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Wywiad

Patryk Mikiciuk:
Oprócz nawigacji
włączmy też myślenie 

Polacy walczyli 
o Arnhem

Przegląd 
holenderskich 
ubezpieczalni

Reklama

Czy tak do końca? Problem
bezrobocia w Holandii po-
woli staje się coraz poważ-
niejszy i zaczyna dotykać
coraz szerszej rzeszy oby-
wateli pomimo, iż w dal-
szym ciągu wskaźnik braku
zatrudnienia pozostaje jed-
nym z najniższych w całej
UE. Wg badań Eurostatu
w roku 2011 procent osób
pozostających bez zatrud-
nienia wynosił ok 4.4 %.

Według poczytnego dzien-
nika „Het Financieele Dag-
blad” model państwa opie-
kuńczego powinien zacząć
ewoluować w taki sposób, aby
sprostać przyszłym wyzwa-
niom rynkowym. Jeden z so-
cjologów niderlandzkich z Uni-
wersytetu Erasmusa w Rotter-
damie – Godfried Engbersen
podaje przykładowe rozwiąza-
nie: tworzenie subsydiowa-
nych miejsc pracy dla mło-
dych bezrobotnych, zwiększe-
nie poziomu zbiorowych ubez-
pieczeń oraz przede wszyst-
kim wyposażenie władz gmin-
nych i samorządowych
w większe prerogatywy praw-

ne w taki sposób, by te mogły
odsyłać bezrobotnych Pola-
ków i Bułgarów z powrotem
do kraju.

Z początkiem tego roku Mi-
nister ds. Społecznych Henk
Kamp wyraził zaniepokojenie
w stosunku do liczby imigran-

tów z Europy Wschodniej, któ-
rzy pobierają w Holandii zasi-
łek dla bezrobotnych. Bli-
sko 12.000 Europejczyków za-
mieszkujących Niderlandy
otrzymuje wsparcie od pań-
stwa z tytułu bezrobocia, w tym
około 8 tys. tych z Europy Środ-

kowo-Wschodniej. Według mi-
nistra Kampa Holandia stała
się dla imigrantów atrakcyjna
pod względem wysokości tych
kwot.

Wielką burzę wywołała
nadana w drugiej połowie
stycznia audycja radiowa „Wy-

rzućmy Polaków bez pracy
z kraju”, w której prowadzący
Joost Eerdemans – nota bene
były członek partii populisty Pi-
ma Fortuyna – wezwał rząd ho-
lenderski do wydalania z kraju
Polaków bez zatrudnienia,
traktując ich jako niepożąda-
nych imigrantów. 

Daleka od obiektywizmu
dziennikarskiego tendencyjna
dyskusja sprowadziła się
do wniosku, iż spośród wszyst-
kich grup narodowych to wła-
śnie Polacy stanowią główne
źródło finansowych problemów
Królestwa. Głos ów wpisuje się
w ogólną tendencję myślową
w dobie kryzysu oraz fale anty-
imigranckie i antypolskie,
gdzie do niesławnej strony „do-
nosowej” PVV dołączają coraz
liczniejsze głosy zwykłych oby-
wateli szukających winnych
za zły stan kasy państwowej,
spadek dobrobytu oraz ogólne
pogorszenie poziomu życia. 

Główna obawa społeczna
ogniskuje się wokół problemu
nowych imigrantów, zwłasz-
cza tzw. pracowników tym-
czasowych oraz zmian w pra-
wie pracy. 
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Holendrzy chcą uniknąć sy-

tuacji, w której pracownik se-
zonowy po utraceniu pracy po-
zostaje na garnuszku państwa.

Jednakże badania doty-
czące wspomnianej grupy
przeprowadzone przez Uni-
wersytet Erazma w Rotter-
damie przeczą tym oba-

wom. Stopa bezrobocia po-
śród pracowników tymcza-
sowych wynosi raptem 5%.
Wyższy procent osób pozo-
stających bez zatrudnienia

jest wśród osób mieszkają-
cych w kraju na stałe.

Pytani o opinie w tej kwestii
Polacy mówią jednogłośnie
– Skandal!

„Ciężko pracujemy, wyko-
nujemy czynności, na jakie
przeciętny Holender by się nie
zgodził i to za niższą stawkę.
Dlaczego zatem odmawia się
nam praw pracowniczych?”
– mówią zainteresowani.

Sytuacja komplikuje się co-
raz bardziej, albowiem Holen-
drzy zarzucają Polakom, iż
stanowią tanią siłę roboczą
– tak tanią, iż zaniża się ogól-
na wartość pracy w Niderlan-
dach, przez co rodzimi miesz-
kańcy tracą zatrudnienie, jed-
nocześnie odmawiając wyko-
nywania czynności pośledniej-
szych i gorzej płatnych. 

Problem narasta i prędzej
czy później państwo będzie
musiało wprowadzić nowe re-
gulacje w tym zakresie. Pozo-
staje otwarte pytanie – jak
wpłynie to na Polaków pracu-
jących i mieszkających w Ho-
landii?

MONIKA SZREMSKA

JJaakkaa  jjeesstt  wwaasszzaa  ooppiinniiaa??  
PPooddzziieellcciiee  ssiięę  zz nnaammii  
nnaa rreeddaakkccjjaa@@ggoonniieeccppoollsskkii..nnll
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Wakacje to najlepszy czas
na długie podróże. Czy jed-
nak warto wybrać się
za granicę samochodem?
Jeżeli tak, to czy koniecz-
nie musi być to nowy,
sprawdzony model? Na te
pytania, w rozmowie z PAP
Life, odpowiada dzienni-
karz motoryzacyjny Patryk
Mikiciuk.

PPAAPP  LLiiffee::  –– NNaa ccoo  zzwwrróócciićć
uuwwaaggęę  ww ssaammoocchhooddzziiee
pprrzzeedd ddłłuuggąą,,  wwaakkaaccyyjjnnąą  ppoo--
ddrróóżżąą??

PPaattrryykk  MMiikkiicciiuukk:: – Najważ-
niejsze jest to, by zadbać
o stan hamulców i opon. Na-
wet, jeżeli opony nie są zużyte,
trzeba sprawdzić czy nie są
stare, ponieważ mogą mieć
już inne właściwości jezdne.
Ważne jest także to, aby zapo-
znać się z normami i przepisa-
mi, które obowiązują w kra-
jach, do których jedziemy.
Warto także wziąć ze sobą na-
wigację.

PPAAPP  LLiiffee::  –– MMoożżnnaa  uuffaaćć
GGPPSS--oomm??

PP.. MM..:: – Absolutnie nie moż-
na ufać nawigacji w 100 pro-
centach. To są tylko kompu-
terki, które pokazują punkt
położenia. Nie wszystkie mają
aktualizację i często prowa-
dzą nas dłuższymi trasami.
Oprócz nawigacji trzeba włą-
czyć także myślenie.

PPAAPP  LLiiffee::  –– WWsszzyyssttkkiiee  ssaa--
mmoocchhooddyy  nnaaddaajjąą  ssiięę  nnaa ddłłuu--
ggiiee,,  wwaakkaaccyyjjnnee  ttrraassyy??

PP.. MM..:: – Jestem zwolenni-
kiem tezy, że na wakacje moż-
na jeździć wszystkim. Znam

osoby, które na wakacje jeź-
dziły na motorowerach, skute-
rach, rowerach, a także jecha-
ły swoimi najlepszymi, naj-
droższymi samochodami. Wa-
kacje są po to, aby pozwolić
sobie na odrobinę szaleń-
stwa. Najfajniejsze wakacje
są wtedy, gdy wyjeżdża się
prawdziwym wynalazkiem.

PPAAPP  LLiiffee::  –– JJaakkaa  ppaannuujjee
mmooddaa??  PPooppuullaarrnnee  ssąą  tteerraazz  ssaa--
mmoocchhooddyy  nnoowwoocczzeessnnee  cczzyy  oolldd--
sscchhoooolloowwee??

PP.. MM..:: – Zawsze była moda
na nowoczesność. Na najnow-
sze technologie, najnowsze

samochody. Natomiast w Pol-
sce pojawia się teraz moda
na prawdziwą klasykę, czyli
coś, co już dawno istnieje
w Wielkiej Brytanii, czy we
Francji. Gdy wsiada się do sta-
rego samochodu, nie ma zna-
czenia czy jest to stare sporto-
we BMW czy polski Fiat 125P,
to świat widziany zza tych
szyb wygląda zupełnie ina-
czej.

PPAAPP  LLiiffee::  –– TTaakkiimm  FFiiaatteemm
mmoożżnnaa  jjeesszzcczzee  ppoojjeecchhaaćć  ww ddaa--
lleekkąą  ppooddrróóżż??

PP.. MM..::  – Oczywiście! Znam
ludzi, którzy jeżdżą takimi sa-

mochodami rekreacyjnie.
Jeżdżą np. na wakacje
w Bieszczady, albo odnajdują
drogi swojego dzieciństwa
i np. odwiedzają Złote Piaski
w Bułgarii. Jadą tam starym
Wartburgiem albo Traban-
tem, tak jak robiło się to 30
lat temu. To jest sposób
na świetną przygodę.

PPAAPP  LLiiffee::  –– PPooddcczzaass  ttaakkiieejj
ddrrooggii  cczzęęssttoo  nnaappoottyykkaa  ssiięę  aauu--
ttoossttooppoowwiicczzóóww..  PPooddwwoozziićć  iicchh
cczzyy  nniiee??

PP.. MM..:: – To jest bardzo indy-
widualna sprawa. W ostatnich
latach autostopowicze stracili
na wartości. Natomiast
w PRL-u byli mile widziani.
Władza rozdawała nawet spe-
cjalne karteczki, które kierow-
cy zbierali od autostopowi-
czów, żeby później otrzymać
specjalne zniżki i przywileje.
W tamtych czasach samocho-
dy były prawie niedostępne,
dlatego autostopowicze byli
bardzo częstym zjawiskiem.
Dziś wygląda to inaczej i na-
prawdę każdym sam musi
zdecydować, czy ich podwo-
zić.

Patryk Mikiciuk – absol-
went prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Jest kolek-
cjonerem i jednym z animato-
rów działalności Muzeum Mo-
toryzacji i Techniki w podwar-
szawskich Otrębusach. Jest
dziennikarzem TVN Turbo.
Na antenie tej stacji opowiada
o samochodach m.in. w ta-
kich programach jak „Legen-
dy motoryzacji” i „Legendy
PRL”.

ROZMAWIAŁA: DOMINIKA GWIT

(PAP LIFE)

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Patryk Mikiciuk: Oprócz nawigacji
włączmy też myślenie 

� KKoonnssuullttaanntt  ddss..  rreekkrruuttaaccjjii
ww AAmmsstteellvveeeenn::  obowiązki: od-
powiedzialność za prawidłową
realizację procesów rekrutacji
w oddziale i działań z tym zwią-
zanych; wymagania: dobra
znajomość języka niderlandz-
kiego, język angielski bądź nie-
miecki mile widziany. CV i list
motywacyjny: vacatures@OT-
TOworkforce.eu, w temacie po-
dając nazwę stanowiska.
� KKoonnssuullttaanntt  IInnhhoouussee  WW WWee--
ssttllaanndd..  OObboowwiiąązzkkii:: odpowie-
dzialność za sprawy codzienne
na terenie zakładu klienta; wy-
magania: komunikatywna
znajomość języka holender-
skiego i angielskiego bądź nie-
mieckiego, język polski mile
widziany. CV i list motywacyj-
ny: vacatures@OTTOworkfor-
ce.eu, w temacie podając na-
zwę stanowiska.
� KKIIEERROOWWCCAA  CCEE  ww EEiinnddhhoovveenn
ii DDeeuurrnnee..  OObboowwiiąązzkkii:: prowa-
dzenie samochodu ciężarowe-
go, załadunek, rozładunek
i przewożenie towarów. Wyma-
gania: dyspozycyjność od koń-
ca sierpnia na min. 6 mięsię-
cy, dobra znajomość języka
angielskiego lub niemieckie-
go, doświadczenie jako kie-
rowca. Zadzwoń: Tilburg
0031 886886350, Ven-

ray 0031 478529977, Den
Haag 0031 703633927, Am-
stelveen 0031 204701513;
cv: jobs@ottoworkforce.eu.
� OORRDDEERR  PPIICCKKEERR  ww WWaaaallwwiijjkk..
OObboowwiiąązzkkii:: wprowadzanie za-
mówień do systemu, przygo-
towywanie i zbieranie zamó-
wień, prace ze skanerem, ob-
sługa wózka EPT. Wymagania:
dyspozycyjność do pracy
na min 6 miesięcy, dobra
znajomość języka angielskie-
go, niemieckiego bądź holen-
derskiego. Zadzwoń: Ven-
ray 0031 478529977, Den
Haag 0031 703633927, Am-
stelveen 0031 204701513,
Tilburg 0031 886886350;
cv: jobs@ottoworkforce.eu. 
� OOPPEERRAATTOORR  WWÓÓZZKKAA  WWIIDDŁŁOO--
WWEEGGOO  ww EEiinnddhhoovveenn..  OObboowwiiąązz--
kkii::  zbieranie towarów za po-
mocą wózka zgodnie z zamó-
wieniem, załadunek i rozładu-
nek towarów, prawidłowe ich
przewożenie we wskazane
miejsce; wymagania: znajo-
mość języka angielskiego nie-
mieckiego bądź holenderskie-
go. Zadzwoń: Venray
0031 478529977, Den Ha-
ag 0031 703633927, Amste-
lveen 0031 204701513, Til-
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ottoworkforce.eu.

� Transport – oferuję:
SPEED TRAVEL międzynaro-
dowy transport osób Holan-
dia – Wrocław Opole Katowi-
ce Częstochowa Łódź Kielce
Skarżysko Kamienna Radom
Lublin tel.+48668799633
www.speed-travel.pl 
� Nauka: SZKOŁA JĘZYKO-
WA JO-POL, KURSY, TŁUMA-
CZENIA; NOWOŚĆ: KURS
„JAK SZUKAĆ PRACY?”; NE-
DERLANDS VOOR POLEN;
tel. 0031-(0) 6-15693669;
E-mail<info@neder landsle-
ren.pl>; http://www.neder-
landsleren.pl/
� Usługi – inne: Jak od-
kładać na emeryturę w Unii?
Agent PZU Zycie S.A. w Ha-
dze oferuje: możliwość od-
kładania na emer yturę
za granicą, ubezpieczenie
terminowe indywidualne
i dla rodzin, ubezpieczenia
kapitałowe na życie i doży-
cie, ubezpieczenia z fundu-
szem inwestycyjnym, polisy
posagowe dla dzieci. Ubez-
pieczenia działają na całym
świecie! U nas załatwisz
wszystko po polsku. Zapra-
szamy! Kontakt :
Tel.+31 620 790 800,
+31 642 471 051 Pośred-
nictwo Finansowe, Kraków.
� Prawnicy: KANCELARIA
ADWOKACKA Aleksandra No-
wak. Kancelaria Adwokacka
adwokat Aleksandra Nowak
oferuje wszechstronną po-
moc prawną osobom fizycz-
nym oraz podmiotom prowa-
dzącym działalność gospo-
darczą. Rozwody, alimenty,

spadki, darowizny, pisanie
pism procesowych,, sporzą-
dzanie apelacji i kasacji, wy-
stępowanie w postępowaniu
egzekucyjnym oraz windyka-
cja roszczeń, udzielanie po-
rad i konsultacji prawnych,
spor ządzanie eksper tyz
i opinii prawnych oraz wiele
innych w zależności od indy-
widualnych potrzeb klienta.
Kontakt: Kancelaria Adwo-
kacka, adw. Aleksandra No-
wak, ul. Reymon-
ta 28/13, 45-072 Opole,
tel./fax: +48 77 453 98 02,
tel. kom.:
+48 503 911 471.
� Zdrowie i uroda: Witam
serdecznie. Jestem polskim
tatuatorem z wieloletnim do-
świadczeniem-mam do za-
oferowania wykonanie
w ster ylnych warunkach
w pełni profesjonalnego ta-
tuażu. Mieszkam w Rotter-
damie. Realistyczne tatuaże
(3D), por trety, covery, bio-
mechanika i inne. Więcej
zdjęć na www.aerograffiti.pl;
Piotr tel. 0685632305,
gg: 9966438, email: ptr.kwie-
cien@gmail.comWitam
� Praca-szukam: Szu-
kam pr acy na terenie Den
H a a g  d o ś w i a d c z e n i e
na terenie Holandi i  -pr aca
p r z y O r c h i d e i i .  D o ś w i a d -
czenie w Polsce- Księgo-
wo ś ć ,  O b s ł u g a  K l i e n t a .
Kur sy :  Kosmet yczny,  Kur s
b a r m a n - ke l n e r  p o t w i e r -
dzone cer t yf ikat ami.  Zna-
j o m o ś ć  j ę z y k a  a n g i e l s k i
Tel : 0687278958

FOT. STOCK. XCHNG / SOFIA VIEIRA

FOT. MICHAL ZACHARZEWSKI, SXC

OGŁOSZENIA DROBNE
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Wiele jest śladów walk pol-
skich żołnierzy o wyzwole-
nie Holandii w cza-
sie II wojny światowej. Jed-
nym z nich jest cmentarz
wojskowy w Arnhem
Oosterbeek.

Plutonowy Kossakowski już
trzeci dzień czekał na rozkaz
wylotu. Część brygady już dwa
dni temu poleciała na front.
Pogoda była fatalna, padał
deszcz i była mgła. Piloci star-
towali i lądowali po omacku.
Wiele maszyn nie wracało,
a ci co wracali, opowiadali
o holenderskim piekle. Nie
wiadomo co lepsze – czy już
polecieć, czy czekać w nie-
pewności. W końcu czwarte-

go dnia pluton Kossakowskie-
go został załadowany do sa-
molotu transportowego. Szko-
lenie jakie przeszli w Szkocji
– skoki z wieży spadochrono-
wej – to nie prawdziwa akcja.
A tutaj za oknem samolotu
mleko, widoczność żadna.
Nad kanałem La Manche
jeszcze gorzej, jeśli w ogóle
gorzej być mogło. Mieli lecieć
nad Warszawę, aby pomóc
walczącym powstańcom. 

Dostali rozkaz uchwycić
przyczółek i most na Renie
w okolicy nieznanego nikomu
Arnhem. Radiotelegrafista-
-nawigator zameldował, że już
są nad rzeką. Samolot zato-
czył krąg i zaczęli skakać. Bia-
łe czasze spadochronów po-

kryły sine niebo. Niemieckie
działka przeciwlotnicze i kara-
biny maszynowe otwarły
ogień. Niemcy byli przygoto-
wani na kolejny desant.
Pierwsi spadochroniarze ginę-
li już w powietrzu. Ci co dotar-
li na ziemię zorientowali się,
że są 10km od Arnhem
w miejscowości Driel. Nie mo-
gli odnaleźć promu do prze-
prawy przez Ren. Zasypał ich
grad pocisków tym razem ar-
tylerii naziemnej. Jak spod
ziemi zaczęły pojawiać się
niemieckie czołgi. Zostali
okrążeni, lekka broń spado-
chroniarzy na niewiele się
zdała w starciu z doskonale
uzbrojonym nieprzyjacielem,
a posiłki nie nadchodziły. 

Oddziały angielskie miały
własne kłopoty. Anglicy,
po ciężkich walkach ulicz-
nych, musieli wycofać się
z Arnhem i również bronić
się w okrążeniu. Polacy nie
mieli złudzeń – koniec był
kwestią czasu i ilości amuni-
cji. Pancerny pierścień nie-
mieckich tygrysów zacie-
śniał się… Zamiast walczyć
o Polskę, przyszło im zginać
z dala od ojczystego kraju,
na ziemi holenderskiej, tak
jak było napisane na sztan-
darze brygady: „za wolność
naszą i waszą”.

Tak mogły zapewne prze-
biegać wydarzenia 17-24
września 1944 roku, w dniach
ostatnich walk plutonowego

Kossakowskiego i pozostałych
polskich spadochroniarzy. Żoł-
nierze 1 Samodzielnej Bryga-
dy Spadochronowej pod do-
wództwem gen. Sosabowskie-
go brali udział w największej
operacji powietrzno-desanto-

wej II wojny światowej
pod kryptonimem Market-Gar-
den. Wielu z nich poległo i są
pochowani na cmentarzu woj-
skowym w Arnhem Oosterbe-
ek. Cześć ich pamięci!

TEKST/FOT. TOMASZ RADZIWIŁŁ

Polacy walczyli o Arnhem
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Kolejny akt nieufności
przeciwko naszym roda-
kom. Tym razem Partia
na rzecz Zwierząt z Flevo-
land zamierza oprotesto-
wać specjalnie budowany
hotel pracowniczy w miej-
scowości Zeewolde. Człon-
kowie Dierenpartij oba-
wiają się, iż potencjalnie
mieszkający tam Polacy
spowodują spustoszenie
w otoczeniu, zaśmiecając
okolicę i poławiając ryby
bez opamiętania. 

Z tego też powodu PvdD po-
stuluje za wprowadzeniem za-
kazu połowów w kanałach
wokół planowanego obiektu.

Nie chcąc czekać, aż hotel
zostanie wybudowany, jedna
z działaczek Melissa Bax po-
stuluje, aby wszystkie regula-
cje wprowadzić jeszcze
przed rozpoczęciem inwesty-
cji. Bax obawia się także
o kaczki z okolicy wokół pla-

nowanej budowy sugerując, iż
zwierzęta te są „równie popu-
larne” wśród Polaków.

W prowadzonej wśród czy-
telników przez magazyn „Sp!

ts” sondzie internetowej
aż 78% respondentów zgodzi-
ło się z postulatami i obawa-
mi PvdD, a zaledwie 28 % py-
tanych stwierdziło, iż obawy

są niepoważne, a każdemu
należy się odrobina godziwej
rozrywki, np. w postaci węd-
kowania.

MONIKA SZREMSKA

� Berberisstraat, Haga.
Mieszkanie (110m2) z tara-
sem, 3 pokoje. Centralne
ogrzewanie. Plastikowe okna,
panele. Kuchnia i łazienka wy-
posażona w aparaturę (pralka,
suszarka, lodówka, kuchenka,
piekarnik). Umeblowane. Od 1
sierpnia na 6msc. Czynsz
euro 1150,- excl. G/L/W;
borg-1,5msc, maklerskie
– 1msc + 19BTW. Elegance
House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Vreeswijkstraat, Haga.
Mieszkanie (80m2) z balko-
nem 3/4 pokoje, umeblowa-
ne i wyremontowane. Central-
ne ogrzewanie, panele. Pięk-
na kuchnia!! Osobna łazienka
z wanną oraz pralką! OD ZA-
RAZ. Czynsz? 750,- excl.
G/L/W; borg- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Roerstraat, Haga. Do wyna-
jecia/kupienia luxusowe 2-pie-
trowe mieszkanie (70m2) z ta-
rasem i ogrodem, 2 pokoje. No-
wa kuchnia, nowoczesna ła-
zienka. Centralne ogrzewanie,
panele. Plastikowe okna. OD
ZARAZ. Czynsz euro 900,- excl.
G/W/L; Kupno euro 199.000,-
; borg- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;

tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Plassingel, Rotterdam. Do wy-
najecia/kupienia luxusowe 3-
pietrowe mieszkanie (120m2)
z balkonem i ogrodem, 5 pokoi.
Wyposażona kuchnia, centralne
ogrzewanie, panele. Plastikowe
okna. OD ZARAZ. Czynsz
euro 1000,- excl. G/W/L; kupno
euro 209.000,-; borg- 1msc;
maklerskie1msc+19%BTW. Ele-
gance House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Paulus Potterstraat, Schie-
dam. Wynajmę nowoczesny 2-
poziomowy dom z tarasem, 6
pokoi. Centralne ogrzewanie
oraz podłogowe. Plastikowe
okna. Luxusowa kuchnia i ła-
zienka. OD ZARAZ. Czynsz
euro 1100,- excl. G/L/W; borg
euro 2200,-; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Kenaustraat, Haga. Miesz-
kanie (60m2) z ogrodem, 2/3
pokoje. Centralne ogrzewanie,
panele. Wyposażona kuchnia.
Mieszkanie jest częściowo
umeblowane. OD ZARAZ.
Czynsz euro 695,- excl.
G/L/W; borg- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;

tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071
� Cartesiusstraat, Haga. Po-
kój o wymia-
rach 4.70x3.28m2 z wyjściem
na ogród. Do wynajecia od za-
raz. Czynsz euro 350,- incl.
G/L/W/ internet, TV; borg-
- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Weimarstraat, Haga. Miesz-
kanie 3 pokojowe. Oddziel-
na kuchnia wyposażona. Cen-
tralne ogrzewanie, panele.
Plastikowe okna. Od 1 wrze-
śnia. Czynsz euro 695,- excl.
G/W/L; borg- 1,5msc; ma-
klerskie 1msc+19%BTW. Ele-
gance House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Weimarstraat, Haga; 2-po-
kojowe mieszkanie na podda-
szu. Otwarta kuchnia; Posiada
centralne ogrzewanie, panele,
plastikowe okna. Od 1 wrze-
śnia. Dla 1 osoby. Czynsz
euro 675,- incl. G/W/L /Tv/In-
ternet; borg- 1,5msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-

ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Regentesselaan, Haga.
Do wynajęcia mieszkanie
na trzecim piętrze, 3 pokoje.
Otwarta kuchnia. Centralne
ogrzewanie, plastikowe okna,
panele. Wszystko NOWE.
Od zaraz. Czynsz euro 775,-
excl. G/W/L, incl. Int/Tv; borg-
- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Honthorststraat, Haga. Do wy-
najęcia pokój o wymia-
rach 4x6 m. Mieszkanie dzielone
z dwoma innymi osobami. W po-
koju znajduje się łóżko. OD ZA-
RAZ. Czynsz euro 475,- incl.
G/L/W/ internet, TV; borg-

- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegance
House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Amperestraat, Haga. Miesz-
kanie (80m2) na pierwszym
piętrze, 2 pokoje. Umeblowa-
ne. Oddzielnie kuchnia. Cen-
tralne ogrzewanie, plastikowe
okna. Od 1 sierpnia. Czynsz
euro 800,- incl. G/W/L; borg-
- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Le-
na – pol. i ang.);
tel. 0707 110 229 (biuro
– ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Apeldoornselaan, Haga. Lu-
xusowe mieszkanie (125m2) 4-

pokojowe, dostepne dla 5-6
osób (2-3 pary). Prywatne miej-
sce parkingowe. Od zaraz.
Czynsz euro 1450,- excl.
G/L/W; borg- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegance
House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 
� Vierhoutenstraat, Haga.
Mieszkanie (70m2) ma 3 poko-
je. Oddzielna, piękna w pełni
wyposażona kuchnia. Central-
ne ogrzewanie, plastikowe
okna. Czynsz euro 800,- excl.
G/W/L; borg- 1msc; makler-
skie 1msc+19%BTW. Elegan-
ce House, Zichtenburgla-
an 31, 2544 EA Den Haag;
tel. 0616 152 409 (Lena – pol.
i ang.); tel. 0707 110 229 (biu-
ro – ang. i ned.); e-mail: elegan-
c e . h o u s e @ l i v e . n l ;
KvK 24481071 

Dierenpartij przeciwko Polakom

FOT. STOCK. XCHNG / CHRISTOPHER GLASE

Ogłoszenia – domy/mieszkania/pokoje

Reklama



Mieszkasz lub pracujesz
w Holandii? Masz obowią-
zek wykupienia holender-
skiego ubezpieczenia. 

W Niderlandach obowiąz-
kiem posiadania ubezpiecze-
nia jest obciążona każda oso-
ba, która jest zameldowana
na terenie Holandii oraz każ-
dy, kto podejmuje pracę w Ho-
landii lub przebywa na jej tery-
torium. Niespełnienie tego
wymogu może wiązać się
z nałożeniem kary grzywny
przez holenderską instytucję
CVZ.

Jeżeli pracujesz w Króle-
stwie Niderlandów jako jedno-
osobowa firma lub jako pra-
cownik oddelegowany z pol-
skiej firmy, który świadczy
usługi na rzecz agencji lub fir-
my z siedzibą w Polsce, mo-
żesz korzystać z polskiego
ubezpieczenia. Jednak w tym
celu niezbędne jest złożenie
w oddziale NFZ wniosku
o druk E-106, który umożliwia
korzystanie z opieki medycz-
nej na terenie krajów Unii Eu-
ropejskiej.

W przeważającej większo-
ści polscy pracownicy zatrud-
nieni są przez holenderskie
agencje pracy, w związku
z tym mają obowiązek wyku-
pienia indywidualnego ubez-
pieczenia holenderskiego.

Czasem zdarza się, że
agencja pracy oferuje grupo-
we (tzw. kolektywne) ubezpie-
czenia pracownicze. Ubezpie-
czenie na takich zasadach
jest nieco korzystniejsze bio-
rąc pod uwagę cenę, ale jest
ważne tylko wtedy, kiedy da-

na osoba podejmuje pracę.
W sytuacji, gdy pracownik
zjeżdża do Polski na urlop, ta-
kie ubezpieczenie przestaje
obowiązywać. Niesie to za so-
bą negatywne skutki w przy-
padku, gdy z przyczyn loso-
wych dana osoba ulegnie wy-
padkowi. Trzeba wówczas po-
kryć 100% kosztów leczenia.

Na terenie Holandii działa
wiele towarzystw ubezpiecze-
niowych. Każde z nich oferuje
bogatą ofertę usług, zaczyna-
jąc od tych podstawowych,
po takie, które obejmują sze-
roki zakres leczenia.

Aktualnie w kraju tulipa-
nów działają około 32 towa-
rzystwa ubezpieczeniowe

(min.: Agis, Azivo, Achmea,
CZ, VGZ, Menzis, Holland
Zorg, Salland, Unive, Zorg en
Zekerheid, Trias, Fortis ASR,
De Friesland i wiele innych)
oferujące bogatą ofertę usług.

Ubezpieczenie podstawowe
– basisverzekering – jest naj-
tańszym pakietem ubezpie-
czeniowym. Jak sama nazwa
wskazuje, obejmuje tylko pod-
stawową opiekę zdrowotną. 

Każdy ma prawo do wyboru
odpowiedniego dla siebie za-
kresu usług medycznych, ja-
kie będzie obejmowało ubez-
pieczenie. Takie rozszerzone
świadczenie to aanvullende
verzekering. Należy jednak li-
czyć się z tym, iż cena takiego
pakietu będzie relatywnie
wyższa. Przykładowo: średnio
o około 20 – 25? miesięcznie
wzrasta koszt ubezpieczenia,
które jest rozszerzone o usługi
stomatologiczne.

Każdy kto jest ubezpieczo-
ny w Holandii, w zależności
od rodzaju pakietu ubezpie-
czenia, ponosi koszty eigen ri-
sico (własne ryzyko). Oznacza
to, że ubezpieczony pierwsze
koszty leczenia do kwoty ryzy-

ka ponosi sam, a towarzystwo
ubezpieczeniowe płaci
za wszystkie zobowiązania
powyżej tej kwoty. W 2012 ro-
ku wysokość własnego ryzyka
wynosi 220?. Nie jest to jed-
nak sztywna kwota – można
ją zwiększyć. Wtedy kwota
ubezpieczenia tez ulegnie
zmianie. Im wyższe eigen risi-
co, tym polisa będzie tańsza
i odwrotnie. Przykładowo,
można ustalić kwotę własne-
go ryzyka na sumę 500?, wte-
dy nasze zobowiązanie mie-
sięcznej polisy zmaleje o oko-
ło 20?, ale będziemy zobowią-
zani do pokrycia kosztów le-
czenia do kwoty 500? w da-
nym roku. Kwota eigen risico
na poziomie 220? jest opty-
malna i najbardziej korzystna.

Jeżeli dana osoba pracuje
na terenie Holandii i opłaca
holenderskie ubezpieczenie
zdrowotne, a członkowie jej
rodziny (małżonek, dzieci)
przebywają na terenie Polski
i nie posiadają ubezpieczenia
zdrowotnego, mogą zostać
„doubezpieczeni” w holender-
skim towarzystwie. Wiąże się
to z dodatkowymi kosztami,

które jednak nie są zbyt wyso-
kie. Średni koszt „doubezpie-
czenia” partnera to kwota rzę-
du 100? na cały rok. Aby sko-
rzystać z takiego prawa, nale-
ży złożyć odpowiedni wniosek
w oddziale Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, pod który się
podlega. „Doubezpieczenie”
może objąć także dzieci (na-

wet do 26 roku życia), które
nadal się kształcą i nie pracu-
ją. Warto również nadmienić,
iż dzieci do 18 roku życia pod-
legają pod ubezpieczenie ro-
dziców bez żadnych dodatko-
wych kosztów.

Wszelkie formalności zwią-
zane z przystąpieniem
do określonego towarzystwa
ubezpieczeniowego należy za-
łatwić w siedzibie firmy osobi-
ście. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, więk-
szość agencji umożliwia rów-
nież złożenie wniosku elektro-
nicznie. Dokumentami wyma-
ganymi przy podpisywaniu
umowy są zazwyczaj: aktual-
na umowa o pracę, dokument
tożsamości oraz zaświadcze-
nie o zameldowaniu (nie
w każdym towarzystwie). 

Poniższe zestawienie po-
zwoli porównać kwoty po-
szczególnych pakietów ubez-
pieczeniowych w losowo wy-
branych towarzystwach,
przy uwzględnieniu kosztów
eigen risico na pozio-
mie 220?.

(RED.)
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Przegląd holenderskich ubezpieczalni
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20 lipca 1797 r. w Reggio
Emilia po raz pierwszy pu-
blicznie wykonano „Pieśń
Legionów Polskich” napi-
saną przez Józefa Wybic-
kiego. Po 130 latach
utwór nazwany na cześć
gen. Jana Henryka Dą-
browskiego „Mazurkiem
Dąbrowskiego” stał się
hymnem Polski. 

W maju 1797 r., po wyda-
niu przez gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego odezwy
do rodaków, do Włoch przy-
bywali Polacy, by służyć
u boku Napoleona, który
– jak wierzyli – pomoże im
odzyskać utraconą ojczy-
znę. Do służby w Legionach
zaciągnęło się wówczas
ok. 7 tysięcy żołnierzy.

Między 16 a 19 lipca 1797
r., podczas pobytu polskich
legionistów w Reggio Emilia
(w ówczesnej Republice Ci-
salpińskiej) poeta Józef Wy-
bicki napisał „Pieśń Legio-
nów Polskich we Włoszech”,
którą na cześć gen. Dąbrow-
skiego nazwano „Mazurkiem
Dąbrowskiego”. Powszech-
nie rozpowszechniony po-
gląd mówi, że „Pieśń Legio-
nów Polskich” powstała
do melodii ludowego mazur-
ka. Po raz pierwszy publicz-
nie pieśń odśpiewano w Reg-
gio Emilia 20 lipca 1797 r.
w czasie uroczystego poże-
gnania opuszczających miej-
scowość legionistów.

Znawca epoki napoleoń-
skiej Robert Bielecki pisał, że
powstanie Mazurka Dąbrow-
skiego było ściśle związane

z kształtowaniem się wśród
Polaków legendy Napoleona.
Ze słów polskiej pieśni płynę-
ła nadzieja na to, że przyszły
cesarz Francuzów zainteresu-
je się sprawą polską na tyle,
aby w przyszłości powstały re-
alne możliwości wskrzeszenia
polskiej państwowości.

„Pieśń Legionów Polskich
we Włoszech” była bardzo
popularnym utworem mu-
zycznym wśród legionistów
walczących u boku gen. Dą-
browskiego. Późnym latem
pisał on do Wybickiego na-
stępująco: „Żołnierze do Two-
jej pieśni nabierają coraz
więcej gustu i my ją sobie
często nuciemy z winnym
szacunkiem dla autora”.

W 1799 r. tekst pieśni uka-
zał się drukiem w piśmie wy-
dawanym we Włoszech „Le-
gionowa dekada”. W Polsce
po raz pierwszy opublikowano
go w 1806 r.

Początkowo „Mazurek Dą-
browskiego” składał się z sze-
ściu zwrotek: „(1) Jeszcze Pol-
ska nie umarła/ kiedy my ży-
jemy/ Co nam obca moc wy-
darła/ szablą odbijemy/ (ref.)
Marsz, marsz, Dąbrowski/
do Polski z ziemi włoski/
za Twoim przewodem/ złą-
czem się z narodem/ (2) Jak
Czarniecki do Poznania/ wra-
cał się przez morze/ dla oj-
czyzny ratowania/ po szwedz-
kim rozbiorze/ (3) Przejdziem
Wisłę przejdziem Wartę/ bę-
dziem Polakami/ dał nam
przykład Bonaparte/ jak zwy-
ciężać mamy/ (4) Niemiec,
Moskal nie osiądzie/ gdy jąw-
szy pałasza/ hasłem wszyst-
kich zgoda będzie/ i ojczyzna
nasza/ (5) Już tam ojciec
do swej Basi/ mówi zapłaka-
ny/ +słuchaj jeno, pono nasi/
biją w tarabany+/ (6) Na to
wszystkich jedne głosy:/
+Dosyć tej niewoli/ mamy
Racławickie Kosy/ Kościusz-
kę, Bóg pozwoli+” (Tekst we-
dług rękopisu Józefa Wybic-
kiego).

„Mazurka Dąbrowskiego”
śpiewali żołnierze Księstwa
Warszawskiego; intonowano
go przy okazji świąt narodo-
wych i powstań niepodległo-
ściowych w cią-
gu XVIII i XIX stulecia. Obok in-
nych pieśni patriotycznych ta-
kich jak np. „Boże, coś Pol-
skę”, „Warszawianka” i „Ro-
ta” melodyczny utwór, jakim
był Mazurek uchodził za jedną
z najpopularniejszych pieśni
„ku pokrzepieniu serc”
w okresie zaborów.

Po I wojnie światowej „Ma-
zurek Dąbrowskiego” został
uznany za hymn odrodzonej
Polski, jednak nie znalazło to
odzwierciedlenia w konstytu-
cji marcowej z 1921 r.

Dopiero sześć lat
po uchwaleniu wspomnianej
ustawy zasadniczej, 26 lute-
go 1927 r., Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych ogłosiło
„Mazurka Dąbrowskiego”
hymnem narodowym.

2 kwietnia 1927 r. dołączo-
no do hymnu nuty i oficjalnie
uznano jego harmonizację,
której dokonał kompozytor
i dyrygent Feliks Konopasek.

W porównaniu z orygina-
łem, w tekście pieśni nastąpi-
ły zmiany: zrezygnowano
z dwóch zwrotek (4 i 6) oraz
zmieniono rymy: „nie umarła
– wydarła” na „nie zginęła
– wzięła”. Poza tym poprawio-
no tekst pod względem styli-
stycznym.

Po II wojnie światowej wła-
dze komunistyczne pozosta-
wiły „Mazurka Dąbrowskiego”
w niezmienionej formie. Zapis
o obowiązującym hymnie na-
rodowym znalazł się w kon-
stytucji PRL, która zaczęła
obowiązywać 22 lipca 1952
r. 31 stycznia 1980 r. tekst
i nuty hymnu w harmonizacji
Kazimierza Sikorskiego zosta-
ły zatwierdzone przez Sejm
RP w ustawie o godle, bar-
wach i hymnie.

Józef Wybicki, autor słów
do „Mazurka Dąbrowskiego”
żył w latach 1747-1822. Był
politykiem, prawnikiem i publi-
cystą, posłem na Sejm, człon-
kiem Komisji Edukacji Narodo-
wej i Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Oprócz aktywnego
uczestnictwa w tworzeniu pol-
skich legionów we Włoszech
brał udział w konfederacji bar-
skiej, insurekcji kościuszkow-
skiej, powstaniach w Wielko-
polsce i na Pomorzu, organiza-
cji Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego.

W rodzinnym dworku Wy-
bickiego w Będominie znajdu-
je się Muzeum Hymnu Naro-
dowego – oddział gdańskiego
Muzeum Narodowego. Jest to
jedyna tego typu placówka
muzealna na świecie.
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Nasze morze ociepla się
najszybciej na świecie
i staje się coraz mniej sło-
ne. Dlatego pływa w nim
coraz więcej groźnych bak-
terii przecinkowców, które
wywołują zatrucia pokar-
mowe, zapalenie żołądka
i jelit – donosi „Gazeta Wy-
borcza”. 

Takie są ustalenia między-
narodowej grupy specjalistów
opublikowanych w najnow-
szym „Nature Climate Chan-
ge”.

Jak przypomina „GW”, ba-
dacze IMGW ustalili z kolei, że
z powodu ocieplenia powinni-
śmy się spodziewać masowe-
go zakwitu glonów, w tym

groźnych sinic. Będzie też co-
raz więcej dni sztormowej po-
gody, a za kilkadziesiąt lat
może dojść do zalania Żuław,
ujścia Odry i nizinnych rejo-
nów środkowego Wybrzeża.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: 

SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Bałtyk coraz cieplejszy
i mniej słony

FOT. STOCK. XCHNG / CHRISTA RICHERT

215 lat temu po raz pierwszy publicznie wykonano 
„Mazurka Dąbrowskiego”



Publiczne uczelnie w du-
żych miastach takich jak
Warszawa, Kraków, Wro-
cław i Gdańsk nie narzeka-
ją na brak chętnych.
Wśród popularnych kie-
runków są w tym roku:
geodezja, prawo, filologie,
budowa maszyn oraz fi-
nanse i rachunkowość. 

Chociaż maturzystów jest
w tym roku mniej niż w ubie-
głym, publiczne uczelnie
w dużych miastach notują
wzrost liczby kandydatów.
Chętnych nie brakuje na kie-
runki ekonomiczne, zwłasz-
cza na „finanse i rachunko-
wość”. Na Politechnice Rze-
szowskiej o jedno miejsce
na tym kierunku ubiega się
rekordowa liczba 20 kandy-
datów; jest też sporo chętnych
na analogiczny kierunek
na Uniwersytecie Rzeszow-
skim. Podobnie jest w stolicy
– Uniwersytet Warszawski za-
rejestrował 11 kandydatów
na jedno miejsce, a „finanse

i rachunkowość” budzą też za-
interesowanie kandydatów
na SGH i SGGW.

Oblegane są też kierunki
związane z inwestycjami i bu-
downictwem. Rekordowa
liczba podań – 26 na jedno
miejsce została złożona
na Politechnice Warszaw-
skiej na „gospodarkę prze-

strzenną”. Na AGH w Krako-
wie najpopularniejszy kieru-
nek to „budownictwo” na Wy-
dziale Górnictwa i Geoinży-
nierii, gdzie uczy się budow-
nictwa podziemnego, budo-
wy tuneli metra i komunikacji
podziemnej oraz podziem-
nych garaży. Na Politechnice
Krakowskiej „budownictwo”

również jest na pierwszym
miejscu, a trzecia jest archi-
tektura.

Specjalność: „planowanie
i inżynieria przestrzenna”
na kierunku „gospodarka
przestrzenna” jest drugim
po medycynie najbardziej ob-
leganym kierunkiem na Uni-
wersytecie Warmińsko-Ma-

zurskim (7,6 kandydatów
na miejsce). „Gospodarka
przestrzenna” cieszy się też
dużym zainteresowaniem
na Politechnice Poznańskiej
i na trzech uczelniach w Lubli-
nie (UMCS, KUL i Uniwersyte-
cie Przyrodniczym). Geodezja
i kartografia są w ścisłej czo-
łówce na wielu uczelniach,
m.in. na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Lublinie, Za-
chodniopomorskim Uniwersy-
tecie Technologicznym i Aka-
demii Morskiej w Szczecinie,
Politechnice Wrocławskiej
i AGH. O jedno miejsce na kie-
runku „geodezja i szacowanie
nieruchomości” na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim
rywalizuje siedmiu kandyda-
tów.

Tradycyjnie dużo chętnych
jest na wszystkie kierunki me-
dyczne oraz na „prawo”, „psy-
chologię” i „anglistykę”. Naj-
trudniej jest dostać się na kie-
runki bardziej egzotyczne,
na których uczelnie przygoto-
wały mało miejsc. Na niektó-
rych filologiach, np. „japoni-

styce” i „sinologii” na Uniwer-
sytecie Warszawskim oraz
na „filologii angielskiej z j.
chińskim” na Uniwersytecie
Śląskim jest ok. 15 kandyda-
tów na jedno miejsce. Na Uni-
wersytecie Wrocławskim
na „niderlandystykę” zgłosiło
się 10 kandydatów na miej-
sce. Na tej uczelni najtrudniej
będzie się dostać na „komuni-
kację wizerunkową” – nowy
kierunek w Instytucie Dzienni-
karstwa i Komunikacji Spo-
łecznej – gdzie o 50 miejsc ry-
walizuje 1861 osób.

W Lublinie również na bar-
dziej oryginalne kierunki bę-
dzie ostra selekcja. „Jazz i mu-
zyka estradowa” to kierunek
na UMCS, na którym o dzie-
sięć miejsc walczy 95 osób,
a na Uniwersytecie Przyrodni-
czym „hipologię i jeździectwo”
chce studiować 187 osób,
a przygotowano 30 miejsc.
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Współczesne latarnie
morskie to najczęściej,
obsługiwane przez kom-
putery, radiolatarnie.
„Niczego nie straciły
na swojej użyteczności,
jednak nie mamy już
prawdziwych latarników”
– powiedział PAP Piotr
Zarzycki z warszawskie-
go Muzeum Techniki. 

W warszawskim Muzeum
Techniki przez całe wakacje
można oglądać wystawę
„Światła polskiego wybrze-
ża”. Zaprezentowano na niej
modele 17 czynnych pol-
skich latarni morskich:
od wysuniętej najdalej
na wschód latarni w Krynicy
Morskiej, po leżącą na za-
chodnim krańcu polskiego
wybrzeża latarnię w Świno-
ujściu.

Pierwszym urządzeniem
na ziemiach polskich, które
można nazwać latarnią mor-
ską, był prawdopodobnie tzw.
„Garnek Wulkana” zbudowa-
ny u wejścia do portu przy wy-
spie Wolin.

„To był żuraw, na którego
ramieniu umieszczono kosz.
W nim rozpalano ogień
i podnoszono do góry. Statki
przepływające obok dosko-
nale ten ogień widziały.
Oczywiście do ostrzegania
statków wykorzystywano
również wieże kościołów
zbudowanych w pobliżu wy-
brzeża morskiego” – powie-
dział PAP wicedyrektor Mu-
zeum Techniki w Warszawie
Piotr Zarzycki.

Pierwszą polską latarnią
morską z prawdziwego zda-
rzenia było Wisłoujście. „Tam
około 1482 roku na wieży sys-
tematycznie rozpalano ogień,
by statki wpływające do Portu
Gdańskiego nie wpadały
na brzeg czy na mieliznę”
– wyjaśnił Zarzycki.

Na świecie latarnie mor-
skie budowano znacznie
wcześniej. Jedną z pierw-
szych – przypomniał roz-
mówca PAP – była słynna la-
tarnia morska w Faros, któ-
rą zbudowano około 288 r.
p. n. e. „Na jej szczycie roz-
palano ogień, a jego światło
było odbijane przy pomocy
luster w kierunku morza”
– powiedział wicedyrektor
Muzeum Techniki.

Kolejne latarnie budowano
przede wszystkim na terenie
basenu Morza Śródziemnego,
zwłaszcza w okresie Cesar-
stwa Rzymskiego. Znacznie
później na terenie wybrzeża
bałtyckiego i tzw. mórz pół-
nocnych.

Każda ze współczesnych la-
tarni wysyła inne sygnały
świetlne. Dlatego żeglarze,
którzy zajrzą do mapy kodów
bez problemu wiedzą, którą
latarnię, jakie miasto czy
część wybrzeża mają
przed sobą.

„Latarnie morskie nie
straciły nic na swojej uży-
teczności. Jedyny problem
jest taki, że niemal nie ma-
my już latarników” – powie-
dział Zarzycki. Dziś latarnie
najczęściej są automatycz-
ne, często połączone z ra-
diolatarniami. „Teraz naj-

częściej obsługują je kom-
putery, często wykorzystu-
jąc stare – liczące setki lat
– konstrukcje. To już chyba
jednak nie jest to samo…”
– dodał.

Zarzycki zwrócił jednak
uwagę, że zabytki techniki,
jakimi są latarnie mor-
skie, ulegają coraz więk-
szemu zniszczeniu.
„W kwietniu przestała ist-
nieć 170. letnia latarnia
na Westerplatte, a obecnie
dewastacji uległa latarnia
na +Górze Szwedów+
z 1936 roku” – podkreślił
rozmówca PAP.

„Smutne, że nie ma
środków, aby te latarnie
zabezpieczyć. Tak, by
za 200 lat ktoś mógł z sen-
tymentem podejść do la-
tarni i powiedzieć +jak kie-
dyś fajnie budowano, a te-
raz mamy głównie GPS+”
– opisywał wicedyrektor
Muzeum Techniki.

Podkreślił, że większość
latarni polskiego wybrzeża
można zwiedzać: z 17 dla
zwiedzających dostępnych
jest 13.

Na wystawie „Światła pol-
skiego wybrzeża” latarnie
przedstawiono w modelach
kartonowych w skali 1: 150.
„Dzięki temu możemy porów-
nać wielkość poszczególnych
latarni budowanych w po-
szczególnych latach” – wyja-
śnił rozmówca PAP.
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Dziś prawdziwych latarników już nie ma…

Nie ma niżu demograficznego na uczelniach w dużych miastach
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Naukowcy ze Szczecina,
Gdańska i Poznania będą
szukać śladów tsunami
na polskim wybrzeżu Bałty-
ku. Miejsca badań wybra-
no na podstawie historycz-
nych przekazów wskazują-
cych na możliwość wystą-
pienia takiego zjawiska. 

Badaniami, których rozpo-
częcie badań planowane jest
na drugą połowę lipca, objęte
będą okolice Darłowa, Koło-
brzegu i Mrzeżyna (Zachod-
niopomorskie), wymienia-
nych w historycznych przeka-
zach opisujących wielką mor-
ską powódź, której przyczyną
według obecnej wiedzy mogło
być tsunami.

Ponieważ zjawiska te wy-
stąpiły dawno temu – w Dar-
łowie w 1497 r., w Mrzeżynie
w 1757 r., a w Kołobrzegu
w latach 1497 i 1779 – to
znalezienie śladów katakli-
zmu będzie bardzo trudne.
„Ale przez to projekt jest wiel-
kim wyzwaniem badawczym,
do którego bardzo starannie
się przygotowaliśmy” – powie-
dział PAP kierujący projektem
dr Andrzej Piotrowski ze
szczecińskiego Zakładu Re-
gionalnego Geologii Pomorza
Państwowego Instytutu Geo-
logicznego.

Poszukiwania śladów tsu-
nami finansowane jest przez
Narodowe Centrum Nauki.
Badania mają potrwać dla la-
ta. Będą one polegały m.in.
na wykonaniu odwiertów, wy-
kopów, oczyszczaniu odkry-
wek geologicznych. Następ-
nie pobrany materiał będzie
sprawdzany pod kątem wy-
stępowania tzw. słonych osa-
dów np. w postaci morskich

mikro-żyjątek, mogących
wskazywać na wdarcie się
wód Bałtyku w głąb lądu.

Śladów bałtyckich tsunami
nazywanych w historycznych
przekazach „Niedźwiedziem
Morskim”, naukowcy będą
nie tylko szukać na lądzie, ale
również w przymorskich jezio-
rach. W projekt zaangażowa-
nych jest osiem osób.

Darłowskie tsunami
z 1497 r. opisał kronikarz
tamtejszego klasztoru kartu-
zów. Z notatki mnicha wyni-
ka, że „zostały całkowicie
zniszczone nabrzeża portowe,
paraliżując na długi czas han-
del (…) prawie wszystkie do-
my zostały rozmyte, wszystko
bydło potonęło, a rzeczka (Lu-

towa łącząca Wieprzę z jezio-
rem Kopań) została zapiasz-
czona. Cztery cumujące
w porcie statki, w tym duży
+Kreyer+ zostały wyrzucone
na ląd. Jeden koło Żukowa
Morskiego, dwa koło klaszto-
ru kartuzów, jeden aż w pobli-
żu kaplicy Św. Gertrudy”.

Według opisu „w klasztorze
woda stała w krużgankach
i w kościele do wysokości oł-
tarzy. Sad mnichów został
zniszczony, a ich piwo i wino
zepsute tak, że nikt nie chciał
go pić. W ogrodach
przed miastem, po spłynięciu
wody, znaleziono wiele ryb,
a kapusta dostała od słonej
wody słonawego posmaku.
W okolicznych wsiach, szcze-

gólnie w Żukowie utonęło kil-
ka osób”.

Mnich podał, że „ucierpiało
również samo miasto: w spi-
chlerzach nad rzeką było peł-
no wody i wiele towarów się
zmarnowało, okna w kościele
zostały rozbite, w kościele pa-
rafialnym spadła część dachu
z wieży, runęło też przedbra-
mie Bramy Wieprzańskiej.
Przewrócony został wiatrak
we wsi Krupy”.

Przebieg tsunami z 1757 r.
opisany został w 1779 r. przez
kronikarza L. W. Bruegge-
manna.

„Bałtyk posiada także czę-
sto swoją własną pogodę, któ-
ra z pogodą lądowa nie ma
związku; czasami jednakże

tylko rzadko, występuje pod-
wodna burza w tymże (Bałty-
ku), o czym można wniosko-
wać z tego, że przy czystym
i spokojnym niebie, daje się
słyszeć wzdłuż pomorskich
brzegów morskich toczący się
grzmot, a na ląd wyrzucane
są nieżywe lub na wpół żywe
ryby morskie i przybrzeżne.
Tak było np. 3 kwietnia 1757
r. około południa przy spokoj-
nej i jasnej pogodzie, brzeg
Bałtyku koło Trzebiatowa
nad Regą stał się nagle tak
wzburzony, że wysokie fale ze-
rwały duży prom zacumowa-
ny w porcie i przeniosły dale-
ko na ląd. Po czym kiedy to
(falowanie) się trzykrotnie po-
wtórzyło morze stało się zno-

wu spokojne. Żeglujący
mieszkańcy wybrzeża nazy-
wają to znane im zjawisko
+Niedźwiedź Morski+”.

Ten drugi opis zdaniem dr.
Piotrowskiego jest geograficz-
nym skrótem myślowym,
gdyż Trzebiatów znajduje się
kilka kilometrów od Bałtyku
i kataklizm raczej dotknął
nadmorskie Mrzeżyno.

Przyczyna „Niedźwiedzia
Morskiego” nie jest znana. We-
dług hipotezy dr. Piotrowskie-
go mogły nią być silne trzęsie-
nia ziemi w okolicach Skandy-
nawii, które doprowadziły
do gwałtownego osuwania się
dna morza, czego efektem by-
ła eksplozja metanu uwięzio-
nego w tworzących dno war-
stwach. To właśnie od towarzy-
szących eksplozjom pomru-
ków zjawisko nazywano
„Niedźwiedziem Morskim”.

Według szacunków dr. Pio-
trowskiego fale Bałtyku, które
uderzyły na Darłowo i Mrzeży-
no mogły mieć wysokość
trzech metrów, a woda wdarła
się na ląd na głębokość kilku
kilometrów.

O historycznych wzmian-
kach na temat bałtyckiego
tsunami zrobiło się głośno
w marcu 2009 r. za sprawą
dwóch chcących zachować
anonimowość wizjonerek
z Łodzi, które w listach skie-
rowanych do władz Kołobrze-
gu i Ustki (Pomorskie)
ostrzegały o nadchodzącym
kataklizmie. Tsunami miało
nawiedzić wybrzeże w kwiet-
niu, zapowiedzi jednak się
nie ziściły.
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W powiecie gryfińskim
(Zachodniopomorskie)
odnaleziono storczyki trój-
zębne, uznawane dotąd
za wymarłe w Polsce.
Na terenach nadleśnictwa
Chojna rośnie ok. 50 eg-
zemplarzy tego gatunku.
Wcześniej rośliny te znale-
ziono w Polsce 60 lat te-
mu. 

Storczyki trójzębne osiąga-
ją wysokość do 30 cm, rzadko
do 45 cm wysokości. Mają ja-
snozielone tęgie łodygi z sze-
rokolancetowatymi liśćmi.
Kwiatostan może zawierać 8-
10 kwiatów, choć zwykle jest
ich mniej. Mają długość tyl-
ko 1,5-2 cm, należą do naj-
mniejszych w rodzaju Ophrys.

Spotyka się je najczęściej
w południowej części środko-
wej Europy i na południu kon-
tynentu aż do greckich wysp.
Kwitnie od kwietnia do czerw-

ca. Te znalezione w nadleśnic-
twie już przekwitły.

Według fachowej literatu-
ry poprzedni raz gatunek ten
znaleziono w Polsce ok. 60
lat temu.

Do odkrycia rośliny przy-
znaje się przyrodnik Paweł
Pluciński z Klubu Przyrodnika
w Świebodzinie.

Jak opowiada PAP, prze-
jeżdżając w maju tego roku

w okolicy samochodem, uj-
rzał interesujące wzgórza,
z murawami kserotermiczny-
mi. „To mocno nagrzane, na-
słonecznione miejsca, taki
hiszpańsko-grecki mikrokli-

mat. Postanowiłem tam
wejść. Znalazłem trzy wyspy
kwiatów, odległych od siebie
o kilkaset metrów. Uznaje
się to za jedno stanowisko”
– mówi.

Storczyki trójzębne (Orchis
tridentata Scopoli) rosną
na otwartej, mocno nasło-
necznionej przestrzeni, na su-
chej murawie na wapiennym
podłożu.

Dokładne miejsce, gdzie
rosną te kwiaty jest utrzymy-
wane w tajemnicy. „Chodzi
o to, by pozwolić tym rośli-
nom na rozwój. Nie chcemy
by niepowołane osoby znisz-
czyły te rzadkie kwiaty”
– wyjaśnił PAP nadleśniczy
Andrzej Wysocki.

Zdaniem Plucińskiego to
jedyne miejsce w Polsce,
gdzie rośnie storczyk trój-
zębny.

Kwiat tego storczyka ma
barwę od bladoróżowej do fio-

letowej. Nie występuje w in-
nych kolorach.

Wszystkie gatunki storczy-
ka występujące w Polsce pod-
legają ścisłej ochronie gatun-
kowej. Ze względu na zagro-
żenie wyginięciem, rodzaj ten
wpisany jest do Polskiej Czer-
wonej Księgi Roślin.

Storczyki są jednymi
z niewielu grup roślin o bar-
dzo specyficznych wymaga-
niach – do przetrwania nie
wystarczy im jedynie żyzna
gleba, światło i woda. Są
one owadopylne, a do kieł-
kowania potrzebują grzy-
bów. Dlatego też na ich li-
czebności często odbijają
się działania człowieka, ta-
kie jak stosowanie insekty-
cydów, nawożenie i melio-
racje.
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Naukowcy będą szukać śladów tsunami na Bałtyku

Znaleziono storczyki uznane z wymarłe w Polsce
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Nie tylko na uniwersyte-
tach trzeciego wieku moż-
na studiować kilkadziesiąt
lat po zdaniu matury. 76-
letnia pani Bogumiła
Manc za kilka tygodni za-
kończy studia licencjackie
na kierunku kulturoznaw-
stwo w Gnieźnieńskiej
Szkole Wyższej Milenium,
a będzie to tylko jedna
z kilku specjalności, które
studiowała. 

Już w 2003 r. pani Bogumi-
ła Manc rozpoczęła w GWS
Milenium studia podyplomo-
we (jako absolwentka stu-
diów magisterskich na Uni-
wersytecie Zielonogórskim)

na specjalności arteterapia
– poinformował PAP Leszek
Łukasik kierownik działu mar-
ketingu i informacji gnieźnień-
skiej uczelni.

W kolejnych latach ukoń-
czyła jeszcze dwie specjalno-
ści: informatykę z technologią
informacyjną oraz pedagogi-
kę osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną.

Wiosną 2009 roku pani
Manc, mając niemal 73 lata,
podjęła studia licencjackie
na kierunku kulturoznaw-
stwo, ze specjalnością kultura
muzyczna. Naukę zakończy
za kilka tygodni.

Równocześnie – jak poinfor-
mował przedstawiciel uczelni
– pani Bogumiła Manc mocno

angażuje się w życie kulturalne
regionu, w tym studenckie.
W ramach gnieźnieńskich ju-
wenaliów prezentowała swoje
autorskie wiersze. Jej prace
malarskie i rzeźby były wysta-
wiane w galeriach i domach
kultury. Wydała kilka tomików
wierszy: Źrenice kłamstwa
(Gniezno 2007), Na skrzydłach
gonitwy (Gniezno 2008), Obok
czasu (Gniezno 2008),
Przed świtem (Gniezno 2010).
Napisane przez nią dramaty są
wystawiane w polskich te-
atrach. W 2009 r. została przy-
jęta do Związku Literatów Pol-
skich.

„Przez trzy lata studiów
Pani Bogumiła Manc dała
się poznać jako sumienna

studentka, prawie nie
opuszczająca zajęć – mó-
wi prof. nzw. dr Klaudiusz
Święcicki, Prorektor
i Dziekan Wydział Nauk
o Kulturze i Turystyce.
– Na prowadzonych przeze
mnie wykładach podejmo-
wała, często inicjując, in-
teresujące dyskusje
o współczesnej kulturze
polskiej i europejskiej.”

Przykład pani Manc udo-
wadnia, że nigdy nie jest
za późno, by realizować swoje
pasje, także te naukowe.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: 

SERWIS NAUKA W POLSCE 

–WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Za Agnieszkę Ra-
dwańską, reklamo-
dawcy są w stanie za-
płacić najwięcej.
W ostatnim notowa-
niu 100 Najcenniej-
szych Gwiazd Forbes
tenisistka pokonała
samego Marka Kon-
drata oraz najwyżej
wycenionych w mi-
nionym roku Szymo-
na Majewskiego i Ku-
bę Wojewódzkiego.

Choć Radwańskiej nie udało
się pokonać Sereny Williams
w finale Wimbledon, zajęła ona
pierwszą pozycję wnajnowszym
notowaniu Forbes – 100 Naj-
cenniejszych Gwiazd. Jej war-

tość reklamowa wzrosła dwu-
krotnie z 440 tys. zł. na 882 tys.
zł. Tym samym druga rakieta
świata awansowała zpozycji19.
na miejsce pierwsze.

Najlepsza polska tenisistka
użyczała swojego wizerunku
m.in. marce kosmetycznej
Oriflame, Amice, wzięła rów-
nież udział w kampanii spo-
łecznościowej „Pij mleko!”.

Utytułowana sportsmenka
wyprzedziła w notowaniu Mar-
ka Kondrata, który na pozycję
drugą – zajmowaną dotych-
czas przez Kubę Wojewódz-
kiego – awansował z miejsca
piątego. Reklamodawcy war-
tość popularnego aktora wy-
ceniają na 878,5 tys. zł. Duży
wpływ na ten awans miał jego
udział w reklamie banku ING.

Pierwszą trójkę tego noto-
wania zamyka Robert Lewan-
dowski, którego reklamodaw-
cy wycenili na 738 tys. zł. Pił-
karz użyczył swojego wizerun-

ku marce Gillette, współpra-
cuje również z Coca-Colą.

Z podium 100 Najcenniej-
szych spadły dwie reklamowe
gwiazdy Szymon Majewski oraz
Kuba Wojewódzki. W najnow-
szym notowaniu Forbes Szymon
Majewski spadł z pozycji pierw-
szej na pozycję ósmą. Podobny
spadek zanotował Kuba Woje-
wódzki, który pozycję drugą za-
mienił na pozycję dziesiątą.

Najnowsze zestawie-
nie 100 Najcenniejszych
Gwiazd obrodziło w w piłkarzy.
Bez wątpienia wpływ na to
mogły mięć zakończone nie-
dawno rozgrywki Euro 2012.
Na liście, obok wspomniane-
go Roberta Lewandowskiego,
znaleźli się również: na pozycji
czwartej Wojciech Szczęsny;
Kuba Błaszczykowski miejsce
piąte i Przemysław Tytoń skla-
syfikowany na pozycji szóstej. 

(PAP LIFE) (FORBES)

ŹRÓDŁO: PAP LIFE
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76-letnia studentka udowadnia, 
że nigdy nie jest za późno na studia

FOT. STOCK.XCHNG / OVE TOPFER
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Reklama

Agnieszka Radwańska 
pokonała Marka Kondrata
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Nie można zaprzeczyć, że
świat kompletnie zwario-
wał ostatnio na punkcie
francuskich makaroników.
Czym są makaroniki? To
małe, przekładane cia-
steczka, których bazą są
białka i migdały. Dzięki te-
mu, iż nie zawierają mąki,
mogą być spokojnie pała-
szowane przez osoby
na diecie bezglutenowej.
Nie na tym jednak polega
ich fenomen. To raczej tę-
cza kolorów i smaków w ja-
kich występują zadecydo-
wały o ich popularności.

I owszem, nie jest
łatwo wykonać je samemu
w domu. Jednak kiedy nabie-
rzesz wprawy i wypracujesz
swoje własne techniki, bę-
dziesz bez problemu powta-
rzać ten wypiek. Aby makaro-

niki się udały, ciasto powinno
mieć odpowiednią konsysten-
cję – na tyle rzadką, aby cia-
sto spływało z łyżki jak wstąż-
ka. Jednak nie można przesa-
dzić z mieszaniem, bo wtedy
również może się nie udać.
Ponadto kiedy już uformujesz
szprycką makaroniki
na blaszce, musisz poczekać
z ich pieczeniem, aż trochę
przeschną i na ich wierzchu
utworzy się cienka skórka.
Mam nadzieję, że Twoje wy-
pieki zakończą się sukcesem,
na pewno warto próbować!

Makaroniki z zieloną her-
batą:

225 g cukru pudru
125 g mączki migdałowej
90 g białek (ok 3 sztuk)
2 łyżki cukru kryształu
szczypta soli
1/2 łyżeczki soku z cytryny
czarny sezam
100 g białej czekolady
25 ml śmietanki
2 torebki zielonej herbaty
kardamon
Makaroniki: ubij białka

na sztywną pianę razem z 2 łyż-
kami zwykłego cukru kryształu.
W osobnej misce zmieszaj cu-
kier puder, mączkę migdałową
oraz zawartość jednej torebki
herbaty. Następnie wysyp su-
che składniki na białka i do-
kładnie połącz. Ciasto powinno
być lśniące i dosyć rzadkie. Po-
tem przełóż masę do rękawa
cukierniczego z okrągłą koń-
cówką i wyciskaj krążki na per-
gamin. Połowę ciasteczek po-
syp sezamem. Przed upiecze-
niem makaroniki powinny od-
stać na blaszce aż zaschną
i utworzy się na nich cienka
skórka, a na makaronikach do-
tkniętych palcem nie będzie
pozostawał ślad. Dzięki temu
zabiegowi będą miały odpo-
wiednią konsystencję. Piecz
makaroniki w piecu nagrza-
nym do 125 stopni przez oko-
ło 15-18 minut.

Krem: Śmietankę zagotuj
wraz z zieloną herbatą. Na-
stępnie zdejmij ją z palnika,

dodaj czekoladę i poczekaj aż
się roztopi. Dodaj szczyptę
kardamonu. Kiedy masa prze-
stygnie i zgęstnieje, można
nią przekładać makaroniki.

Makaroniki czekoladowe
z czerwoną porzeczką:

120 g mączki migdałowej
200 g cukru pudru
90 g białek (ok. 3 sztuk)
3 łyżki cukru kryształ
3 łyżeczki kakao
małe opakowanie czerwo-

nej porzeczki
kwaśna śmietanka 30 % 
Makaroniki: w misce ubij

białka jajek ze szczyptą soli,
w trakcie tego stopniowo do-
dawaj zwykły cukier kryształ.
Przestań ubijać dopiero wtedy,
kiedy piana będzie lśniąca
i sztywna. Następnie w drugiej
misce wymieszaj razem mig-
dały, kakao oraz cukier puder
i wsyp na białka. Połącz białka
z produktami sypkimi cały
czas mieszając, aż masa bę-
dzie jednolita, lśniąca i będzie
spływać wstążką z łyżki (nie
może być ani zbyt gęsta, ani
zbyt rzadka). Przełóż masę
do rękawa cukierniczego
z okrągłą końcówką i wyciskaj
na blaszkę przykrytą papierem
do pieczenia kółeczka o śred-
nicy ok 4 cm. Pozostaw maka-
roniki na blacie do przeschnię-
cia, tak aby po dotknięciu ich
palcem nie pozostał na nim
ślad. Powstanie skórki na ma-
karoniku czasami trwa 20 mi-
nut, czasami nawet godzinę
– wszystko zależy od warun-
ków atmosferycznych. Nagrzej
piekarnik do 125 stopni i piecz
makaroniki 15-18 minut. 

Krem: ubij śmietankę
z odrobiną cukru pudru. Upie-
czone i ostudzone makaroniki
podziel na dwie części – jed-
na część będzie spodem
a druga górą. Na spód nałóż
dużą łyżeczkę kremu, na sam
środek ciastka. Następnie
cierpliwie układaj dookoła po-
rzeczki i przykryj wierzchnim
makaronikiem. Smacznego!
TEKST/FOT. JANKA POMIANOWSKA

Francuskie makaroniki

MAKARONIKI Z ZIELONĄ HERBATĄ
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Trąby powietrzne występu-
jące obecnie w Polsce nie
są niczym wyjątkowym, bo
w naszym klimacie wystę-
pują od zawsze – uważa kli-
matolog dr hab. Halina Lo-
renc z IMiGW. Zaznaczyła
jednak, że w ostatnich 10
latach w Polsce klimatolo-
dzy obserwują częstsze ich
występowanie. 

„To, co wydarzyło się w so-
botę (14.07 – przyp. red. Go-
niecPolski. nl) w rejonie woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego można porównać
z przypadkiem przejścia trąby
powietrznej w Puszczy Piskiej

w 2002 r. Przypomnijmy so-
bie, co tam się stało – znisz-
czonych zostało ok. 45 tys.
hektarów lasów. Prawdopo-
dobnie jest to to samo zjawi-
sko” – powiedziała Lorenc,
komentując dla PAP informa-
cję, że trąba powietrzna, która
przeszła nad Borami Tuchol-
skimi w woj. kujawsko-pomor-
skim, zniszczyła ok. 400 hek-
tarów lasów.

Klimatolog podkreśliła, że
tak jak w Puszczy Piskiej, tak
i w rejonie przejścia obecnych
trąb powietrznych mógł wystą-
pić także bardzo silny wiatr
szkwałowy. „Nie wiem jeszcze,
jak wygląda obraz zniszczeń,
ale jeżeli powalone drzewa leżą

w jednym kierunku, tak jakby
były skoszone w jedną stronę,
to tam z pewnością wiał wiatr
szkwałowy. Może on osiągać
prędkość 40-50 metrów na se-
kundę” – powiedziała Lorenc.

Tłumaczyła, że wiatr ten,
podobnie jak trąba powietrz-
na, powstaje w deszczowej
chmurze cumulonimbus. „Je-
żeli chmura ta jest rozbudo-
wana bardzo wysoko, to wiatr
szkwałowy powstaje w tylnej
jej części, a jego siła wiąże się
z prądami opadającymi w tej
chmurze” – wyjaśniała Lo-
renc. Zaznaczyła, że wiatr
szkwałowy przemieszcza się
po dużej powierzchni terenu,
natomiast trąba powietrzna
idzie szlakiem szerokości
od 300 do 1000 metrów.

„Trąba powietrzna to silny
wir powietrza powstający
w cumulonimbusie. Prędkość
wiatru w wirze dochodzi na-
wet do 120 metrów na sekun-
dę, natomiast prędkość jej
przemieszczania się wzdłuż
szlaku to ok. od 20-40 km
na godzinę. Taka trąba potrafi
powalać drzewa, podnosić da-
chy w budynkach i powodo-
wać inne poważne zniszcze-
nia” – mówiła Lorenz.

W jej ocenie, występowanie
trąb powietrznych w klimacie
Polski nie jest niczym nienor-
malnym. „Zjawiska ekstre-
malne, takie jak trąby po-
wietrzne, występowały u nas
od zawsze. Już w czasach hi-
storycznych zdarzało się, że
miały charakter klęsk żywioło-
wych” – powiedziała.

Według monitoringu trąb
powietrznych w Polsce w la-
tach 1998–2010, prowadzo-
nego przez IMiGW, najczęściej
zjawiska te pojawiają się w re-
jonie Opola i wędrują poprzez
Wyżynę Małopolską i Lubel-
ską, obejmując szerokim pa-
sem z kierunku południowe-
go-zachodu na północny-
-wschód Wyżynę Kutnowską,
Mazowsze, rejon Podlasia
i Pojezierza Mazurskiego, aż
po Suwalszczyznę.

Lorenc podała, że miesią-
cem, w którym najczęściej wy-
stępują trąby powietrzne, jest
sierpień (prawdopodobień-
stwo ich wystąpienia w tym
czasie wynosi 7 proc.), następ-
nie lipiec (prawdopodobień-
stwo wystąpienia – 5 proc.).

Klimatolog zwróciła jednak
uwagę, że od mniej więcej 10
lat obserwuje się nasilenie

tych groźnych pogodowych
zjawisk. „Zwłaszcza od 2008
r., w którym na Wyżynie Kra-
kowsko-Częstochowskiej trą-
ba powietrzna dokonała
ogromnych zniszczeń. Od tam-
tej pory obserwujemy wzrost
częstości występowania trąb
powietrznych” – dodała.

Wcześniej trąby powietrzne
wystąpiły – jak poinformowa-
ła Lorenc – w lipcu 2004 r.
głównie na skraju dużych
kompleksów leśnych Puszczy
Kampinoskiej i Puszczy Biało-
wieskiej. Klimatolog przypo-
mniała, że skutki trąby, która
przeszła przez miejscowość
Wiktorów, to kompletnie
zniszczone obiekty budowla-
ne oraz „zassany” przez trąbę
i przeniesiony na kilkanaście
metrów człowiek, który wy-
szedł z tego cało.

Pytana o przyczynę ich
częstszego występowania Lo-
renc podała ocieplenie klima-
tu. „W Polsce w ostat-
nich 100-150 latach nastąpi-
ło ocieplenie klimatu o mniej
więcej jeden stopień. Efektem
są m.in. zjawiska ekstremal-
ne, które są spotęgowane ilo-
ścią tej energii, która o ten je-
den stopień grupuje się w at-
mosferze” – powiedziała.

Dodała też, że w najbliższych
dniach po starciu się dwóch
frontów atmosferycznych
– chłodnego z gorącym, które
z powodu wysokiej różnicy tem-
peratur są warunkiem wystę-
powanie trąb powietrznych, nie
powinno dojść do ich powtórne-
go wystąpienia. (PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POL-

SCE – WWW.NAUKAWPOL-

SCE.PAP.PL

Nie potrafimy z dużym wy-
przedzeniem przewidywać
wystąpienia trąby po-
wietrznej – powiedział
w niedzielę PAP prof. Tade-
usz Niedźwiedź, klimato-
log z Uniwersytetu Śląskie-
go. Dodał, że można tylko
stwierdzać warunki, któ-
rym trąba może, ale nie
musi towarzyszyć. 

Prof. Niedźwiedź zauważył,
że nawet z 7-dniowym wyprze-
dzeniem udaje się z dużym
prawdopodobieństwem okre-
ślić: wartość ciśnienia, wyso-
kość temperatury, kierunek
i siłę wiatru. „Natomiast pro-
blem z prognozowaniem zja-
wisk lokalnych, takich jak trą-
ba powietrzna, wynika z ich
dużej losowości, a także z cha-
osu, jaki panuje w atmosfe-
rze” – wyjaśnił.

Dodał, że trąbę można śle-
dzić właściwie dopiero, kiedy
się pojawi. Zauważył, że „sy-
gnałów świadczących o jej
ewentualnym nadejściu nie
wyłapuje nawet sieć stacji
meteorologicznych, gdyż
główne stacje rozmieszczone

są mniej więcej co 60-80
km”. „W efekcie dostajemy co
najwyżej ostrzeżenia, że ist-
nieje duże prawdopodobień-
stwo wystąpienia burz z gra-
dem i silnymi wiatra-

mi. I z ewentualną możliwo-
ścią wystąpienia powietrz-
nych trąb” – powiedział prof.
Niedźwiedź.

Trąby powietrzne w naszych
szerokościach geograficznych

mają stosunkowo niewielką
średnicę: od kilku do kilkudzie-
sięciu metrów. Wyrastają zwy-
kle w przedniej części chmury
burzowej zwanej Cumulonim-
busem, mają postać leja skie-

rowanego ku powierzchni Zie-
mi. Ich powstaniu sprzyjają wa-
runki charakterystyczne dla
styku dwóch mas powietrza,
które silnie różnią się tempera-
turą i wilgotnością.

Z dokumentacji historycz-
nej wiemy, że podobne zjawi-
ska zdarzały się w Polsce
od zawsze. „Niektórzy mówią,
że ich dynamika nasila się
wraz z ociepleniem, i że trąb
powietrznych jest obecnie nie-
co więcej, niż kiedyś. Wydaje
mi się jednak, że nie jesteśmy
w stanie udowodnić tego
wprost. Choć obecnie niemal
każdą trąbę powietrzną reje-
strujemy na bieżąco, m.in.
za pomocą radaru IMGW, to
za mało wiemy na temat po-
dobnych zdarzeń w czasach,
gdy nie prowadzono jeszcze
tak dokładnych pomiarów”
– powiedział klimatolog.

Trąby powietrzne, które
w sobotę (14.07 – przyp. red.
GoniecPolski. nl) przeszły
w rejonie województwa ku-
jawsko-pomorskiego, znisz-
czyły wiele budynków i lasów.
Przykładowe opisy dawniej-
szych zniszczeń, spowodowa-
nych tym samym żywiołem,
zamieszczono na interneto-
wej stronie IMGW. Czytamy
tam m.in. o trąbie powietrz-
nej, która w 1931 r. zaatako-
wała okolice Lublina. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 14
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Klimatolog: obecne trąby powietrzne
nie są w Polsce niczym wyjątkowym

Klimatolog: nie umiemy z wyprzedzeniem 
przewidywać trąb powietrznych
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DOKOŃCZENIE ZE STR.13
Natomiast trąba przechodzą-

ca w 1956 r. nad centrum
Szczecina powyginała żelbeto-
we latarnie na wysokości 2 m
nadgruntem ipowywracała cię-
żarówki wyładowane cegłami.

W lipcu 2004 r. kilka trąb
powietrznych przeszło jedno-

cześnie przez środkową
i wschodnią część Polski. Jed-
na z nich (idąca przez Wikto-
rów) zniszczyła budynki i „za-
ssała” człowieka, przeniosła
go kilkanaście metrów – ofia-
ra wyszła ze zdarzenia cało.

Prof. Niedźwiedź zauważył,
że największe doświadczenie

w badaniach tych zjawisk ma-
ją Amerykanie. W USA nazy-
wa się je tornadami. Występu-
ją tam o wiele częściej (tzw.
pas tornad biegnie przez sta-
ny Arkansas, Południowa Da-
kota, Missouri i Tennessee)
i są silniejsze.

Tornada bada się w USA

za pomocą gęstej sieci rada-
rów dopplerowskich, które ob-
serwują rozmieszczenie burz
i śledzą ruch, jaki zachodzi
w ich wnętrzu.

„Ze względu na ogromne
zagrożenie, rozwinięta jest
tam (w USA – PAP) również
sieć ostrzegania. Gdy zaczy-

na się tornado, system bez
przerwy je śledzi, a odpo-
wiednie służby na bieżąco
przekazują radiowe ostrzeże-
nie o jego położeniu i praw-
dopodobnym dalszym szla-
ku. To daje ludziom szansę
na schronienie się przed ży-
wiołem. Domy w tym rejonie

mają co prawda lekką kon-
strukcję, ale właściwie
pod każdym z nich znajduje
się dobrze zabezpieczona
piwniczka” – opowiada.
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Na niebie można już obser-
wować pierwsze meteory
ze znanego i aktywnego ro-
ju Perseidów – poinformo-
wał PAP dr hab. Arkadiusz
Olech z Centrum Astrono-
micznego PAN w Warsza-
wie. 

Naukowiec zwrócił uwagę,
że o aktywności roju Perse-
idów wspominają już starożyt-
ne kroniki dalekowschodnie.
„Także obecnie jest to jeden
z najbardziej znanych rojów
meteorów. Swą sławę za-
wdzięcza nie tylko wysokiej
aktywności, ale także korzyst-
nym warunkom, w jakich mo-
żemy go obserwować. Jest on
bowiem aktywny podczas cie-
płych i pogodnych wakacyj-
nych nocy” – powiedział astro-
nom.

Przypomniał, że szczegól-
nie głośno o Perseidach było
w ciągu ostatnich kilkunastu
lat. „Zainteresowanie wiązało
się z tym, że w grudniu 1992
r. do Słońca zbliżyła się kome-
ta macierzysta ro-
ju 109P/Swift-Tuttle. Spowo-
dowało to, że już od 1988 ro-
ku, oprócz starego maksi-
mum aktywności roju, mogli-
śmy obserwować nowe, wy-
przedzające stare maksimum
o kilkanaście godzin. W la-
tach 1988-1990 aktywność
w obu maksimach wynosiła
około 100 meteorów na go-
dzinę. W latach 1991-1997
nowe maksimum, spowodo-
wane przez młode cząstki

świeżo wyrzucone z komety,
było już wyraźnie wyższe
od starego i notowano w nim
ponad 300 zjawisk na godzi-
nę” – wyjaśnił dr Olech.

Dodał, że w latach 1998-
1999 aktywność nowego
maksimum zaczęła spadać,
a od roku 2000 nie widać go

już prawie wcale. Pewną od-
mianą – zauważył naukowiec
– był rok 2004, kiedy to
oprócz starego maksimum
pojawiły się dwa nowe, z ak-
tywnością sięgającą nawet
niemal 200 meteorów na go-
dzinę. Lata 2005 i 2006 były
natomiast bardzo typowe i da-

ły w maksimum niecałe 100
zjawisk na godzinę.

„Kalendarze astronomicz-
ne podają, że aktywność Per-
seidów rozpoczyna się 17 lip-
ca i kończy 24 sierpnia. Obie
daty są jednak niepewne, bo
jest wiele sygnałów, że Perse-
idy widać na naszym niebie

tak naprawdę od okolic 12 lip-
ca nawet do końca sierpnia”
– zaznaczył dr Olech.

W połowie lipca – opisał
– Perseidy zdają się wybiegać
z pogranicza gwiazdozbiorów
Andromedy i Kasjopei. Wie-
czorem ten rejon nieba znaj-
duje się około 25 stopni

nad północno-wschodnim ho-
ryzontem.

„Im później wyjdziemy na ob-
serwacje, tym lepiej, bo z cza-
sem warunki do obserwacji bę-
dą się poprawiać. Nad ranem
radiant roju Perseidów będzie
się wznosił już ponad 60 stopni
nad horyzontem i wtedy szanse
zaobserwowania meteorów bę-
dą największe. Nie należy
przy tym spoglądać w jakieś
konkretne miejsce na niebie,
bo meteory będą pojawiać się
na całej sferze niebieskiej”
– powiedział astronom.

Jego zdaniem w tym roku
w połowie lipca warunki do ob-
serwacji są idealne, bo nów
Księżyca wypada 19 lipca,
przez co Srebrny Glob zacznie
przeszkadzać w obserwacjach
dopiero pod koniec miesiąca.

Zapowiedział, że w tym ro-
ku główne maksimum Perse-
idów jest spodziewane 12
sierpnia, w godzinach od 14
do 16.30. „Niestety, jest to
czas niekorzystny dla obser-
watorów w Polsce, bo o tej po-
rze panuje dzień. W nocy z 12
na 13 sierpnia warto jednak
wyjść na obserwacje, bo i tak
będzie można liczyć na kilka-
dziesiąt spadających gwiazd
na godzinę. Na szczęście
w obserwacjach nie będzie
przeszkadzał Księżyc, którego
nów wypada 17 sierpnia”
– radzi naukowiec. 

(PAP)
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Astronom: można już dostrzec pierwsze meteory z roju Perseidów
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W opublikowanej w czwar-
tek (12.07 – przyp. red.
GoniecPolski. nl) liście 15
najbardziej znaczących wi-
rusów w historii firma Ka-
spersky Lab wymienia
m.in. wirusy atakujące
irańskie instalacje nukle-
arne. Cyberwojna to nie
scenariusz filmu, a rzeczy-
wistość – mówi analityk
z polskiego oddziału firmy. 

Za najbardziej znaczący
do tej pory wirus roku 2012
autorzy zestawienia uznali
Flame (znany tez jako Fla-
mer, sKyWIper i Skywiper)
– szkodliwy program, który

jest aktywnie wykorzystywa-
ny jako cyberbroń w ata-
kach na obiekty znajdujące
się w różnych państwach,
przede wszystkim arab-
skich. Po zainfekowaniu
maszyny, Flame może na-
grywać audio (np. rozmowy
przez komunikator), wyko-
nywać zrzuty ekranu czy re-
jestrować znaki wpisywane
na klawiaturze.

W przeciwieństwie
do słynnego Stuxnetu (wyko-
rzystywanego m.in. do ata-
ków na irańskie instalacje
nuklearne – niszczył wirówki
służące do wzbogacania
uranu, wprowadzając w błąd
osobę nadzorującą pręd-

kość pracy urządzeń) – Fla-
me wg ekspertów stworzony
był przede wszystkim w ce-
lach szpiegowskich, podob-
nie jak odkryty rok wcze-
śniej wirus Duqu.

„Jeżeli miałbym wybrać
trzy +najgorsze+ zagrożenia
z przedstawionej przez nas li-
sty, byłyby to te trzy najnow-
sze. Wszystkie pokazały ca-
łemu światu, że cyberwojna
to już nie scenariusz hollywo-
odzkiej produkcji, a rzeczywi-
stość – powiedział PAP Ma-
ciej Ziarek, analityk zagro-
żeń w Kaspersky Lab Polska.
– Mimo że te trzy szkodliwe
programy nie wykorzystywa-
ły nowatorskich technologii
infekowania, to były prze-
łomowe pod względem
celów, jakie obrali cy-
berprzestępcy. Były
to ściśle wyselek-
cjonowane orga-
nizacje, czy też
obiekty stra-
t e g i c z n e ,
a stopień
skompli-
kowa -
n i a
wska-
z u j e ,
że do stworzenia programów
zaangażowano wielu specja-
listów oraz ogromne pienią-
dze. Mieliśmy do czynienia
z cyberbronią ukierunkowa-
ną na konkretne cele”.

W pierwszej piętnastce naj-
bardziej znaczących wg firmy
szkodników komputerowych
w historii znalazł się też Brain
– jeden z pierwszych zdiagno-
zowanych wirusów kompute-
rowych infekujących kompu-
tery klasy IBM PC. Odkryty
w 1986 i zapisujący swój kod
w sektorze rozruchowym dys-
kietek wirus, w ciągu kilku
miesięcy od powstania roz-

przestrzenił się na całym świe-
cie. Sam program nie uszka-
dzał danych, zmieniał jedynie
nazwę dysku. Uważani
za twórców wirusa, pakistań-
scy programiści Basit i Amjad
Farooq Alvi tłumaczyli się po-
tem, że z pomocą Braina
chcieli zmierzyć poziom pirac-
twa komputerowego w kraju.

Na liście nie zabrakło Mi-
chelangelo – wirusa, który
w 1992 roku wywołał panikę
wśród użytkowników kompu-
terów. Wirus nadpisywał kry-
tyczne dane systemowe,
w tym strukturę plików nisz-
cząc w ten sposób dyski twar-

de użytkowników. Dzięki ma-
sowemu zainteresowaniu me-
diów i promocji przez nie opro-
gramowania antywirusowego
program zdołał na całym
świecie zarazić jedynie kilka
tysięcy komputerów.

Innym ważnym progra-
mem, który według anality-
ków Kaspersky Lab zasłużył
na miejsce w pierwszej pięt-
nastce jest Conficker, znany
też jako Downup, Downadup
lub Kido. Wykorzystując luki
w systemach Windows, infe-
kował on komputery prywat-
ne i firmowe, gdzie wyłączał
systemy ochronne, instalo-

wał dodatkowe złośliwe
oprogramowanie i wykradał
dane osobowe. Jego cechą
charakterystyczną jest to, że
samoczynnie pobiera swoje
nowe, zaktualizowane przez
cyberprzestępców kopie.
W 2009 roku firma Micro-
soft wyznaczyła 250 tys. do-
larów amerykańskich nagro-
dy dla każdego, kto w istotny
sposób przyczyni się do uję-
cia twórcy Confickera. Nie-
stety do dziś nie wiadomo,
kto stał za stworzeniem tego
programu.

Za największe jednak za-
grożenie dla użytkowników
indywidualnych i firm Maciej
Ziarek uznaje konie trojań-

skie, programy, które uda-
jąc użyteczne narzędzia

wykonują szkodliwe
działania. „W dzisiej-

szych czasach in-
formacje są cen-

niejsze niż kie-
d y k o l w i e k

wcześnie j ,
zatem cy-

berprze-
s tępcy

korzy-
stają
z tro-

janów do wykradania wszel-
kich danych, które później
mogą zostać sprzedane
na czarnym rynku lub wyko-
rzystane do szantażowania
użytkowników czy firm. Ist-
nieją także trojany bankowe,
które +specjalizują się+
w kradzieży informacji zwią-
zanych z bankowością onli-
ne” – dodał Ziarek.

Listę 15 najważniejszych
wirusów firma Kaspersky Lab
opublikowała z okazji 15 rocz-
nicy swojego powstania. (PAP)
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Kaspersky Lab: Flame, Duqu i Stuxnet 
to najbardziej znaczące wirusy
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NA WESOŁO �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �  NA WESOŁO  �

� HHootteell,,  rreecceeppccjjoonniissttaa  zzaaggaajjaa
ddoo nnoowwoo  pprrzzyybbyyłłeejj  ppaarryy::

– Urlop?
– Tak...
–Adzieci państwo posiadają?
– Posiadają...
–Ato tym razem państwo nie

zabrali?
– Nie zabrali...
– Tylko we dwoje? Roman-

tyczny wypad!
– Tak...
– A kto został z dziećmi?
– Żona.

� AAuuttoobbuuss  zz wwyycciieecczzkkąą  zzbblliiżżaa  ssiięę
ddoo ggrraanniiccyy..

– Piwo! Siku! – po raz któryś
z rzędu rozweseleni pasażerowie

zmuszają kierowcę do zatrzyma-
nia.

Podłuższej chwili, gdy już zpo-
wrotem zajęli miejsca w autoka-
rze, kierowca pyta głośno:

–Czy kogoś wam nie brakuje?
Cisza. Po przekroczeniu grani-

cy do kierowcy podchodzi męż-
czyzna i lekko bełkocząc mówi:

– Nie ma mojej żony...
– No przecież – wścieka się

kierowca –przedodjazdem pyta-
łem, czy kogoś wam nie brakuje!

Na to facet:
– Ale mnie jej nie brakuje, tyl-

ko mówię, że jej nie ma...
� LLeekkaarrzz  rraaddzzii  ppaaccjjeennttccee::

– Zalecam pani częste kąpie-

le, dużo ruchu naświeżym powie-
trzu i bardzo proszę ubierać się
ciepło.

Popowrocie dodomu pacjent-
ka relacjonuje mężowi:

– Lekarz polecił mi poje-
chać na tydzień na Bermudy,
później w Alpy na narty...
Ach! I upierał się jeszcze, że-
byś mi kupił futro.
� SSttaarraa  wwddoowwaa  ii wwddoowwiieecc  ssppoo--
ttyykkaajjąą  ssiięę  oodd ppiięęcciiuu  llaatt..  FFaacceett
ww kkoońńccuu  zzddeeccyyddoowwaałł  ssiięę  jjeejj
oośśwwiiaaddcczzyyćć..  SSzzyybbkkoo  ooddppoowwiiee--
ddzziiaałłaa::  „„TTaakk””..  NNaassttęęppnneeggoo  rraann--
kkaa  ffaacceett  ssiięę  bbuuddzzii,,  aallee  nniiee  ppaa--
mmiięęttaa,,  ccoo  ooddppoowwiieeddzziiaałłaa!!  ZZaa--
ssttaannaawwiiaa  ssiięę::

– Była uszczęśliwiona? Chyba
tak. Nie. Wyśmiała mnie.

Po godzinie daremnych prób
przypomnienia sobie, jak to było,
dzwoni doniej. Zawstydzony przy-
znaje, że nie pamięta jej odpo-
wiedzi na propozycję małżeń-
stwa.

– Och – odpowiedziała – Tak
się cieszę, że dzwonisz. Pamięta-
łam, że powiedziałam „tak”, ale
zapomniałam komu...
� PPrrzzeezz  wwiieeśś  jjaaddąą  wwoozzyy  ccyyrrkkoo--
wwee..  Nagle do uszu jadących
cyrkowców dochodzi przeraźli-
wy wrzask. Na podwórku, obok
jednej z chałup jakiś chłop pod-
skakuje w górę na wysokość

komina, robi podwójne salto
i spada na ziemię. Z jednego
z wozów cyrkowych wybiega
dyrektor cyrku. 

– Panie, widownia będzie za-
chwycona! Angażuję pana!
Za jeden taki skok podczas
przedstawienia dostanie pan
pięćset złotych! 

–Eee, tam... Zapięćset złotych
nie będę się co wieczór walił sie-
kierą w nogę...
� WW ssąąddzziiee::

– Po czym strona wnosi, że
oskarżony się ukrywał?

–Miał wGG zawsze czerwone
słoneczko.

Prezentujemy dziś wiersze autorstwa Rafała
Grzywnowicza. Autor urodził się w Bartoszycach.
Rocznik „77. Ukończył wydział Historii na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Jest już podebiucie –we wrześniu2011 roku wy-
dał swój pierwszy tomik poezji pt. „Rozdarci”.
Znajduje się w nim zbiór wierszy miłosnych, po-
ezji o Bogu, poezja o przyjaźni, o życiu i śmierci.

Każdy odnajdzie coś dla siebie. Jest również
dziennikarzem obywatelskim, ponieważ słowo
pisane to jego pasja. Szkoli się, doskonali swój
warsztat. Pracuje nad nowymi wierszami.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twór-
czość naredakcja@goniecpolski.nl, amy opubli-
kujemy ją na łamach gazety. 

Czekamy na Wasze prace!

Kącik poetycki

Siła zakończenia

Gdy niosą słowa

Zmysły twoje

Popatrz na słońce

Niech cię prowadzi

Nie zapominaj o zmroku

Księżyc

Pozostaje przeprosić

Zaprosić do snu

Gromadzić on będzie

Twoje przeznaczenia

Nie zapomnij o zmroku

W nim jest siła zakończenia

Wiatr odbierze marzenia

Woda zabierze natchnienia

Zmrok zamieni się w noc

Byłaś?

A gdyby tak nigdy nie przyszła?

Zapomniała

Czy może zwyczajnie zaspała?

Gdzie mam iść, żeby po nią zapukać?

Warto się jeszcze starać?

A może już zmierza w moja stronę?

Odwrócę się i spojrzę

Zapomnę, że była zima

Poczekam na wiosnę

Gdyby tylko potrafiła mówić

Uwierzyć, że potrafię kochać

Że też mogę podarować komuś róże

Wstydzę się po nią schylać

Upomnieć poprosić, a może zwyczajnie 

zapytać?

A tak pięknie jest przecież kochać
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