
Od 2006 ro ku każ da
oso ba pra cu ją ca lub
za mel do wa na na te -
re nie Ho lan dii, pła -
cą ca ubez pie cze nie
zdro wot ne ma pra -
wo do do dat ku
do ubez pie cze nia
zorg to eslag. Jed nak
od sa me go po cząt -
ku na si ro da cy ma ją
z tym do dat kiem
pro blem. A pro ble -
my by wa ją róż ne.

Na po cząt ku wie lu pra co daw -
ców wnio sko wa ło o ten do da tek
w imie niu pra cow ni ków, ale po -
ja wia ły się nie po ro zu mie nia, bo
nie wszyst kie zwro ty tra fia ły
na kon ta pra cow ni ków. Ro dzi ło
to kon flik ty na li nii pra cow nik -
-pra co daw ca, dla te go też jest za -
uwa żal ne, że pra co daw cy nie an -
ga żu ją się już w te go ty pu sy tu -
acje.

Dru gi pro blem to no we de cy -
zje, któ re Be la sting dienst wy sta -
wiał na ko lej ny rok za licz ko wo
już w grud niu ro ku po prze dza ją -
ce go, przyj mu jąc, że sy tu acja po -
dat ni ka nie zmie ni się w ko lej -
nym ro ku. 

Jed nak wie le osób zre zy gno wa -
ło z pra cy z Ho lan dii, prze kro czy ło
próg do cho do wy i stra ci ło pra wo
do zorg to eslag, a urząd mi mo to
wy pła cał pie nią dze. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Nowy budżet, nowe
perspektywy 

Holandia piątym
z najbogatszych
krajów świata!

Rzeczy o których
mało kto wie
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Strona    7 FOT. STOCK. XCHNG / STARLIGHT

Masz problemy z dodatkiem
do ubezpieczenia? Nie Ty jeden!



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Wie le osób nie wie dzia ło, co
z tym zro bić i nie zro bi ło nic al -
bo po pro stu wy da ło do dat ko -
wą go tów kę, li cząc, że nikt się
po nią nie zgło si. A tu nie spo -
dzian ka – urząd skar bo wy wy -
sy ła we zwa nie do za pła ty. Po ja -
wia się więc ko lej ny pro blem:
jak spła cić dług w pol skim ban -
ku, kie dy nie zna się ho len der -
skie go, a pra cow nik w ban ku
po pro stu nie wie, jak zro bić zle -
ce nie prze le wu za gra nicz ne go!

Ale to, co się dzie je w 2013
ro ku, to już to tal nie nie po ro zu -
mie nie. Wy da je się, że po praw -
ne zło że nie wnio sku o do da tek
do ubez pie cze nia po win no wy -
star czyć, by w okre sie 8 ty go dni
otrzy mać de cy zję o przy zna niu
do dat ku. Jed nak tak się nie
dzie je. Je śli masz pol ski ad res

ko re spon den cyj ny naj praw do -
po dob niej otrzy masz de cy zję
ze ro wą, czy li in for ma cję, że nie
na le ży Ci się do da tek. 

Wie le osób ata ku je biu ra po -
ma ga ją ce w zło że niu wnio sku
o do da tek, za rzu ca jąc im, że źle
zło ży ły wnio ski, bo prze cież
w in nym ra zie de cy zja by ła by
ne ga tyw na. Jed nak to nie jest
praw da. Be la sting dienst otrzy -
mu jąc wnio sek o do da tek
wstęp nie we ry fi ku je in for ma cję
czy po dat nik jest ubez pie czo ny,
ale czę sto nie mo że tych in for -
ma cji po twier dzić, gdyż Po la cy
czę sto ubez pie cze ni są gru po -
wo. Od nie po praw nych de cy zji
na le ży się od wo łać, dla te go
trze ba je szyb ko do star czyć
do biu ra pro wa dzą ce go spra wę
lub sa me mu na pi sać od wo ła -
nie. Po win no ono zo stać roz pa -
trzo ne do 12 ty go dni. 

Po wyż sza pro ce du ra do pro -
wa dzi ła do te go, że za miast
otrzy mać de cy zję i wy pła tę do -
dat ku do 8 ty go dni od zło że nia
wnio sku, spra wa zo sta nie za -
koń czo na do pie ro za pół ro ku.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ
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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
Odpowiedzi udzielimy na

łamach gazety.

Masz pro ble my z do dat kiem do ubez pie cze nia? Nie Ty je den!
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Wie lo let nią tra dy cją w Ho -
lan dii jest co rocz ne zwo ły wa -
nie zgro ma dze nia wszyst kich
naj waż niej szych oso bi sto ści
w pań stwie w ce lu przed sta -
wie nia przy szło rocz ne go bu -
dże tu Ho lan dii oraz omó wie -
nia przy szło ścio wych per -
spek tyw w dzie dzi nie jej
funk cjo no wa nia. Co ro ku,
do kład nie w każ dy trze ci
wto rek wrze śnia, rząd pre -
zen tu je par la men to wi oraz
na ro do wi wszyst kie naj waż -
niej sze idee i po my sły, któ re
ma ją być nie ba wem wpro wa -
dzo ne w ży cie. A jak się oka -
zu je, w przy szłym ro ku w Ho -
lan dii bę dzie się dzia ło nie -
ma ło.

Kry zys pa nu ją cy nie ty le w Eu -
ro pie, ile na ca łym świe cie, zmu -
sza Ho lan dię, zna ną zresz tą z te -
go, że jest to kraj bo ga ty,
do moc ne go za ci ska nia pa sa.
Oka zu je się, że kraj ucho dzą cy
za oa zę sta bil no ści po li tycz no -
-go spo dar czej tak że mu si zmie -
nić swo je prio ry te ty i za miast wy -
da wać pie nią dze bu dże to we,
sam do pa trzył się u sie bie du żej
lu ki fi nan so wej, kto rą trze ba
prze cież ja koś za ła tać. Wpły wy
z po dat ków są w Ho lan dii co raz
mniej sze, wzra sta na to miast
licz ba wy dat ków, choć by na za -
sił ki dla bez ro bot nych, po nie waż
z dnia na dzień co raz wię cej Ho -
len drów tra ci pra cę.

Rząd, o czym zresz tą in for mo -
wa li śmy w po przed nim wy da niu
na szej ga ze ty, ma w pla nach li -
kwi da cję ogól nej ulgi po dat ko -
wej (al ge me ne hef fing skor ting),
dla osób, któ re za ra bia ją po wy -
żej prze cięt nej. Gór nym pu ła -
pem ma stać się kwo ta 55.991
eu ro (brut to) rocz nie, któ rej prze -

kro cze nie bę dzie dys kwa li fi ko -
wać do uzy ska nia tej ulgi.

Co wię cej, szy ku ją się tak że
po tęż ne zmia ny od no śnie po bie -
ra nia za sił ków ro dzin nych (kin -
der bij slag). Otóż rząd po sta no wił
wy rów nać kwo ty wy pła ca nych
za sił ków do jed ne go pu ła pu.
Do tej po ry za si łek zwięk szał się
wraz z do ra sta niem dziec ka, wy -
no si on od po wied nio:

– 191,65 eu ro na dzie ci
w wie ku 0 – 5 lat,

– 232,71 eu ro na dzie ci
w wie ku 6-11 lat,

– 273,78 eu ro na dzie ci
w wie ku 12-18 lat.

Od 2014 ro ku kwo ty te ma ją zo -
sta wać sys te ma tycz nie wy rów ny -
wa ne, az w ro ku 2016 do ce lo wo
na każ de dziec ko, bez wzglę du
na je go wiek, bę dzie przy słu gi wać
tyl ko za si łek ro dzin ny w naj niż -
szym wy mia rze, któ ry przy słu gu je
te raz tyl ko na dzie ci naj młod sze
(191,65 eu ro). 

Spo sób wy pła ca nia wsze la kich

do dat ków (to esla gen) tak że ma
zo stać zmie nio ny. W pla nach
rząd ho len der ski ma ujed no li ce -
nie sys te mu do dat ków, to jest, że -
by każ dy do da tek miał do kład nie
ta ki sam próg do cho do wy. Ozna -
cza to, że zo sta nie wy rów na -
na gra ni ca do cho du dla wszyst -
kich do dat ków – bę dzie usta lo -
na w przy szło ści jed na gra nicz -
na kwo ta, do któ rej bę dą wy pła -
ca ne wszyst kie za po mo gi, czy to
do da tek do ubez pie cze nia (zorg -
to eslag) czy choć by do da tek
do za sił ku ro dzin ne go (kind ge -
bon den bud get). Dzię ki te mu pla -
nu je się za osz cze dzić oko ło 800
mln eu ro rok rocz nie. 

Za po wie dzia ne do dat ko wo zo -
sta ło, iż za nie dłu go doj dzie
do za ostrze nia re guł przy zna wa -
nia za sił ków cho ro bo wych i dla
osób nie peł no spraw nych. Wie le
osób, nie bę dąc chorými prze -
wle kle, do tej po ry mia ło pra wo
do tych świad czeń. W przy szłych
mie sią cach za sa dy przy zna wa -

nia ma ją się dia me tral nie zmie -
nić oraz do ty czyć osob fak tycz nie
prze wle kle cho rych i nie zdol nych
do pra cy. W in ny spo sób tak że
ma od by wać się pro ce du ra dla
osób nie peł no spraw nych w stop -
niu lek kim. 

Zmia ny wy da ją się być dra -
stycz ne ale od za po wie dzi dłu ga
dro ga do prak ty ki. Po cze kaj my
i zo bacz my na ile uda się Ho len -
drom wpro wa dzić te zmia ny
i wdro żyć je w ży cie.

(RED.)
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Zna le zie nie rów no wa gi mię -
dzy my śle niem o przy szło ści,
po zy tyw nej prze szło ści i ele -
men tach te raź niej sze go he -
do ni zmu mo że być sku tecz ne
w le cze niu ze spo łu stre su po -
ura zo we go (PTSD) – mó wi
świa to wej kla sy psy cho log
prof. Phi lip Zim bar do. 

Prof. Phi lip Zim bar do, zna ny
przede wszyst kim dzię ki wię -
zien ne mu eks pe ry men to wi
stan fordz kie mu (z 1971 r.) od -
wie dził Pol skę, pro mu jąc książ -
kę „Si ła cza su” (Wy daw nic two
Na uko we PWN), któ rą na pi sał
wspól nie z Ri char dem i Ro se -
ma ry Sword. Pu bli ka cja po świę -
co na jest no wej me to dzie psy -
cho te ra pii, któ ra ma po móc oso -
bom z ze spo łem stre su po ura zo -
we go.

PAP: Z te go, co pre zen tu ją
me dia mo że wy ni kać, że oso -
by cier pią ce na ze spół stre su
po ura zo we go (po st trau ma tic
stress di sor der – PTSD) to
przede wszyst kim żoł nie rze,
któ rzy wra ca ją z woj ny. Ale to
chy ba nie do koń ca praw da...

Prof. Phi lip Zim bar do: Daw -
niej ze spół stre su po ura zo we go
wią za no głów nie z woj ną. Tam
żoł nie rze do świad cza ją okrop -
nych zda rzeń – są to mor der -
stwa, śmierć, gwał ty. Cza sem

żoł nie rze je wi dzą, a cza sem
– przy czy nia ją się do nich. Stąd
de pre sja, po czu cie wi ny. Do pie ro
po kil ku mie sią cach od po wro tu
do do mu wspo mnie nia za czy na -
ją wy cho dzić na po wierzch nię.
Prze szłość po wra ca do te raź niej -
szo ści. Oso by te nie mo gą nie
my śleć o tych okrop nych rze -
czach. Aby so bie z tym ra dzić,
mo gą ucie kać się do nar ko ty -
ków czy al ko ho lu. Oprócz lę ku
po ja wiać się mo że agre sja wo -
bec bli skich. Pro blem z ame ry -
kań ski mi we te ra na mi jest tak
du ży, że prze kra cza moż li wo ści
sys te mu. Cza sem oso by ta kie
te ra pię mo gą roz po cząć do pie ro
po ro ku czy trzech la tach. Wie le
z nich po peł nia sa mo bój stwo
– w ostat nich dwóch la tach
w USA aż 650 we te ra nów po po -
wro cie do do mu po zba wi ło się
ży cia. To wię cej niż zgi nę ło
w wal ce. Do te go do cho dzą jesz -
cze ci, któ rzy prze ży li nie uda ną
pró bę sa mo bój czą. Żoł nie rze
woj nę przy wieź li w swo ich umy -
słach. To ta kim oso bom po świę -
ca się w me diach du żo uwa gi.
We te ra ni to jed nak tyl ko nie wiel -
ki uła mek osób z PTSD. Naj -
więk szy pro cent lu dzi z ze spo -
łem stre su po ura zo we go
– zwłasz cza w Pol sce – sta no -
wią lu dzie, któ rzy oca le li w tra -
gicz nym wy pad ku sa mo cho do -
wym. Oso by te mo gły ko goś za -
bić al bo prze ży ły śmierć ko goś
bli skie go. Jak się do wie dzia łem,

Pol ska jest w czo łów ce Eu ro py
je śli cho dzi o licz bę wy pad ków
sa mo cho do wych, w któ rych gi ną
lu dzie. In ną du żą gru pą wśród
osób z ze spo łem stre su po ura zo -
we go są ko bie ty, któ re by ły mo -
le sto wa ne, zgwał co ne czy ka to -
wa ne. One czę sto nie mó wią
o swo im pro ble mie, nie zgła sza -
ją się po po moc. Ostat nią, dość
no wą ka te go rią osób z PTSD, są
ofia ry na tu ral nych ka ta strof.

PAP: Co mo że się dziać
w umy słach ta kich osób, bio -
rąc pod uwa gę pa na ba da -
nia?

PZ: Przez ostat nie 20 lat ba -
da łem, jak lu dzie ży ją w róż nych
per spek ty wach cza so wych. Nie -
któ rzy są bar dziej zo rien to wa ni
na prze szłość, in ni – na te raź -
niej szość, a nie któ rzy – na przy -
szłość. Je śli cho dzi o prze szłość,
to moż na być na sta wio nym
na po zy tyw ną prze szłość. Ta kie
oso by ma ją przy jem ne wspo -
mnie nia – wspo mi na ją sta re
do bre cza sy. Lu dzie na sta wie ni
na prze szłość ne ga tyw ną na od -
wrót – pa mię ta ją złe rze czy
– po raż ki, wy rzu ty su mie nia,
smut ne wy da rze nia. Mo gą być
też oso by na sta wio ne na te raź -
niej szość he do ni stycz ną. Ży ją
jak dzie ci – dla przy jem no ści
i uni ka ją cier pie nia. Ta cy lu dzie
są peł ni ener gii, ak cji, cią gle ro -
bią no we rze czy. Jed nak nie my -
ślą o kon se kwen cjach swo ich
dzia łań. In ną per spek ty wą jest
zo rien to wa nie na fa ta li stycz ną
te raź niej szość. Wte dy uwa ża
się, że nie ma zna cze nia, co się
ro bi, bo i tak nie moż na nic
zmie nić. Z ko lei więk szość lu dzi
na uki i biz ne su zo rien to wa nych
jest na przy szłość. Oso by te pla -
nu ją, za sta na wia ją się, ja kie bę -
dą ko rzy ści i stra ty ich po su nięć.
Ostat nim ty pem orien ta cji
na przy szłość jest przy szłość
trans cen den tal na, któ ra ma
zwią zek z tym, co sta nie się
z na mi po śmier ci. Każ dy z nas
w ja kimś stop niu jest zo rien to -
wa ny na każ dą z tych per spek -
tyw cza so wych. Jed nak wie le
osób uty ka w któ rejś z tych per -
spek tyw. Np. pra co ho lizm wy ni -
ka ze zbyt sil ne go sku pie nia
na przy szło ści. Z ko lei oso by
zbyt moc no zo rien to wa ne na te -
raź niej szość mo gą ule gać na ło -
gom, bo nie my ślą o kon se -
kwen cjach te go, co ro bią. A pro -
ble mem osób z PTSD jest to, że
utknę ły jed ną no gą w ne ga tyw -
nej prze szło ści, a dru gą – w fa -
ta li stycz nej te raź niej szo ści.

PAP: Jak wy glą da ło do tej
po ry le cze nie osób z PTSD?

PZ: Oso by ta kie mo gły np. do -
sta wać le ki, któ re mia ły za po -
biec po gor sze niu ich sta nu. In -
na te ra pia to te ra pia po znaw czo -
-be ha wio ral na, pod czas któ rej
roz ma wia się o swo ich do świad -
cze niach, za sta na wia się
nad do bry mi i zły mi re ak cja mi.
To zda je się po ma gać, ale nie le -
czy cał ko wi cie. Naj gor sza jest te -
ra pia me to dą prze dłu żo nej eks -
po zy cji. We te ra ni w gru pach wy -
mie nia ją się swo imi naj trud niej -
szy mi wspo mnie nia mi. To cza -
sa mi dzia ła, ale cza sa mi – tyl ko
po gar sza spra wę.

PAP: A na czym po le ga te -
ra pia rów no wa że niem per -
spek tyw spo strze ga nia cza su
(TPT), któ rą opi su je pan,
wspól nie z Ri char dem i Ro se -
ma ry Sword?

PZ: Książ ka „Si ła cza su” po -
ka zu je da ne z te ra pii 32 osób
ame ry kań skich we te ra nów
z PTSD, któ rzy – nie sku tecz nie
– prze cho dzi li wcze śniej in ne
te ra pie. Oka zu je się, że te ra pia
rów no wa że niem per spek tyw
spo strze ga nia cza su – pro wa -
dzo na przez Ri char da i Ro se -
ma ry Sword – przy no si po zy -
tyw ne skut ki już w cią gu ośmiu
se sji. Lęk i przy gnę bie nie zni ka -
ją, a wzra sta ja kość ży cia. Oso -
by te wra ca ją do pra cy i szczę -
śli we go ży cia ro dzin ne go, prze -
sta ją być agre syw ne i mó wią:
od zy ska łem mo je ży cie. (...)
Pod czas spo tkań z te ra peu tą
klien to wi mó wi się: „sto isz jak
w gę stym bło cie – jed ną no gą
w ne ga tyw nej prze szło ści,
a dru gą – w fa ta li stycz nej te -
raź niej szo ści. (...) Od cie bie za -
le ży, czy chcesz wy jąć no gę
z ne ga tyw nej prze szło ści i po -
sta wić ją na so lid nym grun cie
po zy tyw nej przy szło ści. Przy -
szłość to na dzie ja, opty mizm,
zmia ny. Dru gą no gę na le ży wy -
jąć z fa ta li stycz nej te raź niej szo -
ści i wło żyć w se lek tyw ną he do -
ni stycz ną te raź niej szość, gdzie
jest ro dzi na, przy ja cie le, do bra

za ba wa, przy ro da, i kul tu ra”.
Te ra peu ta jest w tej te ra pii tre -
ne rem. (...) Klien tów uczy my
m.in. do strze ga nia per spek tyw
cza so wych. Pro si my, by za sta -
na wia li się nad przy jem ny mi
zda rze nia mi, któ re daw niej do -
świad czy li. Z te go, co so bie
przy po mi na ją, za czy na my bu -
do wać po zy tyw ny ob raz prze -
szło ści. Uczy my też my śle nia
o przy szło ści – np. za chę ca my
do pla no wa nia za jęć, któ re lu -
bią. Bu du je my też my śle nie
o przy jem nej te raź niej szo ści
i przy szło ści. (...) To te ra pia na -
dziei, zrów no wa żo nych per -
spek tyw cza so wych. Ta ka rów -
no wa ga waż na jest dla wszyst -
kich, nie tyl ko dla osób z PTSD.
Bo opty mal ne jest umiar ko wa -
ne zo rien to wa nie na przy -
szłość, umiar ko wa ne – na po -

zy tyw ną prze szłość i na wy bra -
ne ele men ty te raź niej sze go he -
do ni zmu.

PAP: Wy da je się, że to bar -
dzo pro sta te ra pia. Ale czy
wy star czy dać tyl ko kil ka do -
brych wska zó wek oso bom
z PTSD?

PZ: Ła two jest tyl ko po wie -
dzieć: mi ni ma li zuj wpływ ne ga -
tyw nej prze szło ści, prze myśl, co
do bre go spo tka ło cię w prze -
szło ści, za cznij pla no wać przy -
szłość, za sta nów się, co ci spra -
wia przy jem ność. To mo że po -
wie dzieć każ dy. Ale je śli ktoś
ma w pe wien spo sób „zra nio ny”
umysł, to na wet je śli zga dza się
z ta ki mi wska zów ka mi, to nie
jest w sta nie sa mo dziel nie się
zmie nić. Te ra pia two rzy sys tem

Zimbardo: nowa terapia skuteczna w walce
ze stresem pourazowym 
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spo łecz ne go wspar cia – pa -
cjent mo że za ufać te ra peu cie.
Do bry te ra peu ta bu du je re la cję
peł ną za ufa nia.

PAP: Te ra pia osób z PSTD
pro wa dzo na przez mał żeń -
stwo Sword po le ga ła nie tyl ko
na spo tka niach z te ra peu tą.
Ich dom był otwar ty dla we te -
ra nów. Psy cho lo dzy za pra -
sza li pa cjen tów do wspól ne -
go spę dza nia cza su. Czy to
sta no wi waż ny ele ment TPT?

PZ: Pań stwo Sword rze czy -
wi ście udo stęp nia ją swój dom
– każ dej śro dy za pra sza ją we -
te ra nów do od wie dzin (...).
W ten spo sób bu du ją po czu cie
wspar cia spo łecz ne go. Mo im
zda niem wspar cie spo łecz ne
jest pod sta wą każ dej te ra pii.
Dla mnie ja ko psy cho lo ga spo -
łecz ne go czę ścią wszyst kich
cho rób psy chicz nych jest to, że
czło wiek izo lu je się od in nych.
A kie dy to zro bi, nie zo sta nie
wy le czo ny. Ja w swo ich ba da -
niach zaj mo wa łem się też nie -
śmia ło ścią. Uwa żam, że cho ro -
by psy chicz ne to eks tre mal ne
for my nie śmia ło ści. Kie dy ży -
jesz sa mot nie, za czy nasz żyć
w swo jej gło wie. Cho dzi o to, by
się z te go wy ła mać, zna leźć lu -
dzi, któ rym na to bie za le ży,
któ rzy cię ko cha ją.

ROZ MA WIA ŁA LU DWI KA TO MA LA

PAP – NA UKA W POL SCE

SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

5Wywiad
Reklama

FOT. STOCK. XCHNG / BOB SMITH
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Co ro ku nie miec ka agen cja
ubez pie cze nio wa Al lianz
prze pro wa dza ba da nia ma ją -
ce na ce lu usta le nie, któ re
kra je mo gą po szczy cić się
naj więk szym bo gac twem,
w prze li cze niu na jed ne go
miesz kań ca (Al lianz Glo bal
Re se arch). I tak jak rok te -
mu, Ho len drzy upla so wa li się
na bar dzo wy so kiej po zy cji
pią tej. Zo sta li wy prze dze ni
tyl ko przez Szwaj ca rów,
Ame ry ka nów, Ja poń czy ków
oraz Bel gów.

Zgod nie z te go rocz ny mi sta ty -
sty ka mi prze cięt ny Ho len der ma
ma ją tek opie wa ją cy
na aż 68.750 eu ro. Pod uwa gę

w ba da niu wzię to nie tyl ko za -
sob ność fak tycz ne go port fe la,
lecz war tość po sia da nych ak cji
czy lo kat i fun du szy ubez pie cze -
nio wych. War tość ma jąt ku Ho -
len drów wzro sła w po rów na niu
do ro ku ubie głe go aż o 12% co
da je na praw dę do bry wy nik. Nie
po win no to dzi wić, po nie waż na -
ród ho len der ski jest zna ny z te -
go, że lu bi i po tra fi oszczę dzać,
co wię cej czy ni z te go swo ją na -
ro do wą ce chę.

War to wspo mnieć, dla sa me -
go po rów na nia, że Pol ska w tym
wła śnie ze sta wie niu upla so wa ła
się na miej scu... 35. Śred nio każ -
dy Po lak ma ma ją tek
wart 5.220 eu ro, co da je 8%
śred nie go ma jąt ku prze cięt ne go
Ho len dra. 

AT

Holandia piątym
z najbogatszych
krajów świata!

FOT. STOCK. XCHNG / SE BA STIAN STROBL
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Prin sjes dag po za swo im po li -
tycz no – go spo dar czym ce -
lem jest to tak że swo isty
dzień kul tu ro wo -spo łecz ny
i jak sa ma na zwa wska zu je,
Dzień Ksią żę cy, tak więc mu -
si być on pom pa tycz ny
i trosz kę prze sa dzo ny. Jak on
tak na praw dę wy glą da? 

In au gu ra cja te go dnia w tym
ro ku roz po czę ła się od pa rad ne -
go prze jaz du kró la Wil le ma -Ale -
xan dra wraz ze swo ją mał żon ką
Ma xi mą przez Den Ha ag. Był to
pierw szy prze jazd te go nie daw -
no prze cież za przy się żo ne go kró -
la, więc nie ja ko je go de biut. 

Co ro ku tra sa prze jaz du jest
do kład nie ta ka sa ma – z Pa ła cu
No or de in de wzdłuż ca łe go cen -
trum Den Ha ag, aż do Bin nen -
hof’u, czy li ho len der skie go par -
la men tu. Jest to tra dy cja, któ ra
jest od lat ści śle pie lę gno wa -
na przez ro dzi nę kró lew ską.

Po jazd tak że jest nie zmien -
ny – jest to zło ta ka re ta kró -
lew ska, ro dem z daw nych lat.
Ca łość wy glą da bar dzo uro czy -
ście – jest to je den z nie licz -
nych dni, gdy w cen trum tak
wiel kiej me tro po lii jak Den
Ha ag mo że my choć na mo -
ment prze nieść się w kra inę
jak by z daw nych cza sów
– z kró lew ski mi stro ja mi, wiel -

ki mi pió ro pu sza mi, kon ni cą
i po czuć choć przez chwi lę po -
wiew ary sto kra cji w de mo kra -
tycz nym XXI wie ku.

A co się ty czy owych stro jów,
to dzien ten jest tak że jed nym ze
zde cy do wa nie nie licz nych mo -
men tów w Ho lan dii, w któ rych
moż na zo ba czyć wiel kie pa rad -
ne ka pe lu sze pań z ho len der -
skiej ary sto kra cji. Szy te na spe -
cjal ne za mó wie nie, wy szu ka ne
i je dy ne w swo im ro dza ju, wy ko -
na ne tyl ko i wy łącz nie na tę oka -
zję, by bu dzić po dziw wśród tłu -
mu prze chod niów i wszyst ko to
na cześć swo je go kró la. 

AT

Coś i dla oczu, czyli
Prinsjesdag od strony
zwykłego przechodnia

FOT. STOCK. XCHNG /CRE ATI VE DAW

1. Ho len der skie wy pro wadz ki

Miesz kań cy Am ster da mu
ma ją zna mien ny spo sób prze -
pro wa dzek. Otóż, gdy oso ba
ta ka za mie rza wpro wa dzać
się lub wy pro wa dzać ze swo je -
go do mu nie wy no si (wno si)
sprzę tów do mo wych w spo sób
dla nas, Po la ków oczy wi sty
– przez drzwi. 

Am ster dam czy cy prze no szą
swój do by tek przez... okna! Ma ją
w zwy cza ju sprzę ty do mo we
przy pi nać do li ny, któ ra na koń cu
po sia da hak wy sta ją cy z przed -
niej czę ści do mu i po pro stu
spusz czać je na dół na owej li -
nie! Ho len drzy uwa ża ją ten spo -
sób za bar dzo pro sty i wiel ce ra -

cjo nal ny. Pró bo wa li ście tak kie -
dyś?

2. Miesz kasz w Ho lan dii?
Spraw so bie ko ta!

Więk szość lu dzi to mi ło śni cy
zwie rząt. Pra wie każ dy z nas ma
swo je go pu pi la, czy to psa, pa pu -
gę, czy zwie rząt ko bar dziej nie -
co dzien ne, jak na przy kład świn -
ki wiet nam skie. Prze by wa jąc
w Ho lan dii war to jed nak za in we -
sto wać w zwie rząt ko mniej po -
pu lar ne – w ko ta. Dla cze go? 

Otóż w więk szo ści gmin ho -
len der skich wpro wa dzo ny jest
po da tek, ale od... psa. Kon kret -
niej jest to po da tek ob cią ża ją cy
każ de go wła ści cie la psa
za sprzą ta nie je go od cho dów
przez gmi nę. In ne zwie rzę ta nie
pod le ga ją po dat kom, mi mo iż
tak że zo sta wia ją za so bą nie czy -
sto ści. Tak więc je śli miesz ka cie
w Ho lan dii za in we stuj cie w ko ta
– na wet tro chę po dob ny do psa,
ale tań szy w utrzy ma niu;).

3. Uro dzi ło Ci się dziec ko
w Ho lan dii? Na zwij je jak tyl -
ko chcesz!

Ho lan dia, w prze ci wień stwie
do Pol ski, pod cho dzi w bar dzo li -
be ral ny spo sób do kwe stii nada -
wa nia imion swo im po cie chom. 

Otóż, dziec ku uro dzo ne mu
w Ho lan dii moż na nadać prak -
tycz nie każ de imię! Ist nie ją tyl ko

w związ ku z tym dwie re stryk cje:
po pierw sze imię mu si po sia dać
ła ciń skie zna ki (rzecz oczy wi sta)
i nie mo że być obe lży we (rzecz
kul tu ro wa). Tak więc po za „zwy -

kły mi” Lars’ami i Ru ben’ami
mo że my spo tkać tak że nie raz
Ulri vien drick’ów czy Hak ki’ch
i od te raz już ni ko go to nie po -
win no dzi wić;). AT

Rzeczy o których mało kto wie, czyli
ciekawostki o Holandii i jej mieszkańcach

FOT. STOCK. XCHNG / HEITOR JOSE

FOT. STOCK. XCHNG / JOAN KOCUR

FOT. STOCK. XCHNG / GEORGE POPA
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l BLA CHARZ SA MO CHO -
DO WY, ca la Ho lan dia. Obo wiąz -
ki: li kwi da cja szkód po wy pad ko -
wych, mon taż i de mon taż elek -
tro ni ki i hy drau li ki. Wy ma ga nia:
dys po zy cyj ność do pra cy
na min 3,5 ro ku, pra ca sa mo -
dziel na, re fe ren cje, 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 OR DER PIC KER, Wa al wijk.
Obo wiąz ki: wpro wa dza nie za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy wa -
nie i zbie ra nie za mó wień, pra ce
ze ska ne rem, ob słu ga wóz ka EPT.
Wy ma ga nia:, do bra zna jo mość
ję zy ka an giel skie go, nie miec kie -
go bądź ho len der skie go, do -
świad cze nie na po dob nym sta no -
wi sku. Za in te re so wa ne oso by pro -
si my o kon takt: Til -
burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste lve -
en 0031 204701513; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Va ca tu re As si stant Plan -
ning. Wij zijn op zo ek vo or on ze
ho ofdve sti ging in Ma as dijk na ar
een dy na mi sche en fle xi be le
nie uwe col le ga. Ta ken pak ket:
In for me ren van uit zend krach -
ten over ve ran de rin gen in hu -
isve sting en ve rvo er, Da ge lijk se
plan ning in vul len vo or klan ten,
Back -up bij va kan ties en vri je
da gen van ho ofd Plan ning,
Plan ning slij sten ve rzor gen vo or
uit zend krach ten, ad mi ni stra tie
en klan ten, Con tro le ren van rit -
te nad mi ni stra tie van het bu iten -
lands ve rvo ers be drijf. Wij zo -

eken ie mand die ful l ti me be -
schik ba ar is en ge en 9
tot 17.00 men ta li te it he eft. Da -
ar na ast mo et de kan di da at zo -
wel de Ne der land se als Po ol se
ta al kun nen spre ken en schri -
jven. Ben je geïnte res se erd stu -
ur dan een CV en mo ti va tie in
het Ne der lands na ar Pa trick Ol -
stho orn pa trick@nl -jobs.com 

l SPA WA CZE I PRA COW NI -
CY PRO DUK CYJ NI W BRAN -
ŻY ME TA LO WEJ. OPIS STA NO -
WI SKA: Pra ca dla spa wa cza

alu mi nium me to dą TIG (w róż -
nych po zy cjach). Spa wa nie ram
do okien da cho wych, alu mi nio -
wych ele men tów kon struk cji
szkla nych, ste la ży sys te mów
wen ty la cyj nych, ża lu zji, wła zów
da cho wych. Pra ca dla spa wa -
cza MIG oraz ślu sa rza z do -
świad cze niem w ob słu dze pra -
sy kra wę dzio wej. WY MA GA NIA:
Do świad cze nie w spa wa niu
me to dą TIG/MIG/MAG we dług
ry sun ku tech nicz ne go, Waż nie
upraw nie nia, Re fe ren cje, 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:
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, Atrak cyj ne
wy na gro dze nie, 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 re je stra cję
na stro nie: http://www.sba eu -
ro.pl/za re je struj -sie/.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO. OPIS STA NO WI -
SKA: Zbie ra nie za mó wień
w ma ga zy nach z ar ty ku ła mi
spo żyw czy mi i prze my sło wy mi.
Za ła du nek i roz ła du nek to wa -
rów. Pra ca na aku mu la to ro -
wych czo ło wych wóz kach wi dło -
wych oraz aku mu la to ro wych
bocz nych wóz kach wi dło wych,
w tym rów nież wy so kie go skła -
do wa nia. WY MA GA NIA: Cer ty fi -
kat na wóz ki wi dło we (ho len -
der ski cer ty fi kat mi le wi dzia -
ny), Śred nia/do bra zna jo mość
ję zy ka an giel skie go, Do świad -
cze nie w pra cy na wóz ku wi dło -
wym, Dys po zy cyj ność na dłuż -
szy okres cza su. OFE RU JE MY:
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, Atrak cyj ne
wy na gro dze nie, 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 re je stra cję
na stro nie: http://www.sba eu -
ro.pl/za re je struj -sie/.

l RZEŹ NIK WY KRA WACZ.
Po szu ku je my osób z do świad -
cze niem na sta no wi sku rzeź nik
/ wy kra wacz do pra cy z no żem
na róż nych sta no wi skach
przy roz bio rze mię sa wo ło we go
i wie przo we go. Wy ma ga nia:
Do świad cze nie w pra cy z no -
żem przy wo ło wi nie i wie przo wi -
nie, Dys po zy cyj ność, Mo ty wa -
cja do pra cy w za kła dach mię -
snych. Obo wiąz ki: Pra ca w za -
kła dzie mię snym przy ubo ju
oraz wy kra wa niu czę ści wie -
przo wi ny: wy ci na nie wą tro by,
płuc, ję zy ka. Ofe ru je my: Trans -
port z Pol ski do Ho lan dii oraz
z miej sca za kwa te ro wa nia
do za kła du pra cy. Za kwa te ro -
wa nie, Ob słu gę ka dro wo -ad mi -
ni stra cyj ną, Pra cę na dłuż szy
okres cza su, Atrak cyj ne wy na -
gro dze nie. Oso by za in te re so wa -
ne pro si my o re je stra cję

na stro nie http://www.sba eu -
ro.pl/za re je struj -sie/. Skon tak -
tu je my się z wy bra ny mi oso ba -
mi. 

Na pra wa i kon ser wa cja
ma szyn w pie kar niu w oko li -
cach Til bur ga. Agen cja po -
sred nic twa pra cy Job In ve st -
ment po szu ku je mez czy zny
do pra cy przy na pra wie ma -
szyn, utrzy my wa niu ich w ru chu
oraz kon skon swer wa cji ma -
szyn w pie kar ni w oko li cach Til -
bur ga. Wy ma ga nia: do swiad -
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 mosc je zy ka an -
giel skie go, sa mo dziel na or ga -
ni za cja pra cy, od por nosc
na stres i umiejt nosc pra cy
pod pre sja cza su, mo zli wosc
pra cy w try bie zmia no wym, nu -
mer so fi, kon to w ban ku ho len -
der skim, do wod toz sa mo sci.
Ofe ru je my: sta la pra ce na dluz -
szy okres, atrak cyj ne wy na gro -
dze nie, pra ce w re no mo wa nej
fir mie. Je sli spel niasz po wyz sze
wy ma ga nia i je stes za in te re so -
wa ny ofe ta pra cy, wy slij
do nas CV na ad res: po len@jo -
bi nve st ment.nl lub skon tak tuj
sie 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 mlo dych mez czyzn
do pra cy przy li ni 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 – 22 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, Chce 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 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 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
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l Zdro wie i uro da: przed lu ża -
nie rzęs w Bre dzie. pro mo cja!!! DY -
PLO MO WA NA KO SME TYCZ KA ZA -
PRA SZA NA PRZE DŁU ŻA NIE RZĘS
W PRO MO CYJ NEJ CE NIE!!! ZA -
DZWOŃ I UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ NA
WOL NE TER MI NY!!! SKO RZY STAJ
Z IN NYCH OKA ZYJ NYCH ZA BIE GÓW!
A MO ŻE CHCESZ SPRA WIĆ BLI -
SKIEJ CI OSO BIE NIE SPO DZIAN KĘ??
SKO RZY STAJ Z OFER TY BO NU SÓW
UPO MIN KO WYCH. 0 645 194 485
PO GO TO WIE KO SME TYCZ NE. NL

l Na uka: KURS j. ni der landz kie -
go SZKO ŁA POL SKA w HA DZE oga ni -
zu je kurs je zy ka NI DER LANDZ KIE GO
dla po cząt ku ja cych (w so bo ty, 10.00-
13.00). KURS po trwa 10 ty go dni. CE -
NA kur su – 250 eu ro (w tym ce -
na pod recz ni ka). Kurs roz po czy -
na się 9-go li sto pa da, o godz. 10.00.
LO KA LI ZA CJA - Szko ła Da Co sta scho -
ol, Van de spie gel stra at 23, Ha ga
KON TAKT -Mar ta Ob roc ka, tel. 06-
25530889 (po godz. 18tej). Przyj mu -
je my row niez zglo sze nia na Kurs dla
SRED NIO -ZA AWAN SO WA NYCH. Ter -
min zglo szen, roz po cze cie kur su oraz
ce na, jak po wy zej. ZA PRA SZA MY
WSZYST KICH CHĘT NYCH. www.szko -
la ha ga.nl

l Skle py: POL SKI SKLEP IGOR
DEN BOSCH. SZU KASZ POL SKICH
PRO DUK TÓW W DEN BOSCH? JUZ
NIE MU SISZ!!! SPRAWDZ NAS! ZA -

PRA SZA MY DO NO WE GO SKLE PU
IGOR RIJN STRA AT 471 5215EJ DEN
BOSCH

l Skle py: OKNA, DRZWI, PA RA -
PE TY I RO LE TY – WI KI HEL MOND
(NORD BRA BANT). Wi ta my Pań stwa!
Od sze ściu lat do star cza my ta nie
okna PCV i ro le ty do Pań stwa do -
mów, miesz kań i firm cał ko wi cie
GRA TIS. Ma my du ży wy bór okien
i drzwi wy ko ny wa nych na róż nych
pro fi lach: pię cio ko mo ro we, sze ścio -
ko mo ro we, sied mio ko mo ro we, oraz
czte ro ko mo ro we z wkła da mi ter -
micz ny mi. Je ste śmy do Pań stwa dys -
po zy cji, wy ce ny wy ko nu je my w opar -
ciu o po da ne te le fo nicz nie lub prze -
sła ne e -ma ilem wy mia ry. Prze ko naj
się, że w na szym skle pie ce ny okien
PCV są ni skie, sprawdź nas. Za in te re -
so wa ny? Za dzwoń lub od wiedź nasz
sklep! AD RES: WI KI, Mid den dijk 32
B, 5705 CC HEL MOND
Tel. 0644 785 797 E -MA IL: WI KIOK -
NA@GMA IL.COM Go dzi ny otwar cia:
Od pon. do pt. od 10.00 -17.00 Fa ce -
bo ok: http://www.fa ce bo -
ok.com/pa ges/Wi ki -Okna -I -Ro le -
ty/424666960959018?fref=ts
Stro na in ter ne to wa: http://wi ki klus -
sen be drijf.nl KvK -num -
mer: 17225995.

OGŁOSZENIA DROBNE

Wcze śniej sze kon cer ty
Ostre go w Ho lan dii ko ja rzo -
ne by ły z Ha gą. Tym ra zem je -
den z naj po pu lar niej szych
i naj bar dziej roz po zna wa -
nych ra pe rów – O. S. T. R. Za -
gra kon cert w Am ster da mie.

O. S. T. R.'a cięż ko nie znać
słu cha jąc choć tro chę pol skie go
ra pu. Na sce nie obec ny od lat,
z po wo dze niem na gry wa ko lej ne
pły ty. Tym ra zem moż na spo -
dzie wać się ty po wo so lo we go
kon cer tu, choć nie za brak nie za -
pro szo nych go ści a przede
wszyst kim ho len der skie go ra pe -
ra – Joe Kic kass'a, któ ry ko ja rzo -
ny jest ze wcze śniej szej współ -
pra cy z Ostrym. Obaj ar ty ści po -
zna li się przed kil ko ma la ty
na kon cer cie w Ha dze, a współ -
pra ca ar ty stycz na zro dzi ła przy -
jaźń.

Za gra mo fo na mi usły szy my
oczy wi ście nie za wod ne go
dj'a Ha ema.

Joe Kic kass za gra rów nież
swój so lo wy kon cert na któ rym
być mo że za pre zen tu je kil ka nu -
me rów z nad cho dzą cej so lo wej
pły ty.

War to tez wspo mnieć, że
na sup por cie bę dzie mógł się za -
pre zen to wać lau re at ostat niej
edy cji Show Your Skill, czy li im -
pre zy dla mło dych pol skich ar ty -

stów, któ ra od kil ku mie się cy od -
by wa się wła śnie w Am ster da -
mie.

Pod czas kon cer tu bę dzie
moż na za opa trzyć się w pły ty O.
S. T. R.

--

Nie dzie la 03.11.2013

@DO KA Am ster dam
Otwar cie klu bu: 19.00
Po czą tek kon cer tów: 20.00

Ad res klu bu:
Kel der Volks krant ge bo uw
Wi baut stra at 150
1091 GR Am ster dam

--

Naj bliż sza sta cja me tra -> Wi -
baut sra at

--

Tic kets: 20 eu ro pre sa le / 25
eu ro on the ni ght

www.easy tic ket.nl

Pol ski Sklep – Van Wo ustra -
at 157, 1073 LZ Am ster dam

Sklep Ha lin ka – Am ster dam -
stra at 13. 2032 PM Ha ar lem 

Sklep Ha lin ka – Me er stra -
at 16A. 2181BR Hil le gom

Info:
daniel.xsidemusic@gmail.com

TEKST/FOT. MATERIAŁY

ORGANIZATORA KONCERTU

Koncert O. S. T. R. po raz
pierwszy w Amsterdamie!
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Kil ka dni te mu na ho len der -
skiej au to stra dzie A50 zo stał
przy ła pa ny przez tu tej szą Po -
li cję pol ski kie row ca, któ rzy
ko rzy stał z te le fo nu ko mór -
ko we go w trak cie jaz dy sa -
mo cho dem. Czyn ten, jak do -
brze wie my, jest ka ra ny w Ho -
lan dii man da tem w wy so ko -
ści 220 eu ro (zgod nie ze sta -
nem obec ne go pra wa). Nie -
mniej jed nak kie row ca miał
przy so bie je dy nie 50 eu ro
i ta ką też ka rę za pła cił za wy -
kro cze nie dro go we. 

Spo wo do wa ło to wiel ką fa lę
dys ku sji na te mat te go, czy ob -
co kra jow cy ma ją ja kie kol wiek
ulgi i zniż ki przy pła ce niu man -
da tów.

Wia do me jest, że oso ba, nie
bą dą ca re zy den tem da ne go kra -
ju, mu si za płą cić man dat w spo -
sób nie kre dy to wa ny, to zna czy
od ra zu, na miej scu. Kie row ca
nie po sia dał wy star cza ją cej ilo -
ści go tów ki przy so bie, tak więc
ho len der scy po li ci jan ci wy sta wi li
mu man dat tyl ko na 50 eu ro, za -
miast usta wo we go 220 eu ro. 

By ło to roz wią za nie jak naj -
bar dziej lo gicz ne i zro zu mia łe
w tym mo men cie, ale zda niem
ho len der skich eks per tów praw -
nych by ło to na ru sze nie ho len -
der skie go pra wa. We dług nich
sy tu acja, gdy pol ski kie row ca
pła ci man dat po mniej szo ny, po -
nie waż nie po sia da wy star cza ją -
cej ilo ści go tów ki jest nie do pusz -
czal ne. Spra wą owe go man da tu

za ję ła się już gru pa deup to wa -
nych ho len der skiej par tii cha -
dec kiej CDA, któ ra to do kład nie
ba da oko licz no ści zda rze nia. 

Do szło na wet do te go, że spra -
wę tą skie ro wa no do ho len der -
skie go Mi ni ster stwa Spra wie dli -

wo ści, któ re ma do głęb nie zba -
dać kon tekst sy tu acyj ny zda rze -
nia oraz wy cią gnąć ewen tu al ne
kon se kwen cje wo bec funk cjo na -
riu szy po li cji. 

AT

Zbyt wielka afera o zbyt
mały (polski) mandat

FOT. STOCK. XCHNG / MI HOW



WTOREK, 8 października 2013Polska12

Sąd Re jo no wy Lu blin -Za -
chód wa run ko wo umo rzył
w pią tek spra wę prof. KUL
ks. Sta ni sła wa T. oskar żo -
ne go o pla giat. Sąd wy zna -
czył rocz ny okres pró by – po -
in for mo wał PAP rzecz nik
pra so wy Są du Okrę go we go
w Lu bli nie Ar tur Ozi mek. 

Jak do dał rzecz nik, oskar żo -
ny ma po nieść kosz ty po stę po -
wa nia.

Wnio sek o wa run ko we umo -
rze nie po stę po wa nia zło żył
oskar żo ny, mo ty wu jąc to zni ko -
mą szko dli wo ścią czy nu. Pro ku -
ra tu ra nie do ma ga ła się od rzu -
ca nia wnio sku, po zo sta wia jąc
je go roz pa trze nie do uzna nia
są du.

Sąd mo że wa run ko wo umo -
rzyć po stę po wa nie kar ne, je śli
wi na i spo łecz na szko dli wość
czy nu nie są znacz ne a oko licz -
no ści po peł nie nia prze stęp stwa

nie bu dzą wąt pli wo ści. Je śli
spraw ca w wy zna czo nym przez
sąd okre sie pró by po peł ni prze -
stęp stwo, sąd po dej mu je wte dy
umo mo rze wa run ko wo po stę -
po wa nie i to czy się nor mal ny
pro ces kar ny.

Lu bel ska pro ku ra tu ra oskar -
ży ła 55-let nie go prof. KUL ks.
Sta ni sła wa T. o przy własz cze nie
au tor stwa cu dzych utwo rów
w pu bli ka cji „Ewo lu cja ko ściel -
ne go pra wa pol skie go w świe tle
ko dy fi ka cji do XIX wie ku”. W lip -
cu 2008 r. zło żył on pu bli ka cję
w wy daw nic twie KUL i wska zał
sie bie ja ko wy łącz ne go jej au to -
ra, pod czas gdy w książ ce za -
miesz czo ne zo sta ły ob szer ne
frag men ty in nych prac, bez
wska za nia ich rze czy wi stych
au to rów. By ły to frag men ty pu -
bli ka cji au tor stwa pię ciu in nych
osób.

Z do łą czo nej przez pro ku ra tu -
rę opi nii bie głe go z za kre su
ochro ny wła sno ści in te lek tu al -

nej wy ni ka ło, że uchy bie nia,
któ re zna la zły się w książ ce ks.

Sta ni sła wa T. – np. tre ści
prze pi sa ne z in nej książ ki
bez po da nia au to ra, brak za -
zna cze nia ob sza ru cy to wa -
nia in nych au to rów – sta no -
wią pla giat bądź au to pla -
giat.

Sta ni sław T. przed pro ku -
ra to rem wy ja śniał, że nie
miał świa do mo ści ani in ten -
cji za ta ja nia au tor stwa cu -
dzych tek stów, na co do wo -
dem mia ły być przy pi sy
wska zu ją ce au to rów tek -
stów i do łą czo na bi blio gra -
fia.

Śledz two ws. pla gia tu po -
peł nio ne go przez prof. KUL
Sta ni sła wa T. pro ku ra tu ra
wsz czę ła po do nie sie niach
pra so wych. O spra wie pi sa ły
„Fo rum Aka de mic kie” i „Ga -
ze ta Wy bor cza”.

Wie lo krot ne na ru sze nie
cu dzych praw au tor skich ks.

Sta ni sła wo wi T. za rzu cił prof.
Wa cław Urusz czak z Uni wer sy -

te tu Ja giel loń skie go, któ ry prze -
stu dio wał 14 prac opu bli ko wa -
nych przez du chow ne go w la -
tach 2003-2008. W tek ście pt.
„Z ta kim spo so bem upra wia nia
na uki nie moż na się zgo dzić”
(opu bli ko wa nym na stro nach
in ter ne to wych wy dzia łu pra wa
UJ) prof. Urusz czak wy mie nił
licz ne przy pad ki, gdy Sta ni sław
T. prze pi sy wał od in nych au to -
rów frag men ty ich prac.

Lu bel ska pro ku ra tu ra spraw -
dza ła wska za ne in ne książ ki ks.
Sta ni sła wa T. Nie ob ję to ich ak -
tem oskar że nia, gdyż zo sta ły
one opu bli ko wa ne wcze śniej
niż pięć lat te mu, a po tym okre -
sie cza su prze stęp stwo pla gia tu
ule ga przedaw nie niu.

Na KUL prze pro wa dzo no po -
stę po wa nie dys cy pli nar ne w tej
spra wie – w mar cu ub. ro ku ks.
Sta ni sław T. zo stał uka ra ny na -
ga ną. Rzecz nik dys cy pli nar ny
za rzu cił księ dzu, że „w sze re gu
swo ich pu bli ka cji z lat 2003-

2008 w spo sób uwła cza ją cy
god no ści na uczy cie la aka de -
mic kie go i na ru sza jąc cu dze
pra wa au tor skie, od pi sy wał ob -
szer ne frag men ty wy ko rzy sty -
wa nych pu bli ka cji na uko wych,
zwy kle z nie wiel ki mi mo dy fi ka -
cja mi, ale nie jed no krot nie do -
słow nie, włą cza jąc w to przy pi -
sy”. Ksiądz przy znał, że w je go
pu bli ka cjach wy stę pu ją frag -
men ty po dob ne do in nych, ale
tłu ma czył, że czę ścio wo ta
zbież ność by ła nie za mie rzo na.
Ks. Sta ni sław T. obec nie prze by -
wa na urlo pie bez płat nym – nie
pro wa dzi za jęć dy dak tycz nych
ani nie uczest ni czy w pra cach
do ty czą cych nada wa nia stop ni
na uko wych.

Za prze stęp stwo pla gia tu
– któ re jest ści ga ne z oskar że -
nia pu blicz ne go – gro zi ka ra
do trzech lat wię zie nia. (PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Sąd warunkowo umorzył sprawę
prof. KUL oskarżonego o plagiat

FOT. STOCK. XCHNG 
/ EKEL ZARTH

Roz po czy na ją cy w paź dzier -
ni ku stu dia mu szą pa mię tać,
że tyl ko je den kie ru nek bę -
dzie bez płat ny. Te za sa dy
ma ją dać po dat ni kom szan -
sę na in we sty cję w naj zdol -
niej szych. Ale są za strze że -
nia – prze pis o od płat no ści
za dru gi kie ru nek za skar żo -
no do Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go. 

Stu dia nie od płat ne nie są
za dar mo, koszt ich pro wa dze nia
po no szą po dat ni cy – przy po -
mniał so cjo log szkol nic twa wyż -
sze go dr Do mi nik An to no wicz
z Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni -
ka w To ru niu, by ły do rad ca mi ni -
ster na uki Bar ba ry Ku dryc kiej.

„Do tych czas po dat ni cy pła ci li
ra czej za licz bę in dek sów niż
głów, dla te go że jed na gło wa
mo gła mieć dwa i wię cej in dek -
sów, nie za leż nie od te go, czy
na to za słu gi wa ła czy nie. Te raz
sy tu acja się zmie nia o ty le, że
wię cej lu dzi fi zycz nie, czy li głów
stu den tów, bę dzie mo gła stu dio -
wać nie od płat nie, a licz ba in dek -
sów bę dzie pew nie mniej sza”
– mó wił dr An to no wicz.

Efekt bę dzie dwo ja ki: na do -
dat ko we stu dia nie od płat ne bę -
dą mo gły li czyć tyl ko oso by, któ -
re ma ją naj lep sze wy ni ki w na -
uce. W ten spo sób wię cej osób
uzy ska moż li wość stu dio wa nia

na koszt po dat ni ka na jed nym
kie run ku (bo miej sce nie bę dzie
za ję te przez stu diu ją cych na wie -
lu kie run kach). Jak ar gu men to -
wał dr An to no wicz, z punk tu wi -
dze nia po dat ni ków wy da tek bę -

dzie więc po dob ny, ale ma szan -
sę być efek tyw niej szy, bo pie nią -
dze zo sta ną za in we sto wa ne
w do dat ko we kształ ce nie tyl ko
tych, któ rzy ma ją naj więk szy po -
ten cjał.

Zda niem dr. An to no wi cza dla
stu den tów zmie nia to nie wie le,
bo re fun da cja do dat ko we go kie -
run ku ma ob jąć ok. 10 proc. stu -
den tów, a przed wej ściem w ży -
cie od płat no ści na ukę na wię cej
niż jed nym kie run ku po dej mo -
wał jesz cze mniej szy od se tek
stu den tów.

We dług sa mych stu den tów
ob raz nie jest tak opty mi stycz ny.
Jak wy ja śnił PAP prze wod ni czą -
cy Par la men tu Stu den tów RP
(PSRP) Piotr Mu el ler par la ment
go dzi się co praw da z sa mą od -
płat no ścią za dru gi kie ru nek, ja -
ko z czymś nie unik nio nym, ale
ma po waż ne za strze że nia
do sfor mu ło wa nia prze pi sów.
Jak mó wił, po win ny one zo stać
na pi sa ne od no wa – w bar dziej
przej rzy sty spo sób, w pla no wa -
nej przez rząd no we li za cji usta -
wy Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym.

Jak wy ja śnił, je że li ma tu rzy sta
roz pocz nie rów no le gle dwa kie -
run ki stu diów, to naj pierw mu si
wska zać, któ ry jest je go pierw -
szy (bez płat ny), a któ ry dru gi
(płat ny). Po ro ku na tym dru gim
mu si być wśród 10 proc. naj lep -
szych, że by nie pła cić za prze stu -

dio wa ny rok. Tym cza sem mo że
się oka zać, że to na swo im
„pierw szym” kie run ku stu dent
bę dzie wśród naj lep szych, ale
bę dzie już za póź no na zmia nę
de cy zji i za do tych cza so we stu -
dia na „dru gim” i tak bę dzie mu -
siał za pła cić. „To świad czy o tym,
że usta wo daw cy tak na praw dę
nie za le ża ło na tym, aby pro mo -
wać naj lep szych stu den tów”
– oce nił Mu el ler.

Ko lej nym pro ble mem jest to,
że zwol nie nie z opła ty za dru gi
kie ru nek przy słu gu je oso bom
speł nia ją cym kry te ria przy zna -
wa nia sty pen dium rek to ra. Te
kry te ria, jak przy po mi nał szef
PSRP, na każ dej uczel ni mo gą
być in ne. A i w ob rę bie uczel ni
mo gą się zmie niać na wet co ro -
ku.

„Z punk tu wi dze nia osób po -
dej mu ją cych stu dia na dru gim
kie run ku, wy pa da ło by, że by
przez trzy la ta te kry te ria by ły
iden tycz ne. Wy obraź my so bie
sy tu ację, że je dy nym kry te rium
jest śred nia ocen. Stu dent więc
po dej mu je wy si łek, aby uzy skać
jak naj wyż szą śred nią, kon cen -
tru je się na eg za mi nach. 

‹‹‹

Od października koniec bezpłatnych
studiów na dwóch kierunkach

FOT. STOCK. XCHNG / MARCIN ROLICKI
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Mu cho mor sro mot ni ko wy,
jest naj bar dziej tru ją cym or -
ga ni zmem na tu ral nie ży ją -
cym w Pol sce. Je den owoc nik
mo że wy truć ca łą ro dzi nę.
Nasz or ga nizm nie po tra fi
roz kła dać sub stan cji tru ją -
cych w nim za war tych – po -
wie dział PAP prof. An drzej
Grzy wacz z SGGW. 

W mu cho mo rze sro mot ni ko -
wym znaj du je się wie le sub stan -
cji tru ją cych, któ re roz kła da ją się
do pie ro w tem pe ra tu rze po wy -
żej 260-300 st. Cel sju sza. Dla te -
go or ga nizm czło wie ka nie po -
tra fi so bie z ni mi po ra dzić.

„To nie praw da, że ta ki ga tu -
nek moż na ze brać, ugo to wać,
wo dę od lać i jeść. To nie do ty czy
te go ga tun ku grzy ba. Wy star czy
je den owoc nik – 50 g – by wy -
truć ca łą ro dzi nę. W Pol sce w na -
tu rze nie ma rów nie sil nej tru ci -
zny” – po wie dział PAP prof. An -
drzej Grzy wacz ze Szko ły Głów -
nej Go spo dar stwa Wiej skie go.

Mu cho mor sro mot ni ko wy
dzia ła dość pod stęp nie, bo nie
po ka zu je, że jest naj bar dziej tru -
ją cym or ga ni zmem wy stę pu ją -
cym w Pol sce. „Ład nie pach nie,
że ru ją na nim owa dy i śli ma ki.
Ma zie lon ka wą bar wę ka pe lu -
sza, jest po dob ny nie co do go -
łąb ka zie lo na we go, a cza sem
do gą ski zie lon ki” – wy ja śnił roz -
mów ca PAP.

Przy po mniał, że wszyst kie
grzy by są cięż ko straw ne. „Dzie -
ciom, oso bom star szym i cho -
rym grzy bów nie po win no się po -
da wać. Na wet tych naj lep szych
i naj smacz niej szych jak: bo ro wi -
ki, pod grzyb ki, kur ki, ry dze, ma -
śla ki” – pod kre ślił.

Nie na le ży też zbie rać grzy -
bów ro sną cych przy dro gach,
na po li go nach woj sko wych,
w miej scach ka ta strof che micz -
nych. „Strzęp ki grzyb ni mo gą
się gać 200 km pod po wierzch -
nią zie mi. Grzyb nia po bie ra z gle -
by bar dzo róż ne sub stan cje, cza -
sem tru ją ce i szko dli we. Wła śnie
z te go po wo du grzy by zbie ra ne

z ta kich miejsc mo gą truć, cho -
ciaż nie na le żą do tru ją ce go ga -
tun ku” – za zna czył prof. Grzy -
wacz.

Cza sem, do pie ro po la tach
oka zu je się, że nie któ re ga tun ki
grzy bów nie po win ny być do -
pusz czo ne do han dlu i ob ro tu.
Ostat nio fran cu scy i nie miec cy
tok sy ko lo dzy do no si li, że przez

dłu go trwa łe spo ży wa nie gą ski
zie lon ki moż na na ba wić się po -
waż nych pro ble mów zdro wot -
nych.

„Du ży pro blem jest też z ha lu -
cy no gen ną ły sicz ką lan ce to wa -
tą, któ ra wy stę pu je na śród le -
śnych łą kach. Zna my przy pad ki
sa mo bójstw, śmier ci w nie wy ja -
śnio nych oko licz no ściach, któ re

po peł nio no wła śnie pod wpły -
wem za bu rzeń wy wo ła nych dzia -
ła niem te go grzy ba” – po wie -
dział prof. Grzy wacz.

Ja kie w ta kim ra zie ko rzyst ne
dla czło wie ka sub stan cje za wie -
ra ją grzy by? „Tro chę wi ta min,
mi kro ele men tów, ta kich któ re
w in nych pro duk tach wy stę pu ją
rzad ko np. li tu. Przede wszyst -

kim cho dzi tu jed nak o wa lo ry
sma ko we” – wy ja śnił uczo ny.

W pol skich la sach wy stę pu je
po nad 12 tys. ga tun ków grzy -
bów. Po owa dach jest to naj licz -
niej sza gru pa or ga ni zmów. Grzy -
bów ja dal nych jest po nad ty siąc.
Tru ją cych jest po nad 250 ga tun -
ków, w tym kil ka bar dzo nie bez -
piecz nych – śmier tel nie tru ją -
cych.

Dla ba da czy naj cie kaw szą
gru pą są grzy by mi ko ry zo we,
któ re ży ją w sym bio zie z ko rze -
nia mi drzew. „Są ta kie ga tun ki
grzy bów, któ re ży ją tyl ko z da -
nym ga tun kiem drze wa. Ma ślak
try denc ki funk cjo nu je wy łącz nie
z lim bą, a ma ślak żół ta wy tyl ko
z mo drze wiem. Nie któ re ga tun ki
są mniej wy bred ne i two rzą sym -
bio zę z so sną, dę bem, świer -
kiem. Z ko lei so sna w cią gu ży -
cia ma oko ło 50 ga tun ków grzy -
bów, z któ ry mi two rzy sym bio zę”
– po wie dział prof. Grzy wacz.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Muchomor sromotnikowy – najbardziej
trujący organizm żyjący w Polsce

FOT. STOCK. XCHNG / JA REKST

‹‹‹ Ale po ro ku oka zu je
się, że uczel nia zmie nia po li ty kę,
za czy na pro mo wać na ukow ców
i od tej po ry sty pen dium do sta ją
ci, któ rzy pi szą ar ty ku ły na uko -
we i jeż dżą na kon fe ren cje. W ta -
kiej sy tu acji ten stu dent już nic
nie mo że zro bić. Po win ny ist nieć
jed no li te kry te ria zwol nie nia
z od płat no ści” – mó wił PAP Mu -
el ler.

Po dob ny ar gu ment po ja wił
się we wnio sku po słów PiS, któ -
rzy za skar ży li prze pis o od płat no -
ści za dru gi kie ru nek do Try bu na -
łu Kon sty tu cyj ne go.

„Prze pis ten nie pre cy zu je
+kry te riów+, lecz je dy nie po zwa -
la na ich spre cy zo wa nie w we -
wnętrz nych prze pi sach uczel ni,
o ile da na uczel nia de cy du je się
na sko rzy sta nie z fa kul ta tyw ne -
go upo waż nie nia do udzie la nia
sty pen diów rek to ra dla naj lep -
szych stu den tów. Oso ba de cy du -
ją ca się na pod ję cie stu diów
na dru gim kie run ku nie jest
w sta nie z gó ry prze wi dzieć, czy
i w ja kim za kre sie bę dzie mu sia -
ła za pła cić za stu dia (...), oko licz -
ność ta za le ży bo wiem od zda -
rzeń przy szłych i nie pew nych,
w tym zda rzeń, na któ re oso ba
za in te re so wa na nie ma wpły wu”
– na pi sa li po sło wie w uza sad -
nie niu wnio sku do TK.

Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go, jak oce nił Mu el -
ler, nie in for mu je szcze gó ło wo
o prak tycz nym za sto so wa niu no -
wych prze pi sów. We dług nie go
dla te go, że nie chce pod kre ślać
wpro wa dze nia od płat no ści
za coś, co wcze śniej by ło bez -
płat ne, ze wzglę dów wi ze run ko -

wych. Tym cza sem stu den ci nie
ro zu mie ją tych prze pi sów. Na -
wet stu den ci, któ rzy nie mu szą
pła cić za dru gi kie ru nek, bo
pierw szy za czę li przed wej ściem
w ży cie tych prze pi sów, nie wie -
dzą o tym i szu ka ją po mo cy
w Par la men cie Stu den tów
i u dzia ła ją ce go przy nim Rzecz -
ni ka Praw Stu den tów.

„In for ma cji co gor sza nie ma -
ją obec ni ma tu rzy ści. Mia łem
nie daw no w swo im ro dzin nym li -
ceum w Słup sku spo tka nie
z ma tu rzy sta mi. Ich świa do -
mość te go, że pierw szy kie ru nek

stu diów, któ ry wy bio rą, bę dzie
ich je dy nym bez płat nym, oce nił -
bym na po zio mie 10-15 proc.
A osób, któ re na praw dę ro zu -
mie ją, na czym po le ga od płat -
ność za dru gi kie ru nek, nie ma
w ogó le” – wy ja śnił.

Pro ble mem jest, jak mó wił,
zwłasz cza brak świa do mo ści te -
go, że je śli po pierw szym ro ku
stu dent nie znaj dzie się w gru -
pie 10 proc. naj lep szych, to
za ten mi nio ny rok bę dzie mu -
siał za pła cić. „Z mi ni ster stwa do -
cie ra prze kaz, któ ry su ge ru je, że
tak nie jest. Prze pis gło si, że

+stu dent mo że bez płat nie pod -
jąć stu dia na dru gim kie run ku+.
To jest praw da, pod jąć mo że, ale
pod ko niec ro ku i tak bę dzie mu -
siał za od by te za ję cia za pła cić,
chy ba że osią gnie zna ko mi te wy -
ni ki” – pod kre ślił Mu el ler.

Przed ry zy kiem pod ję cia dru -
gich stu diów bez wie dzy czy bę -
dą płat ne czy nie, nie chro nią po -
nad li mi to we punk ty ECTS, któ re
każ dy stu dent ma za gwa ran to -
wa ne prze pi sa mi. Cho dzi o to, że
punk tów, przy słu gu ją cych każ -
de mu na bez płat ne stu dia jest
nie co wię cej (o 30 pkt) niż po -

trze ba na ukoń cze nie jed nych
stu diów. Te 30 punk tów od po -
wia da mniej wię cej jed ne mu se -
me stro wi za jęć.

„Ale tych punk tów stu dent nie
mo że wy ko rzy stać na dru gim
kie run ku. Chy ba, że zre zy gnu je
z pierw sze go kie run ku, to zna czy
idzie na pierw szy kie ru nek, stu -
diu je je den se mestr, póź niej re -
zy gnu je i idzie na na stęp ny. 30
pkt wte dy zu ży wa i 180 punk tów
mu zo sta je i je śli po dej mie dru gi
kie ru nek, to wy star czy mu aku -
rat i nie bę dzie mu siał nic do pła -
cać” – tłu ma czył prze wod ni czą -

cy PSRP, do da jąc, że po ukoń -
cze niu pierw sze go kie run ku,
moż li wo ści wy ko rzy sta nia nad -
wyż ki już nie ma.

Tak sa mo, jak wy ja śnił, je że li
ko muś zo sta ną punk ty po stu -
diach li cen cjac kich, to nie moż -
na ich prze nieść na stu dia dru -
gie go stop nia. Na stu dia ma gi -
ster skie wy zna czo na jest osob -
na pu la, do któ rej nie moż na do -
dać punk tów za osz czę dzo nych
na stu diach pierw sze go stop nia.

Osob ny pro blem, któ ry za -
uwa ża ją stu den ci, to bez płat ne
stu dia na dru gim kie run ku
na jed no li tych stu diach ma gi -
ster skich. Cho dzi o przy pa dek,
gdy ab sol went stu diów li cen -
cjac kich chce pod jąć jed no li te
stu dia ma gi ster skie na in nym
kie run ku. Ak tu al ne prze pi sy
do pusz cza ją, we dług czę ści in -
ter pre ta cji, wy ko rzy sta nie pu li
punk tów ECTS (z po zio mu ma -
gi ster skie go) wła śnie na jed no -
li te stu dia. W pro jek cie no we li -
za cji usta wy prze pis zo stał do -
pra co wa ny – już ta kiej moż li -
wo ści nie ma.

Na py ta nie PAP o zgła sza ne za -
strze że nia do ty czą ce sfor mu ło wa -
nia re guł od płat no ści za dru gi kie -
ru nek, MNiSW przy po mnia ło, że
nie daw no za koń czy ły się kon sul ta -
cje spo łecz ne pro jek tu no we li za cji
usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym. We dług re sor tu część zgło -
szo nych w ich trak cie uwag ma zo -
stać uwzględ nio nych.

UR SZU LA RY BIC KA (PAP)

PAP – NA UKA W POL SCE, EWE LI -

NA KRAJ CZYŃ SKA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
FOT. STOCK. XCHNG / STABUL STABUL
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Pły ny za wie ra ją ce roz pusz -
czo ny tlen ra tu ją ży cie no wo -
rod kom, oso bom z cięż ki mi
cho ro ba mi płuc, lu dziom
ope ro wa nym… Moż li wość
od dy cha nia po przez tzw. cie -
cze per flu oro wa ne wy ko rzy -
sty wa na jest też w nur ko wa -
niu na eks tre mal nych głę bo -
ko ściach. Per flu oro związ ki
po tra fią znacz nie wię cej
– na wet za stą pić na pe wien
czas krew. O syn te tycz nych
związ kach wę gla i flu oru mó -
wił pod czas Fe sti wa lu Na uki
w War sza wie dr inż. Ma ciej
Pi la rek z Wy dzia łu In ży nie rii
Che micz nej i Pro ce so wej Po -
li tech ni ki War szaw skiej. 

NIE RE AGU JĄ, ZA TO ROZ -
PUSZ CZA JĄ

Sto so wa ne w na ukach bio me -
dycz nych oraz bio tech no lo gii
per flu oro związ ki to syn te tycz ne
związ ki or ga nicz ne, w któ rych
po zo stał szkie let wę glo wy,
a wszyst kie ato my wo do ru z czą -
ste czek wę glo wo do rów zo sta ły
za stą pio ne pod staw ni ka mi flu -
or ko wy mi. Ta ka za mia na skut -
ku je dra stycz ną zmia ną wła sno -
ści fi zy ko che micz nych. Związ ki
sta ją się od por ne na tem pe ra tu -
rę, nie wcho dzą w żad ne re ak cje

che micz ne. Są bez barw ne, bez -
za pa cho we, kla row ne.

Co w nich in te re su ją ce go? Ich
naj cie kaw sza bio in ży nier ska
wła ści wość po le ga na tym, że
roz pusz cza ją ogrom ne ilo ści tle -
nu i dwu tlen ku wę gla, czy li ga -
zów od de cho wych. Dzię ki te mu
mo gą być wy ko rzy sta ne ja ko
pro ste ukła dy sy mu lu ją ce wy -
mia nę ga zo wą, czy li po pro stu
umoż li wia ją ce przez krót ki czas
od dy cha nie pły nem.

Cie kłe per flu oro związ ki od kry -
to w la tach 40-tych XX w. pod -
czas na uko we go Pro jek tu Man -
hat tan – bu do wy bom by ato mo -
wej. Oka za ło się wów czas, że
ide al nie na da ją się do prze cho -
wy wa nia ura nu. W cie czy per flu -
oro wa nej moż na roz pu ścić na -
wet 40 ra zy wię cej tle nu niż
w wo dzie (do 45 ml w 100 ml
wo dy) i trzy ra zy wię cej dwu tlen -
ku wę gla niż w ukła dach wod -
nych. Cie cze te po rów ny wa ne są
do bio lo gicz nych no śni ków ga -
zów od de cho wych – w przy pad -
ku krę gow ców – he mo glo bi ny.

Roz wój tech nik bio me dycz -
nych opar tych o per flu oro związ -
ki da tu je się na po czą tek lat 60-
tych XX wie ku. To wte dy po raz
pierw szy umiesz czo no w na czy -
niu z pły nem gło wę my szy la bo -
ra to ryj nej, któ ra w ta kim śro do -
wi sku do sko na le so bie po ra dzi -
ła. Obec nie naj po pu lar niej sze
za sto so wa nia per flu oro związ -
ków to sztucz na wen ty la cja cie -

czą i cza so we za mien ni ki krwi.
Mo że to być też spo sób na spe -
cy ficz ne po da wa nie le ków
– na przy kład do ukła du od de -
cho we go. To rów nież po wszech -
ne w uży ciu pre pa ra ty do trans -
por to wa nia or ga nów prze zna -
czo nych do trans plan ta cji
– schło dzo ne i na tle nio ne. Wy -
ko rzy stu je się je też w chi rur gii
oka ja ko cza so we za mien ni ki
ciał ka szkli ste go.

OD DY CHA NIE JAK W ŁO NIE
MAT KI

Sztucz na wen ty la cja cie czą to
me to da wspo ma ga nia od dy cha -
nia przy uży ciu cie kłe go no śni ka
tle nu. Świet nie spraw dza się
ona w pró bach ra to wa nia wcze -
śnia ków. Le żą ce w in ku ba to rze
dzie ci zmu szo ne są do od dy cha -
nia po wie trzem, pod czas gdy
w or ga ni zmie mat ki ich dro gi od -
de cho we wy peł nio ne by ły cie -
czą. Wy peł nie nie płuc fa zą cie -
kłą jest zgod ne z fi zjo lo gią wcze -
śnia ków, wte dy oskrze la
i oskrze li ki nie za pa da ją się. Ta -
kie wspo ma ga nie jest sto so wa -
ne na od dzia łach neo na to lo gicz -
nych tak że w Pol sce.

Pierw sze ba da nia kli nicz ne
nad me to dą sztucz nej wen ty la cji
cie czą wcze śnia ków pro wa dzo -
no w la tach 90-tych XX w. Cie cze
per flu oro wa ne oka za ły się nie
tyl ko sku tecz nym na rzę dziem
prze ciw ko de for ma cjom ukła du
od de cho we go wcze śnia ków. Np.
w płu cach pa cjen tów, któ rzy dłu -
go trwa le le żą, zbie ra się wy dzie -
li na, któ ra zmniej sza ob szar wy -
mia ny ga zo wej. Przy za sto so wa -
niu cie czy wy ko rzy sty wa na jest
ca ła ob ję tość pę che rzy ka płuc -
ne go. Płu ca pa cjen ta (do ro słe go
lub ma łe go), wen ty lo wa ne go
w ten spo sób, za le wa się cie czą,
któ ra cyr ku lu je mię dzy płu ca mi
a ko lum ną ab sorp cyj ną, w któ rej
ciecz jest z po wro tem na sy ca -
na tle nem.

Oso bom zdro wym na to miast
per flu oro związ ki po zwa la ją
na nur ko wa nie na eks tre mal -
nych głę bo ko ściach. Po za la niu
płuc cie czą per flu oro wa ną nur -
ko wie moż na do ko ny wać
na przy kład na praw na plat for -
mach wiert ni czych.

ZA MIAST KRWI DLA CIĘŻ KO
RAN NYCH

Cie cze, w któ rych roz pusz czo -
ny jest tlen, mo gą być sto so wa -
ne ja ko cza so we za mien ni ki
krwi. To roz wią za nie sto so wa ne
na przy kład na po lu bi twy czy
po wy pad ku ko mu ni ka cyj nym,

kie dy nie zbęd ne jest pod trzy ma -
nie funk cji ży cio wych pod czas
trans por tu do jed nost ki kli nicz -
nej. Moż na za sto so wać ten pre -
pa rat nie za leż nie od gru py krwi
pa cjen ta. Per flu oro związ ki cie -
kłe są też apli ko wa ne pod czas
dłu go trwa łych za bie gów chi rur -
gicz nych. Dzię ki te mu nie trze ba
mar no wać wie lu li trów krwi
na prze płu ki wa nie na czyń krwio -
no śnych ope ro wa ne go wie dząc,
że bę dzie ona i tak wy pły wa ła
z or ga ni zmu przez ra ny.
Przy przy go to wa niu do ope ra cji
zbie ra na jest krew cho re go, pod -
czas za bie gu po da wa ny jest pre -
pa rat per flu oro wa ny, po ope ra cji
osła bio ny pa cjent do sta je z po -
wro tem swo ją krew.

Ciecz po da na do or ga ni zmu
szyb ko pa ru je i jest wy da la -
na po przez płu ca (wy dy cha na).
Nie ob cią ża wą tro by, bo przez
nią nie prze cho dzi. Po czte rech
dniach nie po zo sta je po niej
w krwio bie gu pa cjen ta na wet
ślad. Pre pa ra ty za stę pu ją ce
krew są waż ne oko ło ro ku i mo -
gą być prze cho wy wa ne w tem -
pe ra tu rze po ko jo wej. To du ża za -
le ta, bo krew po bra na w sta cji
krwio daw stwa ma tyl ko kil ka -
dzie siąt dni waż no ści i wy ma ga
ści słych ry go rów prze cho wy wa -
nia. Na ukow cy po tra fią uzy ski -
wać kro ple o śred ni cy 0,2 mi kro -
me tra, są one za tem mniej sze
niż ery tro cy ty i le piej pe ne tru ją
na czy nia wło so wa te o ma łej
śred ni cy.

Ba da nia nad za mien ni ka mi
krwi by ły in spi ro wa ne m.in. po -
trze ba mi osób, któ re z po wo dów
świa to po glą do wych nie mo gły

być pod da wa ne trans fu zjom.
Na ra zie jed nak na uka nie roz -
wią za ła ich pro ble mów – nic nie
mo że rów nać się z praw dzi wą
tkan ką, ja ką jest krew.

APLI KA CJE 
BIO TECH NO LO GICZ NE

Per flu oro związ ki są cięż sze
niż wo da. Ich gę stość, w po łą -
cze niu z bra kiem mie szal no ści
z wo dą oraz z fa zą or ga nicz ną,
np. tłusz cza mi, po zwa la two rzyć
war stwy, w któ rych moż na ho do -
wać ko mór ki, np. w bio re ak to -
rze. Per flu oro związ ki za wsze lo -
ku ją się na dnie na czy nia,
nad ni mi za wsze bę dzie fa -
za wod na, nad nią ewen tu al nie
fa za or ga nicz na. Dzię ki wła ści -

wo ściom tych cie czy mo gą po -
wsta wać struk tu ry prze strzen ne.
Wy dział In ży nie rii Che micz nej
i Pro ce so wej we współ pra cy
z Aka de mią Me dycz ną w War -
sza wie pra cu je nad ho dow la mi
tkan ki chrzęst nej do prze szcze -
pów. Naj bar dziej roz po wszech -
nio ny per flu oro zwią zek to te flon
– po li mer per flu oro wa ny.
Oprócz pa tel ni wy ko nu je się
z nie go uszczel nie nia i two rzy wa
sztucz ne, któ re da je się pla -
stycz nie ob ra biać. W prze my śle
tek styl nym z uży ciem te flo nu
pro du ku je się kurt ki z go re te xu.

PAP – NA UKA W POL SCE, KA RO LI -

NA OL SZEW SKA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Płynem można oddychać
/ XVII Festiwal Nauki w Warszawie

FOT. STOCK. XCHNG / GRESCHOJ

FOT. STOCK. XCHNG / JONATHAN NATIUK

FOT. STOCK. XCHNG / DIKO1967
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l Ja siu, umiesz li czyć?
– Tak, ta to mnie na uczył!
– To po wiedz, co jest po sze ściu?
– Sie dem.
– Świet nie, a po sied miu?
– Osiem.
– Bra wo, nie źle cię ta to na uczył, a co

jest po dzie się ciu?
– Wa let.

l – Słu chaj, zde cy do wa łem: mu si -
my się roz stać!

– Zna la złeś so bie lep szą?!
– Lep szą mo że nie, ale tań szą.

l Au to sto po wicz ka w śred nim wie -
ku usi łu je zła pać oka zję. Nie ste ty, sa -

mo cho dy nie za trzy mu ją się. Po dłu -
gim cza sie sły chać pisk opon, za trzy -
mu je się au to, kie row ca otwie ra
drzwicz ki i mó wi: 

– Niech pa ni wsia da, ja nie je stem
z tych co bio rą tyl ko mło de i ład ne...

l Żo na wra ca do do mu nad ra nem.
Mąż otwie ra jej drzwi:

– Gdzie by łaś? Mia łaś wró cić od ko le -
żan ki o 21 a jest 2 w no cy?

– Par ko wa łam...

l Roz ma wia ją dwie cię żar ne ko le -
żan ki:

– Za uwa ży łam, że w im bar dziej za -
awan so wa nej cią ży je stem, tym wię cej

ko biet się do mnie uśmie cha. Nie ro zu -
miem dla cze go.

– Bo je steś od nich grub sza.

l Na przy ję ciu go ście spie ra ją się,
kto jest bar dziej god ny za ufa nia – ko -
bie ty czy męż czyź ni. 

– Żad na ko bie ta nie po tra fi do cho wać ta -
jem ni cy – po wie dział po gar dli wie je den fa cet. 

– Nie wy da je mi się – od po wie dzia ła
ko bie ta – Trzy mam w ta jem ni cy mój
wiek od kąd skoń czy łam 21 lat. 

– Któ re goś dnia pa ni się wy da – upie -
rał się fa cet.

– Nie są dzę! – od rze kła – Kie dy ko bie -
ta trzy ma coś w se kre cie przez 27 lat,
mo że za trzy mać go na wie ki!

l Ko bie ta w kwie cie wie ku sta je
przed lu strem i mó wi do mę ża.

– Ech... przy by ło mi zmarsz czek, uty łam,
te wło sy ta kie ja kieś ni ja kie... Zbrzy dłam.
Po wiedz mi, ko cha nie, coś mi łe go!

– Wzrok masz da lej do bry!

l Dwie sta re pan ny, któ re ra zem miesz -
ka ją, po ło ży ły się wie czo rem spać.
W pew nej chwi li jed na z nich mó wi: 

– Czy nie wy da ję ci się, że w po ko ju
sły chać ja kiś szme ry?! 

– Chy ba tak – mó wi dru ga na słu chu -
jąc – czyż by do stał się do miesz ka nia ja -
kiś męż czy zna?!

– Je śli tak, to pa mię taj, że ja pierw sza
go usły sza łam!
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wiersz au tor stwa Agniesz ki Kwa śniew skiej.

Au tor ka ma 36 lat, po cho dzi z Kra sne go sta wu, a obec nie miesz ka
w uro czym mia stecz ku Ho orn. Po li ceum ogól no kształ cą cym stu -
dio wał ad mi ni stra cję w Wyż szej Szko le Ad mi ni stra cji i Za rzą dza -
nia w Za mo ściu, na stęp nie ukoń czy ła stu dium Asy sten ta Biz ne su
w War sza wie i Stu dium Ra chun ko wo ści w Kra snym sta wie, z wy -
kształ ce nia jest księ go wą. Wie le lat pra co wa ła w Re dak cji Ho me
and Mar ket w War sza wie oraz w Spoj rze niach Chełm skich, zaj mo -
wa ła się re kla mą, pi sa ła fe lie to ny i prze pro wa dza ła wy wia dy z oso -
ba mi, któ re mia ły coś cie ka we go do opo wie dze nia, co by ło jej pa -
sją. Kil ka lat pra co wa ła z ka ba re tem Czar ny Sal ce son, któ ry otrzy -
mał wie le cen nych na gród m.in. na Ogól no pol skim Prze glą dzie Ka -
ba re tów   Ze no na La sko wi ka O. B. O. R. A. w Po zna niu. Pi sa nie
wier szy spra wia au tor ce ogrom ną przy jem ność i sta no wi ma łą od -
skocz nię od sza rej rze czy wi sto ści. Pa ni Agniesz ka Kwa śniew ska
za czę ła pi sać jesz cze w li ceum i na le ża ła do To wa rzy stwa Mło dych
Po etów, jej wier sze by ły pu bli ko wa ne na ła mach re gio nal nych ga -
zet, wie le z nich zo sta ło na gro dzo nych, co mo ty wo wa ło au tor kę
do dal sze go pi sa nia. 

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!

CZA RY  MA RY
Za cza ro wa łam cię o świ cie
Ko cioł ta jem ny ki pi, wrze
Cza ro wa łam my ślą, skry cie
Byś pa mię tał do brze mnie

Za cza ro wa łam cię w po łu dnie
Wy war z za klę ciem dzia ła już
I wrzu ca jąc weń swe ży cie 
Po my śla łam, je steś mój

Za cza ro wa łam cię o zmierz chu
Czu łeś cie pło mo ich słów
Ono krą żąc tak w ukry ciu
Roz grze wa ło w ży łach krew

Za cza ro wa łam cię wie czo rem
Gdy zmę czo ny by łeś już
Nie wie dzia łeś, co się sta ło
Czyż by cza rów bło gi ból

Ja nad ko tłem po chy lo na
Wy pa tru ję two jej twa rzy
I za klę cia wciąż po wta rzam
I na dzie ję jesz cze mam

Cza ro wa łam cie bie no cą
W wiel kim łóż ku by łeś sam
Ale pech mi z ko tła wy lał
Resz tę za klęć
Pry snął czar...
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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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