
Każ da oso ba pra cu ją ca
na te re nie Ho lan dii i pła cą ca
ho len der skie po dat ki ma
pra wo do ulgi po dat ko wej
(al ge me ne hef fing skor ting).
Ulga ta jest po pu lar nie zwa -
na „roz łą ko wym”, czy li do -
dat ko wym zwro tem nad pła -
co ne go po dat ku ze wzglę du
na part ne ra o ni skich do cho -
dach.

Z ulgi tej mo gą sko rzy stać bę -
dą cy part ne ra mi fi skal ny mi
zgod nie z ho len der skim pra -
wem po dat ko wym. Part ne ra mi
są oso by po zo sta ją ce w związ ku
mał żeń skim, oso by po zo sta ją ce
w związ ku part ner skim we dług
ho len der skie go pra wa cy wil ne -
go oraz pa ry po sia da ją ce wspól -
ne dziec ko i pro wa dzą ce wspól -
ne go spo dar stwo do mo we, czy li
po sia da ją ce wspól ne za mel do -
wa nie. Dwie oso by sa mot ne mo -
gą ubie gać się o uzna nie part -
ner stwa fi skal ne go je śli za -
miesz ku ją ra zem, 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

nie ma ja żad nych in nych part ne rów
oraz ma ją wspól ny ma ją tek po twier dzo -
ny no ta rial nie. 

Obo je part ne rzy ma ja pra wo do tej
ulgi po dat ko wej. Jed nak że jest jesz cze
kil ka wa run ków, któ re mu szą speł niać,
aby z niej sko rzy stać. 

Je że li oso ba pra cu ją ca w Ho lan dii,
w 2013 ro ku osią gnę ła do chód po ni żej

mi ni mum wol ne go od opo dat ko wa -
nia, to jest po ni żej 7.268 eu ro,

wte dy otrzy mu je zwrot ca -

ło ści po dat ku za pła co ne go przez pra co -
daw cę do Be la sting dienst. Wte dy nie
mo że się już ubie gać o do dat ko wy
zwrot na part ne ra. Je śli je den z part ne -
rów, zwy kle oso ba nie pra cu ją ca w Ho -
lan dii, nie ma do cho du wca le lub ma
do chód nie wiel ki (po ni żej wy żej wy mie -
nio ne go mi ni mum) w da nym ro ku po -
dat ko wym, to oso ba pra cu ją ca w Ho -
lan dii i opła ca ją ca ho len der skie po dat -
ki mo że otrzy mać do dat ko wy zwrot.
Zwrot ten jest nie więk szy niż ca łość po -
dat ków od pro wa dzo nych przez pra co -
daw cę. Tu na le ży zwró cić uwa gę na to,
iż ho len der skie or ga ny po dat ko we wy -

da dzą w tym przy pad ku
dwie de cy zje. Jed ną

na oso bę pra cu ją ca
w Ho lan dii i dru gą
na part ne ra z Pol -
ski. Su ma zwro -
tów po dat ku

z tych dwóch
de cy zji nie

m o  ż e

prze kro czyć cał ko wi te go po dat ku od -
pro wa dzo ne go w Ho lan dii. 

W przy pad ku, gdy od pro wa dzo ny
po da tek prze wyż sza te zwro ty, to
zwrot na mniej za ra bia ją ce go part ne -
ra w ro ku 2013 bę dzie wy no sił mak -
sy mal nie 2.001 eu ro, gdy part ner uro -
dził się przed 01.01.1963 ro ku. Na to -
miast nie bę dzie wyż szy niż 1.467 eu -
ro, je śli jest on uro dzo ny po mię dzy
01.01.1963. r., a 01.01.1972. r. oraz
dla part ne rów młod szych po sia da ją -
cych dzie ci uro dzo ne po 31.12.2006
ro ku. Dla part ne rów młod szych nie
po sia da ją cych dzie ci uro dzo nych
po 2006 ro ku kwo ta ulgi nie prze kro -
czy 1.335 eu ro. 

Wa run kiem ko niecz nym wnio sko wa -
nia o wy żej opi sa na ulgę jest po sia da -
nie przez obu part ne rów nu me ru fi skal -
ne go zwa ne go kie dyś SO FI, a obec nie
BSN (Bur ger se rvi ce num mer). O ile oso -
ba pra cu ją ca w Ho lan dii oczy wi ście ma
ten nu mer, to w przy pad ku part ne rów
po zo sta ją cych w Pol sce trze ba ta ki nu -
mer uzy skać. Moż na to na przy kład zro -
bić przez wy spe cja li zo wa ną kan ce la rię
po dat ko wą, któ ra za ła twi za nas wszel -
kie for mal no ści. Pro ce du ra ko re spon -
den cyj ne go uzy ska nia nu me ru BSN
trwa mi ni mum czte ry mie sią ce. Ra dzi -
my więc oso bom pra cu ją cym w Ho lan -
dii, któ re chcą się ubie gać o tę ulgę czy -
li tzw. roz łą ko we, aby jak naj szyb ciej
skon tak to wa ły się z naj bliż szym biu -

rem w spra wie uzy ska nia nu me ru BSN
dla part ne ra. Na po cząt ku przy szłe go
ro ku, gdy pra co daw cy wy da dzą ja ro gra -
fy i bę dzie cie się roz li czać bę dzie jak
zna lazł. 

Przy oka zji de men tu je my po gło ski ja -
ko by ulga ta mia ła być znie sio na. Na ra -
zie trwa ją dys ku sje w ho len der skim
par la men cie nad jej znie sie niem
od 2015 ro ku, ale tyl ko dla osób naj wy -
żej za ra bia ją cych – po wy żej 55.991 eu -
ro rocz nie. 

Przy po mi na my rów nież, że oso by
któ re nie sko rzy sta ły z tej ulgi w la -
tach po przed nich w dal szym cią gu
mo gą się o nią ubie gać. Ho len der -
skie pra wo po dat ko we ze zwa la
na do ko ny wa nie ko rekt roz li czeń 5
lat wstecz, czy li do 31 grud nia te go
ro ku wszy scy chęt ni mo gą zle cić po -
now ne roz li cze nia za la ta 2008
– 2012 i z tej ulgi sko rzy stać.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.ROZLICZSIE.PL
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Je że li Pań stwa po byt w Ho -
lan dii sta no wi nad mier ne ob -
cią że nie dla sys te mu świad -
czeń spo łecz nych, ist nie je
wów czas ry zy ko – zgod nie
z prze pi sa mi unij ny mi – że
otrzy ma ją Pań stwo na kaz
opusz cze nia te ry to rium Kró -
le stwa Ni der lan dów. 

Wy po wie dze nie le gal ne go po -
by tu w Ho lan dii mo że rów nież
na stą pić z ra cji do pusz cze nia się
czy nu ka ral ne go, co pro wa dzi
do uzna nia da nej oso by za nie -
po żą da ną. To rów nież łą czy się
z na ka zem opusz cze nia Ho lan dii
i za ka zem prze by wa nia na te re -
nie kra ju. Zła ma nie te go za ka zu
mo że spo wo do wać wsz czę cie
prze ciw ko Pań stwu po stę po wa -
nia kar ne go.

Pierwsze kroki w Holandii – Wypowiedzenie
legalnego pobytu w Holandii

FOT. MI CHAL 
ZA CHA RZEW SKI, SXCŹRÓDŁO: MINISTERSTWO SPRAW 

SOCJALNYCH I ZATRUDNIENIA
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Na sza me dy cy na za po mnia -
ła, jak wie le za wdzię cza In -
dia nom, i że le ka rzo wi
do sza ma na jest bli żej niż
nam się zda je – mó wi PAP
prof. Zdzi sław Jan Ryn, psy -
chia tra, po dróż nik, czło nek
świa to we go Klu bu Od kryw -
ców, b. am ba sa dor RP w Chi -
le, Bo li wii i Ar gen ty nie. 

PAP: W swo ich książ kach
– „Me dy cy nie in diań skiej”
i wy da nej wła śnie „Wy spie
Wiel ka noc nej” (Me dy cy -
na Prak tycz na, 2013) – opi -
su je Pan szcze gó ło wo ob rzę -
dy lecz ni cze In dian i miesz -
kań ców Ra pa Nui. Ale czy
zda rzy ło się Pa nu kie dyś ko -
rzy sta nie z usług sza ma -
na czy uzdra wia cza?

Prof. Zdzi sław J. Ryn: – Do -
słow nie rzecz bio rąc – nie. Ni gdy
nie mia łem „cią go ty”, że by wy -
pró bo wać na sa mym so bie, ale
bra łem udział w wie lu ce re mo -
niach lecz ni czych ja ko ob ser wa -
tor uczest ni czą cy. Na po cząt ku
mo ich po dró ży do Ame ry ki Ła -
ciń skiej naj więk sze wra że nie wy -
war ły na mnie prak ty ki na pół -
wy spie Ju ka tan w Mek sy ku
w miej sco wo ści Hu au tla de Ji -
me nez, gdzie tam tej sze uzdra -
wiacz ki – cu ran de ros – sto su ją
grzy by ha lu cy no gen ne. W ich ję -
zy ku zresz tą na zy wa się je „grzy -
ba mi uła twia ją cy mi kon takt
z bó stwa mi”, co po ka zu je, jak
od mien nie od nas po strze ga ją
oni to zja wi sko. Na po cząt ku by -
łem bar dzo scep tycz ny wo bec
sza ma nów i uzdro wi cie li – tak
jak me dy cy na i psy chia tria
współ cze sna, któ re pa trzą
na me dy cy nę tra dy cyj ną z dy -
stan sem. Dzi siaj są dzę, że jest
to wy nik na szej igno ran cji.

– Cóż więc się sta ło, że
zmie nił Pan swo je po dej ście
do te go ro dza ju prak tyk?

– Po raz pierw szy ze tkną łem
się z me dy cy ną In dian Ame ry ki
Ła ciń skiej czter dzie ści lat te mu.
Ja ko le karz pol skiej wy pra wy
w An dy Pa ta go nii – a to by ła naj -
więk sza przy go da mo je go ży cia,
któ ra trwa ła 14 mie się cy – przy -
je cha łem za fa scy no wa ny me dy -

cy ną gór ską. Wte dy ja ko le karz
eks pe dy cji wy so ko gór skich pro -
wa dzi łem ob ser wa cje i ba da nia
do swo je go dok to ra tu, a po tem
ha bi li ta cji. By łem w Kau ka zie,
Hin du ku szu i przede wszyst kim
An dach, gdzie spę dzi łem kil ka
lat. Gdy do cie ra li śmy w An dach
do pra wie nie odwie dza nych
przez bia łych lu dzi miejsc, o któ -
rych In dia nie mó wią „tam, gdzie
dia beł zgu bił swo je pon cho”,
z wiel kim zdu mie niem pa trzy -
łem, jak ży ją tam mi lio ny lu dzi,
któ rzy ni gdy nie wi dzie li na oczy
wy kształ co ne go le ka rza.

To są re gio ny, gdzie na tu ral -
nym świa tem me dy cy ny jest
uzdra wiacz, któ ry dzie dzi czy
od ty się cy lat do świad cze nia
przod ków, gro ma dząc wie dzę,
któ ra mnie za szo ko wa ła by stro -
ścią ich ob ser wa cji i kon cep cją
jed no ści or ga ni zmu czło wie ka
z przy ro dą. In dia nie nie ma ją po -
ję cia o ana to mii czło wie ka, je go
fi zjo lo gii i fi zjo pa to lo gii, ale wie -
dzą, co to jest czło wiek cier pią cy
i jak moż na mu po móc. Ma ją
bo wiem do świad cze nie wy ni ka -
ją ce z wie lo po ko le nio wej ob ser -
wa cji.

– W swo jej „Me dy cy nie in -
diań skiej” pi sze Pan, że
w Ame ry ce Ła ciń skiej le ka rze
„w ki tlach” i uzdra wia cze
trak tu ją się wza jem nie z sza -
cun kiem, a na wet pra cu ją ra -
zem w szpi ta lach…

– To praw da, że co raz wię -
cej jest le ka rzy za in te re so wa -
nych świa tem me dy cy ny na tu -
ral nej; w efek cie w wie lu kra -
jach Ame ry ki Ła ciń skiej mi ni -
ster stwa zdro wia do pu ści ły
współ pra cę miej sco wych
uzdra wia czy z le ka rza mi. Od -
wie dzi łem po łu dnio wo ame ry -
kań skie szpi ta le – np. w ar -
gen tyń skim Man za no Hi sto ri -
co czy bo li wij skim Su cre – łą -
czy się me to dy tra dy cyj ne
z me dy cy ną kon wen cjo nal ną.

Mu szę wspo mnieć, że uczest -
ni czy łem wła śnie w ósmym
Świa to wym Kon gre sie Me dy cy -
ny Tra dy cyj nej w Li mie, któ ry
– co trze ba pod kre ślić – po świę -
co ny był pa mię ci pol skie go
uzdra wia cza i zie la rza, sa le zja ni -
na, oj ca Ed mun da Sze li gi, po -
cho wa ne go w sto li cy Pe ru. Pięć -
dzie siąt lat po świę cił on ba da -

niom nad ro śli na mi lecz ni czy mi
Ama zo nii i An dów i utwo rzył In -
sty tut Fi to te ra pii. Je go pra gnie -
niem by ło, aby le ki ro ślin ne słu -
ży ły tak że je go ro da kom w Pol -
sce. Ob ra dy Kon gre su by ły – do -
słow nie i w prze no śni – bar dzo
barw ne. Na sa li obok sie bie po -
ja wi li się z jed nej stro ny – wy bit -
ni na ukow cy i le ka rze, a z dru giej
– sza ma ni. Ci ostat ni po ka zy wa -
li swo je prak ty ki uzdra wia nia
– z oczysz cze niem, ta li zma na -
mi, mo dli twa mi, tań cem i śpie -
wa mi.

– Ale prze cież oprócz tych
au ten tycz nych uzdra wia czy
i zie la rzy nie brak zwy kłych
szar la ta nów. Pew nie spo tkał
Pan ich też w swo ich po dró -
żach?

– Oczy wi ście, mia łem nie raz
wra że nie, że nie któ rzy cu ran de -
ros wy ko rzy stu ją ciem no tę
i anal fa be tyzm In dian. My ślę, że
spraw dzia nem war to ści uzdra -
wia cza jest to, czy ma on po wo -
dze nie u pa cjen tów. Tak sa mo
jak z na szy mi psy cho te ra peu ta -
mi: nie któ rzy z nich koń czą dzie -
siąt ki kur sów, ale nie po tra fią
po móc oso bom po trze bu ją cym,
bo nie ma ją te go, co In dia nie na -
zy wa ją „mo cą lecz ni czą”. In dia -
nie od dziec ka przy go to wu ją
przy szłe go cu ran de ro: przy szły
sza man od naj młod szych lat to -
wa rzy szy swo je mu oj cu czy mat -
ce i uczy się zna jo mo ści ro ślin:
jak je upra wiać, gdzie je znaj dy -
wać, jak je przy go to wać. Mia łem
oka zję przy glą dać się, jak się
przy go to wu je świę tą ro śli nę Wy -
spy Wiel ka noc nej – ma tua pua
– ro dzaj pa prot ni ka, ro sną ce go
przede wszyst kim na dnie kra te -
ru wul ka nu Ra no Kau.

– Tu na su wa się bli skie sko -
ja rze nie z sza ma ni zmem: kil -
ka ty go dni te mu na zy wa ny
„uzdro wi cie lem” ksiądz ugan -
dyj ski John Bap tist Ba sho bo -
ra zgro ma dził bli sko 60 tys.
lu dzi na Sta dio nie Na ro do -
wym w War sza wie. Spra wa
wy wo ła ła roz głos w me diach.

– Nie chcę wy po wia dać się
o sa mej tej po sta ci, bo jej nie
znam. Mo ją uwa gę zwra ca
przede wszyst kim fe no men
obec no ści dzie siąt ków ty się cy
lu dzi, któ rzy wzię li w tym udział,

pła cąc nie ba ga tel ne pie nią dze
za bi le ty. Mo im zda niem, jest to
wy raz upad ku za ufa nia do nie -
wy dol nej me dy cy ny na uko wej.
Tech ni cy za cja i fa tal na or ga ni za -
cja służ by zdro wia czy ni z le ka -
rza urzęd ni ka, gdzie na wet
przy naj lep szej wo li nie ma moż -
li wo ści in dy wi du al ne go kon tak -
tu z pa cjen tem. Nie dzi wię się, że
ty sią ce lu dzi – nie za wsze re li gij -
nych – szu ka in nej for my po mo -
cy lecz ni czej. Tech no lo gia w me -
dy cy nie jest bar dzo waż na, ale
nie moż na za po mi nać – jak to
się zda rza – o stro nie hu ma ni -
stycz nej w re la cjach le karz -pa -
cjent.

– Wra ca jąc do In dian Ame -
ry ki Ła ciń skiej, co naj bar dziej
za wdzię cza im współ cze sna
me dy cy na?

– My ślę, że naj bar dziej cen ne
dla nas jest od kry cie przez me -
dy cy nę in diań ską war to ści lecz -
ni czych ro ślin. In dia nie ama zoń -
scy są od daw na prze ko na ni, że
czło wiek nie mo że za cho ro wać
na żad ną cho ro bę, na któ rą nie

ma le kar stwa w przy ro dzie. Po -
dob nie jest na Wy spie Wiel ka -
noc nej. Oko ło 400 le ków, któ re
są dziś w ofi cjal nym spi sie świa -
to wym, jest po cho dze nia ro ślin -
ne go, głów nie z Ama zo nii, któ rą
na zy wa się „naj więk szą ap te ką
świa ta”. Le ka rze nie chcą dziś
pa mię tać, że te wła ści wo ści
lecz ni cze wy kry wa li cu ran de ros
przez dzie siąt ki po ko leń me to dą
prób i błę dów.

– Ale In dia nie od kry li też
środ ki ha lu cy no gen ne – ta kie
jak słyn na ro śli na ay ahu asca
– któ re, choć roz po wszech -
nio ne w Ame ry ce Po łu dnio -
wej, są w wie lu kra jach za bro -
nio ne ja ko środ ki psy cho de -
licz ne.

– W tra dy cji sza ma nów pe ru -
wiań skich wy ciąg ay ahu asca
słu ży do po zna wa nia świa ta ota -
cza ją ce go i świa ta we wnętrz ne -
go czło wie ka. Wszel kie sta ra nia
uzdra wia czy zmie rza ły do wpro -
wa dze nia się w trans ra zem
z pa cjen tem, aby w sta nie od -
mien nej świa do mo ści po znać,

co le ża ło u źró dła cho ro by. Moż -
na się w tym do pa trzyć pew nych
ana lo gii do kon cep cji psy cho -
ana li tycz nych, choć by in ter pre ta -
cji ma rzeń sen nych przez Freu -
da. U nie któ rych lu dów – jak
u ama zoń skie go ple mie nia Shi -
pi bo – po wsta ją bar dzo in te re su -
ją ce dzie ła sztu ki, któ re są bez -
po śred nią eks pre sją ha lu cy na cji
wzro ko wych. To praw da, że ay -
ahu asca trak to wa no w wie lu
kra jach ja ko owoc za ka za ny.
Jed nak że jed no znacz nie nie
udo wod nio no, aby wy wo ły wa ła
uza leż nie nia. Co wię cej, w nie -
któ rych ośrod kach re ha bi li ta cyj -
nych wy ciąg z ro śli ny sto su je się
w le cze niu od wy ko wym w al ko -
ho li zmie i nar ko ma nii.

– Cze go jesz cze le karz mo -
że się na uczyć od sza ma na?

– Z mo je go punk tu wi dze nia
– le ka rza psy chia try – bar dzo
istot ne są na tu ral ne ta len ty psy -
cho te ra peu tycz ne In dian. U nas
psy cho te ra peu ci pro wa dzą te ra -
pię gru po wą, kie dy nie ma ją
zwy kle in nej moż li wo ści – bo

Czego szaman może
nauczyć lekarza 

FOT. STOCK. XCHNG / DALE EURENIUS
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ma ją zbyt wie lu pa cjen tów; pre -
fe ru ją jed nak psy cho te ra pię in -
dy wi du al ną. In dia nie Ma pu cze
(Arau ka nie) od wró ci li tę pro por -
cję:, kie dy In dian ka wpa da w de -
pre sję po po ro do wą, wte dy
uzdra wiacz ka an ga żu je ca łą
wio skę do współ pra cy: jeźdź cy
na ko niach przez ca łą noc od -
stra sza ją złe du chy, któ re mia ły
wy wo łać cho ro bę, ca ła ro dzi -
na ma su je tę ko bie tę, to wa rzy -
szy jej. Mó wiąc pół żar tem: nie
wy pa da ło by ta kiej cho rej nie wy -
zdro wieć, kie dy wszy scy wo kół
niej chcą ją uzdro wić. U nas jest
ina czej: cho re go psy chicz nie naj -
chęt niej się „po zby wa my”
umiesz cza jąc go w szpi ta lu. U In -
dian po zo sta je on pod opie ką
bli skich.

Współ cze sny le karz jest za fa -
scy no wa ny tech no lo gią, ale czę -
sto nie wie, ko go le czy, nie zna
na zwi ska pa cjen ta, któ re go ope -
ru je. Nie ma cza su dla pa cjen -

tów, a cza sem nie jest ni mi za in -
te re so wa ny, bo kon cen tru je się
na sa mym za bie gu. A więc czę -
sto nie za spo ka ja na tu ral nych
po trzeb czło wie ka cier pią ce go
– kon tak tu i zro zu mie nia. In -
diań scy cu ran de ros czy nią to
w spo sób do sko nal szy od na sze -
go. I jesz cze jed no: In dia nie do -
ce nia ją wspól no tę świa ta oży -
wio ne go i nie oży wio ne go. My ży -
je my w her me tycz nym świe cie:
w ka bi nach wind, w sa mo cho -
dach, po cią gach, a oni ży ją bli -
sko na tu ry, zwy kle cho dzą bo -
so. I ta bli skość na tu ry jest też
lek cją, któ rą mo że my od nich
ode brać.

*  * *
Prof. Zdzi sław Jan Ryn,

(ur. 1938 r.), pro fe sor psy -
chia trii w Col le gium Me di -
cum Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go i Aka de mii Wy cho wa -

nia Fi zycz ne go w Kra ko wie,
ba dacz me dy cy ny i an tro po lo -
gii In dian Ame ry ki Ła ciń skiej.
Jest au to rem 32 ksią żek
i 430 ar ty ku łów na uko wych.
Czło nek no wo jor skie go The
Explo rers Club. Był le ka rzem
wy praw wy so ko gór skich
(Kau kaz, Hin du kusz, An dy)
oraz kie row ni kiem na uko -
wym wy praw na Wy spę Wiel -
ka noc ną (1995-2010). Am ba -
sa dor RP w Chi le, Bo li wii
(1991-1996) i Ar gen ty nie
(2007-2008). Lau re at wie lu
od zna czeń pol skich i za gra -
nicz nych, w tym dok to ra tu ho -
no ris cau sa Uni ver si dad
Cien ti fi ca del Sur w Li mie
i Na gro dy Au gu sto Ca stel lo
Ro ca w me dy cy nie gór skiej
(Hisz pa nia).

ROZ MA WIAŁ SZY MON ŁU CYK (PAP)

PAP – NA UKA W POL SCE

SER WIS NA UKA W POL SCE

FOT. STOCK. XCHNG / JOHNYZPODO
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PRACA

l Pra cow nik pro duk cji
w Del fzijl. Obo wiąz ki: pa ko wa -
nie per fum, wy ci na nie ko dów
kre sko wych z opa ko wań. Wy -
ma ga nia: zdol no ści ma nu al ne,
dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie sie cy, do bra zna jo -
mość j. an giel skie go lub ho len -
der skie go. Za dzwoń: Ven ray
+ 31 478529977, Den Ha ag
+31 703633927, Am ste lve en
+31 204701513, Til burg
+31 886886350, CV: Jobs@ot -
to work for ce.eu.

l Cu sto mer Se rvi ce Re -
pre sen ta ti ve. De Cu sto mer Se -

rvi ce Re pre sen ta ti ve is ve ran -
two or de lijk vo or al le ac ti vi te iten
die aan or ders ge re la te erd zijn
in het lo gi stie ke cen trum in Rot -
ter dam. Hij of zij we rkt sa men
met de klan ten se rvi ce te ams
van zo wel EMEA, APAC en
AMER en ook met lo ka le te -
ams. Ta ken en ve ran two or de lij -
khe den: Or ders met een pro ble -
em be han de len en do cu men te -
ren; Esca la ties afhan de len en
be ge le iden; Ver bru ik go ede ren
be kij ken en wa ar no dig aan pas -
sen; Ver sche pings da tum aan -
pas sen en or ders slu iten ERP
sy ste em; Ma ken van pa pier -

werk vo or ver sche ping; Export
do cu men ta tie ma ken. Ve ran -
two or de lij khe den: Ef fi cient or -
der ma na ge ment; Re ge len van
or ders die de zel fde of vol gen de
dag ver sche ept die nen te wor -
den; As si te ren bij het re ge len
van spe cia al pa pier werk vo or
zen ding zo als Cer tif ca ten van
oor sprong etc. Va ar di ghe den:
MBO denk - en we rk ni ve au,
erva ring in een so ort ge lij ke po -
si tie; Het kun nen in schat ten
van urgen tie van ta ken en esca -
le ren in dien no dig; In sta at zijn
om in een snel ve ran de ren de
omge ving te we rken; En gels, zo -

wel schri fte lijk als mon de ling
go ed; Ne der lands, zo wel schri -
fte lijk als mon de ling go ed; Go -
ede te le fo ni sche va ar di ghe den;
Erva ring met MS Of fi ce en ERP
sys te men (SAP, Na vi sion of an -
de ren). Ge in te re se erd? Stu ur jo -
uw CV na ar: klo bo da@ot to work -
for ce.eu.

l Dwie fry zjer ki – Rot ter -
dam. SZU KAM 2 FRY ZJE REK
DO SA LO NU FRY ZJER SKIE GO
„SON JA” W ROT TER DA MIE
TEL. 0684 504 410.

l Pra ca przy na pra wie

i kon ser wa cji ma szyn w pie -
kar ni w oko li cach Til bur ga.
Agen cja po śred nic twa pra cy
Job In ve st ment po szu ku je męż -
czy zny do pra cy przy na pra wie
ma szyn, utrzy my wa niu ich
w ru chu oraz kon ser wa cji ma -
szyn w pie kar ni w oko li cach Til -
bur ga. Wy ma ga nia: – do świad -
cze nie na po dob nym sta no wi -
sku (me cha nik, ser wi sant ma -
szyn); – mi le wi dzia ne wy -
ksztal ce nie me cha nicz ne, tech -
nicz ne; – do bra zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go; – sa mo -
dziel na or ga ni za cja pra cy; – od -
por ność na stres i umie jęt ność
pra cy pod pre sja cza su; – moż -
li wość pra cy w try bie zmia no -
wym; – nu mer so fi, kon to
w ban ku ho len der skim, do wód
toż sa mo ści. Ofe ru je my: – sta lą
pra ce na dłuż szy okres; – atrak -
cyj ne wy na gro dze nie; – pra ce
w re no mo wa nej fir mie. Je śli
speł niasz po wyż sze wy ma ga -
nia i je steś za in te re so wa ny
ofer tą pra cy, wy ślij do nas CV
na ad res: po len@jo bi nve st -
ment.nl lub skon tak tuj się z na -
mi te le fo nicz -
nie: 073 711 2 717.

l Pra cow nik fi zycz ny
pod Til bur giem. Agen cja za -
trud nie nia Job In ve st ment po -
szu ku je mło dych męż 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 dział
wie ko wy 19 – 22 la ta; – Mi le
wi dzia ne do świad cze nie w pra -
cach pro duk cyj nych, na li nii
pro duk cyj nej; – Chce do pra cy
i za an ga żo wa nie; – Wła sne za -
kwa te ro wa nie; – Wska za ne po -
sia da nie wszel kich po trzeb -
nych do ku men tów tj.: so fii nu -
mer, kon to ban ko we. Ofe ru je -
my: – Wy na gro dze nie za leż ne
od wie ku (staw ki wie ko we);
– Przy ja zna i swo bod na at mos -
fe ra w pra cy; – Dłu go ter mi no -
we za trud nie nie. Je śli je steś za -
in te re so wa ny i chce po znać
wię cej szcze gó łów wy ślij 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 umó -
wi my sie na wstęp ne spo tka -
nie 0 73 711 3 717. Ta pra ca
cze ka wła śnie na Cie bie!!

l PRA COW NIK DO RO BIE -
NIA PIZ ZY – ROT TER DAM. PO -
SZU KU JĘ PRA COW NI KA DO
RO BIE NIA PIZ ZY W RE STAU RA -
CJI W ROT TER DA MIE
TEL. 06844 074 448.

l Bru karz / Pra ce ziem ne.
Dla na sze go klien ta po szu ku je -
my Bru ka rza któ ry speł nia po -
niż sze wy ma ga nia: -po sia da

cer ty fi kat VCA; -kła dze nie kost -
ki i pod bru ku w związ ku z pra -
ca mi przy świa tło wo dach; -wy -
na gro dze nie 10,61 eu ro brut to;
-pra ca sta lą na la ta dla oso by
któ ra sie spraw dzi. Agen cja po -
śred nic twa pra cy za gra ni ca nu -
mer cer ty fi ka tu 3762. kon takt
dczar nec ka@eu ro temp.nl bądź
06 228 09 570.

l Pra ca – szu kam: Pil nie
po szu ku je pra cy. Ko bie ta
w śred nim wie ku pil nie po szu -
ku je pra cy w pro duk cji lub sa dy,
sprzą ta nie; pro sze dzwo nić
pod nu mer 0031614526981
w Ho lan dii 0614526981 py tać
o Jo an na.

l PRA CA W SA DACH PRZY
ZBIO RACH OWO CÓW. OPIS
STA NO WI SKA: Pra ca w sa dach
przy zbio rach ja błek i gru szek.
WY MA GA NIA: -2 ty go dnie wol -
ne go cza su; -Mo ty wa cję i chęć
do pra cy na świe żym po wie -
trzu; -Płaszcz prze ciw desz czo -
wy i ka lo sze. OFE RU JE MY: -
Atrak cyj ne wy na gro dze nie; -
Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nie
do za kła du pra cy; -Za kwa te ro -
wa nie; -Ob słu gę ka dro wo -ad mi -
ni stra cyj ną. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sła nie CV
wraz z klau zu lą o ochro nie da -
nych oso bo wych pod ad res:
pra ca@sba eu ro.pl z do pi skiem
w te ma cie ma ila: OWO CE.

l PRA COW NIK ZA KŁA DU
MIĘ SNE GO. OPIS STA NO WI -
SKA: Wie sza nie szy nek, od ci -
na nie karcz ków od ło pat ki,
ob ci na nie pod gar dla ze sło ni -
ną, wie sza nie ło pa tek na ha -
ki, pra ce po moc ni cze ta kie
jak kła dze nie pod gar dla i sło -
ni ny na ma szy nę w ce lu oskó -
ro wa nia, pa ko wa nie karcz -
ków do pu deł kar to no wych.
WY MA GA NIA: -Mi le wi dzia ne
do świad cze nie w pra cy w za -
kła dzie mię snym, w pra cy
z no żem; -Szu ka my wy so kich,
sil nych, do brze zmo ty wo wa -
nych osób; -Ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub nie miec kie go; -
Dys po zy cyj ność na dłuż szy
okres cza su. OFE RU JE MY: -
Atrak cyj ne wy na gro dze nie; -
Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa -
nie do za kła du pra cy; -Za kwa -
te ro wa nie; -Ob słu gę ka dro wo -
-ad mi ni stra cyj ną. Oso by za in -
te re so wa ne pro si my o prze -
sła nie CV wraz z klau zu lą
o ochro nie da nych oso bo wych
pod ad res: pra ca@sba eu ro.pl
z do pi skiem w te ma cie ma ila:
ZA KŁAD MIĘ SNY.
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1. Ho lan dia pol skim 
drew nem stoi.

Za sta na wia li ście się kie dyś
skąd Ho lan dia, ja ko kraj nie tak
bar dzo za le sio ny, mia ła aż ty le
drew na do bu do wy osła wio nych
wia tra ków i stat ków? Otóż z Pol -
ski! Już w XV wie ku pol ska
szlach ta ubi ja ła świet ne in te re sy
z Ho len dra mi sprze da jąc im
za do brą ce nę pol skie drew no,
któ re słu ży ło do bu do wy do mów,
mo stów i tym po dob nych.
W tam tych cza sach był to bar -
dzo dro gi i po żą da ny bu du lec,
któ ry do cie rał do Ho lan dii
wpierw Na szą ro dzi mą Wi słą
a póź niej dro gą mor ską. Wie le
z tych bu dow li dum nie zdo bi Ni -
der lan dy do dziś, jak osła wio ne
na ca ły świat wia tra ki czy za byt -
ko we stat ki flo ty kró lew skiej. Co

wię cej, nie na dar mo się mó wi,
że na dę bo wych pa lach z pol -
skiej Bia ło wie ży do dziś stoi ca ły
Am ster dam.

2. Naj wyż szy na ród świa ta.

Wszy scy wie my, że Ho len drzy
na le żą do osób, któ re cha rak te -
ry zu ją się naj wyż szym wzro stem
na świe cie. Sta ty stycz ny Ho len -
der ma aż 181 cm wzro stu, Ho -
len der ka na to miast 176 cm.
Dla cze go tak jest? Te go nikt nie
wie do koń ca, ale na ba zie te go
fak tu po wsta ło wie le po waż nych
i mniej po waż nych teo rii (nie raz
sa mi Ho len drzy je wy my śli li), po -
ni żej przed sta wia my kil ka z nich:

– Ho len drzy są ta cy wy so cy,
po nie waż z Kró le stwie Ni der lan -
dów sta ty stycz nie jest zbyt ma ło
sło necz nych dni, dla te go też mu -

szą się wy pi nać do gó ry, by za -
znać choć tro chę pro mie ni sło -
necz nych.

– Na ród ten jest naj wyż szy
na świe cie, po nie waż sta ty stycz -
nie ja da on wie le prze two rów
mlecz nych bo ga tych w wi ta mi -
nę D ja ko pod sta wo wy bu du lec
moc nych ko ści.

– Jest to efekt bar dzo po pu lar -
nej w Ho lan dii gry dla dzie ci
o na zwie Ko ekhap pen. Gra ta
po le ga na zwią za niu ka wał ka
ciast ka (naj czę ściej pier ni ko we -
go) wy so ko na sznur ku. Każ da
oso ba bio rą ca udział w za ba wie
mu si z za wią za ny mi ocza mi
zjeść jak naj szyb ciej ciast ko bez
uży cia rąk! Kto do ko na te go
pierw szy wy gry wa. Tak więc roz -
cią ga nie do gó ry Ho len drzy ma -
ją wpa ja ne od lat naj młod -
szych;)

3. An ty no bel dla 
Ho len der skie go przy rod ni ka.

Nie daw no od by ła się ce re mo -
nia przy zna wa nia na gród o na -
zwie An ty no ble. Głów nym ich za -
my słem jest po pu la ry za cja na -
uki i po ka za nie jej in nych, nie raz
za baw nych aspek tów. Jed nym
z lau re atów te go rocz ne go An ty -
No bla stał się ho len der ski ba -
dacz przy ro dy,   Bert Tol kamp,
któ ry spo rą część swo je go na -
uko we go ży cia spę dził na ba da -
niu ży cia... krów. Je go ba da nia
do pro wa dzi ły do dwóch wnio -
sków:

– im dłu żej kro wa po zo sta je
w po zy cji le żą cej tym więk sze
jest praw do po do bień swo że się
pod nie sie (?!),

– kie dy kro wa już wsta nie,
jest nie moż li we by okre ślić kie dy
znów się po ło ży.

Tak więc na na szych oczach
po wsta je no wa na uka – psy cho -
lo gia krów;)

AT

Rze czy o któ rych ma ło kto wie, 
czy li cie ka wost ki o Ho lan dii i jej miesz kań cach

FOT. STOCK. XCHNG / MARIJN VAN BRAAK

FOT. STOCK. XCHNG / ARTUNET
FOT. STOCK. XCHNG 

/ ALESSANDRO PAIVA
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Ho len der skie Mi ni ster stwo
Fi nan sów w od po wie dzi
na co raz częst sze przy pad ki
nie prze re je stro wy wa nia
przez Po la ków i in nych ob co -
kra jow ców swo ich sa mo cho -
dów na ho len der skie ta bli ce
re je stra cyj ne (jest to obo -
wią zek po par ty usta wo wo)
za po wie dzia ło ko lej ny sze reg
wy ryw ko wych po li cyj nych
kon tro li  dro go wych dla tych -
że sa mo cho dów.

Dzię ki te mu chce zmu sić Po -
la ków, a tak że in nych ob co kra -
jow ców za miesz ku ją cych na te -
re nie Ho lan dii do pła ce nia obo -
wiąz ko we go po dat ku od po sia -

da nia sa mo cho dów oso bo wych
i mo to cy kli (BPM). W opi nii wi ce -
mi ni ster fi nan sów Fran sa We -
eker sa ho len der ski skar biec tra -
ci co ro ku bar dzo du żo wpły wów
po dat ko wych z ty tu łu nie pła ce -
nia tych po dat ków przez ob co -
kra jow ców. 

W związ ku z tym pla no wa ne
są na sze ro ką ska lę spo ra dycz -
ne kon tro le na dro gach pań -
stwo wych. W pla nach jest tak że
wy da nie przez Mi ni ster stwo Fi -
nan sów spe cjal nej bro szu ry in -
for ma cyj nej, w któ rej ma zo stać
ja sno wy tłu ma czo ne w ja ki spo -
sób prze re je stro wać swój sa mo -
chód. Bro szu ra ta ma tak że za -
wie rać in for ma cje, ja kie ka ry bę -
dą gro zić za nie do peł nie nie te go
obo wiąz ku. 

AT

Kolejne kontrole
samochodów na polskich

rejestracjach

FOT. MI CHAL ZA CHA RZEW SKI, SXC



Funk cjo na riu sze służb po -
rząd ko wych w ho len der skim
re jo nie Gel der land co raz
bar dziej do strze ga ją po trze -
bę współ pra cy z Po la ka mi za -
miesz ku ją cy mi w tym re gio -
nie. W tym ce lu od nie daw -
na zo sta ły wpro wa dzo ne obo -
wiąz ko we kur sy ję zy ka pol -
skie go dla po li cjan tów z te go
re gio nu. 

Na po czą tek obo wią zek ten
do ty czy tyl ko dzie się ciu po li cjan -
tów, nie mniej jed nak są pla ny,
by każ dy funk cjo na riusz z te go
re gio nu znał nasz ro dzi my ję zyk

w stop niu co naj mniej pod sta -
wo wym. Zda niem re gio nal nej
po li cji jest to bar dzo po trzeb ny
za bieg, po nie waż w tym re jo nie
osie dla się co raz wię cej Po la -
ków, z któ ry mi jest bar dzo cięż ko
się po ro zu mieć nie ty le po ho len -
der sku, ile na wet po an giel sku
– na si oby wa te le zna ją tyl ko ję -
zyk pol ski. 

Po li cjan ci po za sa mym ję zy -
kiem bę dą się tak że uczyć pod -
sta wo wej wie dzy na te mat Pol ski
oraz jej kul tu ry, by współ pra ca po -
mię dzy or ga nem po rząd ko wym
i emi gran ta mi od by wa ła się
na jak naj lep szej płasz czyź nie.

AT
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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 Usłu gi – kom pu te ry:
Ser wis kom pu te ro wy. LAP TO -
PY, KOM PU TE RY STA CJO NAR -
NE, NET BO OK. In sta la cja sys te -
mów ope ra cyj nych Win -
dows 7, 8, Win dows XP, vi sta,
in sta la cja PL ję zy ka win -
dows 7, in sta la cja naj now szej
ba zy ste row ni ków, zło że nie
kom pu te ra sta cjo nar ne go,
oczysz cza nie sys te mu, wy mia -
na kla wia tu ry w lap to pie, ma -
try cy, two rze nie gra fi ki sta łej,
two rze nie gra fi ki ru cho mej,
pro jek ty re kla my, czysz cze nie
ukła du chłod ni cze go w lap to -
pie no te bo ok kom pu te rze sta -
cjo nar nym, po dział, roz bu do wa
oraz for ma to wa nie par ty cji, in -
sta la cja gier, pro gra mów, wy -
mia na dys ków twar dych, kon fi -
gu ra cja oraz usta wia nie in ter -
ne tu (ro ute rów), czysz cze nie
kom pu te rów sta cjo nar nych,
lap to pów, no te bo ok, od zy ski -
wa nie ska so wa nych zdjęć
z dys ków twar dych lub kart pa -
mię ci, od zy ski wa nie da nych
z uszko dzo nych dys ków twar -
dych, tel: 31617288535 Da -
mian.

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama

Dnia 19 paź dzier ni ka 2013 r.
od bę dzie się sym po zjum
pod ty tu łem „Osią gnąć suk -
ces w Ho lan dii”, zor ga ni zo -
wa ne przy współ pra cy Sto wa -
rzy sze nia Po lo nus i Sto wa rzy -
sze nia Przed się bior ców Pol -
sko – Ni der landz kich (VPNO)
oraz peł nym wspar ciu Am ba -
sa dy Rzecz po spo li tej Pol -
skiej. Ini cja to rzy przed się -
wzię cia pra gną umoż li wić
am bit nym oso bom z Pol ski
i Ho lan dii uzy ska nie świe że -
go spoj rze nia i zdo by cia do -
dat ko wej wie dzy w in te rak -
tyw nym i za chę ca ją cym
do dzia ła nia oto cze niu, a za -
ra zem stwo rzyć spo sob ność
do na wią za nia no wych kon -
tak tów. Pod czas sym po zjum
dwóch ce nio nych pre le gen -

tów po dzie li się z na mi swo ją
wie dzą.

Ton ny Lo or bach za bie rze nas
do świa ta mar ke tin gu in ter ne to -
we go, przed sta wia jąc nam naj -
now sze po glą dy na te mat klu -
czo wych aspek tów uda nej stro -
ny in ter ne to wej. Wy kład Jac ka
Wal kie wi cza bę dzie na to miast
trak to wać o ce chach oso bo wo -
ści i kwe stiach men tal nych, po -
ma ga ją cych nam w osią ga niu
wy zna czo nych przez nas ce lów.

– Czy na le żą Pań stwo
do przed się bior ców, po szu ku ją -
cych naj now szych me tod
na zwięk sze nie do cho do wo ści
swo jej dzia łal no ści?

– A mo że sto ją Pań stwo do -
pie ro u pro gu ka rie ry i pra gną
po znać moż li wo ści za sto so wa -
nia mar ke tin gu in ter ne to we go
w Pań stwa biz ne sie?

– Chcie li by Pań stwo do wie -
dzieć się, jak za dbać o dal szy

roz wój swo ich war to ści oso bi -
stych i za sto so wać je w sfe rze
za wo do wej?

– Wpa dli Pań stwo na ge -
nial ny po mysł, jed nak brak Pań -
stwu kon cep cji, w ja ki spo sób
moż na by go zre ali zo wać?

Ozna cza to, że ni niej sze sym -
po zjum zo sta ło stwo rzo ne z my -
ślą o Pań stwu!

Chcą Pań stwo wziąć udział
w spo tka niu ze zna ko mi ty mi
mów ca mi? Pra gną Pań stwo wy -
mieć się swo imi prze my śle nia -
mi z in ny mi przed się bior ca mi?
Bi le ty do stęp ne w sprze da ży
od 2 wrze śnia br. na www.po lo -
nus.nl!

Je że li chcie li by Pań stwo uzy -
skać bar dziej szcze gó ło we in for -
ma cje lub in te re su ją Pań stwa
moż li wo ści spon so rin go we, za -
chę ca my do kon tak tu ma ilo we -
go pod ad re sem pr@po lo nus.nl
lub in fo@vpno.nl 

ŹRÓ DŁO: WWW.VPNO.NL

Sympozjum:
„Osiągnąć sukces

w Holandii”

Holenderska
policja uczy się

języka polskiego!

FOT. STOCK. XCHNG / AD RIAN VAN LE EN



WTOREK, 24 września 2013Polska10

Od po cząt ku paź dzier ni ka
wro cła wia nie bę dą mo gli ko -
rzy stać z ko lej ki gon do lo wej
nad Od rą. Dzię ki uru cho mie -
niu ko lej ki w cią gu dwóch mi -
nut bę dzie moż na do stać się
z głów ne go kam pu su Po li -
tech ni ki Wro cław skiej
do kom plek su edu ka cyj no -
-ba daw cze go Geo cen trum. 

Bu do wa „Po lin ki” zo sta ła już
ukoń czo na. Trwa ją jesz cze te sty
ko lej ki, któ re po trzeb ne są
do uzy ska nia wszyst kich nie -
zbęd nych po zwo leń na użyt ko -
wa nie – po in for mo wał w czwar -
tek PAP An drzej Cha ry to niuk
z biu ra pra so we go Po li tech ni ki
Wro cław skiej.

„Po lni ka” ma oko ło 450 me -
trów dłu go ści. Po mię dzy dwo ma
brze ga mi Od ry bę dą kur so wać
dwa wa go ni ki, któ re jed no ra zo -
wo mo gą prze wieźć 15 osób. Ko -
lej ka ma dzia łać przez ca ły rok.
Jej kur so wa nie mo że je dy nie
utrud nić wiatr wie ją cy z pręd ko -
ścią prze kra cza ją cą 90 km/h.

Sta cje ko lej ki po wsta ły na Wy -
brze żu Wy spiań skie go, gdzie
znaj du je się kam pus głów ny Po -
li tech ni ki Wro cław skiej i przy ul.
Na Gro bli, w po bli żu kom plek su
edu ka cyj no -ba daw cze go Geo -
cen trum.

Pierw si pa sa że ro wie sko rzy -
sta ją z „Po lin ki” na po cząt ku
paź dzier ni ka. Dla stu den tów
i pra cow ni ków Po li tech ni ki Wro -
cław skiej prze jazd na sta łe bę -
dzie dar mo wy. Do koń ca ro ku
opła ty nie bę dą po bie ra ne rów -
nież od in nych użyt kow ni ków ko -
lej ki. Póź niej do po dró ży ko lej ką

bę dzie naj praw do po dob niej
upraw niał bi let MPK.

Bu do wa ko lej ki jest wspól -
nym przed się wzię ciem Po li tech -
ni ki Wro cław skiej i władz mia -

sta. Cał ko wi ty koszt in we sty cji to
ok. 12 mln zł.

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

W październiku otwarcie
kolejki gondolowej nad Odrą

FOT. STOCK. XCHNG / AN DRZEJ PO BIE DZIŃ SKI

Przy cią gnię cie na pol skie
uczel nie 500 tys. stu den tów
z za gra ni cy to ko lej na z pro -
po zy cji przy go to wa ne go
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki
pa kie tu, któ ry miał by być
punk tem wyj ścia do dys ku sji
nt. no we go otwar cia pro gra -
mo we go ko ali cji. 

Ro bo cza wer sja opra co wa ne -
go w re sor cie do ku men tu,
do któ rej do tar ła PAP, jest za ty -
tu ło wa na „PSL. Pa kiet sty mu la -
cyj ny – nasz de ka log”.

Pa kiet za kła da stwo rze nie
pro gra mu 500 tys. stu den tów
za gra nicz nych na pol skich uczel -
niach do 2020 ro ku, co ma się
wią zać z uprosz cze niem za sad
przy zna wa nia wiz stu den tom
przy jeż dża ją cym na stu dia lub
do pra cy.

Wi ce szef re sor tu go spo dar ki
Je rzy Pie tre wicz py ta ny o tę pro -
po zy cję po wie dział PAP, że po -
zwo li ona roz wią zać „za jed nym
za ma chem kil ka pro ble mów”,
w tym – z na bo rem no wych stu -
den tów przez pol skie uczel nie
z po wo du ni żu de mo gra ficz ne -
go.

„Ży je my w otwar tym spo łe -
czeń stwie i świe cie. Jest szan sa
uzu peł nia nia tych ubyt ków na -
wet przy za ło że niu, że część tych
stu den tów – z otwar ty mi umy -
sła mi i po ten cja łem in te lek tu al -
nym – osią dzie (w Pol sce)”
– mó wił Pie tre wicz.

Za zna czył, że obec nie w Pol -
sce jest 3 mln stu den tów,
więc 500 tys. bę dzie sta no wi ło
ok 20 proc. ogó łu stu diu ją cych.
To ozna cza 100 tys. za gra nicz -
nych na ro ku. Nie jest to więc ta -
ka ogrom na licz ba” – oce nił. Je -
go zda niem trze ba bę dzie zwięk -
szyć licz bę sty pen diów ofe ro wa -
nych cu dzo ziem com, ale więk -
szość po win ni sta no wić stu den ci

ko mer cyj ni.
We dług wi ce mi ni stra Pol ska

jest atrak cyj nym kra jem dzię ki
człon ko stwu w Unii Eu ro pej skiej
i mo że za ofe ro wać pię cio let nią
wi zę wjaz do wą do UE. „To jest
do bro rzad kie i cen ne dla kra jów
Wscho du, czy Afry ki, bo mo gą
się do stać na ob szar UE” – oce -
nił.

Jak za zna czył, waż ne jest przy -
go to wa nie służb MSW i MSZ
do do ko ny wa nia se lek cji, czy li
„stwo rze nia si ta, by nie do sta ły
się (do Pol ski) oso by, któ rych nie
chcie li by śmy wi dzieć”.

Pie tre wicz uwa ża też, że stu -
den ci, któ rzy wró cą do swo ich
kra jów, bę dą am ba sa do ra mi
pol skiej go spo dar ki i kul tu ry.
„Dzi siaj jesz cze je ste śmy be ne fi -
cjan ta mi te go, że kie dyś uczy li -
śmy stu den tów afry kań skich,
czy wiet nam skich. Oka zu je się,
że w wiet nam skim rzą dzie moż -
na by roz ma wiać po pol sku, tak
jak w Kne se cie” – za zna czył. 

„To two rzy pe wien kli mat i da -

je szan se na to, że w ko lej nych
po ko le niach bę dzie my mie li
oso by z sen ty men tem do pol -
skiej go spo dar ki” – do dał.

W pa kie cie stwo rzo nym w re -
sor cie go spo dar ki zna lazł się też
po mysł wpro wa dze nia obo wiąz -
ko wych – łącz nie ok. pół rocz -
nych – prak tyk „w sfe rze go spo -
dar czej” dla stu den tów kie run -
ków zwią za nych z go spo dar ką.
„Kształ ci my po ten cjal nych am -
ba sa do rów pol skich pro duk tów”
– na pi sa no w do ku men cie.

Zda niem Pie tre wi cza bę dzie
to po le ga ło na włą cze niu prak -
tyk do pro gra mu stu diów,
a wcie le nie te go za pi su jest
szan są „na ak ty wi za cję ryn ku
pra cy”. „Prak ty ki, jesz cze w okre -
sie na uki, da ją jed nak pierw sze
związ ki z prze my słem i po ten -
cjal nie two rzą ścież kę przej ścia
do go spo dar czej prak ty ki” – za -
zna czył.

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

PSL chce przyciągnąć
na polskie uczelnie pół

miliona studentów z zagranicy

FOT. STOCK. XCHNG / JOSEPH SEBASTIAN

FOT. STOCK. XCHNG / ANN- KATHRIN REHSE



Mo że być czer wo na, czar na,
po ma rań czo wa, mieć 21 kro -
pek, al bo żad nej. W Ame ry ce
Pół noc nej bie dron ka nin ja
już tak się roz pa no szy ła, że
nie mal wy eli mi no wa ła bie -
dron kę dwu krop kę. Te raz
mo że za gro zić na szej „bo żej
krów ce”. 

Har mo nia axy ri dis, to po cho -
dzą cy ze wschod niej Azji, ga tu -
nek bie dron ki, któ ry na ukow cy
ochrzci li wo jow ni czym mia nem
– „nin ja”. Cza sem na zy wa na jest
też bie dron ką azja tyc ką lub bie -
dron ką ar le ki no wą.

„Jest ga tun kiem bar dzo in wa -
zyj nym. W kil ka lat sta ła się za -
gro że niem za rów no dla na szych
ro dzi mych ga tun ków bie dro nek,
dla upraw i dla czło wie ka” – wy -
ja śni ła pod czas XV Lu bel skie go
Fe sti wa lu Na uki Do ro ta Sa ła pa
z Uni wer sy te tu Ma rii Skło dow -
skiej -Cu rie.

Po raz pierw szy bie dron kę
nin ja z Azji spro wa dzi li Ame ry ka -
nie w 1916 ro ku. Mia ła wów czas
zwal czać szkod ni ki upraw, głów -
nie mszy ce. Jed nak bie dron ka
nin ja wy mknę ła się spod kon tro -
li i roz po czę ła swą świa to wą in -
wa zję.

W ko lej nych la tach po ja wi ła
się na po łu dniu Afry ki i w Ame ry -
ce Po łu dnio wej. W Eu ro pie
po raz pierw szy bie dron kę ar le -
ki no wą za no to wa no w 1999 ro -
ku w Niem czech. Po tem roz prze -
strze ni ła się w ko lej nych pań -
stwach: Bel gii, Ho lan dii, Fran cji,
Szwaj ca rii, Wiel kiej Bry ta nii. Nie -
prze stra szo na zim nem do tar ła
na wet do kra jów skan dy naw -
skich: Nor we gii czy Szwe cji.

Jak po wie dzia ła Sa ła pa,
w Pol sce pierw sze oka zy tej bie -

dron ki za ob ser wo wa no we wrze -
śniu 2006 ro ku w Po zna niu. Po -
tem po ja wi ła się w Zie lo nej Gó -
rze, Wro cła wiu, na Ma zow szu,
Gór nym Ślą sku, w Gdań sku i Lu -
bli nie.

Sa mi ca bie dron ki ar le ki no wej
w cią gu ca łe go swo je go ży cia
mo że znieść od 1600 do 4 tys.
jaj. W cią gu jed ne go dnia skła da
ich oko ło 25. „Jest bar dzo płod -
na, a jed no cze śnie zja da ja ja
i lar wy ro dzi mych ga tun ków bie -
dro nek” – po wie dzia ła Do ro ta
Sa ła pa. W ta ki spo sób do pro wa -
dzi ła ona nie mal do wy mar cia
bie dron ki dwu krop ki w Ame ry ce
Pół noc nej.

Bie dron ka nin ja jest też za gro -
że niem dla upraw. Ży wi się
mszy ca mi, ale też przę dzior ka -
mi, ja ja mi i lar wa mi mo ty li. „Nie -
któ re bie dron ki nin ja to we ge ta -
rian ki: od ży wia ją się pył kiem
i nek ta rem kwia tów, a na wet
doj rza ły mi owo ca mi. Do ro słe
bie dron ki lub jej lar wy mo gą też
wni kać w owo ce wi no ro śli i wy -
pusz czać do nich tok sycz ne sub -
stan cje, przez co psu ją smak wi -
na. Dla te go są utra pie niem dla
sa dow ni ków” – wy ja śni ła pre le -
gent ka.

W do dat ku uką sze nie ta kiej
bie dron ki mo że wy wo łać re ak cję
aler gicz ną, a na ci śnię ta czy uję -
ta w dłoń, za czy na wy dzie lać żół -
tą he mo lim fę. „To jest śro dek
od stra sza ją cy, sy gna li zu ją cy:
+pro szę mnie nie ru szać, je stem
nie zja dli wa+. Sa ma he mo lim fa
po wo du je trwa łe pla my na ubra -
niach i ścia nach” – wy tłu ma czy -
ła Do ro ta Sa ła pa.

Je sie nią, kie dy bie dron ki za -
czy na ją szu kać miejsc do prze zi -
mo wa nia, mu si my li czyć się
z tym, że bę dą ich szu ka ły w na -
szych miesz ka niach. „W śro do -

wi sku na tu ral nym ich miej scem
do zi mo wa nia są gó ry i szcze li ny
skal ne. Na no wo ko lo ni zo wa -
nych ob sza rach, szczy ty gór skie
czę sto za stę po wa ne są przez bu -
dyn ki. Zna ne są przy pad ki
miesz kań, w któ rych zgro ma dzi -
ło się po kil ka ty się cy bie dro nek”
– po wie dzia ła Sa ła pa.

Jak się za bez pie czyć
przed ewen tu al ną in wa zją bie -
dro nek w na szym do mu?
Na okna moż na na ło żyć siat ki
o oczkach od po wied niej wiel ko -
ści. Na ukow cy twier dzą, że war -
to też po sma ro wać fra mu gi
men to lem al bo kam fo rą, co ma
dzia łać od stra sza ją co.

W śro do wi sku bie dron ka nin -
ja nie ma w za sa dzie nie ma po -
waż ne go na tu ral ne go wro ga.
„Dla te go w 1998 ro ku nie miec -
cy na ukow cy za czę li my śleć
o tym, co by zro bić, aby tę bie -
dron kę wy eli mi no wać. Stwo rzy li
spe cjal ny ga tu nek grzy ba – he -
spe ro my ces vi re scens, któ ry jest
pa so ży tem owa dów. Kie dy bie -
dron ki zi mu ją w du żych sku pi -
skach, za czy na je po ra stać.
Wśród zba da nych, po ro śnię tych
grzy bem bie dro nek aż 78 proc.
wy eli mi no wa no” – opi sa ła pre le -
gent ka.

W Pol sce na ukow cy z Cen -
trum Ba dań Eko lo gicz nych Pol -
skiej Aka de mii Na uk w Dzie ka -
no wie Le śnym two rzą ma pę wy -
stę po wa nia bie dron ki nin ja. Ba -
da nia pro wa dzi dr Piotr Ce ryn -
gier, któ ry za chę ca do no to wa -
nia zna le zio nych bie dro nek nin -
ja i prze sy ła nia m. in.: ich zdję -
cia, in for ma cji o da cie i miej scu
zna le zie nia. Od po wied ni for mu -
larz moż na zna leźć na stro nie
www.cbe -pan.pl i prze słać na ad -
res: har mo nia@cbe.in ter -
netdsl.pl

Jak ta ką bie dron kę zi den ty fi -
ko wać? Bie dron ka nin ja mo że
mieć naj róż niej sze ko lo ry i licz bę
kro pek. Te w bar wach od po ma -
rań czo we go do czer wo ne go ma -
ją do 21 pla mek, któ re cza sem
się ze so bą zle wa ją. Nie któ re nie
ma ją jed nak ani jed nej plam ki.
Czar na bie dron ka nin ja mo że
mieć dwie lub czte ry czer wo ne
krop ki

Jed nak od róż nie nie jej od na -
szej „bo żej krów ki” nie jest aż
tak trud ne. Bie dron ka nin ja jest
sil nie wy pu kła, ma ru de
i brą zo we głaszcz ki war -
go we, czy li umiej sco wio -
ne przy gło wie wy pust ki.
Na jej przed ple czu czar na bar wa
na ja snym tle ukła da się
w kształt li ter ki „M”. Ro dzi ma
bie dron ka jest zde cy do wa -
nie bar dziej pła ska, nie ma
li ter ki M i jej głaszcz ki war -
go we są czar ne.

11Przyroda

Reklama

Wojownicze biedronki ninja
w natarciu/ XV Lubelski Festiwal Nauki

FOT. STOCK. XCHNG / ROBERT PROKSA

FOT. STOCK. XCHNG / ALEX DRAHON

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA
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13Zdrowie i uroda

Nad wa ga i oty łość u męż -
czyzn gro żą pro ble ma mi z po -
ten cją. Są one za rów no efek -
tem po wią za nych z oty ło ścią
cho rób, jak i nie za leż ną przy -
czy ną pro ble mów sek su al -
nych – po in for mo wa no pod -
czas IV Zjaz du Pol skie go To -
wa rzy stwa Ba dań nad Oty ło -
ścią w Za wier ciu (Ślą skie). 

Doc. Pa weł Bog dań ski z Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna -
niu przy to czył m.in. wy ni ki ba -
dań pa cjen tów z za bu rze nia mi
erek cji. Stwier dzo no, że bli sko 8
na 10 z nich mia ło nie pra wi dło -
wy wskaź nik ma sy cia ła. In ne
ba da nia wska zu ją, że nad wa ga
z wią że się z 1,5-krot nym wzro -
stem ry zy ka wy stą pie nia za bu -
rze nia erek cji, oty łość – po -
nad 3-krot nym.

Z ko lei ba da nia prze kro jo we
prze pro wa dzo ne w Sta nach
Zjed no czo nych i 5 kra jach eu ro -
pej skich, oce nia ją ce zwią zek za -
bu rzeń erek cji z czę sto ścią wy -
stę po wa nia oty ło ści i nad wa gi,
jed no znacz nie wska za ły, że
w kra jach, w któ rych więk szy
pro cent męż czyzn miał pra wi dło -
wą ma sę cia ła, rza dziej wy stę po -
wa ły za bu rze nia erek cji niż
w kra jach, w któ rych wskaź nik
ma sy cia ła był wyż szy.

Za bu rze nia erek cji to nie zdol -
ność do uzy ska nia lub utrzy ma -
nia wzwo du nie zbęd ne go do od -
by cia sa tys fak cjo nu ją ce go sto -
sun ku płcio we go. Wśród przy -
czyn za bu rzeń erek cji wy mie nia -
ne są cho ro by, dłu go trwa łe przyj -
mo wa nie le ków, de pre sja, lek,
kon flik to we re la cje part ner skie.
In ne czyn ni ki ry zy ka to wiek, pa -
le nie pa pie ro sów, ma ła ak tyw -
ność fi zycz na, nad uży wa nie al -
ko ho lu.

„Bez wąt pie nia du ży wpływ
na po ja wie nie się za bu rzeń erek -
cji ma ją cho ro by epi de mio lo -
gicz nie zwią za ne z oty ło ścią, jak
cu krzy ca, nad ci śnie nia tęt ni cze,
za bu rze nia go spo dar ki li pi do wej
oraz cho ro by ukła du ser co wo
– na czy nio we go. Cu krzy ca ty -
pu 2, sil nie zwią za na z epi de mią
oty ło ści, przy śpie sza czę stość
wy stę po wa nia za bu rzeń erek cji
u męż czyzn śred nio o 10 do 15
lat” – po wie dział doc. Bog dań -
ski.

Z ko lei za bu rze nia erek cji
u pa cjen tów z nad ci śnie niem
tęt ni czym do ty czą – we dług nie -
któ rych opra co wań – 50-60
proc. męż czyzn zma ga ją cych się
z tą cho ro bą. In ny bar dzo waż ny
czyn nik wy stą pie nia za bu rzeń
erek cji to miaż dży ca. „Za bu rze -
nia erek cji w 50 proc. zwią za ne
są z tą prze wle kłą cho ro bą

– mor der cą XXI w. Wie my też, że
oty łość w wie lu róż nych me cha -
ni zmach przy śpie sza roz wój
miaż dży cy” – mó wił na uko wiec.

Przy po mniał, że na czy nia
krwio no śne do pro wa dza ją ce
krew do prą cia ma ją wiel kość 1-
2 -mi li me tro we go na czy nia. „Za -
bu rze nia erek cji to wcze sny mar -
ker roz wo ju miaż dży cy, bo w tak

ma łych na czy niach, o tak ma -
łym prze kro ju zwę że nia kry tycz -
ne po ja wia ją się czę ściej i szyb -
ciej” – mó wił.

Bog dań ski po dał przy kła dy, że
oty łość jest rów nież nie za leż nym
czyn ni kiem ry zy ka wy stą pie nia
za bu rzeń erek cji. Spe cja li sta
przy wo łał m.in. ame ry kań skie
ba da nie, w któ rym przez 9 lat

ob ser wo wa no 513 męż czyzn,
któ rzy w chwi li ich roz po czę cia
nie cier pie li na za bu rze nia po -
ten cji i wpły wa ją ce na nie cho ro -
by, nie pa li li też pa pie ro sów.
Oka za ło się, że zbyt du ża wa ga
dwu krot nie zwięk sza ła ry zy ko
wy stą pie nia za bu rzeń erek cji.

Wśród me cha ni zmów tłu ma -
czą cych bez po śred ni wpływ oty -

ło ści na zwięk szo ne ry zy ko za bu -
rzeń erek cji ana li zo wa ne są za -
bu rze nia hor mo nal ne, za bu rze -
nia funk cji śród błon ka i in su li no -
opor ność. „Klu czo we znacz nie
dla za bu rzeń erek cji ma ob ni żo -
ne stę że nie te sto ste ro nu, co
wpły wa rów nież na zmia nę hi -
sto lo gicz ną tka nek prą cia – po -
wo du je uby tek włó kien ela stycz -
nych w otocz ce bia ła wej prą cia
oraz uby tek ko mó rek mię śni
gład kich w cia łach ja mi stych,
któ re w obu przy pad kach za stę -
po wa ne są ko la ge nem” – tłu -
ma czył Bog dań ski.

W efek cie tych nie ko rzyst nych
pro ce sów po ja wia się de fi cyt
tlen ku azo tu, któ ry jest pod sta -
wo wym me dia to rem od po wie -
dzial nym za roz kurcz mię śni
gład kich w cia łach ja mi stych
– pod sta wo we go ele men tu nie -
za bu rzo nej erek cji.

Doc. Bog dań ski pod kre ślił, że
wciąż po trzeb ne są do brze przy -
go to wa ne ba da nia ana li zu ją ce
wpływ re duk cji ma sy cia ła na za -
bu rze nia erek cji. „Wcze śniej czę -
sto by ły trak to wa ne ja ko te ma ty
ta bu, po mi ja ne w oce nie pod -
czas du żych ba dan kli nicz nych”
– za zna czył.

Przy to czył jed nak wy nik wło -
skie go ba da nia na gru pie 110
męż czyzn z za bu rze nia mi po ten -
cji, ob ser wo wa nych przez 2 la ta.
Gru pa in ter wen cyj na prze szła
edu ka cję na te mat za sad zdro -
we go ży wie nia i pod ję ła ak tyw -
ność fi zycz ną. Uczest ni cy tej gru -
py za ob ser wo wa li istot ną po pra -
wę, a u 30 proc. pro ble my
z erek cją cał ko wi cie ustą pi ły. Au -
to rzy ba da nia tłu ma czy li to po zy -
tyw nym efek tem spad ku ma sy
cia ła i ak tyw no ścią fi zycz ną.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Otyłość przyczynia się
do problemów z potencją

FOT. STOCK. XCHNG / GEO CRI STIAN

Na cu krzy cę cier pią w Pol sce
już co naj mniej 3 mln osób,
ale u 1 mln z nich, czy li jed nej
trze ciej, cho ro ba jest nie -
zdia gno zo wa na – wy ni ka
z naj now szej edy cji ra por tu
pt. „Cu krzy ca. Ukry ta pan de -
mia. Sy tu acja w Pol sce”,
do któ re go do tar ła PAP. 

W pierw szej edy cji ra por tu
z 2010 r. licz bę cho rych na cu -
krzy cę osza co wa no na 2,6 mln,
a licz bę osób nie zdia gno zo wa -
nych na 750 tys.

Więk szość tych cho rych, bo
ok. 90 proc., sta no wią oso by
z cu krzy cą ty pu 2, któ ra roz wi ja
się naj czę ściej w wie ku śred nim
lub star szym i jest ści śle zwią za -
na z sie dzą cym try bem ży cia,
zbyt ka lo rycz ną die tą i oty ło ścią.
Wśród po zo sta łych 10 proc. naj -

wię cej jest cho rych na cu krzy cę
ty pu 1, tj. au to im mu no lo gicz ne
scho rze nie, na któ re za pa da ją
głów nie dzie ci i mło dzież.

„Wzrost licz by cho rych na cu -
krzy cę w Pol sce wy prze dza
wcze śniej sze pro gno zy, któ re by -

ły bar dziej za cho waw cze” – po -
wie dział PAP prof. Le szek Czu -
pry niak, pre zes Pol skie go To wa -
rzy stwa Dia be to lo gicz ne go, któ -
re ob ję ło ho no ro wy pa tro nat
nad ra por tem.

We dług spe cja li sty mo że za to

od po wia dać kil ka czyn ni ków.
„Po pierw sze, ob ser wu je my co -
raz wię cej za cho ro wań na cu -
krzy cę ty pu 2 i to wśród co raz
młod szych osób. Ma to zwią zek
z roz po wszech nie niem oty ło ści,
sie dzą ce go sty lu ży cia i zbyt ka -

lo rycz nej die ty” – po wie dział dia -
be to log.

Po dru gie, ze wzglę du na po -
stęp me dy cy ny cho rzy z cu krzy -
cą ży ją co raz dłu żej. A po trze -
cie, po nie waż od kil ku lat le ka -
rze pod sta wo wej opie ki zdro -

wot nej (POZ) otrzy mu ją w Pol -
sce do dat ko we wy na gro dze nie
za le cze nie pa cjen tów z cu krzy -
cą za czę li ich ak tyw nie po szu -
ki wać i dia gno zo wać. „W nie -
któ rych pla ców kach POZ wy -
kry wal ność cu krzy cy wzro sła
na wet dwu krot nie” – za uwa żył
prof. Czu pry niak.

Jak przy po mi na ją au to rzy naj -
now sze go ra por tu, zgod nie
z ran kin giem Mię dzy na ro do wej
Fe de ra cji Dia be to lo gicz nej (IDF)
Pol ska zaj mu je w Eu ro pie wy so -
kie czwar te miej sce pod wzglę -
dem czę sto ści wy stę po wa nia cu -
krzy cy – za Ro sją, Por tu ga lią
i Cy prem.

Z ana li zy, któ rą na rzecz ra por -
tu prze pro wa dzi li eks per ci z Aka -
de mii im. Le ona Koź miń skie go
w War sza wie wy ni ka jed no cze -
śnie, 
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że rocz ne kosz ty po wo do wa -
ne przez cu krzy cę w na szym
kra ju są ogrom ne i wy no szą 6
mld zł. Skła da ją się na nie:
kosz ty bez po śred nie (m. in. re -
fun da cji le ków, opie ki spe cja li -
stycz nej) oraz kosz ty po śred nie
wy ni ka ją ce z utra ty pro duk tyw -
no ści osób cho rych (w związ ku
z ich nie obec no ścia mi w pra cy,
nie peł no spraw no ścią spo wo -
do wa ną cu krzy cą, nie zdol no -
ścią do pra cy, otrzy my wa niem
rent, a tak że przed wcze sny mi
zgo na mi).

Zwłasz cza kosz ty po śred nie
cho ro by i kosz ty le cze nia jej po -
wi kłań ro sną w szyb kim tem pie.
Sta no wią one ogrom ne ob cią że -
nie dla go spo dar ki, pod kre śla ją
au to rzy ra por tu. Rocz ne kosz ty
zwią za ne z ab sen cją cho ro bo -
wą, cza so wą lub trwa łą nie zdol -
no ścią do pra cy (w tym wy dat ki
na ren ty) cho rych na cu krzy cę
wzro sły w la tach 2010-2012
o 33 mln – z ok. 950 mln
do 983 mln.

Aż trzy mi liar dy zło tych, czy li
po ło wę wszyst kich wy dat ków
na cu krzy cę, ge ne ru ją po wi kła -

nia cho ro by, z cze go 75 proc. ge -
ne ru ją po wi kła nia ser co we, 14
proc. uda ry mó zgu, 8 proc. cho -
ro by ne rek i po 1 proc. cho ro by
oczu oraz sto pa cu krzy co wa.
W okre sie od 2009 r. do 2012 r.
łącz ne kosz ty le cze nia po wi kłań
(bez po śred nie i po śred nie) wzro -
sły o ok. 550 mln.

Jak oce nił w roz mo wie
z PAP prof. Czu pry niak, aby
po wstrzy mać tem po, w ja kim
wzra sta ją wy dat ki na cu krzy -
cę, nie zbęd ne są in ten syw ne
dzia ła nia pań stwa w za kre sie
wal ki z oty ło ścią oraz edu ka cji
spo łecz nej na te mat zdro we go
sty lu ży cia, bo dzię ki te mu
moż na bę dzie za po biec wie lu
no wym przy pad kom cu krzy cy
ty pu 2. „Z dru giej stro ny, na le -
ży jesz cze ak tyw niej po szu ki -
wać cho rych na cu krzy cę ty -
pu 2 w spo łe czeń stwie. Dzię ki
wcze sne mu wy kry ciu scho rze -
nia, jesz cze przed wy stą pie -
niem po wi kłań, moż na wcze -
śniej za sto so wać od po wied nie
le cze nie, któ re po zwo li im za -
po biec lub je opóź ni” – za zna -
czył dia be to log. Obec nie, cią -
gle zbyt wie lu cho rych (oko ło
jed na trze cia) do wia du je się,

że ma cu krzy cę do pie ro wte dy,
gdy doj dzie do po waż nych
kom pli ka cji scho rze nia.

W oce nie prof. Czu pry nia ka,
nie zbęd ne jest rów nież zwięk -
sze nie na kła dów pań stwa na le -
cze nie cu krzy cy, czy li tzw. kosz -
tów bez po śred nich. „Je śli bę -
dzie my cho rych le czyć in ten syw -
nie i no wo cze śnie już od po cząt -
ku, to uzy ska my lep szą kon tro lę
cu krzy cy, a to z ko lei po zwo li
opóź nić po wi kła nia lub ich unik -
nąć. W re zul ta cie, mi mo po cząt -
ko we go wzro stu wy dat ków
w per spek ty wie wie lo let niej uzy -
ska my oszczęd no ści, bo le cze -
nie po wi kłań w cu krzy cy kosz tu -
je naj wię cej” – pod kre ślił pre zes
PTD.

W ra por cie, któ ry jest ini cja ty -
wą fir my No vo Nor disk, moż -
na prze czy tać, że Pol ska zaj mu -
je jed no z ostat nich miejsc
wśród kra jów Unii Eu ro pej skiej
pod wzglę dem wy dat ków na le -
cze nie jed ne go cho re go na cu -
krzy cę. Mniej od nas wy da ją je -
dy nie Li twa i Ło twa.

PAP – NAUKA W POLSCE,

JOANNA MORGA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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W nie dzie lę 29 wrze śnia
po raz je de na sty bę dzie
w Pol sce ob cho dzo ny Świa -
to wy Dzień Ser ca. Głów ne
uro czy sto ści od bę dą się
w tym ro ku w Lu bli nie. Bę -
dzie moż na wy ko nać ba da nia
pro fi lak tycz ne i zba dać wiek
swo je go ser ca. 

Prze wod nim ha słem te go -
rocz nych ob cho dów Świa to we -
go Dnia Ser ca jest pro fi lak ty -
ka cho rób ukła du krą że nia
u ko biet i dzie ci. Or ga ni za to rzy
tej ak cji uwa ża ją, że pro pa go -
wa nie zdro wych za cho wań
w do mu mo że szcze gól nie po -
móc w zmniej sze niu ry zy ka
cho rób serc.

Scho rze nia ser co wo -na czy nio -
we są wciąż głów ną przy czy ną
śmier ci. W 2010 r. by ły one po -
wo dem zgo nów pra wie 60 tys.
Po la ków i po nad 63 tys. Po lek.
Co trze ci męż czy zna i co dzie sią -
ta ko bie ta umie ra na ser ce
przed 64. ro kiem ży cia.

Prof. Zbi gniew Zdro jew ski
z Gdań skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go uwa ża, że po ku tu je
wciąż błęd ne prze ko na nie, że
głów ny mi ofia ra mi za wa łów
i cho rób ser ca są męż czyź ni.

Tym cza sem naj czę ściej umie ra -
ją i cho ru ją z te go po wo du ko bie -
ty.

Spe cja li sta po wo łu je się
na naj now szy ra port ogól no pol -
skie go pro gra mu ba da nia cho -

rób ser ca NA TPOL, któ re go jest
ko or dy na to rem. Wy ni ka z nie go,
że cho ro by ukła du krą że nia są
przy czy ną zgo nów 53 proc. ko -
biet i 41 proc. męż czyzn. Męż -
czyź ni czę ściej umie ra ją na no -
wo two ry.

Z ba dań tych wy ni ka rów nież,
że ser ce Po la ków szyb ciej się
sta rze je niż w in nych kra jach. Za -
rów no ko bie ty jak i męż czyź ni
ma ją śred nio o 8-9 lat „star sze”
ser ce niż wska zu je na to ich
wiek me try kal ny. U obu płci ina -
czej je dy nie prze bie ga pro ces
sta rze nia się mię śnia ser co we -
go.

Ser ce Po la ka za czy na się sta -
rzeć wcze śniej, oko ło 30. ro ku
ży cia, ale pro ces ten prze bie ga
stop nio wo, po dob nie jak stop -
nio wo na stę pu je spa dek mę -
skie go hor mo nu płcio we go – te -
sto ste ro nu. Ser ce 35-lat ka ma
czter dzie ści lat, pięć dzie się cio -
lat ka – 60-65 lat, a sie dem dzie -
się cio lat ka – 80 lat.

U ko biet ser ce sta rze je się
bar dziej gwał tow nie. W tym sa -
mym wie ku, co wiek me try kal -

ny, jest ono je dy nie u pań mło -
dych, na ogół do 30., naj póź niej
do 44. ro ku ży cia. U ko biet
w wie ku 45-59 lat jest ono ta kie
jak u męż czyzn w tym sa mym
wie ku, czy li ma 60-65 lat. Po -
tem, po sześć dzie siąt ce, sta rze je
się już szyb ciej niż u męż czyzn.
Ser ce 70-let niej Po lki ma już 95
lat – wy ni ka z ba dań NA TPOL.

U ko biet z wyż szym wy kształ -
ce niem ser ce sta rze je się nie co
wol niej. U męż czyzn wy kształ ce -
nie nie ma żad ne go zna czą ce go
wpły wu na sta rze nie się ich ser -
ca.

W przy szło ści ser ce ko biet
mo że się sta rzeć jesz cze szyb -
ciej. Wska zu ją na to da ne epi de -
mio lo gicz ne opu bli ko wa ne pod -
czas Eu ro pej skie go To wa rzy stwa
Kar dio lo gicz ne go, któ re w 2011
r. od by ło się w Pa ry żu. Wy ni ka
z nich, że w 1995 r. cho ro by ser -
co wo -na czy nio we spo wo do wa -
ły 3,7 proc. zgo nów ko biet po ni -
żej 50. ro ku ży cia, a w 2010
już 11,6 proc.

Głów nym te go po wo dy jest
nie ko rzyst ny styl ży cia, głów nie

pa le nie ty to niu, brak ru chu, nad -
wa ga i stres. Ry zy ko za wa łu jest
trzy krot nie więk sze u ko biet, któ -
re pa lą pa pie ro sy i za ży wa ją pi -
guł ki an ty kon cep cyj ne.

Świa to wy Dzień Ser ca uro czy -
ście ob cho dzo ny bę dzie w tym
ro ku w po nad 100 kra jach. Pa -
tro na tem te go wy da rze nia w na -
szym kra ju jest Pol skie To wa rzy -
stwo Kar dio lo gicz ne.

29 wrze śnia w Lu bli nie od go -
dzi ny 10.00 bę dzie moż na sko -
rzy stać z bez płat nych po rad le -
ka rzy i die te ty ków oraz wy ko nać
ba da nia kon tro l ne. Każ dy chęt -
ny bę dzie mógł spraw dzić po -
ziom glu ko zy, cho le ste ro lu,
zmie rzyć ci śnie nie tęt ni cze krwi,
pod dać się ba da niu EKG oraz
wstęp nej dia gno sty ce oku li -
stycz nej pod ką tem ja skry.

Ser wis Na uka w Pol sce PAP
jest jed nym z pa tro nów me dial -
nych cen tral nych ob cho dów
Świa to we go Dnia Ser ca w Lu bli -
nie.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

29 września Światowy Dzień Serca:
będzie można zbadać wiek swego serca

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

FOT. STOCK. XCHNG / KAREN BAREFOOT
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l Tak sów karz wio zą cy ma ry na rza
pę dzi jak wa riat po mi mo mgły gę stej
jak mle ko.

– Jak pan w ta kiej mgle po tra fi tak
szyb ko jeź dzić? – od zy wa się nie spo koj -
nie ma ry narz.

– A wy, tam na mo rzu, jak so bie ra dzi -
cie we mgle?

– Pły wa my we dług przy rzą dów.
– No wła śnie, ja też – za sie dem dzie -

siąt gro szy bę dzie dwo rzec.

l Sta tek ba daw czy ko lej ny mie siąc
pły wa po oce anie. Za ło ga po ci chu za -
czy na po pi jać z tę sk no ty za lą dem. Ka -
pi tan po sta no wił prze rwać pi jań stwo
i ze brał ca łą za ło gę na po kła dzie:

– W związ ku z za ob ser wo wa ny mi
przy pad ka mi nad uży wa nia al ko ho lu
na po kła dzie, zo bo wią zu je wszyst kich
do wy rzu ce nia ca łych za pa sów wód ki
do mo rza! Na po kła dzie za le gła gro bo wa
ci sza. I na gle gdzieś, z tyl nych rzę dów,
roz le ga się ra do sny głos:

– Ka pi tan ma ra cję! To hań ba! Bez
dwóch zdań na le ży ca ły za pas al ko ho lu
wy rzu cić za bur tę!

Za ło ga zszo ko wa na. Po chwi li od zy wa
się bos man:

– Hej, wy tam z tyl nych rzę dów! Czy
ktoś udzie lił gło su nur kom?

l Rol nik ze swo ją świe żo po ślu bio -
ną mał żon ką, wra ca ją z ko ścio ła wo -

zem cią gnio nym przez kil ka ko ni, kie -
dy naj star szy z ko ni się po tknął, rol -
nik po wie dział:

– Raz.
Ka wa łek da lej koń znów się po tknął,

rol nik po wie dział:
– Dwa.
Po chwi li koń po ty ka się po raz trze ci,

tym ra zem rol nik nie mó wi nic, się ga
pod sie dze nie i wyj mu je strzel bę i za bi ja
ko nia. 

Wi dząc to mał żon ka za czę ła wy dzie -
rać się na mę ża:

– To by ło okrop ne, jak mo głeś to zro -
bić!

Rol nik na to:
– Raz.

l Spo ty ka się dwóch są sia dów. Je -
den mó wi:

– Czy ty wiesz Fra nek, że mo ja świ nia
mó wi po fran cu sku?

– Chy ba je steś pi ja ny, al bo zwa rio wa -
łeś!

– Nie wie rzysz? To za ło ży my się!
Są sie dzi po szli do chle wu do świ ni

mó wią cej po fran cu sku. Jej wła ści ciel py -
ta:

– Kaś ka, umiesz mó wić po fran cu -
sku?

Świ nia nic. Wte dy chłop ją kop nął,
a świ nia:

– Łi, łi, łi!
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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!

Ci sza
Ma ły sa mot ny chło piec
spa ce ru je wiej ską
spo koj ną do li ną

Szu ka w niej od bi cia
swo ich my śli roz tar gnio nych
cho wa nych, co wie czór w ple ca ku

Idąc, słu cha gło śnej ci szy
da ją cej za wsze do bre
lu dziom stra pio nym ra dy

Co kol wiek póź nej się z nim sta nie
za wsze bę dzie, cho ciaż my ślą
pró bo wał stwo rzyć so bie ta ką ci szę

Spa ce ru je, więc po wo li jak by chciał
wy do być z tej ci szy jak naj wię cej
ta la rów tar za nych w zło cie

Bu ty
Nie chce cho dzić bo so
Gdy za pu kam
Pro szę prze stań
Prze goń sny
Uwol nij wiatr

Za po mnij nam
Tam ten czas
Uro ków smak
No cy mrok

Za łóż my bu ty
Oba pra we
Uciek nij my

Przy tul my się
Oba wą
Po zo stań my ra zem
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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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