia: dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, pra ca w swie -
ta, do bra zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, nie miec kie go bądź ho -
len der skie go. Za dzwoń: Til burg
0031 886886350, Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en
0031204701513, cv:jobs@ot to -
work for ce.eu.

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 Pra cow nik pro duk cji Den
Bosch. Agen cja po sred nic twa
pra cy Job In ve st ment po szu ku je
mez czyz do pra cy przy li nii pro -
duk cyj nej w Den Bosch. Wy ma -
ga nia: do swiad cze nie w pra ca
pro duk cyj nych, chec i za an ga zo -

wa nie w pra cy, zna jo mosc je zy ka
an giel skie go lub ho len der skie go
na po zio mie ko mu ni ka tyw nym,
po sia da nie nr So fi, kon ta w ban -
ku ho len der ski, do ku ment toz sa -
mo sci. Ofe ru je my: sta la za trud -
nie nie, pra ce w re no mo wa nej fir -
mie, atrak cyj ne wy na gor dze nie.
Je sli spel niasz po wyz sze wy ma -
ga nia, prze slij do nas swo je CV
na ad res: po len@jo bi nve st -
ment.nl, je sli chcesz skon tak to -
wac sie jesz cze tez te le fo nicz nie
z na mi, pro si my o kon takt mie dzy
8:30-10 pod nu me rem: 073 711
3 717 Mo ze ta pra ca cze ka wla -
snie na Cie bie!!

l Pra cow nik fi zycz ny przy li -
nii pro duk cyj nej. Agen cja za -
trud nie nia Job In ve st ment po szu -
ku je mlo dych mez czyzn do pra cy
przy li nii pro duk cyj ne w oko li cach
Til bur ga. Wy ma ga nia: Pre fe ro -
wa ny prze dzial wie ko wy 19 – 23
la ta; Mi le wi dzia ne do swiad cze -
nie w pra cach pro duk cyj nych,
na li nii pro duk cyj nej; Chęć
do pra cy i za an ga żo wa nie; Wla -
sne za kwa te ro wa nie; Wska za ne
po sia da nie wszel kich po trzeb -
nych do ku men tow tj.: so fii nu -
mer, kon to ban ko we. Ofe ru je my:
Wy na gro dze nie za le zne od wie -
ku (staw ki wie ko we); Przy ja zna
i swo bod na at mos fe ra w pra cy;

Dlu go ter mi no we za trud nie nie.
Je sli je stes za in te re so wa ny i chce
po znac wie cej szcze go low wy slij
nam swo je CV na ad res po -
len@jo bi nve st ment.nl oraz skon -
tak tuj sie z na mi te le fo nicz nie
a umo wi my sie na wstep ne spo -
tka nie 0 73 711 3 717!! Ta pra -
ca cze ka wla snie na Cie bie!!

l Pra ca – szu kam: Po dej me
pra ce fi zycz na w NL. Wi tam jak
w te ma cie po dej me pra ce w nl
w rol nic twie za la dun ku lub sprza -
ta nie obiek tow myj ka ci snie nio -
wa. Mam 32la ta po sia dam so fi.
Pod sta wy nie miec kie go. Nr kon -
tak to wy +48880981801 Lu kasz.

PRACA

Festiwal hip-hopowy z udziałem
polskich gwiazd w Rotterdamie

już w październiku!
Fa nów pol skie go ra pu w Ho -
lan dii cze ka nie la da im pre -
za, ja kiej do tąd w Ho lan dii
jesz cze nie by ło: pierw sza
edy cja Po lish Hip Hop Fest
z udzia łem gwiazd pol skiej
sce ny od bę dzie się już 12
paź dzier ni ka w Rot ter da mie.
Cie ka wie za po wia da się
zwłasz cza wy stęp du etu So -
kół i Ma ry sia Sta ro sta ale to
nie wszyst ko!

Rot ter dam nie był do tąd zbyt
szczę śli wą lo ka li za cją kon cer -
tów hip -ho po wych. Nie daw no
od wo ła no tam kon cert Pe ze ta,
wcze śniej był by pro ble my z wy -
stę pem Don Gu ra le sko. Tym ra -
zem ma być ina czej, bo or ga ni -
za to rem jest zna na z or ga ni za cji
kon cer tów hi pho po wych w Ha -
dze, Agen cja X -Si de Mu sic.

Jak przy zna je szef Agen cji,
Da niel Ma ło szyc, po mysł im pre -
zy zro dził się już ja kiś czas te mu:
„Po szu ki wa li śmy no we go wy -
zwa nia or ga ni za cyj ne go,
na więk szą ska lę. Fe sti wal w cie -
ka wej for mu le, bo kon cer ty
wzbo ga co ne bę dą o wie le hi pho -
po wych za ja wek i ele men tów tej
kul tu ry ta kich jak fre esty le, bre -
ak dan ce czy efek tow ne wi zu ali -
za cje na te le bi mie. Uda ło się za -
pro sić gwiaz dy, któ re w Ho lan dii
jesz cze nie gra ły w ta kim ze sta -
wie niu, czy li So ko ła i Ma ry się
Sta ro stę, Wło die go, VNM'a czy
cie ka we go, mło de go ra pe ra
Sen sie go. Ma my na dzie ję, że Fe -
sti wal wpi sze się na sta łe w ka -
len darz im prez ra po wych w Ho -
lan dii”

O ile gwiazd po kro ju So ko ła
czy Wło die go, któ rzy two rzy li kul -
tu rę hip -ho po wą w Pol sce od po -
ło wy lat dzie więć dzie sią tych, to
po stać Sen sie go wy da je się in te -
re su ją ca. W czerw cu wy dał on
so lo wą pły tę – „Full Fla vo ur”,
któ rą w ca ło ści wy pro du ko wał
sam O. S. T. R..

Wspo mnia ne wi zu ali za cje
na te le bi mie ser wo wał bę dzie je -
den z naj lep szych VJ'ów w Pol -
sce – VAN.

Pod czas im pre zy bę dzie moż -
na za ku pić pły ty, ko szul ki i róż -
nej ma ści ga dże ty hi pho po we.

Bi le ty tra fi ły już do punk tów
sprze da ży, są też do stęp ne on li -
ne w ser wi sie Easy tic ket. nl

–

Po lish Hip Hop Fest vol. 1

So kół & Ma ry sia Sta ro sta
VNM
Sen si & DJ Lem
Wi zu ali za cje: VJ Van
Gra mo fo ny: DJ Ra sma tal

12.10.2013 – start: 20.00
ROT TER DAM @The Tha lia
Kru iska de 31  
3012 EE Rot ter dam

Bi le ty: 25 eu ro w przed sprze -
da ży / 30 eu ro w dniu kon cer tu

Do stęp ne na stro nie:
www.easy tic ket.nl

Oraz w:
Gro szek – Eben haëze rstra at

20A t/m 26, 3083RN Rot ter -
dam

Ku buś – Ka ten drecht se La ge -
dijk 191-A, 3081ZV Rot ter dam

Gro szek – Zu ider par kla an
26+28, 2574HK Den Ha ag

Su per Sam (Gro szek) – Bro -
er sveld 97, 3111LE Schie dam

Ha lin ka – Na ssau stra at 10,
Bo sko op

Ha lin ka – Dirk De Der de la an
11, Vla ar din gen

Jul ka – Van Zeg ge len la an 77,
Spo or wijk 

In fo kon cer to we, re zer wa cje:
dmd@o2.pl

ŹRÓ DŁO: 

IN FOR MA CJE OR GA NI ZA TO RA
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Po dłu go trwa łej cho -
ro bie spo wo do wa nej
cięż kim uszko dze -
niem mó zgu, zmarł
ksią żę Fri so, młod -
szy brat kró la ho -
len der skie go Wil -
hel ma -Alek san dra. 

Ksią żę w lu tym 2012 ro -
ku uległ wy pad ko wi pod czas
wy pra wy nar ciar skiej w au -
striac kim ku ror cie Lech. Zo -
stał przy sy pa ny scho dzą cą
z gór la wi ną. Po mi mo na tych -
mia sto we go pod ję cia ak cji ra -
tun ko wej, znaj do wał się po -
nad czter dzie ści mi nut
pod śnie giem za nim od tran -
spor to wa no go do szpi ta la
w Ins bruc ku. Nie ste ty nie od zy -
skał przy tom no ści, a nie do tle -
nie nie mó zgu spo wo do wa ło
stan śpiącz ki. 

Na stęp nie zo stał prze wie zio -
ny do pry wat nej kli ni ki w Lon -
dy nie, lecz stan je go zdro wia
się nie po pra wiał. Wte dy ro -
dzi na kró lew ska zde cy do -
wa ła prze wieźć go do ro do -
we go zam ku ksią żąt Oran je
w Ba arn.

W sta nie śpiącz ki Ksią żę był
aż do 12 sierp nia 2013 ro ku,

gdy ogło szo no ofi cjal ny ko mu ni -
kat o je go śmier ci. Ksią żę Fri so
zo stał po cho wa ny na ma łym
cmen ta rzu wiej skim w miej sco -
wo ści La ge Vu ur sche nie da le ko
Ba arn. 

Po grzeb miał cha rak ter
pry wat ny, li sty za pro szo nych
go ści nie po da no do ofi cjal -
nej wia do mo ści. Z do nie sień
pra so wych wia do mo, że
oprócz ro dzi ny kró lew skiej,
w uro czy sto ści po grze bo wej
uczest ni czył król Nor we gii
Ha rald, któ ry był oj cem
chrzest nym Księ cia. 

Ksią żę Fri so uro dził się
w 1968 ro ku ja ko dru gie dziec -
ko by łej kró lo wej Be atrix i księ -

cia Clau sa. Osie ro cił dwie cór -
ki: ośmio let nią Lu anę i sied -

mio let nią Za rię.

TO MASZ RA DZI WIŁŁ

Książę Friso
nie żyje

FOT. STOCK. XCHNG / DA VID DAL LA QUA
Reklama
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Ty sią ce ko pii ge no wych naj -
cen niej szych drzew z te re nu
pię ciu Re gio nal nych Dy rek cji
La sów Pań stwo wych zgro ma -
dzo no już w two rzo nym
w Pod la skiem ar chi wum.
Cho dzi o za cho wa nie za so -
bów le śnych. 

Ta ki swo isty „bank” po wsta je
po to, by za cho wać le śne za so by
ge no we dla przy szłych po ko -
leń – po in for mo wał w po nie dzia -
łek PAP Sta ni sław Ku łak z Re -
gio nal nej Dy rek cji La sów Pań -
stwo wych w Bia łym sto ku.

To jed no z dwóch ta kich ar chi -
wów w Pol sce. Dru gie po wsta je
w Sy co wie w Wiel ko pol sce.

W ar chi wum są np. ge ne tycz -
ne „ko pie” naj cen niej szych dę -
bów z Pusz czy Bia ło wie skiej, ale
też bę dzie ono suk ce syw nie
wzbo ga ca ne o klo ny, je sio ny, ol -
sze, li py, bu ki, gra by, wią zy, mo -
drze wie czy to po le.

Le śni cy wy bie ra ją naj lep sze
drze wa po szcze gól nych ga tun -

ków, tzw. ma tecz ne, w tym tak że
po mni ki przy ro dy czy drze wa
naj bar dziej oka za łe, po mni ko -
we. Nie cho dzi jed nak tyl ko
o drze wa z ob sza rów chro nio -
nych, ale o wszyst kie istot ne
drze wa. Ku łak tłu ma czy, że je że -
li np. gdzieś na mie dzy mię dzy
po la mi ro śnie ja kieś cen ne lub
istot ne drze wo, to je go „ko pie”
ma ją rów nież szan se tra fić do le -
śne go ar chi wum.

„Ko pie” po wsta ją w ten spo -
sób, że z oka za łych drzew po zy -
sku je się pę dy z ostat nie go przy -
ro stu. Po tem szcze pi się je
na przy go to wa ne sa dzon ki te go
sa me go ga tun ku. Gdy po wsta nie
mło de drzew ko – naj pierw jest
ho do wa ne w po jem ni ku, a po tem
się je wy sa dza. Wszyst kie drzew -
ka są opi sa ne, ma ją me try ki.

Ar chi wum jest two rzo ne
w dwóch nad le śnic twach: Bielsk
Pod la ski (ga tun ki li ścia ste) oraz
Łom ża (ga tun ki igla ste). Ma
dzia łać na rzecz wschod niej czę -
ści Pol ski. Cho dzi o Re gio nal ne
Dy rek cje La sów Pań stwo wych

w Bia łym sto ku, Olsz ty nie, Gdań -
sku, War sza wie i Lu bli nie.

Obec ne ar chi wum w Pod la -
skiem li czy ok. 25 hek ta rów.
W Nad le śnic twie Bielsk Pod la ski
ro śnie oko ło 3 tys. sa dzo nek
drzew li ścia stych. W Nad le śnic -
twie Łom ża są na to miast po -
nad 2 tys. sa dzo nek (szcze pów)
so sny. Po cho dzą one z po -
nad 400 drzew. Ko lej nych bli sko
11 tys. sa dzo nek so sny ro śnie
w do nicz kach, do zie mi bę dą wy -
sa dzo ne wio sną 2014 ro ku – po -
in for mo wa ła PAP Ka ta rzy na So -
bo ciń ska z Nad le śnic twa Łom ża.

Ar chi wum po wsta je od 2008
ro ku, w ra mach pro gra mu za -
cho wa nia za so bów le śnych. Bie -
żą cy pro gram obo wią zu je
do 2035 r. Zbie ra ny ma te riał bę -
dzie rów nież słu żyć na ukow com.
Trwa ją pra ce nad za sa da mi wy -
ko rzy sta nia ma te ria łu z ar chi -
wum do za kła da nia plan ta cji,
któ re po słu żą pro duk cji na sion.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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Powstaje bank 
kopii genowych

najcenniejszych drzew

FOT. STOCK. XCHNG / JTKUN LEY

Z ba dań so cjo lo gicz nych pro -
wa dzo nych w war szaw skich
li ce ach wy ni ka, że dzie ci imi -
gran tów oce nia ją je na ogół
ja ko przy ja zne, to le ran cyj ne
miej sca oraz chwa lą wy so ki
po ziom na ucza nia. 

Czy pol ska szko ła sprzy ja in te -
gra cji osób z in nych kra jów w na -
szym spo łe czeń stwie? To py ta -
nie, na któ re sta ra ją się od po -
wie dzieć na ukow cy z UW, spe -
cja li zu ją cy się w pro ble mie imi -
gra cji.

Jak mó wi PAP prof. Ewa No -
wic ka -Ru sek, któ ra od de ka dy
ba da to za gad nie nie, szko ła jest
szcze gól nie waż nym miej scem
spo tka nia róż nych kul tur; od te -
go, jak czu ją się w niej dzie ci imi -

gran tów za le ży w du żej mie rze
to, czy po tra fią za adap to wać się
póź niej w spo łe czeń stwie.

W trak cie pro wa dzo nych
w ostat nich la tach ba dań w War -
sza wie so cjo lo dzy prze pro wa dzi -
li wy wia dy z dzieć mi cu dzo ziem -
ców, któ re uczą się w pu blicz -
nych i pry wat nych szko łach.

Po nad po ło wę gru py ba da -
nych sta no wi ły dzie ci wiet -
nam skie, ze wzglę du na ich
szcze gól nie wy so ką li czeb ność
w War sza wie i oko li cach.
Oprócz nich an kie to wa ni by li
m. in. ucznio wie, któ rych ro dzi -
ce po cho dzą z kra jów Afry ki
(Ke nia, An go la), Cze cze nii,
Izra ela i Au stra lii. W pod sta -
wów kach ba da cze ogra ni czy li
się do roz mów z na uczy cie la -
mi, na to miast w li ce ach – wy -
wia dy pro wa dzo no za rów no
z opie ku na mi, jak i sa my mi
ucznia mi. 

Wy wia dy ob ję ły wy łącz nie
szko ły po wszech ne z pol skim ję -
zy kiem na ucza nia; nie wzię to
pod uwa gę pla có wek ist nie ją -
cych przy za gra nicz nych am ba -
sa dach w War sza wie.

We dług prof. No wic kiej -Ru -
sek, wy ni ki tych ba dań prze czą
na ogół ste reo ty pom o pol skiej
kse no fo bii i nie to le ran cji.

„Z ba dań wy ła nia się bar dzo
do bry wi ze ru nek pol skich li ce ów
i po zio mu jej na ucza nia. Na to -
miast im się scho dzi ni -
żej – na szcze bel szkół pod sta -
wo wych – tym jest go rzej. Bez
wąt pie nia po ziom wy kształ ce nia
bar dzo moc no ko re lu je z po zio -
mem to le ran cji wo bec in -
nych” – tłu ma czy prof. No wic ka -
-Ru sek.

To, w ja kim stop niu imi granc -
cy ucznio wie ada ptu ją się do ży -
cia szkol ne go, za le ży oczy wi ście
tak że od róż nych in nych czyn ni -
ków, tak że kul tu ro wych. „Dzie ci
wiet nam skie na ogół do brze się
ada ptu ją. Zwy kle nie stwa rza ją
pro ble mów wy cho waw czych, są
spo koj ne i grzecz ne, ba wią się
z in ny mi. To dla te go że ucze nie
się w kul tu rze wiet nam skiej jest
bar dzo wy so ko ce nio ne, tak że
przez ro dzi ców, któ rzy sa mi nie
są wy kształ ce ni, np. pra cu ją
na ba za rze” – za uwa ża so cjo loż -
ka.

„War to za uwa żyć, że czar no -
skó re dziew czyn ki z Afry ki, choć
na rze ka ły na brak to le ran cji
na uli cy ze stro ny osób, zwłasz -
cza star szych, to jed no cze śnie
mó wią, że w mu rach pol skiej
szko ły czu ją się bar dzo do -
brze” – do da je ba dacz ka.

W szkol nej co dzien no ści nie

brak oczy wi ście pro ble mów
i kon flik tów. Roz mo wy z na -
uczy cie la mi i imi granc ki mi
ucznia mi wska zu ją, że dzie ci
cu dzo ziem ców czę sto ma ją po -
waż ne pro ble my z opa no wa -
niem ję zy ka pol skie go. Na uczy -
cie le przy zna ją czę sto, że są
bez rad ni: w re zul ta cie za ni ża ją
swo je ocze ki wa nia wo bec
dziec ka imi gran tów, gdyż wie -
dzą, że nie jest ono w sta nie
szyb ko nad ro bić ję zy ko wych
za le gło ści.

Osob nym du żym pro ble mem
jest sy tu acja w pol skiej szko le
dzie ci uchodź ców, np. cze czeń -
skich, któ re ma ją za so bą nie -
kie dy trud ne czy wręcz trau ma -
tycz ne wo jen ne prze ży cia.

Zda niem No wic kiej -Ru sek,

w pol skich szko łach z du żym
od set kiem imi gran tów po win ny
być upo wszech nia ne ini cja ty wy,
np. szko le nia dla na uczy cie li,
ma ją ce prze ła my wać ba rie ry
mię dzy kul tu ra mi. Tak jak
w pod war szaw skiej gmi nie
Lesz no wo la – za miesz ka nej
licz nie przez Wiet nam czy ków
i Chiń czy ków – gdzie pro wa dzo -
no kil ka lat te mu do dat ko we
szkol ne za ję cia dla pol skich
uczniów pt. „Moi są sie dzi po -
cho dzą z Azji”.

Ba da nia w szko łach, choć pro -
wa dzo ne tyl ko w sto li cy i w du żej
mie rze w szko łach o do brym po -
zio mie na ucza nia, skła nia -
ją – zda niem prof. No wic kiej -Ru -
sek – do wnio sku, że „pol skie
spo łe czeń stwo nie jest tak kse -
no fo bicz ne, jak to się mó wi”.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Badania: Polskie szkoły
dobrze oceniane

w oczach imigrantów

FOT. STOCK. XCHNG / NAD JIB AK TO UF
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l Na uka: OD KRY WA MY JE -
ZYK POL SKI! LEK CJE JE ZY KA
POL SKIE GO DLA DZIE CI W WIE -
KU OD 8 LAT W HO ORN. – Do -
świad czo na po lo nist ka, dy plom
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
Obec nie na uczy ciel ka ję zy ka
pol skie go w The In ter na tio nal
Scho ol of Am ster dam. Ma łe
gru py (max. 10 uczniów). Róż -
no rod ne i kre atyw ne tech ni ki
na ucza nia; śro da, godz.
16.00 – 17.30; Wijk cen trum
De Za ag tand, ad res: Sint Eloy -
stra at 106, Ho orn. 10 lek cji
w ce nie 60 eu ro. Kon takt: ma -
rze na.cha ce@gma il.com 0616
145 965.

l Na uka: An giel ski w Ha -
dze – wszyst kie po zio my.
Chcesz na uczyc sie an giel skie -
go od pod staw, al bo po sze rzyc
swo je umie jet no sci? Chcesz
zdo byc cer ty fi kat FCE, CAE al bo
TO EFL czy IE TLS? A mo ze po -
trze bu jesz ko re pe ty tor ki dla
swo ich dzie ci? W kaz dym z tych
przy pad kow do brze tra fi les! Ofe -
ru je pry wat ne lek cje w Ha dze
w mi lej, do mo wej at mos fe rze.
Po sia dam wla sne ma te ria ly do -
pa so wa ne do kaz de go po zio mu
na ucza nia. Mo zli wosc na uki
w ma lych gru pach. PIERW SZA
GO DZI NA GRA TIS!!! Nic nie ry zy -
ku jac sprawdz, czy Ci sie spodo -
ba:) Cen nik: 15e lek cja 60min,

2 oso by – 20e lek cja 60 min
(10e za os.), 3 oso by – 25e lek -
cja 60 min (ok. 8.30e za os);
kon takt: tel. +31 629 220 935.
e -ma il: an giel ski.w.ha -
dze@wp.pl

l Praw ni cy: Pol skie pra wo
ro dzin ne. Czy wiesz, że je że li Ty,
Twój part ner/ka oraz Wa sze
dziec ko po sia da cie oby wa tel -
stwo pol skie, wie le spraw z za -
kre su pra wa ro dzin ne go, mo że
zo stać prze pro wa dzo na w Pol -
sce? Czy wiesz, że ist nie je moż -
li wość, aby ta kie spra wy pro wa -
dzić na od le głość, bez ko niecz -
no ści sta wia nia się na roz pra wy
w pol skim są dzie? Je że li chcesz

za się gnąć in for ma cji na te mat
roz wo du, ali men tów, wła dzy
nad dziec kiem itp., je że li już je -
steś stro ną po stę po wa nia są do -
we go to czą ce go się w Pol sce
lub je że li za mie rzasz za ło żyć
spra wę są do wą w Pol sce i po -
trze bu jesz po mo cy – do brze tra -
fi łeś! Kan ce la ria Do rad cy Praw -
ne go „Pol ski Praw nik” ofe ru je
sze ro ko ro zu mia ną po moc
praw ną w za kre sie pol skie go
pra wa ro dzin ne go. Po moc ta
obej mu je ust ne po ra dy praw ne
(w tym szcze gó ło we wy ja śnia -
nie par ty ku lar nej sy tu acji klien -
ta w da nym sta nie fak tycz no -
-praw nym oraz ob ja śnia nie
moż li wych do prze pro wa dze nia

pro ce dur wraz z ich skut ka mi
fak tycz no -praw ny mi), jak rów -
nież spo rzą dza nie opi nii pi sem -
nych, pism pro ce so wych (w tym
po zwów, od po wie dzi na po zew,
od po wie dzi na zo bo wią za nie są -
du, wnio sków do wo do wych i in -
nych) oraz pism urzę do wych,
a tak że spo rzą dza nie umów
(np. umo wa ali men ta cyj na,
umo wa dot. kon tak tów ro dzi -
ców z ma ło let nim dziec kiem).
Ist nie je rów nież moż li wość po -
mo cy praw nej w po pro wa dze -
niu ca łej spra wy (np. roz wo du,
spra wy ali men ta cyj nej). W za -
kre sie w/w ofer ty znaj du ją się
m. in. po niż sze za gad nie nia:
roz wód, se pa ra cja, roz dziel ność

ma jąt ko wa, wła dza nad dziec -
kiem, kon tak ty z dziec kiem, ali -
men ty, oj co stwo. tel.
629220935, k.de ja ger@pol ski -
praw nik.nl

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

OGŁOSZENIA DROBNE

0,1 stop nia Cel sju sza za bra -
kło do re kor do we go upa łu
w sto li cy Pol ski z 1904 r.
W War sza wie mak sy mal -
na tem pe ra tu ra w czwar tek
wy nio sła 37 st. C – po in for -
mo wa ła PAP syn op tyk IMGW
Ma ria Wa li niow ska. Naj -
więk szy upał był mię dzy go -
dzi na mi 15 a 17. 

Od no to wa na w czwar tek
w War sza wie tem pe ra tu ra, 37,0
st. C, po bi ła re kord z ostat nich
kil ku na stu lat, mia no wi cie
z 1994 r., gdy słup ki rtę ci wska -
za ły na tem pe ra tu rę 36,4 st. C.
Tyl ko 0,1 st. C za bra kło do re kor -
du dla sto li cy Pol ski z po cząt ku
XX w., mia no wi cie z 17 lip ca
1904 r., gdy na ter mo me trach
za no to wa no 37,1 st. C.

„W War sza wie mak sy mal -

na tem pe ra tu ra dzi siaj wy nio sła
37 stop ni, a ten re kord po przed -
ni, któ ry był 1 sierp nia 1994 r.
wy no sił 36,4. A więc o sześć
dzie sią tych stop nia by ło wię cej
niż w 1994 ro ku” – po wie dzia ła
syn op tyk Ma ria Wa li niow ska.
Do da ła, że w War sza wie naj wyż -
sza mak sy mal na tem pe ra tu ra,
mie rzo na w cie niu na wy so ko ści
dwóch me trów, by ła w go dzi -
nach mię dzy 15 a 17.

Je śli cho dzi o let nie re kor dy
dla ca łej Pol ski, naj wyż szą za no -
to wa ną tem pe ra tu rą by ło 40,2
st. C. Wła śnie ty le po ka za ły ter -
mo me try 29 lip ca 1921 r. w re -
jo nie Prósz ko wa k. Opo la.
W ostat nich la tach bar dzo wy so -
ką tem pe ra tu rę w Pol sce wy no -
szą cą 39,5 st. C., od no to wa no
30 lip ca 1994 r. w Słu bi cach.

„Dzi siaj ta ki re kord w Pol sce
nie zo stał po bi ty, bo naj wyż sza

tem pe ra tu ra ja ka by ła to ok. 38
st. C w Opo lu i Tar no wie, czy li
na po łu dniu Pol ski” – za zna czy ła
syn op tyk. Do da ła też, że tem pe -
ra tu ra wy no szą ca ok. 37 st. C,
po za War sza wą, by ła m. in. w Ło -
dzi, Ostro łę ce i Czę sto cho wie.

Aby uznać ja kiś okres za „fa le
upa łów” przez kil ka dni tem pe -
ra tu ra mak sy mal na mu si wy no -
sić po wy żej 30 st. C.

W nie daw nej roz mo wie z PAP
prof. Ha li na Lo renc z IMGW tłu -
ma czy ła, że fa le upa łów są na tu -
ral nie zwią za ne z kli ma tem Pol -
ski, choć ostat nio po wta rza ją się
czę ściej niż daw niej. „Obec nie
ta kie cy kle tem pe ra tu ry po wta -
rza ją się na wet w ska li mie sią ca,
jak np. w 2012 r., kie dy w cen -
tral nej czę ści Pol ski mie li śmy
w lip cu aż trzy fa le upa łów.
W cza sie ich trwa nia tem pe ra tu -
ra prze kra cza ła 30 st. C i utrzy -

my wa ła się dłu żej niż przez trzy
dni” – przy po mnia ła kli ma to log.

Daw niej tem pe ra tu ry no to wa -
ne w cza sie fal upa łów wy no si ły
z re gu ły 30-31 stop ni, a obec nie
ma ją ok. 35 st. C. „Ta róż ni ca,
wy no szą ca 4 st. C, jest wy raź nie
od czu wa na przez or ga ni zmy lu -
dzi, zwłasz cza osób star szych
i dzie ci, a tak że zwie rząt. Spra -
wia, że w cią gu no cy tem pe ra tu -
ra nie spa da po ni żej 18 st., czy li
do war to ści, któ ra po zwa la się
nam zre ge ne ro wać po ca ło -
dzien nym, wy czer pu ją cym upa -
le” – pod kre śli ła prof. Lo renc.

Czę ste i in ten syw ne fa le upa -
łów są do Pol ski przy no szo ne
przez ukła dy ba rycz ne po wo du -
ją ce tzw. blo ka dę wy żo wą. Blo -
ka dy tej nie są w sta nie po ko nać
ośrod ki ni żo we, prze miesz cza ją -
ce się prze waż nie z za cho du
i z po łu dnio we go za cho du.

„Nad Pol ską za le ga wte dy ob -
szar pod wyż szo ne go ci śnie nia,
za blo ko wa ny od wscho du i za -
cho du po mię dzy ośrod ka mi ni -
żo wy mi. Za +okre sy tro pi kal nej
po go dy+ od po wia da ją ma sy po -
wie trza, na pły wa ją ce do nas
znad Afry ki. Wszę dzie, gdzie do -
cie ra ją, tra fia rów nież pył z afry -

kań skie go pia sku. W kon se -
kwen cji na pew nych wy so ko -
ściach do cho dzi do dat ko wo
do zmęt nie nia at mos fe ry” – do -
da ła kli ma to log.
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ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Uni wer sy tet Ha rvar da po raz
je de na sty z rzę du zwy cię żył
w Aka de mic kim Ran kin gu
Uni wer sy te tów Świa ta.
W pierw szej dzie siąt ce są tyl -
ko dwie uczel nie z Eu ro py.
Uni wer sy tet Ja giel loń ski
i Uni wer sy tet War szaw ski
znaj du ją się w czwar tej set ce
ze sta wie nia. 

Ran king naj lep szych szkół
wyż szych na świe cie – Aca de -
mic Ran king of World Uni ver si -
ties (AR WU) – zna ny rów nież ja -
ko Li sta Szan ghaj ska, opu bli ko -
wa no po raz 11. Przy go to wu je

go Uni wer sy tet Jiao Tong
w Szan gha ju.

W pierw szej dwu dzie st ce ze -
sta wie nia znaj du je się aż sie -
dem na ście uczel ni ze Sta nów
Zjed no czo nych. Uni wer sy tet
Ha rvar da pierw sze miej sce
w ran kin gu zaj mu je je de na sty
rok z rzę du. W pierw szej czwór -
ce znaj du ją się: Uni wer sy tet
Stan for da, Uni wer sy tet Ka li for -
nij ski w Ber ke ley oraz Mas sa -
chu setts In sti tu te of Tech no lo -
gy (MIT). Pią te miej sce za jął
bry tyj ski Uni wer sy tet Cam brid -
ge, a dzie sią te Uni wer sy tet
Oxfordz ki. Naj lep szą dwu -
dziest kę za my ka Po li tech ni ka
Fe de ral na w Zu ry chu.

W ze sta wie niu zna la zły się
tyl ko dwie pol skie uczel nie:
Uni wer sy tet Ja giel loń ski i Uni -
wer sy tet War szaw ski. Obie
upla so wa ły się w czwar tej
set ce ze sta wie nia. W tym
prze dzia le miejsc utrzy mu ją
się nie mal od po cząt ku ist -
nie nia ran kin gu. Tyl ko
w 2003 r. UJ zna lazł się ni -
żej – w pią tej set ce.

Li sta Szan ghaj ska two rzo -
na jest na pod sta wie kil ku
wskaź ni ków. Pod uwa gę bie rze
się licz bę ab sol wen tów czy
pra cow ni ków, któ rzy otrzy ma li
Na gro dę No bla lub Me dal
Field sa, licz bę naj czę ściej cy to -
wa nych na ukow ców, licz bę pu -

bli ka cji w cza so pi smach „Na -
tu re” czy „Scien ce”, licz bę pu -
bli ka cji wy mie nio nych w wy -
bra nych in dek sach cy to wań
(Scien ce Ci ta tion In -
dex – Expan ded oraz So cial
Scien ces Ci ta tion In dex). W ze -
sta wie niu uwzględ nia się wiel -
kość osią gnięć w sto sun ku
do wiel ko ści uczel ni. W ran kin -
gu bra nych jest pod uwa gę po -
nad 1000 uczel ni, spo śród któ -
rych na li ście po ja wia się 500.

Li sta do stęp na jest na stro nie:
http://www.shan gha i ran -
king.com/

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

0,1 st. C zabrakło do rekordowego
upału w stolicy z 1904 r.
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Uniwersytet Harvarda najlepszy
w prestiżowym rankingu

FOT. STOCK. XCHNG / MARIA AMELIA PAIVA ABRÃO
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Obrze żek go łę bi – ga tu nek
klesz cza ata ku ją ce go przede
wszyst kim te pta ki – mo że być
też bar dzo groź ny dla lu dzi. Śli -
na te go pa so ży ta to bar dzo sil ny
aler gen. Obrze żek mo że być też
no si cie lem groź nych cho rób,
a wal ka z nim jest bar dzo trud na. 

Jak po wie dział PAP 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, na in wa zję obrzeż ka
na ra żo ne są oso by ma ją ce kon takt
z go łę bia mi i miej sca mi, gdzie czę -
sto prze by wa ją pta ki. W prze szło ści
obrzeż ki ata ko wa ły m. in. hej na li -
stów na wie ży Ko ścio ła Ma riac kie go
w Kra ko wie, a współ cze śnie – ho -
dow ców go łę bi.

Ty po wy mi ży wi cie la mi obrzeż ka
go łę bie go są wła śnie te pta ki, ale
ata ku je też ja skół ki, gaw ro ny, kaw ki,
wró ble, a na wet ptac two do mo -
we – drób. Dla te go obrzeż ki po -
wszech nie wy stę pu ją w miej scach
gnież dże nia się pta ków – w go łęb ni -
kach, kur ni kach, na stry chach, pod -
da szach czy wie żach ko ścio łów.

„To bli skie są siedz two czło wie ka.
W przy pad ku bra ku lub zbyt ma łej
licz by pta sich ży wi cie li, a tak że

w przy pad ku nad mier ne go wzro stu
ich po pu la cji, wy głod nia łe obrzeż ki
mo gą prze ni kać do miesz kań i ata -
ko wać lu dzi, głów nie pod czas od -
po czyn ku noc ne go” – 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.

Obrzeż ki go łę bie kłu ją bar dzo
bo le śnie, a ich ofia ra dłu go od czu -
wa ból i świąd. Zmia ny skór ne mo -
gą się utrzy my wać na wet do 1,5 ro -
ku. Jak pod kre śla pa ra zy to log, bar -
dzo nie bez piecz ne jest za ata ko wa -
nie twa rzy – mo że spo wo do wać
opu chli znę lub pa ra liż klesz czo wy
unie moż li wia ją cy od dy cha nie.
Efek tem ukłu cia mo że być też za -
pa le nie na czyń lim fa tycz nych,
a u osób wraż li wych – re ak cje aler -
gicz ne. „W skraj nych przy pad kach
po wta rza ją ce się ukłu cia obrzeż -
ków u osób wraż li wych mo gą spo -
wo do wać wstrząs ana fi lak tycz ny
i śmierć, no to wa no ta kie przy pad ki
w Pol sce” – prze strzegł prof. So -
larz.

Obrzeż ki, tak jak in ne klesz cze,
mo gą być też no si cie la mi groź nych
cho rób – m. in. bo re lio zy, go rącz ki
Q – za kaź nej cho ro by od zwie rzę cej
po wo do wa nej przez ri ket sje Co xiel -

la bur net ti, sal mo nel lo zy pta siej, a tak -
że klesz czo we go za pa le nia mó zgu.

Jak za zna czył prof. So larz, obrzeż ki
w miesz ka niu sto sun ko wo ła two za -
uwa żyć, bo wy mia ry do ro słych osob ni -
ków to 6 do 10 mm. W cią gu dnia ukry -
wa ją się jed nak w szpa rach pod łóg, fu -
tryn, pod pa ra pe ta mi, pro ga mi i ta pe ta -
mi, w szcze li nach me bli i miejsc do spa -
nia. Wszę dzie tam się roz wi ja ją i roz -
mna ża ją. No cą wy cho dzą z kry jó wek
w po szu ki wa niu ży wi cie la.

„Wal ka z ni mi jest więc trud na. Pre -
pa ra ta mi roz to czo bój czy mi trze ba
spry skać wszyst kie po ten cjal ne miej -
sca ich po by tu. Oprócz miesz kań ta kie
za bie gi po win ny być prze pro wa dzo ne
na stry chach czy pod da szach. Ko niecz -
ne mo że być usu wa nie ta pet, bo aze rii
czy pa ne li ze ścian i su fi tów, wy kła dzin,
pa ne li pod ło go wych, par kie tów, płyt
su fi to wych i ścien nych” – mó wił pa ra -
zy to log.

Dla te go je śli w na szym bli skim są -
siedz twie by tu ją pta ki, klu czo wa jest
pro fi lak ty ka – gip so wa nie i fu go wa nie
szcze lin przy oknach czy drzwiach, tyn -
ko wa nie spę ka nych ścian we wnątrz
i na ze wnątrz bu dyn ku.
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Z ziar na pszen ży ta moż -
na upiec chleb o uni kal nym
sma ku, z du żą ilo ścią błon ni -
ka i wi ta min. Po nie waż wy -
pie ka się trud niej niż in ne ro -
dza je pie czy wa, to na ukow cy
nad je go re cep tu rą pra cu ją
w la bo ra to rium, tak by uda -
wał się też w pie kar niach. 

„Pol ska jest świa to wym po -
ten ta tem w upra wie pszen ży ta.
Jest ono jed nak wy ko rzy sty wa ne
głów nie na pa sze oraz ja ko su ro -
wiec do pro duk cji bio pa liw.
W nie wiel kim tyl ko stop niu
do ce lów ży wie nio wych” – po -
wie dzia ła PAP dr inż. An na Fraś
z In sty tu tu Ho dow li i Akli ma ty za -
cji Ro ślin – Pań stwo we go In sty -
tu tu Ba daw cze go w Ra dzi ko wie.

Na wy pra co wa nie re cep tu ry
pie czy wa pszen żyt nio -owsia ne -
go o pod wyż szo nej war to ści
proz dro wot nej otrzy ma ła wła -
śnie grant Na ro do we go Cen trum
Ba dan i Roz wo ju. „Pod sta wo -
wym skład ni kiem na sze go pie -
czy wa bę dzie przede wszyst kim
ziar no pszen ży ta, któ re od zna -
cza się bar dzo wy so ki mi wła ści -

wo ścia mi od żyw czy mi i funk cjo -
nal ny mi” – wy ja śni ła.

Pszen ży to i owies są bo ga tym
źró dłem sub stan cji bio ak tyw -
nych, ta kich jak błon nik po kar -
mo wy. Dla te go w pie czy wie wy -
pie ka nym z mie szan ki pszen żyt -
nio -owsia nej bę dzie go du żo wię -
cej niż w pie czy wie np. z ziar -
na psze ni cy.

„Ziar no owsa, któ re chce my
do ło żyć do chle ba, ma uni kal ne
wła ści wo ści fi zjo lo gicz no -ży wie -
nio we. Cha rak te ry zu je się wy so -
ką za war to ścią błon ni ka po kar -
mo we go i wie lu in nych związ -
ków ta kich jak: po li fe no le, wi ta -
mi ny, prze ciw u tle nia cze, a tak że
do stęp ne tyl ko w owsie an ty ok -
sy dan ty – awen tra mi dy. Jest też
bo ga tym źró dłem nie na sy co -
nych kwa sów tłusz czo -
wych” – opi sa ła roz mów czy ni
PAP.

Ziar na pszen ży ta z do dat kiem
np. płat ków czy mą ki owsia nej
da dzą zu peł nie no wy ga tu nek
pie czy wa o wy so kich wła ści wo -
ściach proz dro wot nych i bar dzo
cie ka wych wa lo rach sma ko -
wych. „Pie czy wo pszen żyt nie róż -
ni się bo wiem sma kiem od pie -
czy wa pszen ne go czy żyt nie go.

Trud no opi sać wra że nia, ale jest
nie ty po we i bar dzo smacz -
ne” – po wie dzia ła An na Fraś.

Pro blem po le ga na tym, że
chleb z pszen ży ta znacz nie trud -
niej się wy pie ka. „Pszen ży to
pod wzglę dem war to ści wy pie -
ko wej jest tro chę gor sze od psze -
ni cy. Ma +gor szy+ glu ten, któ ry
jest bar dzo waż ny w pro ce sie wy -
pie ku” – tłu ma czy roz mów czy ni
PAP.

Nie któ rzy na ukow cy po dej mo -
wa li już pró by wy pie ku pszen żyt -
nie go chle ba. Do tąd nie opra co -
wa no jed nak tech no lo gicz nej
me to dy, umoż li wia ją cej wy piek
na szer szą ska lę.

Na ra zie chleb bę dzie przy go -
to wy wa ny w la bo ra to rium, ale
być mo że w przy szło ści je go wy -
pie kiem zaj mą się pie ka rze.
„Chce my opra co wać ta ką re cep -
tu rę wy pie ku pie czy wa i ta ki
skład mie sza nek pszen żyt nio -
-owsia nych, by moż na by ło je wy -
pie kać też w tra dy cyj nych pie -
kar niach, a nie tyl ko w la bo ra to -
rium” – tłu ma czy au tor ka ba -
dań.

„Pszen ży to jest bar dzo atrak -
cyj ne ce no wo, dla te go chcia ła -
bym, aby pro duk ty, któ re stwo -

rzy my, by ły do stęp ne dla prze -
cięt ne go kon su men ta. Chce my
by nasz pro dukt zna lazł się
w gru pie ce no wej pro duk tów ta -
kich jak chleb, ale tra fił na wyż -
szą pół kę pod wzglę dem ja ko -

ści” – do da ła.
Jak pod kre śla roz mów czy ni

PAP, obec nie pa nu je mo da
na róż ne go ro dza ju no win ki ku li -
nar ne, pie czy wo i pro duk ty
o dzia ła niu proz dro wot nym.

Na ryn ku moż na spo tkać sze ro -
ką ga mę pie czy wa proz dro wot -
ne go, któ re wy pie ka ne jest z róż -
nych ga tun ków zbóż – naj czę -
ściej z psze ni cy i ży ta. „Gdy by
pie czy wo pszen żyt nie uda ło się
wpro wa dzić na ry nek, to mo gło -
by stać się wi zy tów ką na sze go
kra ju, ze wzglę du na nasz du ży
po ten cjał pro duk cyj ny te go zbo -
ża” – po wie dzia ła roz mów czy ni
PAP.

Pro jekt An ny Fraś roz pocz nie
się na po cząt ku 2014 ro ku i jest
prze wi dzia ny na trzy la ta. Dla te -
go za nim bę dzie moż na spró bo -
wać pie czy wa pszen żyt nio -
-owsia ne go, le piej się gać po pie -
czy wo z peł ne go ziar na zbóż.
„Za wie ra ono ca łą okry wę owo -
co wo -na sien ną, w któ rej znaj du -
je się więk szość sub stan cji
o cha rak te rze proz dro wot nym.
Pod czas pro duk cji tra dy cyj nej
bia łej mą ki są one usu wa ne, na -
to miast przy pro duk cji mą ki
z peł ne go ziar na po zo sta -
ją” – po wie dzia ła An na Fraś.
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Cał kiem no wy chleb... pro sto z la bo ra to rium
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Obrzeżki gołębie – „ptasie” kleszcze 
– groźne również dla ludzi

FOT. STOCK. XCHNG / ALE XO IL



Oczysz cza or ga nizm, ma
dzia ła nie an ty no wo two ro we,
wzmac nia od por ność i po -
zwa la po zbyć się ka ca. Za le ty
ka pu sty ki szo nej do strzegł
już Hi po kra tes. Dziś ku pu jąc
ją w skle pie wy bie raj my tę
sprze da wa ną z becz ki – za -
cho wu je naj wię cej cen nych
dla zdro wia skład ni ków. 

„Naj bar dziej war to ścio wa jest
ka pu sta sprze da wa na z becz ki,
któ ra nie jest prze pa ko wy wa -
na w opa ko wa nia de ta licz ne.
Prak tycz nie bez war to ścio wa
pod wzglę dem związ ków bio lo -
gicz nie ak tyw nych jest ka pu sta
pa ste ry zo wa na” – wy ja śnia dr
Ewa Ci ska z In sty tu tu Roz ro du
Zwie rząt i Ba dań Żyw no ści PAN
w Olsz ty nie (IRZiBŻ PAN).

Spe cja li ści z Za kła du Che mii
i Bio dy na mi ki Żyw no ści IRZiBŻ

PAN, w ra mach pro jek tu fi nan -
so wa ne go przez Mi ni ster stwo
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go,
prze pro wa dzi li mo ni to ring ka pu -
sty ki szo nej do stęp nej w skle -
pach. Prób ki ka pu sty ana li zo wa -
li pod ką tem obec no ści związ -
ków o ak tyw no ści prze ciw no wo -
two ro wej.

Dla cze go na le ży ku po wać ka -
pu stę z becz ki? „Nie jest ona
prze pa ko wy wa na do mniej szych
to re bek, a więc ki szon ka nie jest
na ra żo na na utra tę cen nych
skład ni ków wsku tek dzia ła nia
tle nu z po wie trza, świa tła oraz
wy so kiej tem pe ra tu ry w przy -
pad ku ka pu sty pa ste ry zo wa nej.
Praw do po dob nie pa ste ry za cji
czę sto pod da wa na jest ka pu sta
nie naj lep szej ja ko ści, w któ rej
wsku tek nie pra wi dło we go prze -
bie gu fer men ta cji do cho dzi
do nad mier ne go wzro stu nie wła -
ści wej mi kro flo ry. Ta ka ka pu sta
w trak cie na wet krót kie go prze -

cho wy wa nia zgni je” – tłu ma czy
PAP dr Ewa Ci ska.

Wy ja śnia, że rów nież pro ces
prze cho wy wa nia ka pu sty w nie -
od po wied nich wa run kach ob ni ża
jej ja kość. „Pa ste ry za cja ta kiej
ka pu sty po zwo li za trzy mać nie -
ko rzyst ne pro ce sy za cho dzą ce
w ka pu ście i prze dłu żyć ter min
przy dat no ści do spo ży cia, ale bę -
dzie to już pro dukt nie peł no war -
to ścio wy”- mó wi dr Ci ska. „W do -
dat ku cza sem tem pe ra tu ra pa -
ste ry za cji mo że być za wy so ka
i wte dy ta ka ka pu sta jest w za sa -
dzie ugo to wa na” – do da je.

Je śli sa me mu ki si my ka pu stę,
to naj le piej wy ko rzy stać do te go
od mia ny póź ne – o zwar tych
głów kach. „Od mia ny póź ne ma -
ją wię cej nie zbęd ne go w pro ce -
sie fer men ta cji cu kru, któ ry jest
pod sta wo wym skład ni kiem od -
żyw czym dla bak te rii. Fer men ta -
cja od by wa się w ten spo sób, że
cu kry prze kształ ca ne są w kwas

mle ko wy, któ ry jest na tu ral nym
związ kiem kon ser wu ją cym ki -
szo ną ka pu stę. Od po wied nie je -
go stę że nie za bez pie cza ka pu -
stę i umoż li wia dłu gie jej prze -
cho wy wa nie” – opi su je roz mów -
czy ni PAP.

Ka pu sta ki szo na jest bo ga -
tym źró dłem wi ta mi ny C, wi ta -
min z gru py B, wi ta mi ny K, A i E.
Wi ta mi ny A, C i E to prze ciw u tle -
nia cze, któ re oczysz cza ją or ga -
nizm z nad mia ru wol nych rod ni -
ków. „Wol ne rod ni ki po wsta ją
na tu ral nie pod czas prze mian
me ta bo licz nych, ale ich nad miar
w or ga ni zmie wy ni ka ją cy z za -
nie czysz cze nia śro do wi ska, pa -
le nia pa pie ro sów czy tzw. die ty
śmie cio wej jest bar dzo szko dli -
wy. Te wy jąt ko wo re ak tyw ne
związ ki ini cju ją pro ce sy no wo -
two ro we, sprzy ja ją zmia nom
miaż dży co wym na wet u mło -
dych lu dzi i są przy pusz czal nie
przy czy ną szyb sze go sta rze nia
się or ga ni zmu” – in for mu je dr
Ewa Ci ska.

Ka pu sta ki szo na bo ga ta jest
też w związ ki man ga nu, cyn ku,
wap nia, po ta su, że la za i siar ki,
któ re są nie zbęd ne do pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia or ga ni -
zmu. Wy two rzo ny w trak cie fer -
men ta cji kwas mle ko wy ma do -
bro czyn ny wpływ na prze wód po -
kar mo wy.

„Bak te rie mle ko we wzma ga -
ją pe ry stal ty kę je lit przy śpie sza -
jąc pa saż je li to wy, li kwi du ją za -
par cia, przy wra ca ją pra wi dło wą
mi kro flo rę je li to wą po an ty bio ty -
ko te ra pii i dzia ła ją wzmac nia ją -
co na nasz sys tem od por no ścio -

wy. Kwas mle ko wy za kwa sza jąc
śro do wi sko dzia ła tok sycz nie
na mi kro or ga ni zmy pa to gen ne
m. in. na droż dża ki od po wie -
dzial ne za sto sun ko wo czę ste
za ka że nia grzy bicz ne” – wy li cza
uczo na.

Wspo mnia ne bak te rie re gu lu -
ją prze mia ny kwa sów żół cio -
wych, uła twia ją tra wie nie
i wchła nia nie skład ni ków po kar -
mo wych. „Nie za ska ku je za tem
fakt, że sok z ka pu sty ki szo nej
po bu dza ją cy układ tra wien ny,
bo ga ty w wi ta mi ny i związ ki mi -
ne ral ne, jest chęt nie sto so wa -
nym le kiem na +ze spół dnia na -
stęp ne go+ po zbyt hucz nie spę -
dzo nej no cy” – do da je dr Ci ska.

Po ka pu stę ki szo ną mo gą bez
obaw się gać oso by star sze, bo
ła twiej się ją tra wi od ka pu sty
świe żej. Dla osób od chu dza ją -
cych się mo że sta no wić zdro wą
prze ką skę o wy jąt ko wo ma łej
ka lo rycz no ści. 100 gr za wie ra je -
dy nie 12-16 kcal., w do dat ku
dzię ki du żej za war to ści błon ni ka
da je po czu cie sy to ści.

Cze mu ka pu sta „za wdzię cza”
swój cha rak te ry stycz ny nie przy -
jem ny za pach, wy dzie la ją cy się
pod czas ki sze nia czy go to wa -
nia? Za ten spe cy ficz ny za pach
od po wie dzial ne są związ ki siar ki
na zy wa ne glu ko zy no la na mi. Są
one cha rak te ry stycz ne dla wa -
rzyw ka pust nych ta kich jak: bro -
kuł, ka la fior, ka la re pa czy bruk -
sel ka. „W trak cie kro je nia, a na -
stęp nie ki sze nia ka pu sty związ ki
te ule ga ją de gra da cji. To wła śnie
pro duk ty de gra da cji nie któ rych
glu ko zy no la nów od po wie dzial ne

są za ten cha rak te ry stycz ny za -
pach” – wy ja śnia dr Ci ska.

Ba da nia prze pro wa dzo ne
na zwie rzę tach wy ka za ły, że pro -
duk ty de gra da cji glu ko zi no la nów
dzia ła ją pre wen cyj nie lub ak tyw -
nie ha mu ją roz wój nie któ rych ty -
pów no wo two rów. „Zmniej sza ły
m. in. czę sto tli wość wy stę po wa -
nia no wo two rów sut ka, jaj ni ków,
ma ci cy i pro sta ty czy li tak zwa -
nych no wo two rów hor mo no za -
leż nych, sto sun ko wo czę stych
u lu dzi” – in for mu je roz mów czy ni
PAP.

Pierw sze wzmian ki o wła ści -
wo ściach lecz ni czych ka pu sty ki -
szo nej po ja wi ły się już w pi -
smach Hi po kra te sa w IV w. p. n.
e. Sła wę przy nio sła jej jed nak
pierw sza wiel ka wy pra wa mor -
ska sław ne go po dróż ni ka i od -
kryw cy Ja me sa Co oka. „Dzię ki
du żej za war to ści wi ta mi ny C
oraz ła two ści prze cho wy wa nia
w trak cie dłu gich po dró ży oka za -
ła się ona do sko na łym pa na -
ceum na szkor but, któ ry w tam -
tych cza sach dzie siąt ko wał ma -
ry na rzy, po zba wio nych przez
dłuż szy czas świe żych wa rzyw
i owo ców” – przy po mi na dr Ci -
ska. Za ob ser wa cje i wnio ski do -
ty czą ce m. in. wpły wu die ty
wzbo ga co nej o ka pu stę ki szo ną
na zdro wie ma ry na rzy Co ok
w 1776 ro ku zo stał od zna czo ny
me da lem Co pleya przy zna nym
przez To wa rzy stwo Kró lew skie
w Lon dy nie.

EWE LI NA KRAJ CZYŃ SKA (PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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Zdrowie z beczki – warto
docenić kapustę kiszoną

FOT. STOCK. XCHNG / JTHIE
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l War sza wiak, Ślą zak i Ka -
szub po je cha li na wcza sy
do Egip tu. Gdy pły nę li łód ką,
wy ło wi li z wo dy gli nia ny
dzban z dziw ną pie czę cią.
Po chwi li zła ma li tę pie częć
i z dzba na wy le ciał Dżinn. 

– Uwol ni li ście mnie, speł nię
wa sze trzy ży cze nia. Po jed nym
na każ de go. 

Ka szub: 
– Ja tak ko cham Ka szu by...

Niech za wsze wo da w je zio rach
bę dzie czy sta, ryb bę dzie
pod do stat kiem, a tu ry ści niech
bę dą po rząd ni i bo ga ci. 

Dżinn: 

– Nud na we ży cze nie, ale jak
chcesz. Zro bio ne. 

War sza wiak: 
– Wy bu duj do oko ła War sza -

wy ogrom ny mur, że by od gro -
dzić mo je mia sto od resz ty te go
za co fa ne go kra ju i że by żad ni
wsio wi mi tu nie przy jeż dża li. 

Dżinn: 
– OK. Zro bio ne. Te raz

ty – Dżinn zwra ca się do Ślą za -
ka. 

Ślą zak: 
– Po wiedz mi coś wię cej

o tym mu rze wo kół War sza wy. 
– No, ota cza ca łe mia sto, jest

be to no wy, wy so ki na ki lo metr

i sze ro ki na trzy ki lo me try
u pod sta wy. Mysz się nie prze -
śli zgnie. 

Ślą zak: 
– Do bra. Na lej wo dy do peł -

na.

l Przed do mem kłó cą się
dwie są siad ki. W pew nym
mo men cie jed na z nich nie
wy trzy mu je i krzy czy do dru -
giej: 

– Ty sta ra mał po! 
– Tyl ko nie sta ra! – od krzy ku -

je dru ga. Tyl ko nie sta ra!

l Spo ty ka ją się dwie są siad ki: 

– A co to są siad ka tak dziś
na czar no? 

– A no, bo to mąż mój nie ży je. 
– O mój Bo że. A jak to się sta -

ło? Prze cież jesz cze wczo raj go
wi dzia łam jak ko pał w ogród ku. 

– A ko pał, ko pał. A po tem po -
szli śmy do skle pu ku pić mu no -
we bu ty. No i mie rzy jed ną pa rę,
dru gą, trze cią... dzie sią tą... 

Mó wię mu „Nie śpiesz się Ste -
fan, przy mie rzaj do kład nie że by
na pew no do bre by ły.” W koń cu
po pa ru go dzi nach wró ci li śmy
do do mu, on za kła da te no we
bu ty i mó wi, że cia sne. 

NO NIE ZA BI ŁA BY PA NI?

l Roz ma wia ją dwie są siad -
ki. 

– Mój mąż to jest słoń ce...
– Co ty opo wia dasz? Po ty lu

la tach mał żeń stwa?
– Ano, tak. Jak zaj dzie wie -

czo rem do knaj py, to do pie ro ra -
no z niej wy cho dzi.

l Cho le ra ja sna! – de ner -
wu je się tre ner dru ży ny pił kar -
skiej po prze gra nym me -
czu – Mó wi łem przed me -
czem „Za graj cie jak jesz cze
ni gdy nie gra li ście”, a nie „Za -
graj cie, jak by ście jesz cze ni -
gdy nie gra li”!
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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!

Za nim
Przez błę kit ne cie płe nie bo
Mknie iskier ka na szych uczuć
Czy to jed nak bę dzie mi łość
Nie po tra fię od po wie dzieć

Po bie gli śmy dziś zbyt szyb ko
wy czer pa ne my śli spać nie da ją
A ja ko chać nie prze sta je
Cu dze my śli roz tar gnio ne

Pro szę po dejdź dzi siaj do mnie
Eks plo du ją wszyst kie grzesz ne my śli
Nim je zbio rę chcę być
Tyl ko z to bą, w no cy w to bie

In na Twarz
Gdy kie dyś bę dzie ci da ne
w cu dzych sło wach po czuć sie bie
w cu dzych oczach wi dzieć sie bie

Nie ła two bę dzie zro zu mieć cel
no we go po wo ła nia, no we go za da nia
du szę kar mić raj skim po kar mem

Miaż dżą cy ucisk my śli po zwo li jed nak od kryć
praw dzi wą tkli wość, war tość ży cia twe go
zro zu miesz wte dy praw dzi wość sie bie

Prze szkód wie le jest do po ko na nia, ale
one wie dzą, że ich czas się już skoń czy, a ty
zro zu miesz, że do tych czas mia łeś in ną twarz
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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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