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Od Redakcji
Wielu z nas zadaje sobie pytanie: czy zaplanować sobie całe życie i iść we wcześniej ustalonym kierunku, realizując punkt po
punkcie wszystkie założenia, czy zdać się na żywioł i przyjmować, co los przyniesie? Ale z drugiej strony jakoś nie wyobrażamy
sobie tak równiutko rozpisanego planu na przyszłość. A gdzie miejsce na marzenia? Przecież gdy przejrzymy swoje życiorysy, zobaczymy, ile zmian zawdzięczamy przypadkom. A może były to przypadki nieprzypadkowe... Np. ktoś chciał być aktorem, a został stomatologiem? Znamy takie historie. Dokładnie takie i wiele innych.
Planować więc czy nie? Może spróbujmy pójść na kompromis. Na wiosnę popracujmy według planu nad spełnieniem kilku marzeń, ale pozostawmy też miejsce na duuuużo przyjemnych niespodzianek. Jedną z nich trzymacie właśnie w rękach... Bo czy
ktoś myślał kilka lat temu, że DENTOPLOTEK osiągnie kiedyś swoje dwunaste wydanie? Że powstanie jedyne na świecie stomatologiczne pismo z przymrużeniem oka i utrzyma się tak długo na naszym kryzysowym rynku?
Za nami trzy edycje KONFERENCJI 3D. Pionierskie dzieło zapaleńców z IDF spotkało się z uznaniem środowiska dentystycznego
i niewątpliwie wytyczy kierunek dla tego typu prezentacji, poczas których kolejni prelegenci na pewno korzystać będą z tej najnowocześniejszej obecnie formy przekazu. Tylko czy komuś jeszcze uda się zaprosić jako wykładowcę samego Piotra Tymochowicza?
A co w bieżącym numerze... Jak zwykle ciekawostki z życia naszego środowiska oraz z rynku stomatologicznego. Fotorelacje
z wyjazdów szkoleniowych IDF, informacje o zmianach w prawie podatkowym, migawki z Sejmu, nowości POLDENT-u, zdjęcia
z konkursu Uśmiechy Świata, wywiady itp. Prosimy nie pominąć informacji o trzeciej edycji Wrocławskich Dni Implantologicznych, a najlepiej czytajmy DENTOPLOTKA „od deski do deski”. Nie zabraknie stałych felietonistów, a służbowo znakomitych lekarzy: Marcina Aluchny, Romana Borczyka i Tadeusza Kazimierczaka. Rozbawi nas humor dziecięcych dzienniczków, zaintryguje
tajemnicza Zębolandia, a Wacław Wieczorek przedstawi wydarzenia z „zaprzyjaźnionej” poczekalni.
Życzę miłej lektury
Redaktor Naczelny

Marek R. Zakrzewski

PRESIDENT PASTY DLA DOROSŁYCH
President Active

Pasta do zębów w znacznym stopniu zwalczająca
krwawienie dziąseł. Działa ściągająco na podrażnione dziąsła.
Ogranicza wzrost liczby bakterii próchniczych.
Pastę należy stosować leczniczo i zapobiegawczo.

President Antibacterial

Pasta do zębów z odkażającą Chlorhexydyną Działa antybakteryjnie.
Intensywne działanie pasty szczególnie istotne po zabiegach chirurgicznych i przy podrażnionych dziąsłach.

President Classic

Pasta do zębów. Wysoka zawartość fluorku sodu gwarantuje jej działanie przeciwpróchnicze. Rumianek, szałwia i ekstrakty roślinne działają orzeźwiająco i kojąco. Pasta do codziennego użytku.

President Sensitive

Pasta do zębów wrażliwych. Idealna dla osób będących podczas leczenia stomatologicznego. Wpływa łagodząco na dziąsła. Posiada bardzo niski stopień ścieralności szkliwa.

President White

Wybielająca pasta do zębów nadaje zębom naturalnie biały
kolor. Odpowiednia receptura pozostawia na zębach filtr odbijający światło, co podnosi efekt wybielenia. Szczególnie długotrwałe działanie odświeżające zapewnia górska mięta.
BHZ ATOS M.M. www.atosmm.com.pl, e-mail: atosmm@wp.pl, tel. 22 846 65 01
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Punkty edukacyjne
Artykuł ten piszę w czasie, gdy lekarze, którzy
poczuli się w obowiązku, szukają po szufladach
certyfikatów i zaświadczeń o odbytych szkoleniach. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz.
1634, z późn. zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego, a zgodnie z art. 18 ust .2 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określa w drodze
rozporządzenia sposób dopełnienia tego obowiązku.
W wykonaniu ww. upoważnienia wydane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 października 2004 r. w sprawie sposobów
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr
231, poz. 2326, z późn. zm.), zgodnie z którym
doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia
lub w zorganizowanych formach kształcenia
podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin
medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenie w innych
formach kształcenia. Dopełnienie obowiązku
doskonalenia zawodowego lekarza polega na
stałej aktywności zawodowej. Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie 200 punktów edukacyjnych, obliczonych
w 4-letnich okresach rozliczeniowych. Liczbę
punktów edukacyjnych odpowiadających po-

szczególnym formom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia.
Jak pamiętamy, cztery lata temu ponad połowa
lekarzy dentystów w Polsce po prostu „olała”
sobie ten obowiązek. Brak jakichkolwiek konsekwencji niedopełnienia obowiązku samokształcenia doprowadził do tego, że wszystkie
te przepisy i założenia są martwe. Izby Lekarskie na terenie kraju w indywidualny sposób
podchodzą do tego problemu. Na przykład
Izba Lekarska w Katowicach zaliczy lekarzom
dwa okresy zbierania punktów pod warunkiem,
że lekarz udokumentuje zdobycie 400 punktów edukacyjnych, bez oceny jakościowej tych
punktów. Wszyscy pamiętamy, jak 4 lata temu
uznawano punkty - bądź nie - według „widzimisię” oceniającego, bo nie było rozporządzenia
i zasad określających, które punkty są dobre,
które nie. I dodatkowo nie istniał system odwoławczy. W pewnym sensie nie dziwię się osobom oceniającym, ponieważ duża część „kursików” bądź „konferencyjek” miała po prostu
„poziomek”. Kto żyw ruszył do szkolenia dentystów. Ogrodnicy, ekonomiści, jeden górnik
i kilka innych „gwiazd”. Dodatkowo wzmacniani
przez „gwiazdy” stomatologii przywożone z zagranicy. Nic w tym dziwnego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej pozwala nawet
technikowi hutnictwa uczyć dentystów. Oczywiście ceny za szkolenia też były wymowne.
Tak więc nic dziwnego, że za zgodą Ministra
Zdrowia, podsekretarz stanu Krzysztof Chlebus
informuje: „(…)wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego i postulatom
Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdro-

Zmiany w podatkach – przeczytaj, dotyczą wszystkich firm i osób
prowadzących działalność gospodarczą.

Kiedy zapłacimy większy podatek?
Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszły w życie
nowe regulacje dotyczące korekty kosztów
uzyskania przychodów (czyli w skrócie kosztów) w związku z brakiem uregulowania faktur/rachunków w terminie. Regulacja dotyczy
zarówno firm rozliczających się z podatku dochodowego od osób prawnych, jak i firm oraz
osób prowadzacych działalność gospodarczą,
rozliczających się z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Sprawa jest stosunkowo prosta przy fakturach
i rachunkach o terminie płatności do 60 dni –
jeśli dostajemy fakturę lub rachunek, wliczamy
ją w koszty działalności, nie płacimy w terminie,
to po 30 dniach opóźnienia mamy obowiązek tę
fakturę czy rachunek z kosztów wyksięgować
i tym samym zwiększyć zaliczkę na podatek dochodowy – CIT lub PIT. W momencie zapłacenia tej faktury/rachunku, mamy prawo ponow-
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nie zaliczyć ją w koszty działalności. Przykład:
lekarz stomatolog prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą kupuje od firmy
X materiały potrzebne do swojej praktyki za
500 zł w dniu 1 marca. Dostaje na to fakturę
z 30-dniowym terminem płatności, czyli powinien zapłacić za te materiały w dniu 31 marca.
Nie płaci do 30 kwietnia, w tym momencie faktura nie stanowi kosztów uzyskania, więc trzeba
o kwotę 500 zł zmniejszyć koszty i zapłacić od
tego podatek w wysokości 18% x 500 zł = 90 zł.
Oczywiście to samo dotyczy wszystkich podmiotów na rynku.
Ta regulacja wynika nie z ustaw podatkowych,
a z tzw. ustawy deregulacyjnej, która w swoim
zamierzeniu ma zmniejszyć zatory płatnicze
pomiędzy firmami.
Red.

wia rozpoczęło prace nad zniesieniem limitów
punktów za realizację poszczególnych form
doskonalenia zawodowego mające w założeniu
zwiększenie swobody wyboru poszczególnych
form doskonalenia zawodowego i uelastycznienie zasad dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (…)”.
Na koniec przypomnienie pewnej sytuacji, która wydarzyła się na początku lat 90. w Ustroniu, podczas PTS. Pomijam nazwy firm i osób.
W tym okresie tylko pojedyncze osoby miały
doświadczenia z implantami. Wtedy też jedna z niemieckich firm systematycznie wysyłała
swojego (zawsze tego samego) przedstawiciela
na targi i sympozja. Charakterystyczne było to,
że przedstawiciel, pan „doktor”, władał tylko językiem niemieckim. Przewinął się przez wiele
konferencji w Polsce wraz ze swoimi slajdami.
Około 70, zawsze tych samych przeźroczy. Nikt
przecież wtedy nie używał laptopów i PowerPointa. Przed wykładem w Ustroniu, tłumacz
owego „doktora”, z lekkim syndromem niedowładu prawej goleni, zahaczył o kabel zasilający
rzutnika. I wszystkie slajdy się rozsypały. Jakim
zaskoczeniem było, że prelegent nie potrafi ich
ułożyć w chronologicznym porządku i po kilkudziesięciu minutach, roztrzęsiony, zrezygnował
z prowadzenia wykładu. Po czym niezwłocznie ewakuował się z hotelu. To był jego ostatni „występ” w Polsce. Jednak przed wyjazdem
w krótkiej rozmowie dowiedzieliśmy się, że implantami zajmuje się jego brat – lekarz, a on tylko czasami go zastępuje, dorabiając sobie do
emerytury rzeźnika.
P.C.
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Ocena polskiego rynku dentystycznego
Najczęściej używanym miernikiem wielkości
(chłonności) poszczególnych rynków jest parametr wielkości obrotu towarów sprzedanych.
Na ten parametr składają się dwa elementy: liczba jednostek towaru sprzedanego na rynku i jego
cena. Z tej prostej teorii można założyć, że jeżeli na danym rynku sprzedamy 5 autoklawów
po 10 000 PLN/szt, to będzie on gorzej postrzegany od rynku, gdzie sprzedano 2 autoklawy
po 30 000 PLN/szt.
Wieloletnia polityka zbijania cen i poszukiwania
tanich produktów w Polsce doprowadziła do sytuacji, że duże koncerny niezbyt przychylnie patrzą na nasz rynek. Z jednej strony chciałyby podnieść ceny, aby je urealnić do cen innych rynków
europejskich, np. niemieckiego. Z drugiej strony chciałyby zwiększyć sprzedaż, ale na urealnionych cenach, co oczywiście jest niemożliwe.
Pod koniec roku 2012 zdarzył się bardzo zabawny
przypadek. Jeden z menadżerów dużego koncernu, który doprowadził do ograniczenia sprzedaży

swoich produktów w Polsce, wybrał się na targi
dentystyczne do Moskwy. Tam poprosił swojego
przewodnika, aby pokazał mu miasto. Po kilku minutach oboje dotarli do arterii komunikacyjnej,
gdzie na 6 pasmowych ulicach przemieszczały się
dziesiątki luksusowych samochodów, takich jak:
mercedes, bmw, bentley, jaguar, itp. Menadżer
ten stał dłuższą chwilę z niedowierzaniem, potem błyskawicznie wrócił do hotelu i co zrobił?
Podniósł ceny dwukrotnie na Rosję, bo to przecież jest „rich country”, nie rozumiejąc tego, że
tym posunięciem zamyka sobie rynek.
Taka ocena rynku jak w powyższym przykładzie
wynika z całkowitego analfabetyzmu ekonomicznego. Niestety dominuje w większych firmach.
Jednak relacja ilość x cena nie jest jedynym wyznacznikiem chłonności rynku. Dla wielu firm,
z tzw. państw wschodzących, gdzie termin „innowacje” jest synonimem przyszłości, ocena rynku
odbywa się na bazie potencjalnych możliwości
sprzedaży dobrego produktu po akceptowalnych cenach. Można mnożyć przykłady poszcze-

gólnych producentów z Kolumbii, Indii, Brazylii
czy Słowacji, nie wspominając o Chinach i Republice Korei.
Polska i Europa Wschodnia jest również doskonałym partnerem dla firm z Tajwanu, m.in. dzięki
współpracy polsko-tajwańskiej grupy bilateralnej. Już wkrótce silna reprezentacja przemysłu tajwańskiego odwiedzi nas podczas wystawy Krakdent. Będą reprezentowani producenci
wszystkich poszczególnych branż dentystycznych, począwszy od wyposażenia narzędziowego, przez leki, a na ortodoncji kończąc. Kilkunastoosobowa grupa biznesmenów zrzeszonych
w stowarzyszeniu tajwańskich producentów
będzie goszczona przez SPIDS w Warszawie
i podczas targów w Krakowie. Wizyta naszych
rodzimych producentów w Tajpei jest wstępnie
planowana na początek lata tego roku. Azjatyckie
podejście do biznesu zawsze jest oparte o zdrową relację cena x jakość.
P.C.
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wiertłem Aluchny

Wiosna panie Sierżancie!

Miało być inaczej, ale wyszło jak zawsze.
Piszę, piszę i dochodzę do wniosku,
że przelewam na kartę swoje gorzkie
żale, a tego nikt nie potrzebuje wcale!
Każdy ma własne smuteczki i dokładanie
obcych nie jest postępowaniem
zasadnym. A tu proszę, wiosna idzie!
Opady jakieś wprawdzie niekonwencjonalne, ale za to grzmiało srodze.
Dodam, że nie u nas, ale w Czelabińsku, chociaż w dobie globalizacji to
faktycznie za miedzą. Nikt nie ma pojęcia, co padało, ale efekt jest widoczny. Jedni twierdzą, że to asteroida, a inni preferują bardziej szalone
koncepcje. Słyszałem, że to UFO i się rozbiło!
Jak można się spodziewać komisja dochodzeniowa ustali, że na wysokości 10000 metrów niezidentyfikowany obiekt zaczepił o pień rosyjskiej
brzozy, a następnie zanurkował do jeziora. Pamiętam, dawno temu jeszcze nie było Facebooka, a prasa naszych „przyjaciół” informowała, że:
„na granicy z sąsiednim mocarstwem został ostrzelany radziecki ciągnik
rolniczy pracujący w polu. Operator ciągnika odpowiedział zmasowanym
ogniem z broni pokładowej a następnie odleciał do bazy". To były czasy.
Teraz wszystko na żywo i nawet nie ma jak przekrętu zrobić ( ;-) ). Wszystko jak na dłoni! A choćby decyzja Zwierzchnika Kościoła o abdykacji. Takie wydarzenie, a tu dodatkowo grom z jasnego nieba prosto w Bazylikę!
Teraz wiemy, że to było ostrzeżenie „watykańskiego ZUS-u”. Pierwsza
od sześciuset lat emerytura dla Papieża.
Wydarzenia tak szybko następują po sobie, że umysł ich nie ogarnia. Nie
przebrzmiało jedno, a tu znowu – 2012 DA 14. I siedzą i debatują: trafi
czy nie trafi! I chcąc nie chcąc człowiek zaczyna się przysłuchiwać i czas
traci bez sensu. A w starym dowcipie jak miał nastąpić koniec świata, to
w Ameryce bawili się i pili żegnając doczesność, w Polsce wszyscy się
modlili, a na wschód od nas jedynie tumany kurzu było widać. Na pytanie co to za ruch, przebiegający działacz wykrzyczał: „jutro koniec
świata a u nas plan pięcioletni niewykonany!”.
Coś jest w tych dowcipach.
A tu Panie dzień coraz dłuższy! Wstaje się prawie za dnia, a niebawem
i wieczory będą cieplejsze. I dziewczyny zaczną ubierać się nieco krócej, i krążenie się poprawi!
A może by tak na rybki! Ma człowiek marzenia jak nie przymierzając
rosówka! Żeby tak zanim go zjedzą choć raz być „nadzianym”. A może
bezpieczniej po prostu na spacer!
A w międzyczasie dla przyjemności coś wyrzeźbić i wypełnić. Tak dla
przyjemności własnej i radości „wierconego”. Kryzys, kryzys! Jak będziemy go robić, to będzie, a jak zaczniemy patrzeć na świat optymistycznie, to i kryzys uda się wyeksportować. Kupimy sobie trochę nowalijek,

„dziabniemy świeżą witaminkę”, a nawozy sztuczne i chemia uwolnią nas
od pasożytów. Od razu żyć się chce!
Plantator nowalijek zasilony naszą gotówką zabierze żonę na zakupy. Sprzedawca fatałaszków zarobi i wpadnie
na pomysł, żeby wyremontować sobie mieszkanko! Malarz i hydraulik nie bardzo będą mogli się dogadać
w kwestii podziału honorarium i podczas szamotaniny powybijają sobie
zęby! I tak oto zainwestowane w nowalijki środki powrócą do nas! Ale
jak w dawnym wierszyku: „żeby dentysta zęby wstawiać mógł – czuwać musi żołnierz by nie przeszkadzał... Zaraz zaraz, teraz czuwa Straż
Graniczna! A na drogach „Krokodyle”! Oczywiście „Misiaki” też! Niestety
jakby nieszczęść było mało, mamy jeszcze Straż Miejską! Obserwowałem ostatnio usprawnienie w działaniu miasta stołecznego. Mianowicie
po obu stronach przejścia dla pieszych stali strażnicy.
Kierowcy natychmiast zwiększali czujność przepuszczając każdego pieszego i działając w tym zakresie z typowym nadgorliwym wyprzedzeniem! Dzięki tej radosnej twórczości przejezdny normalnie odcinek drogi
zatkał się korkiem na ponad pięćset metrów! Żaden ze strażników nie
reagował na samochody przejeżdżające po wysepce! Nie zatrzymano
ani na chwilkę żadnego pieszego, a ci akurat w systematycznych dziesięciometrowych odstępach pojawiali się niewiadomo skąd! A za naszych
czasów to uczono, że pieszy powinien zachować szczególną ostrożność!
Spojrzeć w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo... A teraz dzięki postawieniu dwóch „bezczynnych nosicieli mundurów” wychowuje się pieszych, którzy w majestacie „Straży Miejskiej” nawet nie patrząc wchodzą
na jezdnię! Oczami wyobraźni widzę, co będzie, jak strażnicy nie przyjadą. Kierowcy pojadą jak zwykle, a piesi jak przysłowiowe barany na
rzeź wchodzić będą na pasy bez zachowania choć odrobiny czujności!
A miało być optymistycznie, tak na wiosnę. Ok, więc wspomnijmy, że
może tę formację rozwiążą. I odżyją wtedy „babcie” z czosnkiem i nowalijkami! Tulipany będą sprzedawać na każdym rogu. I piesi będą ostrożniejsi i zakończy się polowanie na kierowców. „śmietniki” pstrykające
fotki przejdą do lamusa, ale kiedy? A tak w zasadzie to może trochę
współczucia? Wszak to bardzo krępujące żyć z „darów śmietnika”. Ale
w zasadzie każdy decyduje co będzie w życiu robił.

Zatem mamy ustalone i to nieodwołalnie! Wiosna idzie!
Dzień coraz dłuższy, ocieplenie, no to jeszcze troszkę. A z tymi prognozami pogody to raczej taka krecia robota. Każda stacja podaje inne plany,
a w życiu i tak realizowana jest jeszcze inna wersja. Ja osobiście znalazłem
sposób na te figle! Otóż nad morze jeżdżę w zimie! A latem też chętnie!
Najpiękniejsze kurorty są puste! Można spacerować i spacerować! Plaże nareszcie białe i czyste, a jak miękko. Fakt faktem że trochę ciągnie
chłodem, ale nad Bałtykiem to tak zawsze! Więc jak wspomniałem: cisza, spokój, pusto ratownicy nie zabraniają kąpieli! A woda – no cóż –
prawie jak latem!
W ulubionej restauracji ulubionego hotelu jestem gościem honorowym.
Wszystko dla Mnie! Rachunek niestety też, ale i tu miła niespodzianka.
Zaskakująca zgodność praw ekonomii i fizyki. Widać, jak chłodno to
wszystko się kurczy – nawet ceny!
Tylko naszych pięknych plażowiczek brakuje!
Ale jak śpiewał Rosiewicz: najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Oj, coś od tych witamin i nowalijek oderwać się dzisiaj nie mogę. To
powtórzę dla drogich Czytelników (i dla siebie, dla lepszego utrwalenia): Wiosna idzie !
Kochani, kompozyty się upłynnią w ciepełku słonecznym! A my postaramy się też je „upłynnić” i to jak najszybciej! Kupmy nowe! Pokonajmy
marazm i zimowe zgnuśnienie! Pora zadbać o figurę i kondycję. Teraz
troszkę sobie popościmy, ale potem to damy... Grille, ogniska – przed
nami smak prawdziwej gangsterki...
Dr Marcin Aluchna
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Zasłyszane w poczekalni... cz. IV
Do poczekalni
znanego nam gabinetu
stomatologicznego
wszedł Zenek i zaległ
na krześle.
– Co tutaj robisz,
przyjacielu – zagadnął
siedzący w poczekalni
pacjent, z ciekawością
spoglądając na
zdezelowanego Zenka.
– No wiesz pan, proteza mi poszła na melanżu – przyznał Zenek – Byłem na imprezie ostatkowej u Halinki... Stawiła się cała
osiedlowa załoga, z Rychem-Kielichem na
czele.
Konsumpcja alkoholu rozkręcała się powoli,
zaczęło się robić nudno. Wtłoczyliśmy się
z Ryśkiem do kuchni, żeby poszukać czegoś
z procentami. Halinka się krząta, szykuje zagrychę, a ja do niej wypalam:
– Przydałoby się coś do wypitki, bo gardło
stygnie!
Halinka od moczymord nas wyzwała i już
chciała z kuchni przepędzić, gdy Rychu popatrzył na jajka co leżały na stole i rzucił, że
ma coś dla rozrywki.
– Do Wielkanocy jeszcze daleko – powiedział – ale możemy zagrać w „wybitkę”.
Przypomniałem sobie tę zabawę ludową.
W dzieciństwie się w nią bawiliśmy.
– A pan wie o co chodzi? – Zenek zapytał
swojego rozmówcę.
– Nie znam tego – odpowiedział gość z poczekalni.
– To ja już panu objaśniam. Zenek nabrał powietrza i trochę chwiejnie wszedł w rolę belfra:
„Wybitka”, albo „walatka” polega na zderzaniu
się ugotowanymi na twardo jajkami-pisankami.
Posiadacz jaja, które nie pęknie, wygrywa i inkasuje pokonane pisanki. No i zabraliśmy się do
tej „wybitki” – ciągnął Zenon – a że na „Święcone” jeszcze było za wcześnie, więc chwyciliśmy
za... drewniane jajka rodem z Cepelii. Niestety – nieźle już zrobiony Rysiek na próżno próbował trafić w moją pisankę i... zamiast w nią,
przywalił mi prosto w mordę. Frontalny, silny
cios zdruzgotał wyrafinowane cudo protetyki,
jakim była moja nowiuteńka, sztuczna szczęka!
Halinka prawie zemdlała z wrażenia na widok
moich zębów, białych jak płatki śniegu. A teraz
to nawet na mnie nie chce spojrzeć, a co dopiero poprzytulać...

– Ha, jak pana słuchałem – powiedział pacjent
– to przypomniał mi się taki dowcip:
Zając i niedźwiedź jechali pociągiem na komisję wojskową. Zając wypadł z pociągu i wybił
sobie wszystkie zęby. Pobiegł jednak na skróty
i dotarł na miejsce szybciej, niż miś.
– No i co? – spytał miś zająca, kiedy ten wychodził z komisji.
– F posątku! – odpowiedział zając – Sfolniony,
bfak usębienia!
Miś pomyślał chwilę, odszedł na bok, wziął kamień i też wybił sobie zęby.
Wychodzącego z komisji misia oczekiwał już
zając.
– No i csfo? – pyta zajączek.
– F posątku! – odpowiada miś – Sfolniony! Pflaskoftopie!
Facet skończył opowiadać dowcip. Za chwilę

byle jakim, bo władcą haremu.
Zenon-radża-macha-lacha (bo tak się teraz nazywa) właśnie siedzi na wielkiej poduszce z aksamitu, ubrany w futro z szynszyli zarzucone
na gołą klatę a na szyi ma wielki złoty łańcuch.
Radża patrzy na zmysłowo wypinające się dookoła niego córy Koryntu i z wściekłością konstatuje, że jego mały cudowny łańcuszek, zamiast w magiczny sposób sprzeciwić się prawu
grawitacji, wisi całkiem bezwładny, zupełnie jak
ucho spaniela. Zenon-radża skinieniem dłoni przywołał do siebie haremowego medyka.
– Pomóżże mi mój Eunuchu, bo nie będzie ruchu-dmuchu.
Eunuch otworzył swój kufer medyka, w którym głównie miał różne lekarstwa dla swoich
podopiecznych gracji, m.in. „Zasypex na pipex”.
Ale znalazł też coś odpowiedniego dla Zenka:
– Zenon-radżo, jedz daktyle, one Ci pomogą
w chwilę! I rodzynki cud-sułtanki – uszczęśliwisz swe kochanki. Wszak wiadomo, że
daktyle dodają męskości i wzmagają potencję. A rodzynki sułtańskie zawierają najwięcej wśród bakalii witaminy E (tej E-rotycznej). Warto również jeść suszone morele,
gdyż zawierają one duże ilości fosforu.
A fosfor razem z wapniem buduje zęby,
których dobry stan zachęca kobitki do miłosnych igraszek. Jednak ostrożnie! Fosfor
spożywany w nadmiarze zębom nie służy.
Cukry proste, których bakalie zawierają ok.
70 %, nie są wprawdzie dobre dla zębów,
lecz dla serca – owszem tak. A gdy serce
masz jak dzwon – kochasz każdą jak roll-on! Bakalie działają na zęby jak miecz obosieczny ale za to mieczowi każdego men’a
dodają prawdziwie ostrego zęba! – zachęcał Eunuch.
– Już dość tych wykładów! – przerwał Zenek – Lepiej dawaj co tam masz.

poproszony przez dentystę wszedł do gabinetu.
Zenek został sam. Smętnie zwiesił głowę po
czym oparł rozczochrany łeb na stoliku z prasą. Rzucił okiem na okładkę pisma „Dentoplotek‚, z której uśmiechała się do niego apetycznie roznegliżowana czekoladowa piękność. Na
wysokości jej piersi widniało ogłoszenie: „Zapraszamy na wycieczkę po egzotycznych krajach”. Zenek oblizał się jak wygłodniały kojot,
który przemierzając sawannę w końcu natrafił na świeżą kość. Zanucił w myślach stary hit:
Kuba wyspa jak wulkan gorąca... I znów spojrzał na wycieczkową ofertę, którą na łamach
„Dentoplotka” prezentowała piękna mulatka.
– Też chciabym tam być... I zabalować jak trzeba... O, o, o, balanga... O, o, ooo...
Zenek usnął. Czaszka jeszcze mu dymiła po
„dynksie”, a w gębie panował zaiste tropikalny
gorąc. Przyśniło mu się, że jest Arabem, i to nie

Na takie słowa, Zenek sięgnął do misy
z daktylami i zaczął intensywnie glumać
złocisto-brunatne owoce. Pociągał przy
tym z butli pełnej daktylowego wina, które
dostał od pewnego beduina.
Nagle do haremu wkroczył Justin Timberlake.
Wszystkie dziewczęta olały Zenka i rzuciły się
do Justina odstawiać z nim amory na oczach
naszego Radży. Ten widząc „Wirujący sex” z jakimś innym pięknisiem w akcji zamiast niego,
wybałuszył gały, zacisnął zęby i... traaach! złamał zęba na pestce od daktyla. Na szczęście to
był tylko sen. Przecież w rzeczywistości Zenek
właściwie nie miał zębów... Traaach! – to otworzyły się drzwi od gabinetu, wyrywając zęba,
przepraszam, Zenka ze snu.
– Panie Zenku, pana kolej! – powiedział dentysta
– Olej kolej i mi polej – odparł Zenek i znowu
zasnął, skrywając pod powiekami obfite i pełne
kształty... butli daktylowego wina!
Wacław Wieczorek
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Nadesłane...

Źle się dzieje w Zębolandii
(mały kraj nad Bałtykiem) fragment większej całości... cz. XII
Prezes znanej firmy RABARBAR mieszkał w swoim nowym domu, a od następnych zabudowań
dzielił go spory kawałek drogi. Pewnego razu
postanowił zrobić wiosenne porządki w ogrodzie. Ale nie miał sekatora, wybrał się więc po
niego do swojego najbliższego sąsiada. Ponieważ było to jednak dość daleko, a prezes szedł
piechotą, z nudów zaczął po drodze kombinować, jak to będzie, gdy już dojdzie na miejsce.

powstrzymać się od kichnięcia i wypuścił brata,
który spadł w dół niczym głaz.

„Ja powiem »cześć«, a on się zapyta co mnie
sprowadza. Wiec powiem mu, że chcę pożyczyć sekator. On się pewnie zapyta po co mi
sekator. Wiec ja mu powiem, że to nie jego interes. No to on powie, że jak sekator jest jego,
to on chce wiedzieć po co go pożyczam. Więc
ja jemu powiem..."

– Nie – mówi druga. – Najbardziej napaleni są
w Meksyku. Jeden Meksykanin łaził za mną
cały tydzień, dobierał się do mnie, obłapywał...
Gwizdał i cmokał...

Po trzech latach w jednej z kafejek w Paryżu
siedzą sobie trzy kobitki i rozmawiają:
– Najbardziej napaleni faceci są we Włoszech!
Jeden taki trzy dni za mną łaził, kwiaty nosił,
do knajpy zapraszał... Śpiewał w nocy serenady pod oknem...

No i prezes pokłócił się sam ze sobą. I gdy
po prawie godzinie dotarł do celu, to aż się
gotował ze złości. Załomotał pięścią w drzwi.
Sąsiad otworzył.

– E, co wy tam wiecie – mówi trzecia. – Najbardziej napaleni faceci są w Szwecji. Idę sobie kiedyś przez centrum Sztokholmu i słyszę
nad głową jakiś szum. Patrzę, a tam gościu na
mnie z góry leci. Rozporek rozpięty, oczy wybałuszone, trzyma się za członka i krzyczy:
"Kuuurrrrr***aaaa!".

– O, witam szanownego pana! A cóż to sprowadza?

I to właśnie od tego czasu młodszy brat zazwyczaj nie mówi już nic...

– W dupie mam twój sekator!!! – wrzasnął prezes i zawrócił do domu.

Piotrek Piwkowski jest znanym łowcą motyli,
ale mało kto wie, że kiedyś polował również
na słonie. Otóż był kiedyś onegdaj na polowaniu w Afryce. Złapał tam pięć słoni, z czego
dwa były żółte, a pozostałe trzy szare. Oto fragment jego opowiadania o sposobach polowania na słonie:

Centrum Sztokholmu. Stare czasy. Na specjalnej windzie bracia Kuweta malują okazały hotel.
Nagle młodszemu zachciało się sikać.
- Bracie, muszę na dół do łazienki.
- No co ty? Pół godziny minie, zanim na dół zleziemy. Sikaj stąd.
- Ale tam, w dole ludzie chodzą.
- Słuchaj, wychyl się, jak możesz najbardziej, ja
cię przytrzymam. Wtedy trafisz do basenu i będzie okej. Nie marudź, każda korona na wagę
złota. Mamy założyć firmę!
Młodszy zgodził się. Jednak gdy tylko zaczął
sikać, starszego zaswędziało w nosie, nie mógł

– ... tak więc, jak ci zapewne Romanie wiadomo,
szarego słonia łatwo złapać w pułapkę, a potem ewentualnie zabić. Jednak z żółtymi jest
większy problem. Żółte słonie charakteryzują
się tym, że lubią cytryny. Kupujemy więc kilka
kulek, malujemy na żółto i wieszamy na drzewie rodzącym cytryny. Słoń przychodzi i myśli,
że kulki to cytryny. W ten sposób robimy słonia
na szaro. A szarego już łatwo złapać.

O internecie
Świat już nie jest taki sam jak
w dobie przedinternetowej.
Pierwsze przeglądarki stron www powstały
20 lat temu. To wydaje się niedawno. A przecież mamy wrażenie, że internet jest od zawsze.
Zmienił nasze życie. Zmienił nawet życie osób,
które z niego nie korzystają i może nawet o nim
nie wiedzą. Są jeszcze tacy ludzie na świecie.
Dla niektórych rodzimych mieszkańców Zim-
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babwe nawet najprostszy komputer jest czymś
niezrozumiałym.
Zmienia się sposób korzystania z internetu.
Obserwuję to na przykładzie moich dzieci. Te
starsze – 24, 19 lat – korzystają głównie z portali społecznościowych. Maile są dla nich archaizmem. Świat stał się globalną wioską i ponadnarodowe znajomości są dla nich normalną
rzeczą.
Ciekawszą obserwacją jest jednak obserwacja
jeszcze młodszego pokolenia. Mój 10-letni syn

Higienistka do higienistki:
- Byłaś u doktora na dywaniku?
- Tak, a skąd wiesz?
- Wzorek ci się odcisnął na plecach.
Wkurzony Adaś Grzbietkoński zwierza się koledze: Wstaję rano, włączam moje japońskie radio, zakładam amerykańskie spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie tenisówki, po czym
z holenderskiej lodówki wyciągam niemieckie
piwo. Siadam przed koreańskim komputerem
i w szwajcarskim banku zlecam internetowe zakupy w Anglii, po czym wsiadam do czeskiego
samochodu i jadę do francuskiego hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu żarcia w hiszpańskie owoce, belgijski ser i greckie wino
wracam do domu, siadam na włoskiej kanapie
i szukam pracy w polskiej gazecie. Znowu nic...
Zastanawiam się, dlaczego do cholery w Polsce
nie ma pracy...
Tymczasem na przystanku autobusowym,
gdzieś między Mikołajkami a Giżyckiem, siedział nieogolony jegomość, ubrany w zieloną
kurtkę o ciemnych maskujących odcieniach. Był
to gajowy Marucha, który po wypiciu 3 butelek
taniego wina zakupionego w GS-ie nieopodal
przypominał sobie różne swoje przebudzenia
po upojeniu alkoholowym:
– na Kopciuszka – gdy budził się w jednym bucie;
– na Rejtana – gdy budził się pod drzwiami
z rozdartą koszulą;
– na Królewnę Śnieżkę – gdy po przebudzeniu
dostrzegał jeszcze siedmiu brodatych facetów;
– na Czerwonego Kapturka – gdy dawno temu
budził się w łóżku babci;
– na Krzysztofa Kolumba – gdy budził się i nie
wiedział, gdzie jest.
I ulubione: – na Śpiącą Królewnę – gdy budząc
się czuł, jak ktoś go całuje, a po otwarciu oczu
najczęściej okazywało się, że był to zwabiony
ciekawym zapachem bezdomny pies...
Dobranoc Państwu...

dużo czasu spędza przy komputerze. Kiedyś
to była izolacja. Ale dla niego to jest jak ławka
na podwórku. Gra z kolegami w sieci i rozmawia, a w każdym rogu ekranu jest obraz z kamery jego kumpli. Dla mojego pokolenia karą było
„Masz zakaz wychodzenia z domu!”, teraz karą
jest „Wyłącz kompa i wyjdź na dwór!”
Ale czy internet to tylko plusy?
Spotkałem opowieść nastolatki, która poznała
chłopaka przez internet. Przez wiele miesięcy jej uczucie kwitło. Była zakochana po uszy
aż wreszcie doszło do spotkania w realu. Kolega
okazał się pięćdziesięcioparoletnim, dojrzałym
mężczyzną, o czym wcześniej nie było mowy.
Dziewczyna chciała popełnić samobójstwo!
Kontrast między naszym wyobrażeniem wykreowanym przez strony www, a rzeczywistością
może przyjmować różne rozmiary.

Ze wspomnień szkolnego dentysty

Niezapomniane przypadki

Z upływem lat pamięć coraz więcej niezapomnianych przypadków życia zawodowego
przenosi do rejonów mózgu zarezerwowanych
dla zdarzeń zapomnianych.
Myślę, że często jest to nasz mechanizm samoobrony. O niektórych przypadkach wolelibyśmy
zapomnieć jak najszybciej.
Jeden przypadek utkwił mi mocno w pamięci.
Zgłosił się do mnie pacjent z bólem poekstrakcyjnym zębodołu zęba trzonowego w żuchwie.
Z wywiadu dowiedziałem się, że ząb miał usunięty bez powikłań 2 dni temu. Dodatkowo zlecono mu kurację antybiotykową w zastrzykach.
Do mnie zgłosił się z powodu utrzymującego
się bólu zębodołu i podwyższonej temperatury. Wizytę kontrolną u chirurga miał wyznaczoną na poniedziałek (była sobota). Miejscowo
stwierdziłem powiększone bolesne węzły podżuchwowe i pusty zębodół bez śladów skrzepu.
Przepłukałem sodą, założyłem Alvogyl i poradziłem, żeby w razie utrzymującej się jeszcze
przez 2 godz. temperatury wzywał pogotowie.
Pielęgniarce wyglądał na bardzo „wziętego".
Później dowiedziałem się, że wezwał pogotowie, został zawieziony do szpitala i dostał inny
antybiotyk w kroplówce. Sprawa okazała się

Natrafiłem kiedyś na promocyjną ofertę korzystania z kilkunastu kanałów telewizyjnych przez
internet. Wysłałem SMS-a za 1,99 zł. Miałem
otrzymać kod aktywacyjny. Otrzymałem powiadomienie od operatora sieci – ostrzeżenie,
że właśnie wysłałem SMS-a za 49 zł, a od firmy
oferującej „promocję” – informację o konieczności wysłania kolejnego SMS-a. Z wściekłością
i poczuciem bycia oszukanym zadzwoniłem do
operatora sieci z informacją o oszustwie! Ale
pani zapytała, czy dokładnie przeczytałem regulamin. Uczciwie przyznałem, że nie. Po chwili
oczekiwania przedstawicielka sieci komórkowej
poinformowała mnie, że wszystko jest zgodne
z regulaminem, który był na osobnej stronie
www. I rzeczywiście była to prawda! Dodatkowo była informacja, że po wysłaniu kodu aktywacyjnego organizator promocji nie gwarantuje, że będzie on działał!!!

bardzo poważna. Dokładny wywiad ujawnił, że
leczył powikłane stanem zapalnym złamanie żeber. Było czynne ognisko zapalne „siejące" jeszcze przed zabiegiem ekstrakcji. Pacjenta wyleczono, ale uświadomiłem sobie, jak ważne jest
przeprowadzenie dokładnego wywiadu, nawet przy pozornie banalnym pustym zębodole.

ta. On instruowany przeze mnie świecił sobie
w usta latarką i dokończyłem szczęśliwie zabieg ku obopólnemu zadowoleniu. W opanowaniu emocji pomogło mi zdobyte już pewne
doświadczenie. Większym przeżyciem dla mnie
była sytuacja, która zdarzyła mi się na samym
początku mojej praktyki stomatologicznej.

Pamięć zachowała też przypadki mniej dramatyczne, a nawet humorystyczne. Pracowałem
w szkolnym gabinecie. Pewnego dnia pod gabinetem zastałem dwie nauczycielki i ucznia
z trudnością oddychającego. Dowiedziałem się,
że została już wezwana „erka". Posadziłem chłopaka na fotel, zajrzałem w usta i zobaczyłem,
że wokół języczka podniebiennego owinęła się
skórka od plasterka kiełbasy i drażniła gardło.
Pęseta rozwiązała problem i gdy przyjechała
"erka", było już po sprawie.

Pracowałem w szkolnym gabinecie i przyznam,
że ekstrakcje zębów, nawet mlecznych, były
dla mnie przeżyciem. Nawiasem mówiąc, dalej uważam, że są trudne w sytuacji, gdy brak
korony, a korzenie bez resorbcji obejmują zawiązek zęba stałego.

Innym razem zgłosił się do gabinetu lekko „podcięty" pacjent, skarżąc się na silny ból zęba.
W ustach zobaczyłem w szczęce ząb trzonowy z podwójną ruchomą ścianką od strony policzka. Zdumiony zapytałem, od kiedy czuje ból.
Stwierdził, że od czasu gdy próbował wydłubać
coś spomiędzy zębów pięknie hodowanym,
długim paznokciem. Dodatkowa ścianka okazała się owym, złamanym już paznokciem.
W pewnym okresie swej działalności wynajmowałem na potrzeby prywatnej praktyki lokal
w małym domku w Modlinie. Były to czasy trudności energetycznych (tzw. 20 stopień bezsilności) i częstych wyłączeń prądu. Niestety zdarzyło się to po zachodzie słońca w trakcie usuwania
zęba. Egipskie ciemności! Nie widzę zęba, nie
widzę pacjenta! Na szczęście pacjent okazał się
bardzo dzielny i cierpliwy, a znieczulenie skuteczne. Nie miałem asysty, musiałem sobie poradzić. Zabiegu dokończyłem z pomocą pacjen-

Używając netu często ulegamy złudzeniom. Internet wypełnia nasze życie coraz dokładniej.
Mój kolega stwierdził, że gdyby teraz nagle zabrakło internetu, to byłby to koniec cywilizacji. Bankomaty, bilety, płatności kartą. Wszystko przestałoby działać. Czy nasze życie istnieje
bez internetu?
Kiedyś moje starsze dzieci zapytały: „Tato, a ile
gwiazdek ma ten hotel, do którego jedziemy?".
Odpowiedziałem: „Nieskończenie wiele!” I pojechaliśmy pod namioty na Litwę, Łotwę i do
Estonii.

Taki przypadek zdarzył się, gdy znów pracowałem bez pomocy. Podczas ekstrakcji obecna była mama maluszka, żeby dodać mu otuchy. Dzieciak był bardzo dzielny, gorzej spisała
się mama. W pewnym momencie zemdlała.
Na szczęście za ścianą była pielęgniarka w gabinecie zabiegowym. Załomotałem w ścianę,
przybiegła i zajęła się mamą, a ja dokończyłem zabieg.
Na koniec napiszę o zdarzeniu, które miało miejsce podczas mojej pracy w Wiejskim Ośrodku
Zdrowia. Usuwałem ząb u kobiety w podeszłym
wieku. Zabieg odbył się bez problemów. Na koniec, obawiając się domowych środków, które
mogłaby zastosować, wytłumaczyłem, kiedy
ma wypluć tampon, i podkreśliłem, żeby niczym nie płukać!
Następnego dnia babcia przychodzi spuchnięta. – Co się stało?!! – No nie wiem. Ja tak jak mówił pan doktór płukałam koniczyną...
Nauka z tego taka, że pewnym pacjentom dobrze jest udzielać zaleceń w formie pisemnej.
Dr Tadeusz Kazimierczak

DO STOSOWANIA
PRZY URAZACH
MECHANICZNYCH
ŚLUZÓWKI
JAMY USTNEJ

Żadnego internetu.
I to były jedne z naszych najmilszych wakacji...
Dr Roman Borczyk

Higienistka do dentysty:
- Panie doktorze, przyszedł sms.
- Niech wejdzie.
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Roadshow

3–7 czerwiec 2013

Jak połączyć wykłady z warsztatami? Teoria i praktyka w przyjemnej formie? Wiedzą to doskonale właściciele Denon Dental. Lubią zaskakiwać
i organizować ciekawe imprezy branżowe. Co przygotowali dla swoich
klientów w tym roku? Dowiemy się już w pierwszym tygodniu czerwca.
Trzy szczęśliwe miasta Polski – Sopot, Warszawa, Kraków – będą gościły
najlepszych specjalistów techniki dentystycznej w Europie. Z okazji jubileuszu 20-lecia firmy cykl prezentacji i warsztatów pod znaną nazwą
w świecie techniki dentystycznej (ROADSHOW) będzie bezpłatny. Tym
samym marzenie wielu klientów o udziale w największych SHOW wiosny zostanie spełnione. Program ukaże się już niebawem, ale wiemy już

dzisiaj, że w świat implantoprotetyki i techniki CAD/CAM wprowadzi
nas BEGO. Najnowsze technologie w pracach protetycznych zdradzą
VITA i CEKA-PRECILINE, zaś Holendrzy z Vertexu pokażą najlepsze protezy akrylowe, jakie wykonuje się w Europie Zachodniej. Nad wysoką
sprawnością tłumaczenia zadba osoba, dla której nie istnieją żadne bariery językowe. Pamiętajmy, że ilość miejsc jest ograniczona, a chętnych
wielu. Trzeba się śpieszyć, aby zapewnić sobie wygodne miejsce w elitarnym gronie techników.
Krzysztof Deszczyński

Wywiad z Panią Haliną Królikowską
wiceprezes firmy Denon Dental
Dzień dobry, pani Halino.
Dzień dobry. Miło mi Pana widzieć.
Zacznijmy od najważniejszego. Czy to prawda,
że Denon Dental ma już 20 lat?
Dokładnie w tym roku obchodzimy jubileusz
20-lecia działalności naszej firmy.
To powód do dumy dla każdej firmy! Może
Pani przybliżyć, w jakich okolicznościach powstawała firma?
Firma powstała w 1993 roku, a jej pierwsza siedziba mieściła się w kamienicy przy ulicy Wilczej
8 w Warszawie. Większościowym udziałowcem
była w tym czasie austriacka
firma Johannik Dental GmbH.
Z biegiem lat i rozwojem firmy wraz z mężem odkupiliśmy udziały od austriackiego
współzałożyciela, a następnie
przenieśliśmy firmę do większego budynku przy ulicy Kolejowej 49 w Konstancinie-Jeziornie koło Warszawy.
Denon Dental kojarzy się niewątpliwie z niemiecką, znaną na całym świecie, firmą
BEGO. Z jakimi producentami współpracujecie jeszcze?
Powiedziałabym, że na początku działalności mogliśmy być
kojarzeni głównie z firmą BEGO, Halina Królikowska
ale także z niemniej znaną firmą
VITA. Obecnie współpracujemy
dodatkowo z kilkoma innymi starannie dobranymi
renomowanymi firmami niemieckimi, belgijskimi
i holenderskimi: BEGO Implant System, BEGO Medical, Scheu–Dental, Ceka, Vertex-Dental, Wassermann oraz Komet.
Trzy firmy BEGO? Jak układa się współpraca
między Denon Dental a BEGO?
Już tłumaczę. Obecnie firma BEGO to trzy ściśle
ze sobą powiązane spółki – BEGO Dental (protetyka), BEGO Implant Systems (implanty) oraz
BEGO Medical (CAD/CAM). Współpraca układa
nam się znakomicie! Szczególe dobrze rozwija
się nasz dział implantologiczny, dzięki któremu
zostaliśmy wyróżnieni i dostaliśmy nagrodę im.
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Wilhelma Herbsta za największy na świecie wzrost
sprzedaży w 2012 roku.
Gratuluję! Czyli można powiedzieć, że Denon
Dental nie kojarzy już się tylko z techniką dentystyczną?
Oczywiście, że nie. Technicy dentystyczni to nasza
główna grupa docelowa, której oferujemy najlepsze materiały do pracowni, najnowsze technologie oraz szkolenia. Nasza oferta skierowana jest
jednak także do lekarzy zainteresowanych leczeniem implantologicznym oraz ortodontycznym.
Wspomina Pani o szkoleniach. Jakie szkolenia
proponujecie swoim klientom? Słyszałem, że
prowadzicie także wiele bezpłatnych spotkań dla swoich
klientów.
Nasz grafik szkoleń obejmuje
cały rok kalendarzowy. Wśród
kursów zagranicznych najbardziej znane są te organizowane
w Centrum Szkoleniowym BEGO
w Bremie, w firmie VITA w Bad
Saeckingen, w firmie Vertex
w Holandii czy w siedzibie CEKA
w Belgii. Szkolimy również techników w Berlinie. Odbywają się
tam kursy z zakresu wykonywania szyn Clear Aligner.
Nie można zapomnieć, że także na terenie kraju organizujemy wiele kursów praktycznych, spotkań typu RoadShow,
kongresów i bezpłatnych spotkań teoretyczno-praktycznych. W czerwcu tego roku ruszamy
w Polskę z kolejnym cyklem szkoleń i warsztatów ROADSHOW 2013, które odbędą się w trzech
miastach – Sopot, Warszawa, Kraków. Udział będzie bezpłatny.
Macie pełne sale wykładowe na szkoleniach?
Oczywiście! Dzieje się tak dzięki zaufaniu, którym
obdarzają nas nasi klienci. To dla nich stawiamy sobie nowe wyzwania i uważnie słuchamy, co jeszcze
możemy dla nich zrobić, aby wspólnie osiągnąć
sukces i utrzymać ciągły rozwój.
Czy tak właśnie narodziło się Centrum Skanowania i Modelowania BEGO w Konstancinie?

W tym kierunku idzie technika dentystyczna, stomatologia, tak więc w tym kierunku idziemy także my. Dokładnie pół roku temu udało nam się
otworzyć centrum przy współpracy firmy BEGO
w Niemczech. Oferta naszego centrum dla techników jest już bardzo szeroka, zaczynając od wykonywania precyzyjnych prac koron i mostów,
poprzez łączniki indywidualne, kończąc na sprzedaży skanerów oraz szkoleń z zakresu wirtualnego
wykonywania tychże prac.
Jakie inne plany na przyszłość ma Denon
Dental?
Przede wszystkim chcemy dalej umacniać naszą
pozycję, rozwijać ofertę szkoleń oraz Centrum
Skanowania i Modelowania BEGO.
Kiedy znowu się spotkamy pani Halino?
Wydaję mi się, że na targach KRAKDENT. Zapraszam serdecznie na nasze stoisko.
Czego możemy życzyć Denon Dental na kolejne 20 lat?
Zdrowia i wytrwałości? Jak zawsze najważniejszy
jest dla nas rozwój i sukces naszych odbiorców.
Z tego powodu chcielibyśmy móc dalej pomagać
im w otwieraniu i modernizowaniu swoich pracowni protetycznych, wspólnie uczyć i bawić na
szkoleniach oraz móc realizować wszystkie nasze
cele razem z naszym zgranym zespołem.
Tego życzymy wam z całego serca. Dziękuję
za rozmowę.
Krzysztof Deszczyński
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Akademia Dental Szkoła dla techników z aspiracjami...
„Academia Dental” jest międzynarodową szkołą dla techników dentystycznych, którzy chcą
poszerzać swoje umiejętności w zawodzie technika. Została założona i jest promowana przez
Bego Bremer Goldschlägerei, firmę o długoletniej tradycji, której początki sięgają roku 1890.
Oficjalnym przedstawicielem w Polsce jest dystrybutor, firma Denon-Dental z KonstancinaJeziornej koło Warszawy.
Akademia działa od 2002 roku i jak do tej pory
odwiedziło ją około 500 techników z ponad
50 krajów. Kształcenie odbywa się w języku
angielskim lub rosyjskim.
Jako pierwszy z techników z Polski miałem okazję uczestniczyć w 4-tygodniowym szkoleniu
podzielonym na dwa moduły, każdy po dwa
tygodnie. Kurs odbył się w centrum szkoleniowym w Bremie oferującym idealne warunki
do nauki. Zaopatrzone jest w 50 w pełni wyposażonych stanowisk pracy.
Pierwszy etap warsztatów dotyczył wykonawstwa protezy ruchomej połączonej z techniką frezowania opartej na teleskopach. W ciągu
10 dni roboczych wykonaliśmy protezę szkieletową, opartą na czterech teleskopach, połączoną laserowo z czapkami wtórnymi, wylicowanymi kompozytem. Następnym etapem były
uzupełnienia stałe oparte na implantach. Mieliśmy za zadanie wykonać pełny, funkcjonalny
wax-up od zęba 11 do 16, a w tym od 14 do 16
most oparty na implancie i zdrowym zębie wy-

korzystując przy tym metodę z attachmentem.
Dodatkowo licując pracę przy pomocy ceramiki tłoczonej. W przypadku odcinka przedniego
projektowaliśmy dwa indywidualne łączniki
cyrkonowe, na których następnie zaprojektowaliśmy most cyrkonowy w technice CAD-CAM,
i na koniec napalona została ceramika w odcinku 11-13.
Podczas kształcenia w Academia Dental technik dentystyczny otrzymuje wiele przydatnych wskazówek i ma możliwość zapoznania
się ze wszystkim znaczącymi technologiami
dostępnymi na rynku. Po skończonej nauce uzyskałem dyplom na poziomie mistrzowskim, który jest honorowany na rynku niemieckim, jak
i na całym świecie. Absolwenci akademii w przyszłości mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych
ekskluzywnych szkoleniach.

poznać techników z Litwy, Malezji, Nigerii, Palestyny i Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe, okazało
się, że Polska i Malezja mają te same problemy
w technice dentystycznej, o których rozmawialiśmy godzinami. Atmosfera w trakcie kursu była wspaniała, cały sztab szkoleniowy BEGO
opiekował się nami, jakbyśmy byli jedną wielką rodziną. Jak się dowiedziałem, w przyszłości
istnieje możliwość zorganizowania polskojęzycznej grupy szkoleniowej Academia Dental.
tech. dent. Majewski Paweł tel. 503 16 78 63
Więcej informacji na temat szkolenia:
Denon Dental – 22 717 58 70

Uczestnicząc w programie
akademii, miałem okazję
poznać wiele interesujących osób z całego świata,
wymienić się zdobytym doświadczeniem, pomysłami,
poznać inne kultury, a tym
samym poszerzyć swoje horyzonty oraz specjalistyczną wiedzę. W tegorocznej
edycji miałem przyjemność

Korony teleskopowe w technice BEGO
teleskopach. Uczestnicy zostali zapoznani
z głównymi zasadami projektowania koron teleskopowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na to, jak wykonać koronę z idealną frykcją na
chrom kobalcie. Dodatkowo istniała możliwość
wykonania korony teleskopowej z zastosowaniem Wirofixu firmy BEGO, polepszającego frykcję teleskopu poprzez zastosowanie teflonowej
wkładki, którą można regulować utrzymanie
elementu wtórnego. Po wykonaniu koron pierwotnych i wtórnych wszyscy przystąpiliśmy do
projektowania szkieletów. Po wykonaniu konstrukcji elementy wtórne ze szkieletem łączyliśmy nowym laserem BEGO Laser T plus lub przy
pomocy kleju do metalu.

W dniach 22-26 października 2012 roku,
dzięk i upr zejmości f irmy Denon Den tal został zorganizowany tygodniowy kurs
w BEGO (Brema, Niemcy) – lidera w branży
techniki dentystycznej.
Głównym tematem kursu BEGO było wykonanie
protezy szkieletowej dolnej opartej na dwóch
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Termin warsztatów w BEGO nie był przypadkowy, ponieważ w trakcie naszego pobytu
w Bremie odbywał się „Freimarkt” czyli festiwal piwa. Jest to obecnie trzecia co do wielkości tego typu impreza w Niemczech. Było to
świetne urozmaicenie naszego kursu. Po intensywnych, całodniowych szkoleniach relaksowaliśmy się pod piwnymi namiotami, oglądaliśmy, chodziliśmy wśród budek z atrakcjami,
gdzie można było wystrzelić maskotkę lub inne
ciekawe przedmioty. Nad wszystkim unosił się
zapach grillowanych kiełbasek, pieczarek po-

łączony z najlepszymi markami piwa na świecie. W trakcie tej dobrej zabawy spożywaliśmy
pyszne specjały kuchni regionalnej.
Nadszedł czas na zwiedzenie nowoczesnej fabryki BEGO oraz magazynów, skąd wysyłane są
produkty na cały świat. Szczególnie interesującym miejscem było Centrum BEGO CAD-CAM.
Największe wrażenie zrobił na nas nowo oddany budynek o powierzchni 1400 m2, gdzie
znajduje się cała linia produkcyjna. Wśród tych
wielkich maszyn czuliśmy powiew nowoczesności z dokładnością i precyzją niemiecką. Widzieliśmy wykonywanie prac wszystkimi możliwymi technologiami, począwszy od SLM, HSC
kończąc na CAD/Cast i Rapid Prototyping.
Atmosfera w trakcie kursu była świetna. Poziom
szkolenia uczestnicy ocenili na bardzo wysoki.
Miła niespodzianka spotkała nas ostatniego
dnia warsztatów, gdy odwiedził nas sam właściciel firmy BEGO – Christoph Weiss. Z uśmiechem
na twarzy wręczył nam certyfikaty i upominki
od firmy. Było to bardzo ciekawe doświadczenie
zawodowe, jak i miło spędzony czas w gronie
fantastycznych ludzi.
tech. dent Paweł Majewski
tel.kom 503167863

Kuba listopad 2012

Cygara, Rum i Salsa

fotorelacja z wyjazdu stomatologicznego
przygotowała: Barbara Niedźwiedzka-Pająk
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Komisja Zdrowia wraz z unijnym Komisarzem ds. Zdrowia

chcą zlikwidować stomatologię w Europie
Na stronach internetowych Komisji Europejskiej pojawiła się propozycja zmiany unijnej dyrektywy No 2001/83/EC oraz regulacji (EC) No
178/2002 i (EC) No 1223/2009, która między innymi zakłada zmianę rejestracji wyrobów medycznych zawierających nanocząsteczki z klasy IIa na klasę III.
Na pierwszy rzut oka zmiana klasy nie budzi
zastrzeżeń, jednak po dokładnej analizie tekstu i znaczenia klas w relacji do reguły 19. nowo
proponowanej dyrektywy, tworzy się szereg
wątpliwości i niejasności, których potencjalnie
najbardziej logicznym wyjaśnieniem jest przysłowiowy „skok na kasę”. Otóż rejestracja wyrobu medycznego w klasie IIa kosztuje np. od 10
do 20 tys. euro. Dla klasy III już same badania
kliniczne, które w tym wypadku są obligatoryjne, to koszt od 100 do 300 tys. euro i dodatkowo koszty te mogą być pomnożone w sytuacji,
gdy firmy będą ubiegały się o możliwość eksportu na rynki pozaeuropejskie. Dla przykładu,
aby uzyskać certyfikat w Chinach dla klasy III,

trzeba powtórzyć badania w chińskich instytucjach badawczych. Czy wyobrażacie sobie
Państwo pracę w gabinecie bez kalek artykulacyjnych, kompozytów i bez wierteł diamentowych? Którą firmę będzie stać na rejestrację
swoich wyrobów medycznych według nowej
dyrektywy? I kto według Państwa finalnie pokryje koszty tej rejestracji? Tylko najwięksi będą
w stanie sprostać wymaganiom, a koszty zostaną przerzucone na cenę produktu, czyli de
facto na Państwa portfele.
Dlaczego wymieniłem te trzy grupy produktów? Wszystkie one zawierają nanocząsteczki.
W przypadku kalek artykulacyjnych są to barwniki. W kompozytach – barwniki i część wypełniaczy. Wiertła diamentowe posiadają w swojej budowie nanocząsteczki, bo tego wymaga
technologia ich produkcji. Oczywiście przykłady można mnożyć.
Podstawowym zamysłem Komisji Europejskiej było tak skomplikować procedury rejestracyjne, aby wyeliminować silną konkurencję

z Chin. Nie mam jednak żadnej wątpliwości co
do tego, że Chińczycy przetrwają, a małe i średnie firmy w Europie zostaną wyeliminowane,
w tym wszyscy producenci w Polsce. Dlatego
wszystkie stowarzyszenia producenckie z Europy zjednoczyły się przeciwko proponowanym
zmianom w dyrektywie No 2001/83/EC oraz regulacjach (EC) No 178/2002 i (EC) No 1223/2009.
I pod przewodnictwem Petera Bauscha z WDDI
i Piotra Chmielowskiego z SPIDS podjęły interwencję na szczeblu europosłów niemieckich
i polskich. Trzeba tu również pochwalić pełne
zrozumienie i współdziałanie Podkomisji Zdrowia Publicznego Sejmu RP, a także przedstawicieli ministerstwa zdrowia. Wszyscy ponosimy
skutki pakietu klimatycznego, tak więc należy założyć, że nie zgodzimy się jako państwo
na tego typu regulację, która w swych konsekwencjach może spowodować zagrożenie zdrowia obywateli Europy. W następnych numerach
„Dentoplotka’ będziemy informować Państwa
o efektach naszych działań.
P.C.

Ilu jest dentystów w Polsce?
i Lekarzy dentystów Rzeczypospolitej Polskiej
widnieje 2413 takich zgłoszeń, przy czym należy
uznać, że nie wszyscy oni wyjechali za granicę.

Od lat trwa wielka dyskusja na temat ilości dentystów w Polsce. Wszyscy pamiętamy publikację w „Nowym Gabinecie Stomatologicznym”,
gdzie oszacowano liczbę dentystów na podstawie danych z izb lekarskich na około 12 000
osób. Dane opublikowane w „Małym Roczniku
Statystycznym 2012” informują, że dentystów
w roku 2010 w Polsce było 12 326. Jak się udało
ustalić, autorzy rocznika statystycznego bazowali na danych przekazanych przez izby lekarskie. Czy liczba ta jest prawdziwa?
Oczywiście nie. O dziwo, dane zawarte w roczniku statystycznym są nieprawdziwe, ponieważ według danych Naczelnej Rady Lekarskiej
(stan na dzień 03.10.2012 roku) liczba lekarzy
dentystów wynosi 38 631, w tym 33 806 wykonujących zawód. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy migrację (tutaj dane szacunkowe oparte są
na liczbie zaświadczeń wydawanych lekarzom
dentystom, ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej), to
według NRL w Centralnym Rejestrze Lekarzy
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Kolejnym istotnym tematem w kwestii liczby
lekarzy dentystów jest liczba osób kończących
studia i uzyskujących uprawnienia do wykonywania zawodu. I tutaj sprawa nie wygląda
zbyt różowo, ponieważ od roku akademickiego 1999/2000 do teraz średnio uczelnie kończy
blisko 900 absolwentów rocznie, co powoduje
przesyt osób uprawiających zawód dentysty.
Korzystając z opracowań WHO i OECD zakłada
się, że w rozwiniętych krajach posiadających system ubezpieczeń zdrowotnych, liczba lekarzy
dentystów powinna być uzależniona od wielkości populacji i wynosić od 1800 do 2200 obywateli na jednego lekarza dentystę. Nie chodzi tu
wcale o element komercyjny, tylko o właściwy
dostęp do usług związanych z ubezpieczeniem.
Tak więc dla naszego kraju, przy założeniu populacji na poziomie ok. 38 mln obywateli, powinniśmy mieć około 19 000 czynnych zawodowo lekarzy dentystów, a zakładając aktywność
zawodową na poziomie 30-35 lat, uczelnie powinny wypuszczać nie więcej niż 600 absolwentów rocznie. Liczby te mogą być powiększone
o około 10% przy założeniu, że część lekarzy
będzie się zajmowała profesjonalną propagacją higieny lub pracą naukową.
Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o te dane.
Niestety do tej pory nikt w ministerstwie nie

był w stanie podjąć tego tematu ze względu
na notoryczne zmiany Szefów Departamentu
Szkolnictwa Wyższego MZ. Jednak wszyscy ministerialni urzędnicy skarżyli się na destrukcyjną rolę uniwersytetów medycznych na terenie
kraju. Dla poszczególnych uczelni nie liczy się
cel i jakość kształcenia. Liczy się liczba studentów, bo za studentem idą pieniądze.
P.C.

zawiera
siemię
lniane
i szałwię

- Boks to wielce pożyteczny i wysoce
opłacalny sport.
- Jest pan bokserem?
- Nie, dentystą.
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W odpowiedzi na kryzys.
Lekarz-przedsiębiorca czy tylko lekarz?
Jeśli myśleli kiedyś Państwo,
że to takie proste prowadzić
własny gabinet, to zapewne
odkryliście, że było to
myślenie błędne. Bycie
przedsiębiorcą nie jest
przecież proste!
Dla personelu pomocniczego praca w gabinecie oznacza relację pracownik-pracodawca. „Tu
mam etat, tu pracuję, tu mam wypłatę". A dla
lekarza-przedsiębiorcy praca w gabinecie to codzienne wyzwania rynkowe. To odpowiedzi na
trudne pytania: Czy zapłacę ratę leasingową za
sprzęt? Czy będą pacjenci? Lekarz prowadzący
własny gabinet nie ma etatu, więc zwykle nie
wie, ile zarobi. Nie wie też, czy nie będzie musiał
dokładać do kosztów przedsiębiorstwa, które
prowadzi. A z tym też bywa różnie. Zmierzam
do tego, że rola przedsiębiorcy, jaką pełni lekarz dentysta prowadzący gabinet jest trudna:
prowadzenie firmy niesie ze sobą wielkie ryzyko (w tym finansowe) i jest nieprzewidywalne.
Ilość czasu + ilość pieniądza + przedsiębiorczość = ... no właśnie, za każdym razem inny
wynik, ale na pewno jest to wzór na przedsiębiorstwo. Najbardziej podstawowy, jaki zna
rzeczywistość gospodarcza. I uwaga! Przedsiębiorczość oznacza... zdolność do podejmowania ryzyka. Bo prowadzenie własnej firmy,
zawsze i wszędzie, oznacza działanie na rynku
pełnym niewiadomych, z koniecznością podejmowania ryzyka: uda się czy nie uda? dobra
czy zła decyzja?
Niektórzy z Państwa pytają mnie, czy tylko im
zdarza się nie umieć i nie wiedzieć, czy tylko oni
jedyni muszą czasem zrezygnować ze swoich
ambitnych planów: dobrze prosperujący gabinet, duża i rentowna klinika, wielu pacjentów,
wysoko dochodowe procedury... Zapewniam,
że niepowodzenia związane z prowadzeniem
biznesu przydarzają się naprawdę w wielu
miejscach w Polsce wielu lekarzom. Proponuję zamiast rezygnować z własnych marzeń np.
różnicować ryzyko poprzez pracę „na dwóch
frontach" jednocześnie lub zostać profesjonalnym menedżerem, który dużo czasu poświęca
pracy zarządczej, albo pracować tylko „u kogoś".

Pierwsza droga:
praca „u kogoś”
Jest rozwiązaniem zapewniającym niemal całkowite oderwanie od zarządzania. Ale – uwaga!
Ponieważ dentyści zwykle pracują za wynagrodzenie tzw. procentowe, ryzyko prowadzonej
działalności przez ich szefa-właściciela gabinetu jest na nich przerzucane: nie ma pacjentów
to i nie ma pieniędzy, bo nie ma etatu, tylko
sam procent.
W sytuacji praca „u kogoś” dentysta pracuje
najpewniej w kilku miejscach jednocześnie
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„na procent”, choć łączne wpływy zwykle nie
dają tego, co sobie wyobrażali Państwo jeszcze
w trakcie studiów. Dentysta postanawia znaleźć
takie miejsce, gdzie właściciel dałby nie tylko
procent, ale również dobrą sumę na konto. Stara się więc zrobić wszystko, co w sferze poświęceń wydaje się słuszne. Pracuje wytrwale, ciągle się kształcąc. Wie, czego chce od medycyny
i co dokładnie chce robić. I do tego dąży. Raczej
nie mają Państwo chęci do zakładania własnej
firmy. Są Państwo lekarzami, którzy chcą tylko
leczyć, a nie zarządzać.
Plusów tej drogi jest wiele: ryzyko braku pacjentów z czasem znika zupełnie, zajmują się Państwo tylko i wyłącznie leczeniem, posiadając
pulę zadowolonych pacjentów. Są Państwo wykształceni i mają stabilną pozycję rynkową jako
dentysta. Jeśli pracują Państwo w dobrym miejscu, praca będzie czekała zawsze. Przyszłość
na tej drodze naprawdę może być świetlana.

Druga droga:
praca „na dwóch frontach”
Pracują Państwo w swoim gabinecie, ale jednocześnie zauważają ograniczania wynikające
z takiej sytuacji. Są Państwo zmęczeni studiami,
niedawnym stażem i budowaniem stale rosnącej liczby wizyt, zarabianiem na koszty (lokal,
sprzęt, media, wypłaty, materiały), a dopiero
potem na siebie. Często Państwo mówią, że „do
piętnastego zarabiają na firmę, a po piętnastym
na siebie”. Czasami piętnasty przesuwa się na
dwudziestego piątego. Lepiej by było, gdyby
„zarabianie na firmę" przesuwało się na piątego, ale takie przypadki są rzadsze. Liczą Państwo na to, że w kolejnym miesiącu będzie lepiej. Okazuje się, że nie jest lepiej. Podejmują
Państwo decyzję, by poszukać „drugiego etatu”
w innej lokalizacji, u kogoś w gabinecie. To rozwiązanie sprawdza się. W którymś momencie
dentysta zarabia tyle samo w obcym gabinecie ile w swoim własnym. W końcu staje się dla
dentysty jasne, że lepiej jest nie mieć swojego, tylko pracować w cudzym: zamyka gabinet
i odzyskuje płynność finansową. Albo inaczej,
prowadzi swoj gabinet dla prestiżu, a w drugim
pracuje na swoje wynagrodzenie (zależnie od
prywatnej motywacji).
Plusy tej drogi są liczne: szefowie w obcym
gabinecie chwalą lekarza, który rozumie biznesowe podejście do pacjentów. Niedosyt
pacjentów nie pojawia się, za to pojawiają się
przychody z dwóch miejsc pracy: swojego i obcego gabinetu. Wszystko dzięki temu, że kontakt z rzeczywistością biznesową codziennie
daje mądre lekcje zachowań pro-klient i pro-pracodawca.

Trzecia droga:
praca „menedżer-lekarz”
Pracują Państwo jako lekarz w swoim gabinecie, zwykle zatrudniając również innych lekarzy. Wzrastają koszty, ale taka sytuacja się opłaca: potrafią Państwo policzyć, jak duża jest ta
opłacalność. Rozumieją też Państwo marketing

– nieubłagalny, bo pomaga, albo przeszkadza
wtedy, gdy jest nieumiejętnie stosowany. Dbają
Państwo o wizerunek i o swoich pracowników:
mają Państwo recepcję z prawdziwego zdarzenia (a nie „ośrodek kosztów”), mają Państwo
specjalistów z prawdziwego zdarzenia („wiem,
że mam zespół uzupełniających się specjalistów”), mają Państwo asystentki z prawdziwego zdarzenia („świetne, rozumiejące lekarzy,
pacjentów i… swoje zadania w zespole”), mają
Państwo techników z prawdziwego zdarzenia
(„mój technik wie, jak pracować ze mną nad
pacjentem i jego indywidualnymi potrzebami
”). Każdy zna swoje miejsce w organizacji. Każdy wie, że jakość tego, co robi ma wielki wpływ
na powodzenie całości firmy – gabinetu. Mają
Państwo pacjentów, którzy są lojalni i przyprowadzają kolejnych pacjentów-klientów. Budują
Państwo swoją przyszłość wiedząc, że są i owszem lekarzami, ale przede wszystkim menedżerami-zarządzającymi gabinetami.
Plusy tej drogi są wielkie: można odnieść nieograniczone sukcesy na każdym polu, o ile będą
Państwo menedżerami i zrezygnują z pewnej
puli godzin poświęconych leczeniu na rzecz
zarządzania. O wszystkim decydują Państwo
sami i dzięki temu mogą koncentrować się na
dziedzinach stomatologii, które dają największą
satysfakcję. Mogą Państwo myśleć o rozwoju
swojego gabinetu, a nawet nowych lokalizacjach czy placówkach.
Życzę Państwu powodzenia w podejmowaniu
decyzji, którą drogą pójść, kiedy dosięgnie Państwa kryzys rynkowy lub... kryzys wiedzy. Są
conajmniej trzy dobre rozwiązania!
Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Szumska

Dr n. ekon. Magdalena Szumska
Wieloletni menedżer i dyrektor, człowiek
z pasją wykonywania zawodu. Współpracuje
z gabinetami dentystycznymi i wielospecjalistycznymi w zakresie zarządzania i marketingu. Prowadzi audyty, szkolenia, coachingi
i doradztwo indywidualne dla lekarzy i właścicieli gabinetów. Szczególnie zależy jej na
wzorowych relacjach z pacjentami-klientami
oraz na realnych zyskach praktyk. Od 1999
roku związana z medycyną. Obecnie publikuje i prowadzi liczne kursy podnoszące
jakość pracy w gabinetach.
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Coffee, cafe, calupus, kahve, qәhvә
lub po prostu kawa
Muzeum Kawy – Gwatemala
Rodzaje kawy

Każdego ranka kawa pomaga
otworzyć szerzej oczy zaraz
po przebudzeniu, stawia na
nogi, dając zastrzyk energii do
działania milionom ludzi. Po
południu daje chwile odprężenia,
łagodząc psychiczne zmęczenie,
pobudzając swoim aromatem.
Mieszkańcy Ziemi co roku wypijają
400 miliardów filiżanek kawy.

cieKAWOSTKI...
Jedna filiżanka zawiera około 70-140 mg kofeiny.

tentat motoryzacyjny Peugeot.

Przeciwutleniacze znajdujące się w kawie mogą
zapobiegać rozwinięciu się nowotworu jelita grubego o 50%. Zmniejszamy ryzyko powstania raka
wątroby o 41%.

Do jazdy samochodem napędzanego kawą potrzebna jest mielona kawa oraz przystosowany
samochód – Car-puccino. W bagażniku zamontowany jest cylinder, gdzie kawa jest nagrzewana na
palniku. W procesie tym powstaje dwutlenek węgla, który przewodami przepływa do silnika i dzięki temu samochód jedzie. Potrzeba było około
1 kg kawy na przejechanie 5 km drogi. W przeliczeniu na kawę to 35 filiżanek. Jak widać kawa
napędza nie tylko człowieka :)

Kawa może przyczynić się do obniżenia ryzyka
otyłości i cukrzycy typu II nawet o 60%.
Zawarte w kawie antyoksydanty chronią przed
miażdżycą, a nasz organizm przed starzeniem się!
Amerykański naukowiec, Artur Klatsky po 10 latach doświadczeń doszedł do wniosku, że picie
kawy chroni przed myślami samobójczymi i odgania stres.
Kiedyś kawa sprzedawana była tylko w aptekach.
W Londynie do XVII wieku ziaren kawy używano
jako lekarstwa przeciw alkoholizmowi.
Kawa idealnie sprawdza się do stosowania zewnętrznego. Mokry okład z kawowych fusów
przyśpiesza leczenie się siniaków i ukąszeń owadów.
W XVII wieku w Anglii kawiarnie były tak popularne, że król Karol II próbował je zamknąć. Niestety
prestiż króla znacznie ucierpiał, gdy wobec silnego sprzeciwu Anglików po jedenastu dniach kawiarnie znowu otworzyły swoje podwoje.

Przeciętny mieszkaniec Finlandii spożywa rocznie 12 kg kawy, podczas gdy statystyczny Polak
2,5 kg.
Zielone kawowe ziarna mogą być przechowywane nawet 10 lat. Zdaniem znawców niektóre gatunki kawy stają się przez to lepsze.
W XIX wieku tureckie kobiety codziennie miały
otrzymywać od swoich mężów filiżankę kawy.
Jeśli jej nie dostały, mogły wystąpić o rozwód.
Ciekawostką jest fakt, że najczęściej uzyskiwały rozwód.

Pierwsza kawiarnia w Polsce powstała za Żelazną
Bramą w Warszawie w 1724 roku. Jej właścicielem
był Meyerhofer. Kawiarnia zbankrutowała, ponieważ warszawiacy początkowo nie chcieli pić kawy
w miejscach publicznych.

Kopi Luwak – gatunek kawy pochodzący z południowo-wschodniej Azji. Najdroższe ziarna kawy
wydobywane są z odchodów zwierzęcia łaskuna
muzanga, lokalnie zwanego luwak, natomiast
kopi znaczy kawa. Z przetrawionych ziaren kawy,
uzyskuje się wyjątkowy napar: gęsty, aksamitny
o intensywnym aromacie z posmakiem czekolady
i karmelu. 1kg tej wyjątkowej kawy kosztuje około
1.000 EURO, stając się najdroższą kawą na świecie.

Kiedyś z kawą związane były największe koncerny motoryzacyjne. Przez ponad 130 lat oprócz
samochodów, młynki do kawy produkował po-

Z ziaren kawy wyrabia się również oliwę o niezwykłym kolorze, która nadaje potrawom intrygujący aromat.

jedno drzewo daje...
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2,9 kg nasion kawy...

czyli 0,67 kg nasion
po wyłuskaniu...

Kawa Americano – kawa z ekspresu przypominająca smakiem kawę filtrowaną, do której dolewa się gorącej wody, aby rozcieńczyć
porcję, ale zachować smak kawy z ekspresu.
Café Creme – kawa normalnej mocy z warstewką śmietanki jak w espresso.
Cappuccino – espresso (1/3) z mlekiem gotowanym na parze (1/3)
i z mlekiem spienionym (1/3).
Con Panna – porcja espresso z górką ubitej śmietanki.
Espresso – kawa parzona metodą espresso: porcja 40-50 ml.
Erlängerter – kawa espresso parzona większą ilością wody.
Espresso Dopio – podwójna porcja kawy espresso.
Flavoured Latte – około 350 ml kawy latte
z 30 ml aromatu (wiśniowego, waniliowego itp.). Porcje mogą być różnej wielkości.
Kawa Braunem – z mlekiem, większa filiżanka nazywana jest Grosser.
Latte macchiato – porcja kawy espresso wlana do szklanki mleka zagotowanego na parze.
Latteccino – kawa pośrednia między latte i cappuccino.
Macchiato – pojedyncza porcja kawy
espresso z plamkami jednej lub
dwóch łyżek spienionego mleka.
Mocha – kawa espresso z mlekiem o smaku czekoladowym: kawa (1/3) parzona bezpośrednio do spienionego mleka (1/3),
w którym rozpuszczono kakao (1/3).
Café Frappé – mocna kawa (1/2)
zmiksowana z lodami (1/2).
Caffe Latte – kawa o normalnej mocy
(1/2) z ciepłym mlekiem (1/2).
K.Ż.

W kolejnym numerze
magazynu historia kawy...

co daje 0,56 kg kawy
suszonej i 0,45 kg
kawy palonej...

a to wszystko na
40 filiżanek kawy!

W ostatnim numerze „Dentoplotka” informowaliśmy naszych Czytelników o planowanym wydaniu
książki na temat abrazji w stomatologii. Z przyjemnością informujemy, że inauguracja książki pt. „Abrazja w stomatologii. Praktyczne kompendium”
pod redakcją naukową Dr n. med. Jacka Organa
oraz Prof. dr hab. n. med. Krystyny Opalko wydanej przez Wydawnictwo Czelej, odbędzie się podczas targów stomatologicznych Krakdent’2013.
Dlaczego warto stosować metodę abrazji?
Metoda abrazji stanowi alternatywę dla tradycyjnego leczenia wiertłem. Zgodnie z założeniami
stomatologii minimalnie inwazyjnej umożliwia
maksymalnie oszczędne opracowanie tkanek zęba
oraz zapewnia szczelność i długotrwałe utrzymanie wypełnienia. Jest też bardziej „przyjazna” dla
pacjenta, ze względu na istotne zmniejszenie lub
całkowity brak dolegliwości bólowych podczas
opracowania ubytku. Nie wymaga stosowania
środków znieczulających. Dzięki wyeliminowaniu
dyskomfortu związanego z użyciem wiertła – brak
wibracji oraz nacisku na ząb (metoda bezdotykowa), brak doznań węchowych i hałasu towarzyszących pracy wiertłem – technika abrazji zapewnia
komfort leczenia zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi. Każdy sposób umożliwiający ograniczenie
lęku przed wizytą w gabinecie dentystycznym ma
niebagatelne znaczenie zarówno dla pacjenta, jak
i lekarza. Zwiększa on zaufanie pacjenta do lekarza. W sytuacji silnej konkurencji na rynku usług
stomatologicznych stosowanie sprawdzonych i innowacyjnych metod leczenia stwarza lekarzowi
dodatkową możliwość „pozyskania” pacjenta. Dotychczasowi pacjenci często doceniają starania
lekarza i polecają go innym osobom.
Co zawiera książka...
Po raz pierwszy w Polsce tak kompleksowo omówiono metodę abrazji. W książce położono szcze-

gólny nacisk na omówienie zastosowania
techniki abrazji podczas zabiegów wykonywanych praktycznie w każdym
gabinecie stomatologicznym. Zamieszczono m.in. przypadki własne autorów
zobrazowane licznymi, kolorowymi rycinami.
Zabieg piaskowania
zębów czy też ich
prewencyjnego lakowania u dzieci stanowią standard postępowania klinicznego.
Air polishing wraz ze
skalingiem stanowią
wstęp do leczenia
periodontologicznego. W protetyce i ortodoncji często znajdują
zastosowanie mikropiaskarki i piaskarki abrazyjne
umożliwiające uzyskanie większej siły adhezji materiałów odtwórczych z tkanką zęba. Coraz więcej
stomatologów stosuje technikę abrazji do opracowania ubytków zarówno pochodzenia próchnicowego, jak i niepróchnicowego. Osobny rozdział
w książce poświęcono ABC postępowania klinicznego podczas opracowania ubytku. Praktyczne
informacje mogą pomóc uniknąć błędów lekarzom dentystom, szczególnie na początku pracy
urządzeniami do abrazji.
Publikacja stanowi niezbędną pomoc w codziennej praktyce stomatologicznej dla każdego nowoczesnego lekarza, jak również powinna zaintere-

sować studentów pragnących zgłębić wiedzę na
temat tej metody leczenia. Niniejsze opracowanie może stanowić podręcznik dotyczący abrazji, dostarcza bowiem szczegółowej wiedzy na jej
temat i nie ma odpowiedników w dostępnym piśmiennictwie.
Zdaniem Autorów książki metoda abrazji ze względu na swoje liczne zalety i zastosowania oraz pozytywny wpływ na relację pacjent-lekarz powinna
być stosowana w każdym gabinecie stomatologicznym.
Informujemy, że książka jest do nabycia w sprzedaży wysyłkowej w firmie IDF Sp. z o.o.
Zamówienia: 22 868 36 93 lub mailem:
idf@idf.net.pl

Arena CEDE fotorelacja
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Relacja z konferencji

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi
12 grudnia 2012 roku
w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu odbyła
się konferencja
inaugurująca
Ogólnopolski
Program Profilaktyki
Nowotworów
Głowy i Szyi.
Jej organizatorami byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Wielkopolskim
Centrum Onkologii oraz Polską Grupą Badań
Nowotworów Głowy i Szyi i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.
W konferencji udział wzięli m.in. Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński
– Przewodniczący Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi – autor programu, prof. dr
hab. n. med. dr Honoris Causa Henryk Skarżyński – konsultant krajowy w dziedzinie Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi i prof. dr hab.
n. med. Hubert Wanyura – konsultant krajowy
w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.
Nowotwory głowy i szyi – pod tą nazwą kryją się nowotwory górnych dróg oddechowo-pokarmowych. Około 40 proc. z nich zlokalizowanych jest w obrębie jamy ustnej, 15 proc.
w obrębie gardła, 25 proc. w obrębie krtani. Pozostałe 20 proc. to nowotwory ślinianek, tarczycy i twarzy.
W 2005 roku ilość zachorowań na nowotwory
głowy i szyi w Polsce kształtowała się na poziomie 5 tysięcy, a w 2008 roku już około 10 tysięcy.
W odpowiedzi na stały, lawinowy wzrost liczby zachorowań i wynikające z tego zagrożenia zdrowotne, powstał pierwszy Ogólnopolski
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Nowotworów Głowy i Szyi. Jest on kontynuacją
europejskiego programu, poświęconego tym
chorobom. Będzie finansowany ze środków narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych oraz z funduszy UE.
„Platforma współpracy ma łączyć ośrodki medyczne zajmujące się leczeniem tych nowotworów, ale także instytucje i władze publiczne,
które będą wspierały nasze działania profilaktyczne – jak chociażby samorząd wojewódzki w Poznaniu" – powiedział prof. Golusiński
w trakcie konferencji prasowej.
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W ramach programu powołanych ma zostać
16 ośrodków regionalnych z jednym ośrodkiem
koordynacyjnym w Poznaniu, które będą prowadzić badania profilaktyczne w dwóch grupach wiekowych: osób do 40. roku życia –
w zakresie zakażenia wirusem brodawczaka
ludzkiego oraz w wieku od 50. do 60. lat, w której będą badani pacjenci nadużywający wysokoprocentowych alkoholi oraz palący tytoń.
Program ma doprowadzić do urealnienia statystyk nt. epidemiologii nowotworów głowy
i szyi, upowszechnienia wśród lekarzy wiedzy
o obowiązku rejestracji nowotworów złośliwych, edukacji społeczeństwa, popularyzacji postaw prozdrowotnych i doprowadzeniu
do zmian stylu życia poprzez program profilaktyki pierwotnej.
Stowarzyszenie Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi powstało w roku 2003, jako
interdyscyplinarna instytucja, skupiająca specjalistów z zakresu otolaryngologii, chirurgii
szczękowo-twarzowej, neurochirurgii, radiologii, patomorfologii, biologii molekularnej, chemioterapii, onkologii klinicznej, czyli wszystkich
specjalistów prowadzących opiekę nad chorym
z nowotworem głowy i szyi. Nadrzędnym celem
tego towarzystwa naukowego jest promowanie leczenia interdyscyplinarnego. Polska
Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi
jest członkiem International Federation of
Head & Neck Oncologic Societies (IFHNOS).
Fundacja do Walk i
z Nowotworem Jamy
Ustnej z Uśmiechem
przez życie zadeklarowała wsparcie dla
programu i chęć przystąpienia do Stowarzyszenia. Zapraszamy
również wszystkich lekarzy stomatologów,
którzy chcieliby wspierać to Stowarzyszenie,
do wejścia na stronę
http://www.phnos.org.
pl/pl/ i zapoznania się
ze statutem (załącznik
w zakładce władze stowarzyszenia) oraz śledzenia aktualności.
Ogólnopolski Program
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi
zakłada dwie ścieżki –
profilaktykę pierwotną
i profilaktykę wtórną.
Program profilaktyki

pierwotnej to cztery filary (obszary): edukacja,
podniesienie świadomości, platforma współpracy i wsparcie emocjonalne. Program profilaktyki wtórnej zajmuje się głównie pilotażem
skryningu w wybranych ośrodkach, organizacją
systemu koordynacji logistyczno-administracyjnej i uzupełnieniem sprzętu diagnostycznego
w ośrodkach przystępujących do programu.
Nasza Fundacja pragnie włączyć się w działania Programu przede wszystkim w ramach dwu
pierwszych filarów profilaktyki pierwotnej, dla
których lekarze dentyści, specjaliści chirurgii
szczękowo-twarzowej i studenci uczelni medycznych są jedną z grup docelowych. Rozpowszechnianie wiedzy o nowotworach głowy
i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia jest
zgodne z naszymi założeniami statutowymi.
Więcej informacji prosimy szukać na stronach:
http://www.phnos.org.pl/pl/ - Polska Grupa badań Nowotworów Głowy i Szyi, ul. Garbary 15,
61-866 Poznań, tel. 61 8850929, fax. 61 8850910
http://www.zusmiechem.org.pl/ - Fundacja do
walki z nowotworem jamy ustnej „z Uśmiechem
przez życie”, al. Jana Pawła II 80 lok. VI, 03-649
Warszawa tel. 22 3517658

Poldent na Zamku Ryn
Fotorelacja z Konferencji
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”Uroki starego gabinetu
stomatologicznego”
to cykl wystaw
przedstawiający stare
wyposażenie gabinetu
stomatologicznego
oraz środki higieny
jamy ustnej.
Do prezentacji zbiorów zaproszony zostałem
przez Muzeum w Baranowie Sandomierskim
oraz Muzeum w Mielcu. Według statystyk, jakie otrzymałem od dyrektora zamku w Baranowie Sandomierskim, wystawę odwiedziło
ok. 35 000 osób, co przerosło oczekiwania zarówno moje, jak i Pana Dyrektora Wit. K. Wojtowicza. Aktualnie, do dnia 31 marca 2013 roku
część moich zbiorów zobaczyć można w Muzeum w Łańcucie.
Przedstawione na wystawach przedmioty są
moją własnością. Kolekcjonerstwem związanym
ze stomatologią i farmacją zajmuję się od kilku
lat. Na wystawie przedstawiam między innymi
proszki i pasty do zębów z końca XIX i początku XX wieku. W tym czasie zaczęły tworzyć się
wielkie koncerny chemiczne, które przetrwały
do obecnych czasów. Chciałem przybliżyć Państwu pokrótce ich historię…

COLGATE
Początki firmy Colgate sięgają 1806 roku. W tym
roku właściciel Wiliam Colgate rozpoczął produkcję mydła, świec oraz krochmalu. Od roku
1873 wprowadzono do produkcji pastę do zębów w słoiczkach, a od 1896 roku pierwsze na
świecie pasty w tubce. Na zdjęciu poniżej widzimy wyjątkowy patent z początku XX wieku,
czyli wyciskane pasty w formie listka. Na 100-lecie firmy było już produkowanych około 800
produktów. W okresie międzywojennym pasta
Colgate należała do najbardziej popularnych
past na rynku polskim.
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EMAIL DIAMANT
Pasta została stworzona w 1893 przez Jean
Barreau’a nauczyciela śpiewu i jego żonę Annette - modystkę według receptury amerykanskiego chemika Johna Waltona. Symbolem marki jest postać syna producentów Andre Barreau.
Był on znanym barytonem w Opera Comique.
Wystąpił jako model w stroju z „Cyrulika Sewilskiego” z charakterystycznie podniesioną reką.
Do dziś jest to rozpoznawalny znak tej marki.
5.09.1939 została zastrzeżona nazwa „EMAIL
DIAMANT”. Obecnie jest kultową pastą aktorów, biznesmenów, prezenterów telewizyjnych,
modelek oraz młodzieży - szczególnie przed
dyskoteką. Efekt wybielenia jest widoczny natychmiast po pierwszym myciu. Zabarwianie
dziąseł (Rouge EMAIL DIAMANT) to zamierzony
efekt trikowy podkreślający biel zębów.

ODOL
W 1895 roku nastąpiła rejestracja niemieckiej
marki ODOL jako „środka do czyszczenia zębów
i jamy ustnej”. Twórcą firmy był August Ligner.
W 1911 roku odbyła się pod jego patronatem
I Międzynarodowa Wystawa Higieny w Dreźnie.
Na rynku polskim w okresie międzywojennym
stała się bardzo popularna, przedstawiana na
zdjęciu, książeczka Reklamowa firmy Odol, jako
nagroda dla grzecznych dzieci. Już wtedy zwracano uwagę na motywację „małych pacjentów”.

COREGA
Klej do protez w formie proszku wytwarzany
przez Corega Chemical Corporation pojawił się
na rynku w 1913 roku. Po odniesieniu międzynarodowego sukcesu firma w 1925 rejestruje
nazwę handlową. Opakowanie na zdjęciu pochodzi z pierwszego okresu produkcji w Wielkiej Brytanii. Proszę zwrócić uwagę na piękny
motyw secesyjny znajdujący się na opakowaniu.

LACALUT
Historia marki Lacalut sięga 1928 roku. Lacalut
należał do koncernu Boehringer Sohn. Dzisiaj
Lacalut produkuje między innymi pasty do zębów, płukanki jamy ustnej, szczoteczki do zębów a także akcesoria do protez zębowych,
Obecnie należy do koncernu Dr. Theiss.
lek. stom Piotr Kuźnik
e-mail: pkuznik@op.pl
www.muzeumstomatologii.pl

Jak wyglądała higiena jamy ustnej przed laty,
jakie środki były stosowane w dawnej stomatologii – to część pytań, na które odpowiedź znaleźć można odwiedzając nową wystawę w podziemiach Zamku w Baranowie Sand. Wernisaż
wystawy „Uroki starego gabinetu stomatologicznego” odbył się w sobotę 30 czerwca 2012 r.
Prezentacji wystawy dokonał jej twórca,
lek. stom. Piotr Kuźnik z Częstochowy, który
wiele lat poświęcił na zgromadzenie imponującej kolekcji, będącej świadectwem rozwoju
stomatologii.
– Nazwa plomba wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza ołów. Już w starożytnym Rzymie
najbardziej zamożni mogli pozwolić sobie na
wypełnianie zębów ołowiem, reszta po pro-

stu je wyrywała – opowiada doktor Kuźnik. –
Z czasem do wypełniania zaczęto stosować folię cynkową, a zęby najbogatszych pacjentów
wypełniano złotą folią – dodaje.
Do znieczulania zębów w początkach XX wieku
stosowano mieszankę kokainy i adrenaliny, nim
jednak pacjent udawał się do stomatologa, zażywał obecne ówcześnie na rynku proszki i płyny przeciwbólowe. Jak dziś, tak i dawniej dużą
rolę przykładano do profilaktyki.
– W 1896 r. zrobiona została pierwsza pasta
do zębów w tubce firmy Colgate, dominującym wtedy zapachem nie była jak dziś mięta
lub eukaliptus, lecz wiśnia – wyjaśnia dr Piotr
Kuźnik. – Zaś pierwsze płyny do płukania jamy
ustnej zawierały 80% alkoholu – dodaje.
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Ostatnia rubież – Alaska
Kiedy wybierałam się
na samotną wyprawę
rowerową przez Alaskę,
znałam dziesiątki
alaskańskich historii –
o pilotach awionetek,
poszukiwaczach
złota, wędrowcach,
myśliwych, kierowcach
wielkich ciężarówek
i rzecz jasna
o niedźwiedziach.
Historii, które wyróżniały się na tle opowieści
z innych miejsc bezwzględnością, brakiem kompromisów i powiewem minionych czasów czy
klimatem z dykteryjek Jacka Londona. Historii,
które wydawały się wyłowione z tysięcy nudnych alaskańskich dni dla urozmaicenia programów podróżniczych i przyrodniczych. Miałam
świadomość, że często jest tak, że żeby natrafić
na taką historię, takie miejsce i takie zwierzę samemu, trzeba nieraz w danym miejscu spędzić
kilka miesięcy. Że kilka tygodni to może być za
mało, że moja podróż – choć niewątpliwie satysfakcjonująca – może wcale nie obfitować
w niezwykłe przygody każdego dnia.
Tymczasem podczas kilku tygodni wędrówki
okazało się, że te wszystkie historie to nie tylko jak najbardziej współczesna teraźniejszość,
ale przede wszystkim – to normalna alaskańska codzienność. Zdarzenia, które w innej szerokości geograficznej urosłyby do rozmiarów
wiadomości tygodnia, tutaj stawały się niczym
więcej jak kolejną anegdotką.
***
Alaska jest zwyczajnie za duża. Patrząc na mapę
ogarnia bezsilna złość, że nie uda się zobaczyć wszystkiego, nie wszędzie się dotrze i nie
wszystkiego zasmakuje. Dlatego dobre przygotowanie do wyjazdu to więcej niż konieczność,
to gwarancja najlepszego wykorzystania czasu.
Przy tak niezmierzonych przestrzeniach pojawia
się więc pytanie, jak najlepiej je przemierzać?
I choć rower może się początkowo plasować
na końcu listy środków transportu, to właśnie
w ten sposób planuję podróżować za Ostatnią
Granicą. Podróżowanie rowerem ma dwie zasadnicze zalety: jest dostatecznie szybkie, żeby
codziennie być w innym miejscu i wiele zobaczyć po drodze, a jednocześnie dostatecznie
wolne, żeby nic po drodze nie umknęło. Przy
dalszych odległościach rower można wrzucić na
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pakę złapanego na autostop samochodu, a do
miejsc, do których nie prowadzi żadna z dróg
i tak lata się popularnymi tu (jak nigdzie indziej
na świecie) awionetkami. Podróż w pojedynkę pozwala na całkowitą niezależność i na nieporównywalnie więcej możliwości kontaktów
z mieszkańcami.
***
Najważniejszym miejscem, leżącym (dosłownie
i w przenośni) w sercu Alaski, jest park narodowy Denali. To tu strzela w niebo McKinley, najwyższy szczyt kontynentu. Zaskoczeniem jest
natomiast fakt, że park 96 lat temu został tutaj
założony z powodu… jednego gatunku owiec,
a nie imponującej góry. Już od pierwszych kilometrów szutrowej drogi przez park wiadomo,
że jest to jeden z najbardziej imponujących rezerwatów przyrody na świecie. Przestrzeń otwierająca się po lewej stronie ograniczona jest
dopiero na horyzoncie pasmem McKinleya. Gigantyczne tereny, porośnięte wyłącznie niskimi
tundrowymi krzewinkami, otwierają świat i pobudzają wyobraźnię. W miarę pokonywania kolejnych mil, góry przybliżają się, pokazując skazy na swoich zboczach: żleby, wyrwy, płachty
lodu. A za kolejnym rogiem – on, legendarny
McKinley , wyróżniający się nie tylko kolorem,
ale przede wszystkim dominujący nad okolicą.
Legenda najwyższego szczytu Ameryki Północnej blednie jednak nieco, gdy rzuci się okiem
na listę jego zdobywców, wiszącą w środku parku. Góra jest dużo prostsza do zdobycia, niż to
wydaje się z Europy. Ale to w żaden sposób nie
odbiera mu uroku ani władzy w panowaniu nad
alaskańskim krajobrazem.
Denali to nie tylko góry i przestrzenie, to również ulubione miejsce łosi, karibu (dzikich reniferów), lisów, jeżozwierzy, orłów. Ale na otwar-

tych przestrzeniach parku, porośniętych niskimi
krzewinkami, najlepiej prezentują się niedźwiedzie. Z ogromnej odległości można dostrzec
ciemne punkty, zazwyczaj wolno wędrujące
w poszukiwaniu... jagód. Bo grizzly – wielkie,
przerażające, krwiożercze bestie, jak funkcjonują zazwyczaj w świadomości – w ponad 80
procentach żywią się roślinami. Zazwyczaj to
właśnie tutaj spotyka się swojego pierwszego
grizzly’ego na Alasce, i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić lepsze do tego miejsce.
***
Pasmo McKinleya jest tylko jednym z wielu wyzwań dla rowerzysty na Alasce. Znajduje się tutaj kilka innych pasm górskich rozciągniętych
w poprzek stanu, które potrafią wyssać całą
energię. Wbrew pozorom bardzo strome podjazdy nie są najgorsze, bo te się szybko kończą.
Najwięcej wysiłku wymagają podjazdy o pozornie niewielkim stopniu nachylenia, ale ciągnące
się przez kilka, kilkanaście kilometrów. Z prędkością nieprzekraczającą 6 km/h, takie wzniesienie pokonuje się przez półtorej godziny. Potem
jest zwykle kilkaset metrów wypłaszczenia, czasem nawet lekko w dół i kolejny półtoragodzinny podjazd. A jeśli dodać do tego jeszcze mocny
wiatr w twarz (zwany przez rowerzystów wmordewind), zacinający deszcz (obniżający temperaturę do 5 stopni), zupełny brak ludzi czy sklepów i kończące się zapasy jedzenia, to rysuje
nam się obraz… moich wymarzonych wakacji.
***
Jeśli kiedykolwiek widzieliście zdjęcie niedźwiedzia stojącego na szczycie wodospadu i łapiącego w rozdziawiony pysk skaczącego łososia
– możecie mieć pewność, że zostało ono zrobione w parku narodowym Katmai, przy słynnych
wodospadach Brooks Falls. To jeszcze jedno

miejsce na Alasce, które szczególnie ukochały
sobie niedźwiedzie grizzly. I to nie byle jakie
niedźwiedzie, tylko największe niedźwiedzie
na świecie!
Bo każdego roku w lipcu i we wrześniu w górę
tutejszej rzeki płyną na tarło miliony łososi, kotłując się wściekle w kipieli pod wodospadem
i od czasu do czasu wpadając w paszczę, któremuś z 70 żyjących tu niedźwiedzi. To właśnie
też z powodu łososi niedźwiedzie urastają do
takich rozmiarów. Nigdzie indziej nie mają takich warunków żerowych. Ich syberyjscy kuzyni
są niemal dwukrotnie mniejsi!
Ale dostać się tutaj to wcale niełatwe zadanie.
Najbliższa droga znajduje się 500km stąd, nie
ma tu ani pasa startowego, ani infrastruktury turystycznej. Jedynym sposobem jest lot maleńkim hydroplanem, który wyląduje na pobliskim
jeziorze. Z brzegu, przybyli od razu zabierani są
przez strażników parku na obowiązkowe szkolenie jak się zachowywać w przypadku spotkania, czasem bardzo bliskiego, niedźwiedzia.
A potem, zaopatrzonym w specjalną odznakę
zaświadczającą ukończenie szkolenia, można
udać się na jeden z trzech punktów obserwacji niedźwiedzi. Pierwszy to spore rozlewisko,
gdzie miśki z zanurzonymi po uszy pyskami nurkują za rybami. Tu też otwiera się krajobraz, na
rzekę, jezioro, otaczające wzgórza i nierzadko tęczę. Do dwóch kolejnych wiedzie ścieżka
przez las, na której często trzeba się mijać z niedźwiedziami. Na jej końcu znajdują się dwie
kolejne platformy fotograficzne – jedna nad
samymi wodospadami, druga nieco poniżej.
Zabawne, ale na miejscu okazuje się, że wodospad jest dużo mniejszy, niż się zawsze oglądało
na zdjęciach. Ach, ci fotografowie i ich sztuczki!
***
Moje rowerowanie na Alasce na miejscu wzbogacone zostało o inne środki transportu. Udało
mi się pokonać gigantyczną amerykańską ciężarówką, legendarną drogę Dalton Highway,
prowadzącą nad sam Ocean Arktyczny i uważaną za jedną z 10 najbardziej niebezpiecznych
dróg świata. Poznani alaskańscy przyjaciele zabierali mnie na przejażdżki (przelotki?) awionetkami, bo przecież każdy tutaj ma licencję!

Wsiadłam też do pociągu nie byle jakiego, bo
Alaska Railroad jest uważana za jedną z najbardziej scenicznych tras na świecie. Oglądanie gór
i niedźwiedzi rozszerzyło się o trekkingi w górach bez szlaku, kąpiele w gorących źródłach
i lodowatym morzu, niekończące się słuchanie
alaskańskich opowieści i smakowanie upolowanych zaledwie dzień wcześniej zwierząt. Moja
podróż, zwyczajem wszystkich podróży, okazała się czymś więcej, niż można było zaplanować.
***
Na Alasce bardzo szybko można nauczyć się
jednej rzeczy. Jeśli na drodze pojawi się miejsce, w którym można uzupełnić wodę, najeść
się czy choćby napić kawy, należy to natychmiast wykorzystać. Bo następna szansa może
być następnego dnia, za 400 kilometrów albo
wcale. Dlatego gdy pojawia się możliwość zjedzenia ciepłej domowej zupy, bez wahania zo-

stawiam rower przed wejściem i wchodzę do
lokalnej gospody. Zanim wściekle słone danie
wyląduje przede mną, sięgam po leżące w kącie
segregatory z pieczołowicie powklejanymi wycinkami z lokalnych gazet. Są tu same północne
historie: o tym jak grizzly zaatakował w ogródku
psa, o jeżdżeniu ciężarówkami przez zamarznięty Ocean Arktyczny, o psim zaprzęgu, od którego oderwały się sanie, o ataku niedźwiedzia
na parę geologów zbierających kamienie. O pilocie awionetki, który dostał zawału serca podczas sterowania samolotem, ale mimo to dał
radę bezpiecznie wylądować. O tym, ile psów
padło w tegorocznym Iditarod, najdłuższym na
świecie wyścigu psich zaprzęgów. O zimowych
rowerzystach, którzy jechali wzdłuż zamarzniętego Jukonu. Każda z tych historii to nie sensacja, to opowieść o zwykłym życiu podporządkowanemu naturze. Dzień po dniu....
Kamila Kielar
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Wywiad z dr. n. med. Pawłem Grabowskim
specjalistą z zakresu chirurgii szczękowej oraz lekarzem specjalistą medycyny paliatywnej
SPOŁECZNIK ROKU 2012 wg Newsweeka
Jest Pan lekarzem stomatologiem. Co skłoniło Pana do rozpoczęcia studiów medycznych i zrobienia specjalizacji z medycyny
paliatywnej?
To długa historia. Właściwie nigdy nie chciałem być stomatologiem, więc kiedy skończyłem w Krakowie studia stomatologiczne, wybrałem najbardziej lekarską ze specjalności
stomatologicznych, a po zdobyciu tytułu specjalisty I st. z chirurgii stomatologicznej zdecydowałem się na studia lekarskie. Potem, już
Warszawie, zrobiłem specjalizację II st. z chirurgii szczękowej. Tam też, po krótkim i niezbyt
przyjemnym epizodzie pracy w I. Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (bolesnym owocem
moich doświadczeń tamtego czasu były publikacje i artykuły o przemocy psychicznej w miejscu pracy, rozdział na ten temat w podręczniku
dla managerów opieki zdrowotnej, wydanym
w SGH, a potem sztuka teatralna „Stypa” na ten
sam temat oraz doktorat traktujący o patologiach w relacjach między lekarzami), podjąłem
pracę w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi COI
w Warszawie. Był to dobry i owocny czas. Praca
w zespole, życzliwi koledzy i przełożeni, możliwość stałego kształcenia się – z ogromnym
sentymentem wspominam tamte, nie tak odległe czasy. Leczyliśmy tam chorych w zespole-chirurg, radioterapeuta, onkolog. Sporej grupy chorych nie udawało się uratować. Trafiali
do hospicjów, a do nas – do podania paliatywnej chemioterapii, do paliatywnej radioterapii
guza lub odległych przerzutów, czasem do jakiegoś paliatywnego zabiegu chirurgicznego.
Zobaczyłem, że można chorych leczyć, kiedy
mówi się, że „nic się już nie da zrobić”. Dojrzewałem do medycyny paliatywnej – dziedziny,
której specjaliści leczą chorych na nieuleczalną chorobę, a celem ich nie jest wcale wyleczenie. Nie dodawali lat do życia, ale życie do lat.
Zajmowali się rodziną chorego, która dla lekarzy medycyny paliatywnej jest „pacjentem drugiego rzędu”. Zacząłem dodatkowo pracować
w hospicjum domowym i stacjonarnym, a moi
przełożeni zgodzili się, abym otworzył tę niezwykłą specjalizację.
Z jakich źródeł czerpie Pan środki na utrzymanie hospicjum i czy są one wystarczające?
NFZ uznał, iż potrzeby regionu są zabezpieczone i nie zechciał podpisać z nami kontraktu, mimo że spełniamy wszelkie wymogi. My
jeździmy, utrzymujemy się z datków dobrych
ludzi, firm, instytucji, z 1 % podatku. Z lękiem
patrzę na stan naszego konta – na ile miesięcy działań mamy jeszcze środki? Środków jest
mało, wystarcza na bieżące potrzeby, ale już
nie na np. remont i docieplenie budynku. Jeśli
zawiodą darczyńcy, jak będziemy funkcjonowali za 5 miesięcy?
Czy jest Pan zadowolony z pierwszego balu
charytatywnego, zorganizowanego w Michałowie 25 stycznia 2013 roku?
Tak, choć pewnie lepiej zapytać o to samo
uczestników balu (-: Zebraliśmy środki, które
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wystarczą na jakieś 2 miesiące funkcjonowania. No i pochwaliliśmy się regionem, muzyką.
Uczestnicy kuligu zobaczyli nieco więcej niż ci,
którzy byli wyłącznie na balu.
W jaki sposób czytelnicy „Dentoplotka”
mogą wesprzeć Podlaskie Hospicjum Onkologiczne?
Sposobów jest kilka: można np. odpisać na
naszą Fundację 1% podatku. To dość proste,
wystarczy KRS 0000328837. Można wpłacić
datek na konto fundacji (szczegóły na naszej
www.hospicjum.podlasie.pl), można pomyśleć
o payrollu – nowoczesnej metodzie wolontariatu pracowniczego. Są firmy, które wspierają
nas swoją wiedzą, umiejętnościami, darowują
niezbędny sprzęt czy materiały.
Jakie są Pana plany na najbliższe miesiące?
Robić swoje. To znaczy – pracować w Fundacji,
w hospicjum. Czekają mnie też kolejne warsztaty dla studentów medycyny „Umieranie Ludzka
Rzecz”, spotkanie i wykład w Klubie Fundraisera, spotkanie w Klubie Kobiet Biznesu. Będę
jak dotychczas prowadził warsztaty dla lekarzy w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie.
W kwietniu jedziemy prawie całym zespołem
na konferencję „Medycyna Paliatywna 2013”
w Warszawie. Tyle rzeczy przychodzi mi w tej
chwili do głowy, bez spoglądania w kalendarz.
Czym jest dla Pana sukces?
Sukces?... Sukces?... ależ Pani pytanie wymyśliła!
A jakie jest kolejne?
Czy jest Pan człowiekiem oszczędnym?
Jestem z Krakowa, nie może być inaczej... właściwie to jestem z Nowej Huty. Ale też nie jestem
rozrzutny. Kiedy widzę na koncie Fundacji wpłatę dokonaną na poczcie w jakiejś odległej wiosce – pięć złotych i dopisek „Boh w pomoszcz”,
to nie może być inaczej. Ludzie tutejsi dzielą się
z nami swoją biedą, żebyśmy mogli funkcjonować. Zresztą dzięki dużej firmie audytorskiej
(która nie chce się reklamować) mamy przygotowane procedury rachunkowości, przejrzystości finansowej. Nie możemy sobie pozwolić na
byle jakie wydawanie tych pieniędzy.
Teatr, kino czy muzyka? A może wystawa?
Co wybrałby Pan na spędzenie wolnego
wieczoru?
To zależy. Najczęściej – teatr.
Jak zaczęła się Pana przygoda z pisaniem?
W szkole podstawowej, na jakiejś lekcji, którą
uznałem za nie dość interesującą napisałem
jakieś opowiadanie. Pani, zobaczywszy je, była
bardzo wyrozumiała i nie wyciągnęła konsekwencji, z mojej nieobecności duchem na tej
lekcji. A potem jakoś samo poszło.
Pisze Pan dramaty i wiersze, skąd najczęściej czerpie Pan do nich inspiracje?
Z życia, spotkań i rozmów z ludźmi, z tekstów kultury, z historii. Teraz niestety mało we
mnie pisarza, więcej managera i organizatora.
Ta działalność także wymaga bycia twórczym,

ale to już jest życie, a nie literatura.
Jest Pan człowiekiem bardzo pogodnym
i dowcipnym, a przecież wiemy, że na co
dzień spotyka się Pan z sytuacjami bardzo
trudnymi. Co trzeba zrobić, aby zachować
taką pogodę ducha?
Jak wszyscy, mam lepsze i gorsze dni. Życie jest
bardzo piękne. Tego uczą nas nasi hospicyjni
Pacjenci, patrzący na swoje życie z perspektywy jego realnego, niedalekiego już kresu. I tak
staram się na życie patrzeć – każda chwila jest
wartościowa i piękna. Jest miejsce na radość
i na smutek, na strapienia i na pocieszenie. Kiedy jestem smutny, pamiętam, że to nie ja jestem
smutkiem, kiedy na coś zagniewany, pamiętam,
że to nie ja jestem gniewem. Ten dystans zostawia sporo miejsca na pogodę ducha i radość,
która jest czymś znacznie więcej niż dobrym
humorem. Oczywiście pamiętam, że jesteśmy
w naszym fachu bardzo zagrożeni wypaleniem
zawodowym, przed którym trzeba się chronić.
Czy warto jest być innym od pozostałych?
Wyróżniać się?
Jeśli jest to inność dająca dobre owoce – warto być innym. Nawet, jeśli czasem to boli i nie
jest łatwe.
Czy zgodzi się Pan z twierdzeniem, że lekarz stomatolog jest lekarzem pierwszego kontaktu w profilaktyce nowotworowej
jamy ustnej?
Tak, choć jeszcze kilka lat temu miałem poważne wątpliwości, czy to stwierdzenie nie jest jedynie pobożnym życzeniem, dziś stwierdzam,
że tak. W gabinecie, gdzie konsultuję jako chirurg szczękowy, w ciągu ostatnich miesięcy
miałem kilku pacjentów przysłanych, z budzącymi podejrzenia zmianami na błonie śluzowej
jamy ustnej. Pacjentów na konsultacje przysyłali
– lekarze stomatolodzy. I choć nie są to wnioski
wyciągane z wieloośrodkowych, dużych badań
klinicznych, z mojego doświadczenia ostatniego roku pracy wynika, że działalność edukacyjna wśród lekarzy na temat wczesnego rozpoznawania nowotworów jamy ustnej ma sens.
Barbara Niedźwiedzka

Paweł Grabowski, absolwent Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie oraz Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Rozprawę doktorską obronił w II Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Warszawie. Lekarz medycyny paliatywnej. Rok temu zdecydował się zrezygnować z pracy
w Centrum Onkologii, by założyć hospicjum na Podlasiu.
Z zamiłowania pisarz. Debiutował w „Dekadzie literackiej”
w 1993 roku. Wyróżniony w XIV konkursie na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w 2003 r. Laureat III nagrody w konkursie poetyckim
„Poezja nasz chleb powszedni”, w 2003 r. Laureat I nagrody
w Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz Sztuki Teatralnej
dla teatrów dziecięcych i młodzieżowych za „Opowieść o
strachu na wróble i jego przyjaciołach”. Jego sztuka „Snejk”
otrzymała II Nagrodę w ogólnopolskim konkursie na sztukę o AIDS/HIV w 2004 r. Sztuka „Terminal” była czytana w
Teatrze Na Woli w Warszawie. Dramat ten podejmuje bolesny temat poszanowania godności chorego terminalnie.
W 2012 roku dr Paweł Grabowski został wyróżniony przez
tygodnik Newsweek jako społecznik roku 2012.

Laureatki Konkursu

Uśmiech Świata 2012
Pani dr Irena Sobolewska-Siemieńska
z Wałcza

Pani dr Anna Kaczmarek
z Lublina

Wiersz dr. Grabowskiego z tomiku
Powrót Don Kichota i inne wiersze
rachunek
jeśli pewnego dnia
zażąda od ciebie wszystkiego
zgódź się
(prawdopodobnie i tak nie
będziesz miał innego wyjścia)
twoje ambicje
sukcesy rzeczywiste i te wymyślone
oddaj
ukochane opinie zapatrzonych w ciebie
twoje dalekosiężne plany
są Itaki do których nigdy nie dopłyniesz
potem jest czas na rozpacz ale
nie dawaj go sobie zbyt wiele
a gdy już się otrząśniesz
wypłaczesz wytrzeźwiejesz
przestań bezmyślnie
wpatrywać się w dłonie
woda zawsze w końcu
przecieknie przez palce
nie licz co straciłeś
w bezowocny czas remanentu
patrz co pozostało
jeśli pozostało

Cały Zespół Dentoplotka serdecznie gratuluje wygranej!!!

teraz dopiero jest czas na rachunek
na najprawdziwszą rozpacz
lub bezcenny spokój
Paweł Grabowski

Relacja z balu
charytatywnego 2013
Prezes Zarządu: Paweł Grabowski
Wiceprezes Zarządu: Jarosław Szczerbacz

25 stycznia 2013 roku Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne zorganizowała bal charytatywny, na którym odbyła się aukcja różnych przedmiotów.
W zbiórce rzeczy na aukcję postanowiła pomóc Fundacja „Z uśmiechem przez
życie”. Na portalu społecznościowym FB stworzyliśmy Akcję pt. „Zbiórka rzeczy
na bal charytatywny”, a także za pomocą tzw. marketingu szeptanego udało nam się zgromadzić wiele cennych przedmiotów. Odpowiedź na nasz apel
okazała się dla nas miłym zaskoczeniem. Zebraliśmy ponad 30 darów, m.in:
książkę recenzencką Andrzeja Pilipiuka, zaproszenie na weekend w gospodarstwie agroturystycznym Jurna Chata, płyty i filmy z autografami artystów, koszulkę polskiej reprezentacji na Euro 2012 z podpisami piłkarzy, obrazy i grafiki, rękodzieło artystyczne, zaproszenie na spływ kajakiem po warszawskim
odcinku Wisły i wiele wiele innych. Dokładna lista przedmiotów znajduje się
na stronie Fundacji www.zusmiechem.org.pl
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
Podlaskie Hospicjum Onkologiczne zgromadziło ponad 200 przedmiotów
aukcyjnych. Część z nich została wylicytowana, część zakupiona w zorganizowanym na okoliczność balu sklepiku, pozostałe rzeczy będą wystawione
na Allegro.
Podczas balu zebrano ponad 18 tysięcy PLN.
Organizatorom, darczyńcom i właścicielom zakupionych przedmiotów serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Barbara Niedźwiedzka
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NOWOŚCI
Dla sukcesu zabiegu endodontycznego szczególną role odgrywa irygacja środkami chemicznymi w trakcie leczenia kanałowego. Aby leczenie zakończyło się powodzeniem, niezbędne
jest odpowiednie oczyszczenie i ukształtowanie kanału przed
jego wypełnieniem. Irygacja jest ważną częścią procedury,
gdyż pozwala na:
• Usunięcie całej organicznej zawartości kanału (pożywki dla
bakterii).
• Przygotowanie kanału w ten sposób, aby mógł on być całkowicie wypełniony z wyeliminowaniem wolnych przestrzeni,
które mogłyby być miejscem ponownego wzrostu bakterii
i produkcji ich toksyn.
Aby uzyskać maksymalną skuteczność irygacji, nie powinniśmy
obawiać się wprowadzania igły irygacyjnej do okolicy wierzchołka. Dystrybucja środka chemicznego do tej okolicy ma decydujące znaczenie dla procesu leczenia kanałowego.
Środek chemiczny użyty do przemywania kanału powinien
spełniać następujące kryteria:
• Musi mieć właściwości przeciwbakteryjne.
• Powinien pomagać w oczyszczeniu systemu kanałów z zanieczyszczeń powstałych podczas opracowywania.
• Powinien mieć zdolność rozpuszczania tkanki nekrotycznej.
• Nie powinien być toksyczny dla tkanki okołowierzchołkowej.

Kolorowe strzykawki do irygacji
Pojemność 10 ml. Oznaczenie kolorami decydująco wpływa na uniknięcie
pomyłki podmiany strzykawek z roztworami do płukania – dostępne są
kolory: czerwony, niebieski, żółty i biały. Pakowane po 50 sztuk.
• Zapobiegają i minimalizują ryzyko podmiany strzykawek.
• Bezlateksowe.
• Kolor – metoda szybkiego oznaczenia zawartości strzykawki.
• Kolorowy pierścienia na strzykawce – szybka identyfikacja i widoczność strzykawki podczas pracy z mikroskopem – nie ma potrzeby odsuwania mikroskopu.
• Standardowe mocowanie luer lock.

Uwagi z dzienniczków szkolnych
Uczeń buja się na dwóch tylnych nogach krzesła, by za chwilę opuścić dwie przednie z hukiem na podłogę.
Jagoda na lekcji WOSu myśli o jędrnych ustach
Arkadiusza.
Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią
z woźną frytki.
Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po
klasie.
Na WF-ie nosi za małe spodenki. Zapytana dlaczego, twierdzi, że takie są bardziej sexy.
Kowalska i Józwiak nie chcą podać swego nazwiska.
Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić jakość
wyrobu.
Zjada ściągi po klasówce.
Powiedział do pani woźnej, która zwróciła mu
uwagę: "Niech pani uważa, bo jutro może już
pani nie pracować w tej szkole".
Zamknął nauczyciela na klucz i odmówił zeznań.
Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: "Jak kocha, to wróci".
Przyłapany na paleniu w toalecie broni się, mówiąc, że "wykurza Robale z kibla".
Zwalnia się z lekcji. Mówi, że boli ją głowa, a po-

28

tem widzę ją z przystojnym brodaczem.
Demonstrując działanie gejzeru, opryskał pomidorem całą klasę.
Pije wódę z kranu, mówiąc: "Kaca mam".
Śmieje się parszywie.
Nie uważa i biega na lekcjach WF-u.
Rozmawiałam z nią i nie dała mi dojść do słowa.
Na melodię hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami.
Przyszła do szkoły w samym swetrze.
Na lekcji dłubie w nosie i mówi, że to jak narkotyk.
Ukradł ze szkolnego WC sedes i przechowuje
go w tornistrze.
Nie wiesza się w szatni.
Stwierdził nieprzygotowanie do geografii z powodu śmierci babci, z którą to babcią jechałam
dziś rano tramwajem.
Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacznie ku
sklepowi z napojami alkoholowymi, gdzie potem dokonał zakupu pamiątek.
Śpiewa na lekcji muzyki.
Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie
zeznawał bez adwokata.
Przyniósł do szkoły trutkę na szczury z zamiarem wypróbowania jej na wychowawcy.

W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie
biegł wolno, by, jak twierdzi, zyskać na czasie.
Wysłany po kredę, przyniósł ślimaka.
Po napisaniu kartkówki nie oddał jej, twierdząc,
że zostawił ją w domu.
Na lekcji zajęć praktyczno-technicznych umyślnie piecze ciasto bez maku.
Wkłada kapiszony do kontaktu, czym doprowadził nauczycielkę na pogotowie.
Uczeń przeszkadzał pani w lekcji, m.in. leżał na
podłodze, robił zamieszanie nogami.
Podpalił koledze teczkę na lekcji i zapytał, czy
może wyjść po gaśnicę.
Bije kolegę po dzwonku.

SoloCem

cement
kompozytowy

towania stałych uzupełnień protetycznych, takich jak: korony i mosty
na podbudowie metalowej, ceramicznej czy kompozytowej. SoloCem jest
materiałem bardzo chętnie wykorzystywanym do odbudowy tkanek zęba
na włóknie szklanym. Dzięki SoloCem
można również skutecznie osadzać
uzupełnienia typu onlay lub inlay.

SoloCem jest samoadhezyjnym, podwójnie
utwardzalnym i radiocieniującym cementem
kompozytowym, wyprodukowanym na bazie
żywicy.
Materiał ten charakteryzuje się niewielkim skurczem polimeryzacyjnym oraz dużą siłą wiązania
do tkanek zęba. Są to niezwykle cenne zalety,
dzięki którym można stosować go do cemen-

SoloCem jest cementem, który zakładany jest jednoetapowo. Użycie strzykawki typu automix gwarantuje dokładne i proporcjonalne wymieszanie
składników cementu oraz jego aplikację. Jest to materiał samoadhezyjny, nie wymagający użycia preparatów wiążących z tkankami zęba. Dzięki temu przy cementowaniu prac
protetycznych czy odbudowie na włóknie szklanym lekarze dentyści mogą zaoszczędzić swój
cenny czas.
dr n. med.
Sylwia Chroma

Zawiera
ekstrakty
z rozmarynu
i kory dębu

Leasing i kredyty
dla stomatologów

503 006 287
SPECJALIZACJA
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KURSY
Wiosenne menu

Miejsce: Warszawa, Termin: 20.04.2013, Koszt: 400 zł
Przy zapisie do 31.03.2013 wyjątkowa oferta cenowa: 300 zł!
Szczegółowy program kursu
9:00 – Rejestracja
9:30-11:00

Kiedy leczyć endodontycznie, a kiedy decydować
się na leczenie implantologiczne?
Prowadzący: Dr Piotr Wujec
• Kiedy leczyć endodontycznie, a kiedy decydować się na leczenie implantologiczne?
• Wskazania do leczenia endodontycznego – pierwotne i powtórne starcie z bakteriami.
• Koferdam jako podstawowe oręże do zapobiegania infekcji w trakcie zabiegu.
• Poznaj swojego przeciwnika – różnice w postępowaniu w przypadku powtórnego leczenia endodontycznego.
• Wpływ zniszczenia twardych tkanek zęba na sukces terapeutyczny. Kiedy odpuścić i odesłać pacjenta do implantologa?
• Analiza i kwalifikacja zęba do leczenia endodontycznego. Jakie warunki musi spełniać ząb, by można go prawidłowo odbudować protetycznie?
• Wydłużenie korony klinicznej lub ekstruzja – a może jednak implant?
• „Nigdy nie bądź tchórzliwy" – podejmowanie wyzwań.
• „Przegrane bitwy znoś z honorem" – analiza własnych porażek.

11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:15

Protetyka i endodncja – jak to połączyć?
Rady praktyka dla praktyków.
Prowadzący: Dr n. med. Sylwia Chroma
• Warianty odbudowy protetycznej: korony, mosty, wkłady koronowo-korzeniowe, inlay.
• Właściwości, którymi powinny charakteryzować się wkłady koronowo-korzeniowe.
• Rodzaje wkładów.
• Wskazania do stosowania poszczególnych typów wkładów koronowo-korzeniowych.
• Sposoby preparacji pod różne rodzaje wkładów koronowo- korzeniowych.
• Odbudowa w odcinku przednim i bocznym: rodzaje materiałów.
• Kiedy możemy pozostawić istniejący wkład koronowo-korzeniowy a kiedy nie?
• Metody radiologiczne pomocne w planowaniu skutecznej odbudowy protetycznej.
• Analiza ciekawych przypadków.

Miejsce:
Businessman Intitute, Warszawa, ul. Trakt Lubelski 7a
Zgłoszenia:
Monika Dzięcioł
tel.: 605 886 565, e-mail: zgloszenia@poldent.pl
Wpłaty:
Poldent, Al. Jana Pawła II 80, lok. VI, 00-175 Warszawa
PEKAO SA 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
(W tytule: imię, nazwisko i data kursu)
Podczas kursu możliwy będzie zakup produktów firmy Poldent
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warszawa
Zgłoszenia i informacje o kursach warszawskich: Monika Dzięcioł. Kontakt: 605 886 565
lub 22 351 76 72, e-mail: zgloszenia@poldent.pl
Miejsce szkoleń: Warszawa Poldent, al. Jana
Pawła II 80 lok. 6 (wejście od strony ul. Dzikiej)

Data: 16.03.2013 (Sobota)

Temat: Praktyczne zakładanie koferdamu.
Teoria i praktyka.
Prowadzący: technik dentystyczny Marzena
Kotyńska.
Godz.: 10:00-13:00. Ilość punktów edukacyjnych: 3 pkt. Koszt: 250 zł.

Data: 19.03.2013 (Wtorek)

warte uwagi!

Temat: Kurs mikroskop – endodoncja wielkim okiem – widzieć lepiej = wiedzieć więcej
= leczyć lepiej. Teoria i praktyka.
Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk.
Godz.: 09:00-16:00. Ilość punktów edukacyjnych: 6 pkt. Koszt: 1250 zł (w cenie kursu specjalny bloczek będący imitacją zęba naturalnego z czterema kanałami).

Data: 26.03.2013 (Wtorek)

Temat: Asystowanie w endodoncji. Praktyczne zakładanie koferdamu. Teoria i praktyka.
Prowadzący: higienistka stomatologiczna Izabela Okunowicz.
Godz.: 10:00-14:00. Koszt: 250 zł.

Data: 09.04.2013 (Wtorek)

Temat: Licówki kompozytowe – nowa alternatywa na rynku dla lekarza i dla pacjenta.
Kurs praktyczny zakładania licówek Direct
Venear.
Prowadzący: dr n. med. Marta Maciak.
Godz.: 10:00-14:00. Ilość punktów edukacyjnych: 4 pkt. Koszt: 400 zł.

Data: 13.04.2013 (Sobota)

warte uwagi!

Temat: Endodoncja oczami praktyka. Przynieś swój endomotor, a my pomożemy Ci
skutecznie go wykorzstać w twojej praktyce. Praca różnymi endomotorami z narzędziami rotacyjnymi ES5. Praca endomotorem Sendoline z różnymi narzędziami
rotacyjnymi. Teoria i praktyka.
Prowadzący: dr Tomasz Kiełkowicz.
Godz.: 10:00-15:00. Ilość punktów edukacyjnych: 5 pkt. Koszt: 350 zł.

Data: 08.05.2013 (Środa)

NOWOŚĆ!

Temat: Rentgenodiagnostyka w gabinecie
w trakcie leczenia endodontycznego. Opracowanie i wypełnianie kanałów korzeniowych w praktyce z zastosowaniem LUP. Teoria i praktyka.
Prowadzący: dr n. med. Anna Michalska (Uniwersytet medyczny w Lublinie), mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk (firma Amadar), dr Piotr
Wujec.
Godz.: 09:00-16:00. Ilość punktów edukacyjnych: 7 pkt. Koszt: 450 zł (w cenie kursu specjalny bloczek będący imitacją zęba naturalnego
z czterema kanałami).

Data: 18.05.2013 (Sobota)

Temat: Profesjonalne zabiegi profilaktyczno-lecznicze w codziennej pracy higienistki
stomatologicznej. Teoria i praktyka.
Prowadzący: higienistka stomatologiczna
Mariola Zubert.
Godz.: 10:00-14:00. Koszt: 250 zł.

Data: 22.05.2013 (Środa)

NOWOŚĆ!

Temat: Interpretacja zdjęć rtg wewnątrzustnych i pantomograficznych.
Prowadzący: prof. dr n. med. Marek Wilomski,
mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk.
Godz.: 10:00-15:00. Ilość punktów edukacyjnych: 5 pkt. Koszt: 200 zł.

Data: 25.05.2013 (Sobota)

Temat: Praktyczne zakładanie koferdamu.
Teoria i praktyka.
Prowadzący: technik dentystyczny Marzena
Kotyńska.
Godz.: 10:00-13:00. Ilość punktów edukacyjnych: 3 pkt. Koszt: 250 zł.

Białystok, olsztyn
Miasto: Białystok
Data: 16.03.2013

Białystok – Dentomax
Temat: Jak trudne staje się proste, czyli tajemnice rekonstrukcji ubytków klasy II. Wykład oraz efektywne warsztaty praktyczne
z odbudowy.
Prowadzący: dr n med. Iwona Kuroń Opalińska.
Godz.: 10:00-14:00. Ilość punktów edukacyjnych: 4 pkt. Koszt: 350 zł.
Zapisy: Anna Klimczuk – Dentomax,
tel. 604 171 017 lub 85 740 36 93,
szkolenia@dentomax.pl

Miasto: Białystok
Data: 18.05.2013

Temat: Atrakcyjny kurs „Zmiany resorpcyjne, perforacje, zaostrzenia i urazy – możliwości zastosowania materiału MTA w praktyce" w cenie zakupu materiału MTA.
Prowadzący: dr n. med. Adrianna Adamek.
Godz.: 10:00-13:00. Ilość punktów edukacyjnych: 3 pkt.
Zapisy: Anna Klimczuk – Dentomax,
tel. 604 171 017 lub 85 740 36 93,
szkolenia@dentomax.pl

Miasto: Białystok
Data: 25.05.2013

PREMIERA!

Białystok – Dentomax
Temat: Protetyka bez metalu – nieodwracalny kierunek współczesnej stomatologii.
Prowadzący: dr n med. Aneta Doliwa Augustowska.
Godz.: 10:00-15:00. Ilość punktów edukacyjnych: 5 pkt. Koszt: 360 zł.
Zapisy: Anna Klimczuk – Dentomax,
tel. 604 171 017 lub 85 740 36 93,
szkolenia@dentomax.pl

Miasto: Olsztyn
Data: 11.05.2013

Olsztyn – Unident
Temat: Jak trudne staje się proste, czyli tajemnice rekonstrukcji ubytków klasy II. Wykład oraz efektywne warsztaty praktyczne
z odbudowy.
Prowadzący: dr n med. Iwona Kuroń Opalińska.
Godz.: 10:00-14:00. Ilość punktów edukacyjnych: 4 pkt. Koszt: 350 zł.
Zapisy: Jakub Lubkiewicz, tel. 792 271 127 lub
89 533 07 02, info@uni-dent.pl

Miasto: Białystok
Data: 08.06.2013

Białystok – Dentomax
Temat: Niezły wycisk, czyli wszystko, co
chcielibyście wiedzieć o masach wyciskowych. Wykład i warsztaty praktyczne z prawidłowego pobierania wycisków oraz doboru mas wyciskowych.
Opracowanie i wypełnianie kanałów korzeniowych w praktyce z zastosowaniem LUP. Praca
na specjalnie zaprojektowanych zębach fantomowych z widocznością 4 kanałów – doskonała widoczność pilników podczas opracowania
oraz podczas wypełniania.
Prowadzący: dr n med. Iwona Kuroń Opalińska.
Godz.: 10:00-13:00. Ilość punktów edukacyjnych: 4 pkt. Koszt: 350 zł.
Zapisy: Anna Klimczuk – Dentomax,
tel. 604 171 017 lub 85 740 36 93,
szkolenia@dentomax.pl

Miasto: Olsztyn
Data: 06.03.2013

Olsztyn – Unident
Temat: Czy można pokochać endodoncję?
Endodoncja oczami praktyka. Przynieś swój
endomotor, a my pomożemy Ci skutecznie
go wykorzstać w twojej praktyce. Praca różnymi endomotorami z narzędziami rotacyjnymi Poldent - ES5 nowej linii Endostar.
Prowadzący: dr Tomasz Kiełkowicz.
Godz.: 10:00-15:00. Ilość punktów edukacyjnych: 5 pkt. Koszt: 350 zł.
Zapisy: Jakub Lubkiewicz, tel. 792 271 127
lub 89 533 07 02, info@uni-dent.pl

kraków, wrocław
Miasto: Kraków / Wrocław Car-Line
Data: 19.04.2013 / 10.05.2013

Temat: Vademecum pedodoncji vol. II
Prowadzący: dr n. med. Joanna Słowik,
dr n. med. Michał Sobczak.
Godz.: 10:00-16:00.
Ilość punktów edukacyjnych: 5 pkt.
Koszt: 450 zł.
Zapisy Kraków:
Monika Saladra, tel.: 605 345 796.
Zapisy Wrocław:
Joanna Wójcik, tel.: 71 799 48 20.

Miasto: Kraków
Data: 23.05.2013
Promocja! Dwa kursy w cenie jednego!

Temat: Wykorzystanie technologii informatycznej w praktyce stomatologicznej.
Licówki kompozytowe – nowa alternatywa na rynku dla lekarza i dla pacjenta. Pokaz praktyczny zakładania licówek Direct
Venear&Composite Edelweiss.
Prowadzący: mgr Wojciech Krówczyński,
dr n. med. Marta Maciak.
Godz.: 09:30-15:00.
Koszt: 350 zł.
Zapisy: Monika Kluszewska, tel.: 601 959 142.

Miasto: Kraków
Data: 08.05.2013
Promocja! Dwa kursy w cenie jednego!

Temat: Koferdam w endodoncji i stomatologii estetycznej. Teoria i praktyka.
Prowadzący: dr Daniel Nowakowski.
Godz.: 10:00-13:00.
Ilość punktów edukacyjnych: 3 pkt.
Koszt: 250 zł.
Zapisy: Monika Kluszewska, tel.: 601 959 142.

Miasto: Kraków
Endo Akademia tylko w Krakowie!
Endodoncja krok po kroku, czyli od anatomii
po usuwanie złamanych narzędzi. Program
autorski dr. Sławomira Gabrysia.
Data: 24.05.2013

Stopień 1: Endodoncja krok po kroku... czyli od anatomii po usuwanie złamanych narzędzi.
Prowadzący: dr Sławomir Gabryś.
Godz.: 10:00-14:00.
Ilość punktów edukacyjnych: 4 pkt.
Koszt: 250 zł.

Data: 01.07.2013

Stopień 2: Kurs praktyczny 4 godziny. Koferdam i opracowanie maszynowe kanału.
Prowadzący: dr Sławomir Gabryś.
Godz.: 10:00-14:00
Ilość punktów edukacyjnych: 4 pkt.
Koszt: 350 zł w cenie system Endostar S5.
Zapisy: Monika Kluszewska, tel.: 601 959 142.

katowice, Opole, łódź
Miasto: Katowice
Data: 23.03.2013

Katowice - Silesian Hotel, ul. Szybowcowa 1a,
Temat: Nowoczesna endodoncja. Znaczenie diagnostyki w leczeniu stomatologicznym. Teoria.
Prowadzący: dr n. med. Przemysław Kustra.
Godz.: 10:00-14:00
Koszt: 300 zł.
Zapisy: Monika Kluszewska, tel.: 22 351 76 50
do 55, e-mail: recepcja@poldent.pl
Wpłaty na konto:
PEKAO SA 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844
(w tytule: kurs Katowice, imię i nazwisko,
data kursu)

Miasto: Opole
Data: 06.04.2013

Amader Opole, ul. Katowicka 67b
Temat: Nowoczesna endodoncja. Znaczenie diagnostyki w leczeniu stomatologicznym. Teoria.
Prowadzący: dr n. med. Przemysław Kustra.
Godz.: 10:00-14:00
Koszt: 300 zł.
Zapisy: Amader Opole Joanna Żołna,
tel. 693 309 683.

Miasto: Łódź
Data: 11.05.2013

Łódź – Dent-R
Temat: Nowoczesna endodoncja. Znaczenie diagnostyki w leczeniu stomatologicznym. Teoria.
Prowadzący: dr n. med. Przemysław Kustra.
Godz.: 10:00-14:00.
Koszt: 300 zł.
Zapisy: Dent-R, tel: 42 630 42 63.

Po obejrzeniu uzębienia pacjentki, dentysta stwierdza:
- Ma pani zęby jak perły!
- Takie białe?
- Nie, takie rzadkie.
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Cuda świata część 1
ULURU (Oolora)
AUSTRALIA
Znana także pod ang. nazwą Ayers
Rock oraz The Rock – formacja skalna znajdująca się w parku narodowym Uluru-Kata Tjuta, niedaleko
miasteczka Yulara, 400 km na południowy zachód od Alice Springs
w centralnej części Australii. Liczy
ponad 300 m wysokości i 8 km obwodu. Zbudowana z prekambryjskich piaskowców (arkozy). Uluru
wydaje się zmieniać kolory w zależności od padającego światła.
Czerwonawy kolor skały powoduje tlenek żelaza na jej powierzchni,
co jest naturalne w wypadku skał
zawierających wiele tlenków żelaza w swoim składzie. Jest to święte
miejsce dla miejscowych aborygenów, w jaskiniach u podnóża skały
znajduje się wiele malowideł ścien-

nych. Nazwa „Ayers Rock" została
nadana przez europejskich osadników na cześć premiera Australii
Południowej sir Henry'ego Ayersa.
Największą atrakcję dla turystów
stanowi obserwowanie skały Uluru
o zachodzie lub wschodzie słońca,
kiedy z minuty na minutę zmienia ona swój kolor w zależności od
oświetlenia. Do dobrego tonu należy otwarcie butelki szampana,
w momencie gdy słońce zachodzi
i przestaje oświetlać skałę. Turyści
gromadzą się na miejscach widokowych, gdzie przez parę godzin piknikują. Obiekt znajduje się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.

LANGKAWI SKY
BRIDGE
MALEZJA
Na wyspie Langkawi znajduje się wiszący most
przeznaczony dla pieszych, po którym odbyć
można dosłownie spacer w chmurach. Konstrukcja została zbudowana w 2004 roku, posiada 125 m długości oraz 1,8 m szerokości. Wisi
nad gęstą dżunglą na wysokości 700 m n.p.m.
i łączy dwie platformy widokowe u szczytu góry
Gunung Mat Chinchang. Stanowi jeden z najpiękniejszych tarasów widokowych. Most jest
ciekawy pod względem architektonicznym, ponieważ podtrzymuje go tylko jeden filar. Z platform widokowych można podziwiać panoramę Morza Andamańskiego, a także sąsiednich
wysp tajlandzkich. Niedaleko mostu znajduje
się stacja kolejki linowej, prowadząca na górę,
niestety nie działa, gdy wieje wiatr lub pogoda jest brzydka.
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CENOTE
W CHICHEN ITZA
MEKSYK
Najbardziej znana, utworzona w skale wapiennej otwarta studnia krasowa. Tego rodzaju studnie występują szczególnie często
na półwyspie Jukatan w Meksyku. Połączone
są z podziemnymi zasobami wody gruntowej
i niekoniecznie posiadają lustro wodne widoczne na powierzchni. Woda w cenote często jest
bardzo czysta, przefiltrowana przez podłoże
wapienne. Ze względu na ograniczone opady
i brak rzek, cenotes były dla Majów podstawowym źródłem wody przez cały rok. Duże miasta, takie jak Chichén Itzá, budowano wokół
tych naturalnych studni. Niektóre z nich pełniły również ważną rolę rytualną, związaną z kultem boga deszczu i wody Chaaka. Wierzono, że
studnie te prowadzą w zaświaty. Dokonywano
również ofiar z ludzi. Znaleziska archeologiczne
obejmują zarówno liczne szkielety, jak i przedmioty związane z kultem.

HELIX BRIDGE
SINGAPUR
W Singapurze otwarto pierwszy na świecie
most dla spacerowiczów oparty na podwójnej
helisie, który w swojej strukturze zawiera model DNA. Most posiada długość 280 m i unosi się 19 m nad lustrem wody nad Marina Bay
i jest wyposażony w komputerowo sterowane
oświetlenie. Głównym materiałem konstrukcyjnym mostu jest wysokiej jakości stal nierdzewna. Most tworzą dwie stalowe helisy, które wzajemnie się przeplatają, tworząc potężną spiralę.
Wyposażony został również w 5 platform widokowych, z których można podziwiać panoramę
Singapuru zapierającą dech w piersiach. Część
spirali została przykryta szkłem, aby zapewnić
spacerującym odrobinę cienia.
K.Ż.

Stomatologiczna arystokracja na Hawajach
Termin: 6–17 XI 2013
DZIEŃ 1: WARSZAWA/HONOLULU

DZIEŃ 6: MAUI - HALEAKALA NATIONAL PARK

		 Spotkanie na MPL im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
początek podróży, która prowadzi z Warszawy na wyspę
– O’ahu/Honolulu. Hawajskie powitanie tradycyjnym
wieńcem z kwiatów – Lei. Transfer do hotelu, zakwaterowanie w hotelu **** przy słynnej plaży Waikiki. Nocleg.
Dla chętnych spacer po nocnym Waikiki.

		 Bardzo wczesnym rankiem udamy się na wyjątkowy spektakl na szczyt wulkanu Haleakala zwanego też Domem
Słońca. Jest to najwyższy szczyt Maui, a słynie on z wyjątkowo pięknych wschodów słońca. Po pojawieniu się
pierwszych promieni słońca udamy się w zależności od
kondycji na jeden z trekkingów (1 h lub 3 h). Krater wulkanu Haleakala ma obwód 34 km, a różnica w wysokości
to 800 m. Wczesnym popołudniem wrócimy do hotelu.
Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 2: PEARL HARBOUR
		 Po śniadaniu wyjazd do portu w zatoce Pearl Harbour
– bazy wojskowej, w której dla Stanów Zjednoczonych
rozpoczęła się II wojna światowa; rejs statkiem do miejsca upamiętniającego zatopienie krążownika „Arizona”,
wizyta na statku USS Missouri – statku, który brał udział
w kampanii na Iwo Jima. USS Missouri to również miejsce,
gdzie generał Mc Arthur podpisał akt kapitulacji Japonii
kończący II Wojnę Światową. Po wizycie na Missouri wizyta w muzeum Lotnictwa Pacyfiku, gdzie prezentowane
są modele samolotów biorących udział w wojnie na Pacyfiku. Dla chętnych możliwość spróbowania swych sił
na symulatorach. Powrót do hotelu. Wieczorem kolejna
atrakcja tradycyjne hawajskie Luau – lokalna fiesta: połączenie polinezyjskich tańców z tradycyjnym jedzeniem
w formie bufetu. Nocleg.
DZIEŃ 3: O’AHU
		 Zwiedzanie wyspy O’ahu, przejazd na najbardziej widokowe miejsca na wyspie, połączone z krótkimi trekkingami po najciekawszych miejscach widokowych na wyspie.
W programie znajdzie sie wjazd do krateru Diamond Head
– na szczyt wygasłego 300 tysięcy lat temu wulkanu, którego charakterystyczna sylwetka góruje nad kurortem
Waikiki. Następnie powrót do centrum Honolulu i zwiedzanie miejsc związanych z państwowością Hawajów
– Iolani Palce i Bishop Museum. Późnym popołudniem
przelot na wyspę Maui. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 4: MAUI
		 W zależności od dostępności rejsów wybierzemy się katamaranem na rejs do zatopionego krateru Molokini. Tu
czeka nas morska kąpiel oraz wyjątkowy snorkeling, podczas którego będzie można podziwiać wspaniałą rafę,
podwodne ogrody i jej mieszkańców. Powrót do hotelu,
czas na relaks i wypoczynek. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: MAUI - DROGA DO HANA
		 Wyjątkowo ten dzień rozpoczniemy bardzo wcześnie, a to
za sprawą miejsca, które będzie celem naszej wyprawy –
Hana. Droga do Hana to „kultowa trasa”, która wiedzie
wzdłuż najpiękniejszego wybrzeża Maui. Cała wyprawa
zajmie nam od 10 do 12 h. Podczas przejazdu pokonamy
54 mosty i 600 zakrętów. Po drodze zatrzymamy się w małych miasteczkach, na pięknych plażach oraz dotrzemy do
ukrytych wśród zieleni wodospadów. Wieczorem powrót
do hotelu na kolację.

DZIEŃ 7: MAUNA KEA - OBSERWACJA GWIAZD
		 Wczesnym rankiem przelot na Big Island (z międzylądowaniem). Zakwaterowanie w hotelu. Po południu wyjazd
samochodami terenowymi na najwyższy szczyt Hawajów
– wulkan Mauna Kea 4205 m.n.p.m. Samochody terenowe nie wjeżdżają na szczyt świętej góry Hawajczyków,
aby się tam dostać należy odbyć kilkuminutowy spacer.
Nagroda za wspinaczkę jest imponująca – obserwacja
jednego z najbardziej spektakularnych na świecie zachodów słońca. Po zapadnięciu zmroku grupa uda się do Visitors Information Centre, gdzie uzbroimy oczy w mocne
soczewki i dzięki kilkunastu teleskopom o dużej mocy
będziemy mogli obserwować rozgwieżdżone hawajskie
niebo. Hawaje to jedno z najlepszych miejsc na świecie
do obserwacji astronomicznych, (ze względu na oddalenie od siedzib ludzkich i dobre warunki pogodowe). Dla
naszej grupy zostanie przygotowany specjalny program
obserwacji nieba, dzięki któremu poznamy konstelacje
gwiezdne nad Hawajami. Po uczcie dla duszy, uczta dla
ciała – kolacja i nocleg w hotelu.
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Hawaje

morskimi dotrzemy do najciekawszych miejsc pozwalających na snorkeling i obserwacje przybrzeżnej rafy. Powrót
do Kona w godzinach wczesno popołudniowych. Kolacja.
DZIEŃ 10: KONA/WIECZORNY WYLOT
		 Po śniadaniu czas wolny: można samodzielnie eksplorować wyspę, np. z lotu ptaka – helikopterem lub udać się
na przeciwną stronę wyspy, by zwiedzić miasteczko Hilo.
Oczywiście czas ten można spędzić przy plaży i wypoczywać do woli. Pożegnalna obiadokolacja, a następnie
przejazd na lotnisko i wylot do Polski.
DZIEŃ 11-12: WARSZAWA
		 Lot powrotny do Polski. Lądowanie w Warszawie, zakończenie wyjazdu.

DZIEŃ 8: PARK NARODOWY HAWAII VOLCANOES
		 Cały dzień poświęcony będzie na eksplorację Parku Narodowego Hawaii Volcanoes słynącego z niespotykanej aktywności wulkanicznej. Niesamowite krajobrazy
dopełniają widoki wulkanów, gejzerów parowych oraz
pustyni lawowej graniczącej z lasem tropikalnym. Cały
dzień w parku podzielimy sobie na dwie części. Do południa skupimy się na obserwacji zjawisk geologicznych
z pieszej perspektywy – trekking po wygasłej, ale jeszcze
ciepłej kalderze wulkanu. Druga część dnia połączona będzie z odkrywaniem parku z perspektywy autobusu. Jeśli
pozwolą na to warunki zostaniemy w parku do zmroku
kiedy to strumienie wypływającej lawy wyglądają najefektowniej. Kolacja. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 9: ZATOKA KALEKULENA - KAJAKI
(opcja dodatkowa)
		 Hawaje oprócz wulkanów to przede wszystkim żywioł woda, dlatego też ten dzień opcjonalnie (za dodatkową
opłatą) spędzimy w jednej z najsłynniejszych zatok Hawajów - Kalekulena. To właśnie w tej zatoce zakończył swe
burzliwe życie Kapitan Coock. Zatoka ta posiada najlepsze
warunki do uprawiania sportów wodnych, dzieje się tak,
ponieważ jest ona osłonięta od wiatrów i prądów wodnych. Ponadto woda jest krystalicznie czysta. Kajakami

Cena: 7 850 USD* (przy 20 osobach), 7 760 USD* (przy 24 osobach)
I rata – 1 850 USD – przy zgłoszeniu
II rata – 3 000 USD – do 19 IV 2013 r.
III rata – 3 000 USD – do 20 VI 2013 r.
*USD przeliczone po kursie sprzedaży BPH z dnia wpłaty.
UWAGA: Jeżeli liczba uczestników wyjazdu szkoleniowego przekroczy 24 osoby, koszt szkolenia ulegnie obniżeniu do kwoty 7.760 USD.
Cena zawiera:
– przelot na trasie: Warszawa – Honolulu – Kona – Warszawa,
– przeloty wewnętrzne: Honolulu - Maui – Kona,
– noclegi w hotelach wg programu w pokojach dwuosobowych,
– wyżywienie: śniadania, kolacje,
– atrakcje wymienione w programie,
– bilety wstępów według programu,
– ubezpieczenie AXA NW 7.000 PLN, KL 20.000 € ubezpieczenie bagażu,
– opieka przewodników lokalnych,
– specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.

Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.
Cena nie zawiera:
– napojów alkoholowych i innych posiłków oraz napojów niż wymienione w programie,
– wydatków natury osobistej,
– innych świadczeń niż wymienione powyżej.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 1 850 USD
w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Hawaje".
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Wyspy Kanaryjskie – Fuerteventura
Termin: 28 X – 4 XI 2012

Fuerteventura ze wszystkich wysp archipelagu znajduje się najbliżej wybrzeża Afryki.
Jest na jednakowej szerokości geograficznej
jak Floryda. Ciągnące wzdłuż jej wybrzeża
niekończące się plaże z białym piaskiem są
obmywane ciepłymi krystalicznymi wodami
Atlantyku, które w zetknięciu z wyspą zmieniają barwę na turkusową i lśnią paletą barw,
tworząc jedyne w swoim rodzaju na całym
Archipelagu Kanaryjskim.

Rebus
Dentoplotka

HOTEL BARCELO CORALLEJO BAY **** / HB
Świetne położenie, dużo atrakcji i niezmiennie
dobry poziom świadczeń oferowany przez grupę Barcelo. Hotel leży blisko plaży i niedaleko
centrum Corralejo, znanej miejscowości wypoczynkowej z barami, restauracjami i sklepikami.
W okolicy znajdują się słynne wydmy Corralejo
i plaże z drobnym piaskiem. Do jednej z takich
plaż hotel zapewnia bezpłatny transport. Na miejscu stylowe wnętrza, dobrze wyposażone pokoje,
ładny basen, wspólna zabawa podczas animacji
i relaks w hotelowym centrum wellness. W 2012
r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość
świadczonych usług.
POŁOŻENIE: ok. 500 m od centrum miejscowości wypoczynkowej CORRALEJO, ok. 30 km od
stolicy wyspy Puerto del Rosario; ok. 36 km od
portu lotniczego; przystanek autobusowy ok.
500 m od hotelu.
PLAŻA: La Galera, publiczna, piaszczysta, łagodne
zejście do morza, ok. 80 m od hotelu, parasole i leżaki płatne, ręczniki do zabrania z hotelu;
Grandes Playas, publiczna, piaszczysta, łagodne
zejście do morza, ok. 3 km od hotelu, bezpłatny
bus hotelowy 2 razy dziennie, parasole i leżaki
płatne, ręczniki do zabrania z hotelu.
HOTEL: czterogwiazdkowy, zadbany i stylowy,
zbudowany w 2000 r., regularnie odnawiany,
231 pokoi, 1 budynek, 3 piętra, windy, przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja Tindaya - dania w formie bufetu, kuchnia
hiszpańska i międzynarodowa, dania wegetariańskie; bar w lobby, disco-bar, bar przy basenie, kantor, sklep z pamiątkami i kosmetykami, czytelnia, przechowalnia bagażu; centrum
konferencyjne dla 300 osób, taras z widokiem

na basen, ogród; za opłatą: punkt internetowy (1 EUR/10 min), internet bezprzewodowy
(7 EUR/doba, 25 EUR/tydz.), fryzjer, pralnia, parking; udogodnienia dla niepełnosprawnych; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard,
American Express.
POKÓJ: standardowy: 2-os., ok. 35 m2, zadbany
i nowoczesny, klimatyzowany, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon,
zestaw do prasowania (na życzenie); za opłatą:
internet bezprzewodowy (7 EUR/doba, 25 EUR/
tydz.), sejf (15 EUR/tydz.), zestaw do kawy/herbaty (ok. 6 EUR/pobyt), minibar; balkon lub taras (stolik i krzesełka); superior: dla maks. 3 os.,
ok. 42 m2; komfortowo urządzony, wyposażenie
jak w pokoju standardowym, dodatkowe łóżko;
pokoje superior na zamówienie, za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, słona i słodka
woda, nieregularny kształt, ok. 490 m2 i ok.
165 m2, gł. 1,2-1,5 m, słodka woda, ok. 25 m2, gł.
0,5 m, przy basenie bezpłatne parasole, leżaki
i ręczniki (pierwsza zmiana darmowa; każda kolejna: 2 EUR); tenis stołowy, siłownia, aerobik,
aquaaerobik; piano-bar, dyskoteka, animacje
dla dorosłych: pokazy artystyczne, muzyka na
żywo; za opłatą: 2 korty tenisowe (9 EUR/godz.)
z oświetleniem (11 EUR/godz.) i wypożyczalnią
sprzętu, bilard (ok. 2 EUR/gra), salon gier; centrum wellness (ok. 15 EUR): kryty basen, słodka
woda, ok. 50 m2, jacuzzi, sauna, hammam, łaźnia fińska, dodatkowo płatne: zabiegi na twarz
i ciało, masaże, centrum odnowy biologicznej;
oferta zewnętrzna: wypożyczalnia rowerów,
surfing, windsurfing, kitesurfing.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Cena: 3 600 PLN + 2 297 USD
I rata – 1 199 PLN - przy zgłoszeniu
II rata – 2 000 PLN - do 20 VII 2013 r.
Cena zawiera:
–
–
–
–

przelot na trasie Warszawa – Fuerteventura – Warszawa,
obowiązkową opłatę lotniskową,
obowiązkową dopłatę transportową,
transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem,
– zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu, pokoje dwuosobowe typu standard (w przypadku braku możliwości zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik szkolenia
(singiel) zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty
za pobyt w pokoju jednoosobowym 1 090 PLN),
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Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.
–
–
–
–

wyżywienie: HB, zgodnie z ofertą i opisem hotelu,
opiekę polskiego rezydenta,
ubezpieczenie KL i NW – 15 000 €/osoba,
specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.
Cena nie zawiera:

–
–
–
–

ewentualnych dopłat do pokoi jednoosobowych 1 190 PLN,
dopłaty do pokoju superior 590 PLN/osoba,
wycieczek lokalnych,
dodatkowych atrakcji na miejscu.

Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, 506 097 598, tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 2 600 PLN w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Fuertaventura".

Termin: 26 V – 2 VI 2013

Afrodyta – bogini miłości dobrze wiedziała, co robi, wyłaniając się z morskiej piany właśnie tu. Wspaniałe plaże, malownicze góry Troodos, pyszne wina, fascynujące zabytki,
gościnni Cypryjczycy tworzą obraz wymarzonej wyspy.
HOTEL PRINCESS BEACH ****
W minionych sezonach należał do popularnej sieci Louis Hotels.
Przyjemnie urządzone pokoje są bardzo zadbane oraz wyposażone we wszystkie wygody. Mocną stroną hotelu jest kuchnia.
Obfite, urozmaicone posiłki w ramach all inclusive to znakomita
okazja, aby poznać także lokalne smaki.
POŁOŻENIE: ok. 7 km od centrum Larnaki, w pobliżu sklepy i bary;
ok. 10 km od portu lotniczego w Larnace; przystanek autobusowy ok. 50 m od hotelu.
PLAŻA: publiczna, piaszczysto-kamienista, łagodne zejście do
morza, bezpośrednio przy hotelu, na wydzielonym odcinku
tuż przy plaży: bezpłatne parasole, leżaki i materace.

POKÓJ: 2-os. (możliwość dostawki), ok. 22 m2, zadbany, klimatyzowany, łazienka (wanna, wc; suszarka), telewizja satelitarna,
telefon, lodówka, zestaw do kawy/herbaty; za opłatą: minibar,
sejf (ok. 4 EUR/dzień); balkon lub taras (stolik i krzesełka); frontalny widok na morze za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: basen, nieregularny kształt, słodka woda,
ok. 500 m2, jacuzzi; brodzik, słodka woda, ok. 36 m2, przy basenie bezpłatne parasole, leżaki i materace, ręczniki za kaucją;
kort tenisowy z wypożyczalnią sprzętu, tenis stołowy, boule,
siatkówka, rzutki, sauna, jacuzzi; piano-bar, animacje (maj-październik): raz w tygodniu wieczór cypryjski, kilka razy
w tygodniu muzyka na żywo; za opłatą: oświetlenie kortu,
bilard, łaźnia parowa, masaże.
ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.30-10.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (18.30-21.00) w formie bufetu w restauracji King’s; kawa
i ciastka w barze (16.00-17.00); przekąski w barze (10.30-17.00);
napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze
(10.00-24.00); wymagane noszenie opasek all inclusive.

HOTEL: czterogwiazdkowy, zadbany, częściowo odnowiony
w 2008 r., 138 pokoi, lobby, całodobowa recepcja, 2 restauracje: King’s – dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, wieczory tematyczne, Queen’ s – na świeżym powietrzu,
dania w formie bufetu, czynna w sezonie letnim, bar Princess
w budynku głównym; kantor, sklep; sala konferencyjna dla 100
osób, ogród; za opłatą: punkt internetowy (ok. 1 EUR/15 min),
internet bezprzewodowy w lobby (ok. 3 EUR/godz.), room-service, lekarz na wezwanie, pralnia, wypożyczalnia samochodów; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club.

Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.

Czarnogórskie wybrzeże to urokliwe zatoczki, kilometry
piaszczystych plaż, malownicze górskie masywy i skaliste
wysepki a wszystko na tle turkusowego morza. Angielski
poeta George Byron napisał: "Gdy rodziła się nasza planeta, zdarzyło się na wybrzeżu Montenegro najpiękniejsze spotkanie ziemi i morza", i to najlepsze określenie tego
wciąż jeszcze niezniszczonego masową turystyką miejsca...

HOTEL: czterogwiazdkowy, zadbany, sezonowo odnawiany, 578
pokoi, 3 budynki połączone korytarzami, 6-8 pięter, windy, recepcja, w każdym z budynków recepcja oraz lobby, restauracja
główna Tarrasse - dania w formie bufetu, obsługa kelnerska,
kuchnia międzynarodowa, dania wegetariańskie, restauracja-pizzeria; inne diety na zamówienie przed przyjazdem; bar
w lobby, bar przy basenie, bar na plaży, piano-bar, snack-bar,
bar na tarasie; 2 sale konferencyjne dla ok. 400 osób; taras
z widokiem na morze; za opłatą: punkt internetowy, internet

Cena: 3 830 PLN
Termin I – 1 330 PLN – przy zgłoszeniu
Termin II – 2 500 PLN – do 26 IV 2013 r.

–
–
–
–

IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 970 PLN
w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Cypr".

SZKOLENIE DLA LEKARZY
STOMATOLOGÓW

Cena zawiera:

HOTEL IBEROSTAR BELLEUVE ****

PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, zalecane obuwie
ochronne, ok. 20 m od hotelu, pomiędzy hotelem a plażą
ulica (nieruchliwa), parasole i leżaki płatne (ok. 8 EUR/dzień),
ręczniki za kaucją.

–

przelot na trasie Warszawa – Larnaka – Warszawa,
obowiązkową opłatę lotniskową,
obowiązkową dopłatę paliwową,
transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym
autokarem,
zakwaterowanie: 7 noclegów w pokoju dwuosobowym
standard (w przypadku braku możliwości zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik szkolenia
(singiel) zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej
opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym 1.090 PLN),
wyżywienie: all inclusive
opieka polskiego rezydenta,
ubezpieczenie KL i NW – 15.000€/osoba,
specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.

Zgłoszenia:

Termin: 4–11 VII 2013

POŁOŻENIE: ok. 2 km od centrum BUDVY z restauracjami, barami,
sklepami, w sąsiedztwie innych hoteli, ok. 64 km od miejscowości Ulcinj; w centrum Budvy dworzec autobusowy.

–
–
–
–

– wycieczek lokalnych i dodatkowych atrakcji na miejscu,
– dopłaty do widoku na morze 290 PLN/osoba.

Montenegro – czarnogórskie Miami

Położony w pięknym ogrodzie, na powierzchni 40 tys. m2, tuż
przy jednej z najładniejszych plaż w Budvie. To idealny wybór
na rodzinny wypoczynek w wyjątkowym otoczeniu, jak również
aktywny odpoczynek w najpiękniejszym zakątku Czarnogóry.
W okolicy można spróbować lokalnych specjałów, pełno jest kameralnych restauracji i knajpek.

Cena zawiera:

Cena nie zawiera:

Cena: 2 970 PLN
I rata - 970 PLN - przy zgłoszeniu
II rata - 2 000 PLN - do 20 III 2013 r.
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Cypr – wyspa Afrodyty

bezprzewodowy w recepcji (ok. 10 EUR/godz.), sejf, pralnia,
parking; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard,
American Express.
POKÓJ: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 18-20 m2, ładny i funkcjonalnie urządzony, klimatyzowany, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, sejf, minibar
(płatny), balkon lub taras (stolik, krzesełka).
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny dla dorosłych: ok. 300 m2 i ok.
150 m2, brodzik dla dzieci, ok. 80 m2; basen kryty w centrum
wellness; tenis stołowy, koszykówka, kręgle, siatkówka, fitness; okazyjne animacje dla dorosłych i dzieci oraz pokazy
folklorystyczne (lipiec-sierpień, 6 razy w tygodniu); za opłatą:
3 korty tenisowe (oświetlenie płatne), sporty wodne na plaży (w sezonie); centrum wellness Katharsis: zabiegi na twarz
i ciało, masaże, jacuzzi.
ALL INCLUSIVE (za dopłatą): śniadanie (7.00-10.00), obiad (12.0014.00), kolacja (18.30-21.30) w formie bufetu lub serwowana;
przekąski w określonym przez hotel miejscu (12.30-18.00); lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe w wyznaczonym
barze (10.00-23.00); dodatkowo minibar (woda mineralna na
powitanie); wymagane noszenie opasek all inclusive.

Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.

– przelot na trasie Warszawa – Tivat – Warszawa,
– obowiązkowe opłaty lotniskowe, obowiązkową dopłatę transportową,
– transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym
autokarem,
– zakwaterowanie: 7 noclegów w **** w pokoju dwuosobowym (w przypadku braku możliwości zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik szkolenia
(singiel) zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej
opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym + 1.000
PLN),
– wyżywienie: all inclusive,
– ubezpieczenie KL i NW – do 15.000€/osoba,
– specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.
Cena nie zawiera:
– wycieczek lokalnych,
– dopłaty do pokoju z widokiem na morze + 350 PLN/
osoba.
Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 1 330 PLN
w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Czarnogóra".
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Kos – wyspa Hipokratesa
Termin: 27 IV – 4 V 2013

Romantyczna wyspa archipelagu Dodekanezu, zawdzięcza sławę Hipokratesowi,
uważanego za ojca medycyny. Od wieków
przyciągała kuracjuszy, którzy korzystali
z najnowszych zdobyczy medycyny w legendarnym Asklepiejonie, miejscu, gdzie kult
boski łączono z nauką i troską o zdrowie.
HOTEL BLUE LAGOON RESORT *****
Zachwyca rozmachem i nowoczesnością, znakomicie zorganizowany, luksusowy, pięknie zaprojektowany resort
na rozległym terenie, w olbrzymim wypielęgnowanym
ogrodzie. Centralnym miejscem hotelu jest fantastyczny
basen, jeden z największych w Grecji. Całości dopełnia
znakomita i urozmaicona kuchnia z bogatym wyborem
deserów. Ucztą dla ciała jest ekskluzywne hotelowe spa
z kuszącą listą zabiegów.
POŁOŻENIE: ok. 400 m od Lambi, ok. 2 km do miasta Kos,
ok. 25 km do portu lotniczego w Kos; przystanek autobusowy przed hotelem (ok. 1,5 EUR/Kos).

SPA: Apivita & Votsalo, kryty basen, ok. 50 m2, siłownia,
jacuzzi, 2 sauny, łaźnia parowa, zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało: odmładzające, odżywcze, rozjaśniające, relaksacyjne; zabiegi na bazie kosmetyków
ekskluzywnej greckiej firmy Apivita, specjalizującej
się w produktach na bazie alg morskich, wyciągów
roślinnych, olejków eterycznych i ziół. Wstęp do Spa
od 17 roku życia.
ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.00-10.00) w restauracji
Nissos, późne śniadanie (10.00-12.00) w Mesogeios,
obiad (12.00-14.30) w restauracjach Mesogeios i Satellite wszystkie dania w formie bufetu, podwieczorek (16.00-18.00) serwowany w Faros i Satellite, kolacja (18.30-22.00) w Nissos (bez rezerwacji), Mythos lub
Grill (dowolna ilość razy podczas pobytu, wymagana
wcześniejsza rezerwacja), w Karavi (dla dorosłych,
wino dodatkowo płatne); przekąski (10.30-18.00)
w Mesogeios, Satellite lub Ilios; napoje bezalkoholowe: woda, napoje gazowane i lokalne, napoje alkoholowe: wino, piwo, koktajle (10.00-24.00) w barach;
w pakiecie: sauna, łaźnia parowa, siłownia, jacuzzi
(konieczna rezerwacja), wypożyczalnia rowerów (ok.
5 EUR/dzień); wymagane noszenie opasek all inclusive.

PLAŻA: publiczna, kamienisto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, wyróżniona certyfikatami, ok. 75 m
od hotelu, przejście przez ulicę, bezpłatne ręczniki,
parasole i leżaki płatne (ok. 5 EUR/dzień).
HOTEL: nowoczesny i luksusowy, oddany do użytku
2008 r., boczne budynki odnowione w 2009 r., łącznie
600 pokoi o różnej typologii, budynek główny, 1 piętro i 10 budynków bocznych, 1-2 piętra; przestronny
i elegancki hol, całodobowa recepcja, restauracje:
Nissos - główna, dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dania wegetariańskie, Mesogeios - przy
basenie, bufet, kuchnia śródziemnomorska, dania wegetariańskie, Mythos - w ogrodzie, bufet, grecka, Grill
Barbecue – w ogrodzie, bufet, Karavi - a la carte, włoska; w restauracjach podczas kolacji obowiązuje strój
formalny (panowie długie spodnie); Satellite - przy basenie, snack-bar, bufet; bary: Meduza, Ilios przy recepcji, Faros przy basenie, Corali, piano-bar; sala telewizyjna, butik z pamiątkami, asortymentem plażowym
i biżuterią, kiosk, kantor; centrum konferencyjne dla
670 osób, taras, ogromny ogród; za opłatą: punkt internetowy (ok. 5 EUR/godz.), bezprzewodowy internet
(ok. 5 EUR/godz.), fryzjer, lekarz na wezwanie, pralnia;
udogodnienia dla niepełnosprawnych; akceptowane
karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Expres.
POKÓJ: 2-os.(możliwość dostawki), ok. 25 m2, nowoczesny i luksusowy, klimatyzacja, łazienka (wanna lub
prysznic, wc, suszarka), telewizja satelitarna, telefon,
lodówka (woda na powitanie), zestaw do kawy/herbaty; za opłatą: łącze internetowe (ok. 5 EUR/godz.),
sejf (ok. 15 EUR/tydz.); widok na morze za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: baseny, słodka woda: główne:
powierzchnia ok. 4000 m2, hydromasaż, baseny dla
dzieci: ok. 200 m2, przy basenach bezpłatne parasole
i leżaki, ręczniki, kolorowe zjeżdżalnie dla dzieci i piracki statek; 2 korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu
(oświetlenie płatne: ok. 5 EUR/godz.), mini piłka nożna, siatkówka plażowa, koszykówka, minigolf, bule,
sala fitness; animacje sportowo-rozrywkowe dla dorosłych i dzieci; za opłatą: bilard, kręgle; planowane
otwarcie aquaparku (dodatkowo płatnego) z basenem dla dorosłych.

Cena: 2 800 PLN
I rata - 850 PLN - przy zgłoszeniu
II rata – 2 000 PLN - do 20 II 2013 r.

Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.

Cena zawiera:
–
–
–
–

przelot na trasie Warszawa – Kos – Warszawa,
obowiązkową opłatę lotniskową,
obowiązkową dopłatę paliwową,
transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem,
– zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu w pokoju dwuosobowym standard (w przypadku braku możliwości
zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik
szkolenia(singiel) zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym),
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–
–
–
–

wyżywienie: all inclusive,
opieka polskiego rezydenta,
ubezpieczenie KL i NW – 15.000€/osoba,
specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.
Cena nie zawiera:

– wycieczek lokalnych i dodatkowych atrakcji na miejscu.

Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, 506 097 598, tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 2 600 PLN w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Kos".
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Indie Maharadżów
Termin: 28 IV – 11 V 2013

Dzień 1: Warszawa – Delhi – Agra

Dzień 6: Jaipur

		 Zbiórka uczestników na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie w hali odlotów – II terminal (nowy). Planowany przylot
do Delhi w godzinach wieczornych, tradycyjne indyjskie
powitanie i przejazd do Agry (ok. 5 godz.). Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek.

		 Przed południem zagościmy w pałacowym kompleksie
City Palace, w którym mieszka obecny Maharadża Jaipuru.
Odwiedzimy fortecę Amber będącą klejnotem architektury radżastanskiej, która jest wzniesiona na trudno dostępnym wzgórzu. Na szczyt wspinamy się na grzbietach
królewskich słoni. Następnie czas wolny. Pobyt w Jaipurze
zakończymy odwiedzinami w warsztacie tkackim (Jaipur
słynie z produkcji wspaniałych tkanin) oraz w szlifierni kamieni szlachetnych. Nocleg.

Dzień 2: Agra – Mathura
		 W godzinach popołudniowych przejazd (1,5 godz.) do
Mathury, miejsca narodzin Kryszny, jednego z najważniejszych bogów Indii. Odwiedzimy świątynię, gdzie według podań zachowała się więzienna cela, w której 3500
lat temu bóg Kryszna przyszedł na świat. Przepłyniemy
łodzią przez świętą rzekę Jamuna, przyjrzymy się położonemu na jej brzegu ghatowi Wisram. Zobaczymy także Wieżę Sati, upamiętniającą Sati, czyli samospalenie się
wdowy po śmierci jej męża Behari Mai. Przejazd do Agry
(1,5 godz.), odpoczynek przy basenie. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Agra
		 Wczesnym rankiem zwiedzimy mauzoleum Tadż Mahal,
uznane za jeden z siedmiu nowych cudów świata. Tadż
Mahal jest kompleksem świątyń z białego marmuru,
które zostały wzniesione w XVII w. przez cesarza Szach
Dżahana z dynastii Mogołów jako pomnik i grobowiec
jego ukochanej żony Mumtaz Mahal. Powrót do hotelu,
śniadanie, czas wolny. Następnie zwiedzimy najbardziej
imponującą część Lal Kila (Czerwony Fort), – zwaną Pawim Tronem. Odwiedzimy także sklep z dywanami (Agra
słynie z ręcznie tkanych dywanów z jedwabiu i kaszmiru,
które w Indiach są dużo tańsze niż w Polsce), następnie
sklep z rękodziełem z marmuru oraz emporium ze sztuką
wzorowaną na mozaikach Pietra Dura. Powrót do hotelu,
czas wolny, kolacja i nocleg w Agrze. Po kolacji integracja
grupy przy basenie.
Dzień 4: Agra – Jaipur
		 Po śniadaniu przejazd do Jaipuru (4-5 godz.), jednego
z najpiękniejszych indyjskich miast. Ze względu na kolor
zabudowań Jaipur nazywany jest Różowym Miastem. Stare miasto otoczone jest 6-metrowym murem z wieloma
majestatycznymi bramami. Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja z pokazem Teatru Lalek, nocleg.

zorganizowany specjalnie dla naszej grupy, (jeśli pogoda
pozwoli to możliwy jest nocleg w eleganckich namiotach
na pustyni Thar). Nocleg w Bikaner
Dzień 11: Bikaner – Sekhawati (Mandawa)
		 Po śniadaniu spacer oraz przejazd bryczkami po wąskich
ulicach starego miasta Bikaner. Zobaczymy Haveli – imponujące domy wzniesione z piaskowca w XVIII wieku przez
bogatych kupców. Przejazd do półpustynnego, historycznego regionu Sekhawati, (4 godz.) Nocleg w Sekhawati.

Dzień 7: Pushkar

Dzień 12: Mandawa – Delhi

		 Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PUSZKARU, małego miasteczka nad jeziorem o tej samej nazwie, jednego
z najświętszych miast w Indiach. Miasto liczy ok. 500 świątyń, gdzie najsłynniejsza z nich jest poświęcona Brahmie.
Co roku do Puszkaru przybywają setki tysięcy pielgrzymów, aby odbyć rytualną oczyszczającą kąpiel w świętym jeziorze. Panuje tu szczególna atmosfera, życie miasta toczy się głównie wokół ghatów, świątyń i bazarów.
W mieście odbywa się również największy i najsłynniejszy
w Azji targ wielbłądów. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Spacer po miasteczku i okolicy jeziora Pushkar. Okazja
do obserwacji religijnych rytuałów. Wieczorem możliwość
przyglądania się modlitwie w jednej z lokalnych świątyń.
Powrót do hotelu, nocleg.

		 Do południa czas wolny, po którym odwiedzimy niewielkie miasteczko Mandawa, zwane "radżasthańską galerią
pod gołym niebem". Niegdyś Mandawa była ważnym
ośrodkiem handlowym, położonym na Jedwabnym Szlaku. Po otwarciu portu w Bombaju utraciła swoje dotychczasowe znaczenie. Do tej pory pozostały w Mandawie
zdobione wspaniałymi malowidłami ściennymi rezydencje Haveli, które będziemy mogli podziwiać podczas
przejazdu do Delhi. Nocleg w Delhi.
Dzień 13: Delhi

		 Wykwaterowanie. Przejazd do Dżodhpuru, Błękitnego
Miasta, oazy na obrzeżach pustyni Thar, drugiego, co
do wielkości miasta Radżasthanu. Miasto szczycące się
jednym z najbardziej spektakularnych widoków w całym
Radżasthanie. Nad miastem góruje imponująca twierdza
Mehrengarh u stóp, której wije się labirynt gwarnych uliczek i bazarów. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

		 Po południu zwiedzanie stolicy Indii: Radżpath (reprezentacyjna droga królewska), Rasztrpati Bhawan (była
rezydencja wicekróla Anglii, obecnie pałac prezydencki),
Sansad Bhawan (Parlament Indii - z zewnątrz) i Bramy Indii
(India Gate). Odwiedzimy również świątynię Birla, miejsce
kremacji Mahatmy Gandhiego oraz położone obok Mauzoleum Gandhiego. Zobaczymy Gurudwarę - świątynię
Sikhijską, a także Dżama Masżid – największy meczet
w Indiach. Dla chętnych wspinaczka na jeden z czterech
40-metrowych minaretów i podziwianie panoramy Delhi. Przejażdżka rikszami po malowniczych ulicach starego
Delhi. Obiadokolacja, późny transfer na lotnisko.

Dzień 9: Bikaner

Dzień 14: Delhi – Warszawa

		 Po śniadaniu przejazd do Bikaner, (4-5 godz.). Po drodze
odwiedzimy świątynię Mata, jedną z najbardziej niepokojących, a zarazem fascynujących świątyń w Indiach. Wizyta w Mata to zadanie dla osób o mocnych nerwach, gdyż
w świątyni od wieków zamieszkują setki świętych szczurów. Zakwaterowanie w hotelu w Bikaner, odpoczynek,
obiadokolacja i nocleg.

		 Przylot do Polski w godzinach popołudniowych. Następnie rozdawanie podarunków, niekończące się opowieści
o tajemniczej, egzotycznej krainie wsparte fotografiami,
slajdami, filmami… oraz planowanie kolejnej wyprawy
do ojczyzny bogów i tygrysów.

Dzień 8: Jodhpur

Dzień 5: Jaipur

Dzień 10: Bikaner

		 Po śniadaniu zwiedzanie Jaipuru. Miasto otoczone murami, za którymi znajduje się 400-letnie obserwatorium astrologiczne. Jest ono jednym z najpiękniejszych i największych na świecie. Swoją urodą urzeka Hawa Mahal - Pałac
Wiatrów (zwiedzany z zewnątrz), ozdobiony niezliczoną
ilością okien, zza których kobiety zamknięte w królewskim
haremie miały obserwować codzienne życie mieszkańców. Obiadokolacja, odpoczynek przy basenie, nocleg.

		 Zwiedzimy XVI wieczną, wielobarwną świątynię dżinnijską oraz ogromny fort Junagarh. Czas wolny, odpoczynek.
Po południu odwiedzimy jedyny w Azji Instytut Naukowy zajmujący się hodowlą wielbłądów (Camel Research
Center). Przejazd autobusem do wioski na pustyni Thar,
gdzie poznamy życie jej mieszkańców. Następnie wielka atrakcja – safari na wielbłądach po pustyni, muzyka
i tańce ludowe, wieczorna biesiada w zupełnie wyjątkowej scenerii. Powrót do hotelu, kolacja i wieczór indyjski,

Cena: 6 000 PLN + 650 Euro
Cena zawiera:
– komunikacja - autokar z klimatyzacją po Indiach (ok. 2000 km),
przelot na trasie Warszawa - Delhi - Warszawa,
– opłaty lotniskowe,
– wizę Indyjską,
– noclegi w hotelach 4-5 gwiazdkowych, z klimatyzacją, z basenem, pokoje dwuosobowe z łazienką. W przypadku braku możliwości zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik/
singiel szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej
opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym,
– śniadania i obiadokolacje (stół szwedzki z indyjskimi potrawami). W ciągu dnia lekki posiłek, napoje bezalkoholowe oraz
miejscowy alkohol (piwo, whisky, rum, gin) bez ograniczeń dostępne w barze w autokarze,
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów turystycznych,
– przejażdżka rikszami malowniczymi ulicami starego Delhi,
– przejażdżka bryczkami po wąskich ulicach Bikaneru,
– podróż na królewskich słoniach do fortecy Amber,
– Camel Safari (jazda wielbłądami) na pustyni Thar,
– pływanie łodziami po rzece Jamuna,
– licencjonowanych przewodników lokalnych we wszystkich
obiektach historycznych,

Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.
– opieka polskojęzycznego pilota/opiekuna oraz licencjonowanych przewodników lokalnych we wszystkich obiektach historycznych,
– ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW zgodnie z ogólnymi
warunkami ubezpieczeń Warty,
– przewidziane jest bezpłatne pranie brudnej odzieży w połowie
trasy,
– w każdym hotelu w pokojach oraz na basenach są ręczniki,
– specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.
Cena nie zawiera:
– osoby korzystające z aparatów fotograficznych i kamer wideo
muszą zapłacić za: aparat fotograficzny - 10 Euro za wszystkie
obiekty turystyczne w programie, kamerę wideo - 15 Euro za
wszystkie obiekty turystyczne wymienione w programie,
– zwyczajowe napiwki około 3 Euro/dziennie/osoby dla kierowcy
autobusu, obsługi hotelowej i autobusu.

Zgłoszenia:

IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 3 000 PLN
w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Indie Maharadżów II".

Serdecznie zapraszamy!
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Gruzja, Armenia, Azerbejdżan
Termin: 25 V – 9 VI 2013 weekend z Bożym Ciałem

1. DZIEŃ – WARSZAWA – TBILISI

6. DZIEŃ – PÓŁWYSEP APSZERON (Ś, K)

11. DZIEŃ – BATUMI (Ś, K)

		Spotkanie na lotnisku Okęcie. Przelot z Warszawy do Tbilisi.

		Po śniadaniu zwiedzimy najstarszą część Baku, twierdzę z IX

		 Dzień wolny na relaks. Osoby chętne mogą udać się wraz z pilotem do Gonio - starożytnego miasta założonego jeszcze przez
Greków. Warownię zbudowano na planie prostokąta, jej mury
wzmacniało 18 baszt. Ponadto zobaczymy Ogród Botaniczny
z wieloma różnorodnymi roślinami z całego świata oraz pięknym widokiem na wybrzeże Morza Czarnego. Popołudnie wolne na wypoczynek i plażowanie. Kolacja i nocleg w Batumi.

w. Icheri Schecher z Wieżą Dziewiczą oraz XVII w. Pałac Szirwanszachów (UNESCO), a następnie udamy się do archeologicznego centrum, gdzie znajdują się wspaniale zachowanie
geoglify na 6000 płycin kamiennych z okresu ponad 40 tys.
lat, unikat na skalę kraju (UNESCO). Po południu zwiedzimy
pobliskie Surakhany gdzie jest unikalna świątynia Ognia Zaratustrian. Wieczorem w centrum Baku będziemy jeść sutą kolacje przy akompaniamencie muzyki, a po niej przejedziemy na
dworzec i nocnym pociągiem udamy się w podróż do Tbilisi.

2. DZIEŃ – TBILISI (Ś, O)
		Przylot do Tbilisi. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i odpo-

czynek po podróży. Po późnym śniadaniu zwiedzanie Tbilisi,
łączącego w sobie kulturę Europy i Azji. Zobaczymy Abanotubani - najstarszą część miasta, zwaną też „dzielnicą łaźni”, następnie cytadelę Narikala, szczyt Metekhi, „Wielką Synagogę”
z początków XX wieku, Katedrę Sioni – jeden z najstarszych
kościołów w Tbilisi, gdzie przechowywany jest krzyż Św. Niny,
jedna z najcenniejszych relikwii dla Gruzinów. Udamy się do
Anchiskhati – najstarszego kościoła w Tbilisi zbudowanego
w VI wieku. Przejdziemy aleją Rustaveli oglądając m.in.: budynki parlamentu gruzińskiego, opery, teatru. Odwiedzimy
lokalne muzeum etnograficzne. W trakcie zwiedzania obiad.
Po południu możliwość zakupów na największym targu staroci, i nabycia rogów do wznoszenia toastów, lokalnego rękodzieła, obrazów. Nocleg w hotelu w Tbilisi.

7. DZIEŃ – TBILISI – MTSKHETA –
ANNANURI – GUDAURI (Ś, K)
		Przyjazd do Tbilisi. Śniadanie. Przejazd w kierunku starożyt-

nej stolicy Gruzji – Mtskhety. Tutaj na początku IV w. Gruzini
przyjęli chrześcijaństwo. Niedaleko od Mtskhety, na szczycie
niewielkiego wzgórza, znajduje się klasztor Jvari (UNESCO)
oraz Svetitskhoveli – gdzie zlokalizowana jest jedna z największych świątyń gruzińskich Przejazd w kierunku Gudauri
– oddalonego o ok. 90km kurortu narciarskiego położonego
2000 m.n.p.m. Zatrzymamy się po drodze w Ananuri, aby zobaczyć XVII w. fort znajdujący się na trasie tzw. „Gruzińskiej
Drogi Wojennej”. Przyjazd do Gudauri, otoczonego szczytami potężnego Kaukazu zakwaterowanie w hotelu, reszta dnia
wolna na kontemplację potęgi Kaukazu lub piesze wycieczki.
Kolacja i nocleg w Gudauri.

3. DZIEŃ – KAKHETI – ALAVERDI –
IKALTO – TELAVI (Ś, O)
		Po śniadaniu wyprawa do winnego regionu Gruzji – Kacheti.

Gruzja to jeden z najstarszych regionów winiarskich świata.
Uważa się, iż od gruzińskiego słowa ghvino pochodzi łacińskie słowo vino. Przejedziemy do Sighnaghi, średniowiecznego miasta-muzeum, otoczonego XVIII-wiecznym murem,
skąd wspaniale widać góry Północnego Kaukazu. Zwiedzimy
też Monastyr św. Jerzego w Bodbe, położony wśród wysokich
cyprysów na stromym zboczu w dolinie rzeki Alazani. Według
legendy klasztor wzniesiono w miejscu pochówku św. Niny.
Obiad zjemy w lokalnej winiarni, gdzie odbędzie się również
degustacja wina i weźmiemy udział w wypieku prawdziwego
gruzińskiego chleba. Następnie przejazd do Ikalto – kompleksu klasztornego założonego w drugiej połowie VI w. przez
Zenona – ucznia jednego z 13 ojców syryjskich. Udamy się do
Telavi - głównego miasta Kacheti, słynącego z przepięknych
krajobrazów Wysokiego Kaukazu. Nocleg w Telavi.

8. DZIEŃ – GERGETIS SAMEBA (Ś, K)
		Po śniadaniu przejazd do Kazbegi skąd jeepami udamy się

do Gergetis Sameba - XIV w. kościoła Świętej Trójcy. Po jego
wschodniej stronie znajduje się głęboka kotlina, w której leży
miasto Kazbegi, natomiast po przeciwnej stronie góruje majestatyczny, drzemiący wulkan Mkinvari. Bez wątpienia kościół i okoliczne góry tworzą jeden z kilku najwspanialszych
widoków na Kaukazie. Zobaczymy również Wąwóz Darialski, nazywany wrotami Kaukazu, położony na granicy Rosji
i Gruzji, o ścianach sięgających powyżej 1000 m. Powrót do
Gudauri. Reszta dnia wolna na piesze wycieczki. Kolacja i nocleg w Gudauri.

4. DZIEŃ – TELAVI – LAGODEKHI – SHEKI (Ś, O)
		Ruszymy wzdłuż malowniczych zboczy Kaukazu Wysokiego
do granicy gruzińsko-azerskiej – obok Parku Narodowego Lagodekhi. Po przekroczeniu granicy zatrzymamy się w Sheki,
aby zobaczyć majestatyczny XVIII-wieczny kompleks pałacowy Chanów, meczet, a także wyroby rzemieślnicze lokalnej
pracowni. Nocleg u top Kaukazu w Sheki.

9. DZIEŃ – GORI – UPLISTSIKHE – KUTAISI (Ś, O)
		Po śniadaniu przejazd do Gori. Zwiedzimy Muzeum Stalina,

gdzie można obejrzeć między innymi jedną z jego 12 pośmiertnych masek, chatę w której się urodził, opancerzony
wagon, którym podróżował. Następnie wizyta w Uplistsikhe
(UNESCO)- największym skalnym mieście na terenie Gruzji
z czasów głębokiej starożytności położonego na dawnym
szlaku jedwabnym. Przejazd do Kutaisi - drugiego co do wielkości miasta Gruzji, którego symbolem i największą atrakcją
jest katedra Bagrati (UNESCO), należąca do największych zabytków kultury gruzińskiej, nadal zadziwia swym rozmachem,
formą i wspaniałymi zdobieniami. Zakwaterowanie w hotelu.
Nocleg w Kutaisi.

5. DZIEŃ – SHEMAKHA – BAKU (Ś, O)
		Po śniadaniu wyjedziemy do Baku - amfiteatralnie położo-

nego, niesamowitego miasta w którym tradycja splata się
z nowoczesnością a dziesiątki naftowych szybów kontrastują
z zabytkami miasta. Po drodze zatrzymamy się w Shemakha,
niegdyś jednym z ważniejszych miast na trasie jedwabnego
szlaku aby zobaczyć meczet Jumy oraz Mauzoleum Diri Baby
i obserwatorium, w takcie zwiedzania obiad. Przyjazd na nocleg w Baku.

12. DZIEŃ – SATAPLIA – BORJOMI –
AKHALTSIKHE (Ś, K)
		Po śniadaniu przejazd do Sataplia – rezerwatu założonego

w 1935 roku, gdzie zobaczyć można reliktowy las typu kolchidzkiego, w którym rosną m.in. buk, bukszpan i cis, a także
jaskinie krasowe, krater wygasłego wulkanu, skamieniałe odciski śladów dinozaurów. Przejedziemy do Borjomi – słynnego ze swoich wód mineralnych i Parku Narodowego. Następnie udamy się do Akhaltsikhe - miejscowości uzdrowiskowej
w kompleksie źródeł termalnych. Kolacja i nocleg w Akhaltsikhe.

13. DZIEŃ – VARDZIA – JEZIORO SEWAN (Ś, O)
		Po śniadaniu przejedziemy na południe kraju, aby zobaczyć

niesamowite, kamienne miasto Wardzia, dające swego czasu schronienie dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Na
13 poziomach do dzisiaj zachowało się ponad 250 pomieszczeń i komnat. Przekroczymy granicę z Armenią, zwiedzając
X wieczny klasztor Hathartsin nieopodal miasta Dilijan. Zatrzymamy się nad jeziorem Sewan, jednym z największych
słodkowodnych jezior w tej części Eurazji. Zakwaterowanie
w hotelu i nocleg w okolicach Jeziora Sewan.

14. DZIEŃ – ERYWAŃ – ECZMIADZYN –

ZVARTNOTS (Ś, K)
		Po śniadaniu przejazd do Erywania. Po drodze zatrzymamy się
w klasztorze Sevan. Po przyjeździe do stolicy Armenii, położonej zaledwie 50km od znanego z Biblii Wzgórza Ararat, zobaczymy gmach parlamentu, budynek opery, pałac prezydencki,
centrum sportu, twierdzę Erebuni (VIII w) a także miejsce przechowywania manuskryptów Matenadaran. Po południu przejedziemy do duchowej stolicy kraju, Eczmiadzynu (UNESCO),
gdzie znajduje się siedziba najwyższego patriarchy Armenii
– Katolikosa Wszystkich Ormian (odpowiednik Watykanu),
zwiedzimy Sobór Eczmiadzyński z IV wieku, kościół św. Hripsimy z VII wieku a w drodze powrotnej pozostałości świątyni
Zvartnots z VIIw (UNESCO). Będzie także możliwość wzięcia
udzialu w procesie wypieku lavash – oriańskego chleba.

15. DZIEŃ – GARNI – GEGHARD (Ś, O)
		Po śniadaniu zobaczymy Garni – pozostałości pogańskiej świątyni Słońca, a następnie droga poprowadzi przez brunatno-czerwone zbocze góry, gdzie w skale wykuty jest monastyr
GEGHARD (UNESCO), zwiedzanie zakończymy degustacją narodowego ormiańskiego koniaku Ararat, a kolację pożegnalną
zjemy w restauracji serwującej tradycyjne dania ormiańskie.

10. DZIEŃ – BATUMI (Ś, K)

16. DZIEŃ – ERYWAŃ – WARSZAWA (Ś)

		Przejazd do Batumi – najsłynniejszego ośrodka wypoczynko-

		Wcześnie rano transfer na lotnisko i odlot do kraju, zakończe-

wego w Gruzji. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. Czas wolny
na wypoczynek i plażowanie. Kolacja i nocleg w Batumi.

nie przygody w Eurazji.

Program jest ramowy (orientacyjny) i niektóre jego elementy mogą ulec modyfikacji

Cena: 3 600 PLN + 2 297 USD*
Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.

*USD przeliczone po kursie sprzedaży Banku BNP Paribas
Fortis z dn. wpłaty.
Cena zawiera:
– przelot bezpośrednio liniami LOT na trasie Warszawa – Tbilisi; Erywań - Warszawa wraz z opłatami lotniskowymi,
– transfery z i na lotniska,
– transport klimatyzowanym autokarem wg programu,
– nocny przejazd pociągiem z Baku do Tbilisi (wagon sypialny 4-osobowy) ,
– jazdę jeepami do kościoła Św. Trójcy w górach Kaukazu,
– zakwaterowanie w hotelach 3*/4* (pok. 2-os.), (w przypadku braku możliwości zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik/singiel szkolenia zobowiązany jest do
uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym + 450 €),

38

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

posiłki wg programu (Ś - śniadanie, O - obiad, K - kolacja),
degustację gruzińskiego wina w lokalnej winiarni,
udział w wypieku tradycyjnego gruzińskiego chleba,
degustację narodowego ormiańskiego koniaku Ararat,
wypiek i degustację ormiańskiego lavash,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu,
obsługę lokalnych przewodników według programu,
opiekę polskiego pilota podczas trwania całej imprezy,
wizę do Azerbejdżanu i Armenii,
ubezpieczenie KL, NNW i bagaż,
specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.

Cena nie zawiera:
– wydatków natury osobistej i innych świadczeń nie wymienionych powyżej oraz napiwków.
Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, 506 097 598, tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 2 600 PLN w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Gruzja".
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Japonia

Z wizytą w Kraju Kwitnącej Wiśni. Termin: 28 V – 8 VI 2013
Dzień 1: Warszawa – Dubaj – Tokio
		 Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie. Międzylodowanie w Dubaju. Lot do Tokio.

Dzień 2: Tokio
		 Przylot do Tokio (lotnisko Narita). Transfer do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.

Dzień 3: Tokio
		 Po śniadaniu zwiedzanie Tokio. Przejazd do Asakusa,
najstarszej dzielnicy Tokio, gdzie już w 628 r. zbudowano pierwszą świątynię buddyjską. Spacer po terenie,
gdzie mieści się okazały kompleks Senso-ji. Powrót
przez pasaż Nakamise, nocleg.

Dzień 4: Tokio

Dzień 8: Hashidate

		 Zwiedzanie dzielnicy zaprojektowanej na miarę XXI
wieku: spacer przez centrum Tokio do Ginza, najelegantszej dzielnicy Tokio, pełnej luksusowych sklepów,
restauracji, barów. Znajduje się tam m.in. zabytkowy
budynek słynnego teatru Kabuki. Później rejs statkiem
czarterowym po rzece Sumida, skąd rozciąga się piękny widok na miasto Tokio. Nocleg.

		 Przejazd autokarem do Hashidate, droga będzie wiodła mierzeją zachodniej części zatoki Wakasa (nad morzem Japońskim, cypel o długości 3,6 km i szerokości
37-110 m). Zwiedzanie parku Kasamatsu, w którym
będzie można podziwiać piękne widoki na lagunę
i mierzeję, następnie rejs małym statkiem z którego
można będzie podziwiać piękne widoki od strony
morza. Spacer po typowym japońskim miasteczku
i nocleg w tradycyjnym orientalnym hotelu.

Dzień 5: Tokio – Hakone – Owakudani
		 Wyjazd z Tokio do Hakone - Owakudani - zwiedzanie
doliny Owakudani, gdzie znajdują się gorące źródła
oraz pola azalii i kaktusów, rejs statkiem po jeziorze
Ashi mini, wyprawa na Fuji, czyli przejazd do piątej
stacji położonej na wysokości 2300 m n.p.m. Fuji-san
to najwyższy, święty i wciąż budzący grozę wulkan jeden z symboli Japonii, zaskakująco piękny twór natury w sercu ultranowoczesnego państwa. Nocleg.

Dzień 6: Hiroshima – Miyajima
		Transfer na dworzec kolejowy, przejazd pociągiem
do Hiroshimy, spacer po parku założonym w pobliżu
epicentrum wybuchu bomby atomowej. Wycieczka na
Miyajimę, wyspę z wyjątkową świątynią tsukushima.
Spacer otwartymi galeriami sanktuarium, podziwianie „pływającego torii” - bramy świątynnej zanurzonej w morzu. Nocleg.

Dzień 7: Kioto
		 Przejazd pociągiem do Kioto - zwiedzanie autokarem
najsłynniejszych zabytków. Złoty Pawilon (najczęściej
fotografowany obiekt w Japonii), zamek szoguna Tokugawy – Nijo, świątynia Kiyomizudera, stojąca na 139
palach, nocleg.

Dzień 9: Nara
		Przejazd do miasta Nara, pierwszej stolicy Japonii.
Zwiedzanie największej na świecie drewnianej budowli - świątyni Todaiji z posągiem Wielkiego Buddy.
Spacer po parku miejskim wśród setek oswojonych
danieli, nocleg w hotelu.

Dzień 10: Osaka
		 Transfer do Osaki – zwiedzanie miasta mostów. Zwiedzamy niesamowity zamek - „Castle Osaka”. Nocleg.

Dzień 11: Osaka
		 Po śniadaniu czas wolny, w okolicy południa wyjazd
z hotelu, zwiedzanie muzeum mennicy Japońskiej,
ostatnie zakupy i transfer na lotnisko. Wylot do Polski
przez Dubaj.

Dzień 12: Warszawa
		 Po południu przylot do Warszawy.
Program jest ramowy (orientacyjny) i niektóre jego elementy mogą ulec modyfikacji.

Cena: 7 000 PLN + 1 500 €
Cena zawiera:
– zakwaterowanie w hotelach ***, pokoje dwuosobowe (w przypadku braku możliwości
zakwaterowania w pokoju dwuosobowym
uczestnik szkolenia (singiel) zobowiązany
jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym),
– przelot na trasie Warszawa - Tokio; Osaka –
Warszawa,
– wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne),
– opiekę polskiego pilota – przewodnika,
– wizę do Dubaju,
– transport: shinkansen, autokar, statek,
– ubezpieczenie,
– specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.

Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.
Cena nie obejmuje:
– cena nie zawiera zwyczajowych napiwków
3 €/dzień od osoby.
Uwaga!
– paszport musi być ważny minimum 12 miesięcy od daty powrotu z imprezy szkoleniowej
i posiadać co najmniej dwie wolne strony,
– napięcie elektryczne wynosi 110 V, trzeba posiadać adapter, przetwarzający napięcie,
– czas lokalny w Japonii +9 godzin w stosunku
do czasu polskiego,
– średnia temperatura w maju to około 23-26
stopni Celsjusza.

Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, 506 097 598,
tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty:
3 000 PLN w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Japonia".
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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Meksykańska siesta
Termin: 1–11 XI 2013

1. dzień: Warszawa – Miasto Meksyk
		 Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Wylot do Meksyku. Powitanie na lotnisku. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Wypoczynek po podróży. Kolacja i nocleg
w Mieście Meksyk.
2. dzień: Plac Trzech Kultur /
Gwadelupa / Teotihuacan
		Śniadanie. Zwiedzanie Placu Trzech Kultur. Wizyta
w Bazylice Matki Boskiej z Gwadelupy. Zwiedzanie
największych piramid Ameryki w prehiszpańskim
„mieście bogów” Teotihuacan: Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Świątynia Pierzastego Węża, Droga
Zmarłych. Kolacja pod piramidami. Powrót do hotelu.
Nocleg w Mieście Meksyk.
3. dzień: Miasto Meksyk / Xochimilco
		 Śniadanie. Zwiedzanie Miasta Meksyk: Muzeum Antropologiczne z najbogatszymi zbiorami sztuki prekolumbijskiej. Starówka, Zócalo, Katedra oraz Pałac
Prezydencki z malowidłami naściennymi Diego Rivery.
Przejazd obok stadionu piłkarskiego Estadio Azteca.
Spływ kolorowymi łodziami w rytm muzyki mariachi i marimba po ogrodach Xochimilco. Obiad na łodziach. Powrót do hotelu. Nocleg w Mieście Meksyk.
4. dzień: Cuernavaca / Taxco
		 Śniadanie. Przejazd do Cuernavaca – krótki spacer po
mieście. Zwiedzanie słynącego z wyrobów jubilerskich miasta Taxco: spacer po krętych uliczkach tego
kolonialnego miasta, wizyta w barokowym kościele
Św. Priscylii i Św. Sebastiana. Czas wolny. Powrót do
Mexico City, kolacja i nocleg.

tynia Krzyża, Świątynia Słońca. Jeżeli czas pozwoli
wizyta nad wodospadem Misol – Ha. Kolacja i nocleg.
7. dzień: Uxmal / Merida
		 Śniadanie. Przejazd przez Półwysep Jukatan do wspaniałego, prekolumbijskiego miasta Majów Uxmal:
zwiedzanie Piramidy Wróżbity, Klasztoru, Pałacu Gubernatora. Wieczorem spacer po kolonialnej stolicy
Jukatanu - Meridzie, zwanej Paryżem Meksyku. Kolacja i nocleg.
8. dzień: Chichen Itza
		 Śniadanie. Zwiedzanie wspaniałego kompleksu budowli Majów w Chichen Itza. Odpoczynek przy cenotcie – możliwość kąpieli. Dojazd do Playa del Carmen.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
9. dzień: Playa del Carmen
		Śniadanie. Wypoczynek all inclusive na karaibskich
plażach. Dla chętnych oferta wycieczek fakultatywnych. Nocleg.
10. dzień: Playa del Carmen / Cancun
		 Śniadanie. Ostatnie chwile wypoczynku, transfer na
lotnisko w Cancun, wylot do Polski.
11. dzień: powrót do Warszawy
		 Przylot do Polski.
Program jest ramowy, kolejność może ulec zmianie.

5. dzień: Puebla / Villahermosa
		Śniadanie. Przejazd do miasta Puebla - zwiedzanie
tego najbardziej hiszpańskiego miasta Meksyku: Starówka, kościół Św. Dominika, Katedra. Przejazd do
symbolu konkwisty – piramidy w Cholula i zwiedzanie pobliskiego wiejskiego kościółka w Tonantzintla.
Przejazd do Villahermosa (dojazd późnym wieczorem
około 21:00). Kolacja i nocleg.
6. dzień: Villahermosa / Palenque
		Śniadanie. Zwiedzanie Parku Olmeków: kompleksu
archeologiczno – przyrodniczego. Przejazd do Palenque. Zwiedzanie porozrzucanych w dżungli budynków Majów w Palenque: Świątynia Inskrypcji, Świą-

Cena: 5 190 PLN + 1 290 USD*
I rata – 3 000 PLN – w momencie zgłoszenia (najpóźniej
do dnia 15 05 2013 r.)
II rata – 2 190 PLN + 1 290 USD* - do dnia 15 06 2013 r.
*USD przeliczone po kursie sprzedaży Banku PKO S.A.
z dnia wpłaty.
Cena zawiera:
– przelot międzynarodowy na trasie: Warszawa – Miasto
Meksyk / Cancun – Miasto Meksyk – Warszawa,
– zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os
z łazienką (w przypadku braku możliwości zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik szkolenia
(singiel) zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej
opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym + 400 USD),
– posiłki wg programu: śniadania, i obiady lub kolacje
w części objazdowej wyjazdu, w hotelu na Riviera Maya
pakiet all inclusive: śniadania, obiady, kolacje; tzw. otwarty bar napojów chłodzących oraz lokalnych drinków w hotelowych barach i restauracjach,
– transfery i przejazdy klimatyzowanym autokarem wg
programu,
– opieka polskojęzycznego przewodnika podczas pobytu w Meksyku,
– wstępy do zwiedzanych obiektów, opłaty dojazdowe,
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Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.
–
–
–
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opłaty lotniskowe,
ubezpieczenie KL i NNW oraz bagaż,
podatek 0% VAT.
specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.
Cena nie zawiera:

– dodatkowych posiłków oraz napoi do posiłków,
– kosztów związanych z udziałem w targach,
– zwyczajowych napiwków dla lokalnych przewodników
i kierowców (3 USD na dzień),
– udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie
objętych programem zwiedzania.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
UWAGA!
– doba hotelowa zaczyna się zależnie od hotelu pomiędzy godz. 12 a 14 i trwa do godz. 12 dnia następnego. Wcześniejsze zakwaterowanie w dniu przybycia do hotelu jest możliwe jedynie w przypadku

dostępności pokoi hotelowych i zgody hotelu. Brak
możliwości zakwaterowania przed rozpoczęciem się
doby hotelowej nie stanowi wady usługi,
– podana standaryzacja hoteli zagranicznych jest kategoryzacją lokalną.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu
w przypadku zbyt małej liczby chętnych.
Cena wyjazdu może ulec zmianom w przypadku bardzo dużych zmian w cenach biletów lotniczych.
Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, 506 097 598,
tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 3 000 PLN
w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Meksyk".

E
NI Z Y W
LE A R G Ó
KO EK LO
SZ L O
LA T
D MA
O
ST

Długi weekend w Nowym Jorku
Termin: 30 V – 7 VI 2013
Dzień 3: NOWY JORK (Ś, K)

Dzień 6: NOWY JORK (Ś, K)

		 Śniadanie w hotelu, poranny rejs na Ellis Island, pod
Statuę Wolności oraz ciąg dalszy zwiedzania miasta.
Dziś odwiedzimy Środkowy i Górny Manhattan oraz
zawitamy na Times Square, zobaczymy katedrę Św. Patryka, Rockefeller Center i Park Centralny. Po południu
czas wolny na zakupy. Opcjonalnie - popołudniowe
przedstawienie teatralne na Broadway’u. Z najbardziej
polecanych proponujemy Mamma Mia lub Chicago.
Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji.

		Śniadanie w hotelu. W dniu dzisiejszym proponujemy wyjazd na zakupy w outletach (ok. 8 h).
http://www.jerseygardens.com/ Kolacja w lokalnej
restauracji.

Dzień 4: NIAGARA (Ś, K)
		 Śniadanie w hotelu, przejazd nad wodospad Niagara,
który jest jedną z największych atrakcji turystycznych
wschodniego wybrzeża na kontynencie amerykańskim. Wodospad utworzony jest na rzece Niagara,
która płynąc z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi
pokonać prawie stumetrową różnicę poziomów. Spacer nad wodospadem po stronie amerykańskiej. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja w lokalnej restauracji.
Nocleg.
Dzień 5: NIAGARA (Ś, K)
		 Śniadanie w hotelu, zwiedzanie wodospadu Niagara,
rejs statkiem wycieczkowym Maid of the Mist pod najszerszą częścią wodospadu, zwaną Końską Podkową.
Spacer na kolejne punkty widokowe wzdłuż urwistego brzegu granicznej rzeki Niagara. Opcjonalnie - dla
osób mających paszport biometryczny możliwość
przekroczenia granicy (jeśli dokumenty graniczne na
to pozwolą) i zobaczenia wodospadu od strony kanadyjskiej. Następnie powrót do Nowego Jorku. Kolacja
w lokalnej restauracji.

Dzień 7: NOWY JORK (Ś, K)
		Śniadanie w hotelu, opcjonalna wycieczka do Waszyngtonu. Obejmuje ona całodzienne zwiedzanie
miasta, podczas którego zobaczymy najpopularniejsze i najciekawsze zakątki tego miasta. Zobaczymy
Kapitol – siedzibę Kongresu i Senatu oraz Bibliotekę
Kongresu. Zawitamy w ośrodku informacji o Białym
Domu, zatrzymamy się na pobliskim placu Freedom
Plaza oraz pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, który
stoi przed frontem Białego Domu. Następnie zapraszamy na spacer do monumentalnego mauzoleum
prezydenta Abrahama Lincolna. Po drodze odwiedzimy pomniki poświecone Bohaterom Wojny Wietnamskiej oraz Wojny Koreańskiej. Następnie przejazd przez
rzekę Potomac i krótki spacer po cmentarzu Arlington,
gdzie znajdują się groby rodu Kennedy. Zwiedzanie
miasta, które obejmuje Biały Dom, Pomnik Waszyngtona, Pomnik Lincolna oraz budynek Sądu Najwyższego. Kolacja w lokalnej restauracji.
Dzień 8: NOWY JORK – WARSZAWA (Ś)
		 Śniadanie w hotelu. Czas wolny na ostatnie zakupy
i pożegnanie z Nowym Jorkiem. Wylot do Polski.
Dzień 9: WARSZAWA
		 Przylot do Warszawy i zakończenie imprezy.

Dzień 1: WARSZAWA – NOWY JORK (K)
		 Spotkanie na lotnisku w Warszawie, odprawa biletowo-paszportowa, przelot do Nowego Jorku. Transfer
do hotelu, zakwaterowanie, kolacja powitalna. Nocleg
w Nowym Jorku.
Dzień 2: NOWY JORK (Ś, K)
		Śniadanie w hotelu, przedpołudniowe zwiedzanie
Dolnego Manhattanu, które rozpoczniemy wjazdem
na Empire State Building, następnie wizyta w Memorial 9/11, oraz kontynuacja zwiedzania Dolnego Manhattanu, podczas którego zawitamy na Wall Street,
zobaczymy giełdę nowojorską, oraz dzielnice takie
jak Soho, Little Italy czy Chinatown. Po południu czas
wolny na zakupy w wielkim mieście. Kolacja w lokalnej
restauracji. Nocleg w Nowym Jorku.

Cena: 3 300 PLN + 2 585 USD*
I rata – 2 300 PLN – w momencie zgłoszenia
II rata – 2 585 USD – do 20 III 2013 r.
*Przeliczone na złotówki po kursie sprzedaży USD z dnia
wpłaty według Banku BPH.
III rata – 1 000 PLN – do 10 IV 2013 r.
PROPONOWANE HOTELE:
NOWY JORK (Manhattan) - Milford Plaza*** (lub podobny), NOWY JORK (poza Manhattanem) – Holiday Inn Express Brooklyn*** (lub podobny)
NIAGARA – Four Points by Sheraton Niagara Falls ***
(lub podobny)
Cena zawiera:
– przelot bezpośredni liniami PLL LOT na trasie Warszawa – Nowy Jork – Warszawa,
– transfer lotnisko-hotel-lotnisko,
– transfer autokarem na zakupy w outletach,
– 7-dniowy karnet na metro (podczas zwiedzania Nowego Jorku przejazdy metrem),
– zakwaterowanie w hotelach*** ze śniadaniami – pokoje 2-os.,
– kolacje zgodnie z programem (3-dania: przekąska, danie główne, deser, 2 napoje bezalkoholowe/os.),
– wyjazd do outletów (ok. 8h),
– wycieczkę autokarową nad Wodospad Niagara,

Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.
– zwiedzanie wg programu,
– obsługę lokalnego polskojęzycznego przewodnika-opiekuna podczas całego pobytu w USA (przewodnik
będzie czekał na grupę po przylocie w Nowym Jorku
i będzie towarzyszył grupie aż do momentu wylotu
z Nowego Jorku),
– bilety wstępu do wymienionych obiektów w programie,
– ubezpieczenie NNW, KL i bagażu,
– specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.
Cena nie zawiera:
– wizy do USA (160 USD/os.) i pośrednictwa wizowego
(50/os.),
– innych świadczeń niż wymienione powyżej oraz wydatków natury osobistej (napiwki, telefon w hotelu,
mini bar, room-service),
– pozostałych napojów do posiłków (poza wymienionymi w programie),
– wycieczek i atrakcji wymienionych w programie jako
opcjonalne.

Zgłoszenia:
IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, 506 097 598,
tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 2 300 PLN
w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Nowy Jork".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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Chiny

Wizyta na Wystawie Stomatologicznej w Pekinie
Termin: 29 V – 10 VI 2013
Dzień 1: WYLOT Z WARSZAWY

piennych wzniesień czy wieczorny spektakl „Impresja
z Yangshuo” – wspaniałe przedstawienie na wodzie
z udziałem setek artystów, autorstwa Zhang Yimou,
twórcy m.in. ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie w 2008 r. Kolacja. Nocleg w Yangshuo.

		 Zbiórka w hali odlotów Lotniska Chopina w Warszawie. Przelot do Hongkongu z przesiadką w jednym
z portów lotniczych.

km w 5,5 godziny. Linia została otwarta pod koniec
2012 roku). Po przyjeździe do Pekinu wizyta na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen). Przejażdżka rikszami po hutongach – najstarszej części
Pekinu. Wieczorem kolacja z degustacją kaczki po
pekińsku. Nocleg w Pekinie.

Dzień 2: HONGKONG

Dzień 6: YANGSHUO / LONGSHENG

		 Przylot do Hongkongu. Transfer do hotelu. Zwiedzanie dzielnicy Kowloon. Spacer Aleją Gwiazd i oglądanie wieczornej panoramy miasta. Kolacja. Nocleg
w Hongkongu.

		 Śniadanie w hotelu. Przejazd do Longsheng – wioski
mniejszości etnicznych Regionu Autonomicznego
Guangxi. Okolice Longsheng słyną z urzekającego
krajobrazu wzgórz pokrytych tarasami pól ryżowych.
W wiosce można poznać tradycyjną zabudowę oraz
styl życia mniejszości Dong, Zhuang, Miao i Yao. Kolacja. Nocleg w guesthousie na tarasach ryżowych
(dojście pieszo 45 min.).

		 Śniadanie w hotelu. Transfer na targi. Kolacja w hotelu. Nocleg w Pekinie.

Dzień 7: LONGSHENG / GUILIN / XI’AN

Dzień 11: PEKIN

		Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Guilin Przelot do
Xi’an. Spacer po XIV-wiecznych murach miejskich.
Kolacja. Nocleg w Xi’an.

		 Śniadanie w hotelu. Całodniowa wycieczka poza miasto. W programie wizyta na Wielkim Murze, zwiedzanie jednego z grobowców cesarzy dynastii Ming oraz
spacer Aleją Duchów, zwaną też Drogą Kamiennych
Postaci. Wizyta w fabryce cloisonne, charakterystycznej dla Pekinu ceramiki. Przejazd obok obiektów olimpijskich. Kolacja. Fakultatywnie Opera Pekińska (cena
około 10 usd/os). Nocleg w Pekinie.

Dzień 3: HONGKONG
		 Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta (wyspa Hongkong). Wjazd na wzgórze Wiktorii, skąd rozpościera się
widok na miasto i port. Wizyta na bazarze Stanleya
i w Aberdeen – „pływającej osadzie”. Fakultatywnie
rejs sampanem. Przejazd południowym wybrzeżem
wyspy Hongkong daje możliwość podziwiania widoków m.in. na zatokę Repulse. Czas wolny. Kolacja.
Nocleg w Hongkongu.
Dzień 4: HONGKONG / GUILIN
		 Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot do
Guilin, uważanego za najpiękniej położone miasto
Chin. Zwiedzanie jaskini Trzcinowego Fletu, która słynie z bajecznie podświetlanych stalaktytów i stalagmitów. Wizyta w jednym z parków miejskich, z których
słynie Guilin. Kolacja. Nocleg w Guilin.
Dzień 5: GUILIN /
REJS PO RZECE LI / YANGSHUO
		Śniadanie w hotelu. Wycieczka statkiem po rzece
Li do miejscowości Yangshuo. Trasa wiedzie wśród
malowniczych wapiennych wzgórz o fantazyjnych
kształtach, których szczyty odbijają się w wodzie.
Lunch na statku. Spacer po Yangshuo. Czas wolny
w Yangshuo stwarza możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, takich jak np. przejażdżka
po okolicy w przepięknej scenerii pól ryżowych i wa-

Dzień 8: XI’AN
		 Śniadanie w hotelu. Wyjazd na całodniowe zwiedzanie. Przejazd do muzeum Armii Terakotowej, pochodzącej z III w.p.n.e. Zwiedzanie zakładu, gdzie wykonuje się kopie żołnierzy armii terakotowej i gdzie można
poznać tajemnice powstawania terakotowych figur.
Oglądanie Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi wzniesionej
w VII w. – symbolu miasta. Wizyta w dzielnicy muzułmańskiej i w pochodzącym z XIV w. Wielkim Meczecie – miejscach przenikania się kultury islamu i tradycji chińskiej. Uroczysta kolacja: bankiet pierożkowy
– degustacja kilkunastu rodzajów pierogów chińskich.
Wieczorem przedstawienie „Muzyka i taniec z czasów
dynastii Tang”. Nocleg w Xi’an.
Dzień 9: XI’AN / PEKIN
		Śniadanie w hotelu. Przejazd super szybkim pociągiem do Pekinu (tzw. bullet train, jedzie ze średnią
prędkością około 300 km/h i pokonuje dystans 1200

Dzień 10: PEKIN / DZIEŃ TARGOWY

Dzień 12: PEKIN
		 Śniadanie w hotelu. Całodniowa wycieczka poza miasto. W programie wizyta na Wielkim Murze, zwiedzanie jednego z grobowców cesarzy dynastii Ming oraz
spacer Aleją Duchów, zwaną też Drogą Kamiennych
Postaci. Wizyta w fabryce cloisonne, charakterystycznej dla Pekinu ceramiki. Przejazd obok obiektów olimpijskich. Kolacja. Fakultatywnie Opera Pekińska (cena
około 10 usd/os). Nocleg w Pekinie.
Dzień 13: PEKIN
		 Transfer na lotnisko. Wylot z Pekinu.
Program jest ramowy, kolejność może ulec zmianie.

Cena: 4 970 PLN + 1 850 USD*
I rata – 2 970 PLN - w momencie zgłoszenia
II rata – 1 850 USD - do 10 III 2013 r.
III rata – 2 000 PLN - do 10 IV 2013 r.
*USD przeliczone po kursie sprzedaży Banku PKO S.A.
z dnia wpłaty.

Wyjazd stanowi koszt uzyskania przychodu.
– opłaty lotniskowe,
– specjalistyczne szkolenie dla lekarzy stomatologów.

Cena zawiera:
– przelot na trasie Warszawa – Hongkong; Pekin – Warszawa z międzylądowaniem w jednym z portów lotniczych,
– przeloty wewnętrzne na trasie Hongkong - Guilin –
Xi’an,
– przejazd super szybkim pociągiem na trasie Xi’an – Pekin,
– przejazdy autokarami wg programu,
– zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. (W przypadku braku możliwości
zakwaterowania w pokoju dwuosobowym uczestnik/
singiel szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym
w wysokości 390 USD), w Longsheng nocleg w guesthousie,
– bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie,
– opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych przewodników,
– posiłki wymienione w programie wraz z jedną szklanką
napoju bezalkoholowego do lunchu i kolacji,
– ubezpieczenie KL, NNW i bagażu,
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Cena nie zawiera:
–
–
–
–

dodatkowych napojów do posiłków,
usług bagażowych w hotelach,
wizy chińskiej (opłata konsularna 220 PLN/os),
napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców
(40 USD/os. płatne w Chinach),
– udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie
objętych programem zwiedzania,
– ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie,
– usług tragarzy na dworcach kolejowych oraz lotniskach.

zacją lokalną,
– w wyjątkowych sytuacjach biuro zastrzega sobie
prawo do zmiany podanych hoteli na inne o takim
samym lub wyższym standardzie,
– cena może ulec zmianie przed podpisaniem umowy
w przypadku zmian cen w Chinach, zmiany kursu yuana, wzrostu cen biletów lotniczych, zmian w programie,
– cena imprezy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL) i pomoc w podróży (assistance) do 20.000 EUR, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 2.500 EUR oraz kosztów utraty lub
opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 250
EUR.

UWAGA!

Zgłoszenia:

– w celu uzyskania wizy chińskiej paszport musi być
ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z Chin
oraz posiadać co najmniej jedną wolną stronę na
wizę. Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy: wypełniony wniosek wizowy, 1 kolorowe, biometryczne
zdjęcie, paszport, należy dostarczyć do biura najpóźniej 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem imprezy,
– podana standaryzacja hoteli jest kategory-

IDF Sp. z o.o.
tel.: 22 868 36 93, 506 097 598,
tel./fax: 22 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty: 2 970 PLN
w momencie zgłoszenia na konto:
IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem: „Szkolenie Chiny".
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Jesteś kreatywna?
Lubisz tańczyć boso?

Chcesz, aby Twój facet był romantyczny?
Jeśli tak, to jesteś już gotowa na używanie pasty SUPERSMILE.
SUPERSMILE to najnowocześniejsza pasta do zębów na świecie!
SUPERSMILE - pasta do zębów dla Kobiet...
www.dobrapasta.pl
www.atosmm.com.pl
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