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Kto mo że ubie gać się o za -
si łek cho ro bo wy w Ho lan dii?

O za si łek cho ro bo wy w Ho -
lan dii mo że wy stą pić każ dy
pra cow nik za trud nio ny na sta -
łe lub pra cow nik tym cza so wy.
Pod pew ny mi wa run ka mi mo -
że się do nie go ubie gać rów -
nież oso ba bez ro bot na. Wy pła -
ca ny jest mak sy mal nie przez
okres 2 lat.

Ist nie je jed nak róż ni ca
w ubie ga niu się o nie go oso by
za trud nio nej na sta łe a oso by
za trud nio nej tym cza so wo. Jed -
nak w obu tych przy pad kach,
każ da z tych osób po win na sta -
rać się o jak naj szyb szy po wrót
do pra cy.

Oso ba po sia da ją ca sta ły
kon trakt, je że li nie ma moż li -
wo ści po wro tu do pra cy
na po zy cję, ja ką zaj mo wa ła
przed cho ro bą, po win na za -
jąć sta no wi sko od po wia da ją -
ce jej sta no wi zdro wia – ta kie
wa run ki po wi nien za pew nić
pra co daw ca. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Je że li z ja kiś przy czyn w da nym
za kła dzie pra cy nie ma od po -
wied nie go sta no wi ska, za trud nia -
ją cy po wi nien skie ro wać da ną
oso bę do za kła du, gdzie znaj dzie
ona moż li wość wy ko ny wa nia za -
wo du od po wied nie go do sta nu
zdro wia. Oso bie, któ ra za cho ro -
wa ła, przy słu gu je pra wo do 70%
po przed niej pen sji przez okres
mak sy mal nie 2 lat. W przy pad ku
osób, któ re nie dą żą do uzy ska -
nia peł nej spraw no ści, bądź jest
to nie moż li we, po dwóch la tach
prze by wa nia na za sił ku cho ro bo -
wym, są przej mo wa ne przez
opie kę spo łecz ną – urząd UWV,
któ ry de cy du je o dal szym prze -
bie gu za sił ku cho ro bo we go.

Nie co ina czej przed sta wia się

sy tu acja w przy pad ku oso by za -
trud nio nej na czas okre ślo ny. Ta -
ka oso ba do sta je rów nież 70%
wy so ko ści po przed nie go za rob -
ku. Je że li jed nak kon trakt wy ga -
sa w trak cie trwa nia cho ro by,
pra co daw ca nie ma obo wiąz ku
prze dłu ża nia umo wy. Po wi nien
jed nak zgło sić pra cow ni ka
w urzę dzie UWV, któ ry zde cy du je
czy na dal przy słu gu je mu za si łek
cho ro bo wy. 

Sa mo za trud nie nie i oso by
pro wa dzą ce wła sną dzia łal -
ność na te re nie Ho lan dii

Te oso by, aby ubie gać się o za -
si łek cho ro bo wy, mu szą opła cać
obo wiąz ko we skład ki ubez pie -
cze nio we. To pod sta wo wy wa ru -
nek, aby ubie gać się o ja ki kol -
wiek za si łek. 

Za si łek cho ro bo wy a cią ża
W przy pad ku ko biet w cią ży,

któ re po bie ra ją za si łek cho ro bo -
wy, 6 ty go dni przed pla no wa nym
po ro dem za stę pu je się go
świad cze niem z ty tu łu cią ży
i ma cie rzyń stwa.

Je że li po 6 ty go dniach ma cie -
rzyń stwa mat ka dziec ka na dal
cho ru je, przy słu gu je jej pra wo
do kon ty nu acji za sił ku cho ro bo -
we go.

WAŻ NE!
Je że li w trak cie po bie ra nia za -

sił ku cho ro bo we go w Ho lan dii
za czniesz otrzy my wać in ne za sił -
ki lub świad cze nia – nie zwłocz -
nie mu sisz o tym po in for mo wać
pra co daw cę lub urząd UWV.

(RED.)
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l Trans port – ofe ru ję:
SPE ED TRA VEL Trans port Oso -
bo wy Lu bu skie Dol no ślą skie
Opol skie Ślą skie Łódz kie
Świę to krzy skie Lu bel skie Ma -
zo wiec kie tel+48668799633
www.spe ed -tra vel.pl

l Usłu gi – in ne: Agent PZU
Zy cie S.A. w Ha dze ofe ru je:
moż li wość od kła da nia
na eme ry tu rę za gra ni cą,
ubez pie cze nie ter mi no we in -
dy wi du al ne i dla ro dzin, ubez -
pie cze nia ka pi ta ło we na ży cie
i do ży cie, ubez pie cze nia z fun -
du szem in we sty cyj nym, po li sy
po sa go we dla dzie ci. Ubez pie -
cze nia dzia ła ją na ca łym
świe cie! U nas za ła twisz
wszyst ko po pol sku. Za pra -
sza my! Kon takt: Tel.+31 620
790 800, +31 642 471  051
Po śred nic two Fi nan so we, Kra -
ków.

l Praw ni cy: KAN CE LA RIA
AD WO KAC KA Alek san dra No -
wak. Kan ce la ria Ad wo kac ka
ad wo kat Alek san dra No wak
ofe ru je wszech stron ną po moc

praw ną oso bom fi zycz nym
oraz pod mio tom pro wa dzą cym
dzia łal ność go spo dar czą. Roz -
wo dy, ali men ty, spad ki, da ro wi -
zny, pi sa nie pism pro ce so -
wych,, spo rzą dza nie ape la cji
i ka sa cji, wy stę po wa nie w po -
stę po wa niu eg ze ku cyj nym oraz
win dy ka cja rosz czeń, udzie la -
nie po rad i kon sul ta cji praw -
nych, spo rzą dza nie eks per tyz
i opi nii praw nych oraz wie le in -
nych w za leż no ści od in dy wi du -
al nych po trzeb. Kon takt: Kan -
ce la ria Ad wo kac ka, adw. Alek -
san dra No wak, ul. Rey mon ta
28/13, 45-072 Opo le, tel./fax:
+48 77 453 98 02, tel. kom.:
+48 503 911 471.

l Zdro wie i uro da: Ser -
decz nie za pra szam wszyst kie
Pa nie na pro fe sjo nal ny za bieg
prze dłu ża nia rzęs me to dą
1:1. Je że li chcesz aby Two je
rzę sy by ły dłuż sze na wet
o 50% jest to do sko na ły spo -
sób. W me to dzie 1 do 1 każ da
rzę sa jest pre cy zyj nie do kle jo -
na do na tu ral nej na ca łej jej
dłu go ści, co da je gwa ran cję

wy jąt ko wej trwa ło ści (do mo -
men tu wy pad nię cia rzę sy na -
tu ral nej). Efekt uzy ska ny
po za bie gu jest na tu ral ny
a sa ma me to da bez piecz na.
Za pra szam! Asia
tel.:0633246705

l Usłu gi – in ne: Je że li szu -
kasz Kra am zorg w j. pol skim!
To świet nie tra fi łaś. Ma ma &
Ba by to opie ka, ra zem z To bą
przez 8 dni – pierw sze 8 dni
dzie ciąt ka w do mu. Po ma ga
To bie a tak że uczy Cię m. in:
prze wi ja nie, ką pie le, kar mie -
nia. A tak że po ma ga w pra -
cach do mo wych. Ser decz nie
za pra sza my! Wszyst ko po kry -
wa Two je ubez pie cze nie! Je że -
li mar twisz się bo nie masz
ubez pie cze nia my Ci po mo że -
my. Den Ha ag: Ka ap stra at 84
Te le fon: 070-388-3400 Kon -
takt w j. pol skim: Eva – 0616-
405-192

l In ne: Szu ka my chęt nych
do za gra nia z na mi w Ca sh -
flow. Je ste śmy z Til bur ga.
Kon takt lek torpl@wp.pl

l Pra ca w szklar ni w Ven lo:
obo wiąz ki: gum ko wa nie i szcze -
pie nie sa dzo nek. Wy ma ga nia:
do bra kon dy cja fi zycz na i wzrok
oraz pre cy zja. Mi le wi dzia na zna -
jo mość ję zy ka ob ce go.  CV i list
mo ty wa cyj ny: jobs@OT TO work -
for ce.eu, w te ma cie po da jąc na -
zwę sta no wi ska.

l Pra ca ja ko or der pic ker
przy pa ko wa niu świe czek
w Til bur gu. Obo wiaz ki: zbie ra -
nie i pa ko wa nie swiec za pa cho -
wych oraz spraw dza nie ja ko ści
pro duk tów. Wy ma ga nia: do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der -
skie go. Za dzwoń: Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work -
for ce.eu

l Pro jek tant 3D Cad: Valk
Uit zend bu re au po szu ku je osób
z wy kształ ce niem wyż szym tech -
nicz nym, in ży nier chcą cy pod jąć
pra cę na te re nie Ho lan dii.
Od kan dy da ta wy ma ga my: zna -
jo mo ści pro gra mu 3D Cad (pro -
jek to wa nie ar chi tek to nicz ne),

zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go
lub ho len der skie go w stop niu
ko mu ni ka tyw nym; pra wa jaz dy
kat. B; CV jak i py ta nia pro szę
kie ro wać do: an na@valk -uit -
zend bu re au.nl

l In sta la tor/mon ter ga zu,
wo dy, ogrze wa nia. Ofer ta
szcze gól nie kie ro wa na do osób
miesz ka ją cych w Ho lan dii. Ja ko
in sta la tor two je obo wiąz ki to: in -
sta la cja ga zu, wo dy, ogrze wa nia
oraz urzą dzeń wod no -ka na li za -
cyj nych. Pra ca m. in. w do mach,
biu rach, szpi ta lach, szko łach i bu -
dyn kach biu ro wych. Bę dziesz
pra co wał pod kie run kiem pierw -
sze go in ży nie ra lub kie row ni ka
pro jek tu. Bę dziesz od po wie dzial -
ny nie tyl ko za in sta la cje urzą -
dzeń i czę ści, ale rów nież za ser -
wi so wa nie i utrzy ma nie w po -
praw nym dzia ła niu. Mu sisz znać
się i czy tać ry su nek tech nicz ny
oraz sche ma ty oru ro wa nia.
Od kan dy da ta wy ma ga się zna jo -
mo ści ję zy ka an giel skie go oraz
po sia da nia pra wo jaz dy kat. B.
Pra ca na Fry zji. Cv pro szę prze -
słać: an na@valk -uit zend bu re -
au.nl

l Pro jek tant ma szyn
prze my sło wych oraz li nii
pro duk cyj nych: Valk Uit -
zend bu re au. Dla na sze go
klien ta po szu ku je my oso by
z wy kształ ce niem wyż szym
tech nicz nym, in ży nier chcą cy
pod jąć pra cę na te re nie Ho -
lan dii. Od kan dy da ta wy ma ga -
my: zna jo mo ści pro gra mu IN -
VEN TOR, 3D Cad; zna jo mo ści
ję zy ka an giel skie go lub ho len -
der skie go w stop niu ko mu ni -
ka tyw nym; pra wa jaz dy kat. B;
Pra ca po le ga na pro jek to wa -
niu ma szyn prze my sło wych
oraz li nii pro duk cyj nych dla
róż nych firm. CV jak i py ta nia
pro szę kie ro wać do: an -
na@valk -uit zend bu re au.nl

l Kon sul tant ka Avon/Ori -
fla me: Wi tam, je stem li der ką
AVON i li de rem ORI FLA ME. Ser -
decz nie za pra szam do współ -
pra cy w bran ży ko sme tycz nej
na te re nie Ho lan dii. W obu fir -
mach na każ dą wcho dzą cą
kon sul tant kę cze ka ją atrak cyj -
ne pro gra my mo ty wa cyj ne. Za -
pra szam!!! kon takt:0 617 800
383

PRACAOGŁOSZENIA DROBNE

„L 4” – za si łek cho ro bo wy w Ho lan dii – cz. I

Od 1 paź dzier ni ka staw ka
po dat ku Vat zmie ni ła się z
19% na 21%. No wa ta ry fa
po win na być za sto so wa -
na do to wa rów i usług prze -
ka za nych/świad czo nych
od 1 paź dzier ni ka 2012 r.,
nie istot na jest za tem da ta
wy sta wie nia fak tu ry.

Mo że się zda rzyć, że wy sta wi -

łeś fak tu rę 30 wrze śnia na to -
war/usłu gę wy ko na ną do pie ro
w paź dzier ni ku – rów nież w tej
fak tu rze po wi nie neś uwzględ nić
21% Vat. Je śli wy sta wi łeś już
fak tu rę z 19% Va tem, to po 1
paź dzier ni ka po wi nie neś wy sta -
wić ko lej ną fak tu rę z do dat ko -
wym Va tem 2%.

Wię cej szcze gó ło wych in for -
ma cji do stęp nych jest na stro -
nach:

h t t p : / / w w w. b e  l a  s t i n g  -
d iens t .n l/wps/wcm/con  -
nect/bld con tentnl/be la sting -
dienst/za ke lijk/btw/btw_be re -
k e  n e n _ a a n _ u w _ k l a n  -
ten/btw_be re ke nen/btw_ta -
r i e f / o v e r  g a n g  s r e  g e  l i n  -
gen_bij_de_btw_ver ho ging

http://www.ri jk so ver he -
id.nl/mi ni ste ries/fin/do cu men -
ten -en -pu bli ca ties/bro chu -

res/2012/08/06/vra gen -en -an -
two or den -over -de -btw -ver ho -
ging -van -19-na ar -21-per -1-okto -
ber -2012.html
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Sa bri na Pi le wicz – to ona
za pro jek to wa ła suk nie
na ślub i we se le Oli Kwa -
śniew skiej. Ar tyst ka opo -
wia da w wy wia dzie dla PAP
Li fe o współ pra cy z pre zy -
den tów ną i uchy la rąb ka
ta jem ni cy na te mat te go,
jak wy glą da ła jej dru ga
we sel na kre acja.

PAP Li fe: – Ostat nie ty go -
dnie w pa ni ży ciu by ły bar dzo
go rą ce.

S. P.: – Rze czy wi ście. I wciąż
dzie je się bar dzo wie le. Po za -
pro jek to wa niu dwóch suk ni dla
Oli Kwa śniew skiej jesz cze nie
zdą ży łam zła pać od de chu.
Po ślu bie cze ka ły mnie trzy dni
in ten syw nych przy go to wań
przed pre mie rą no wej ko lek cji
mo ich to re bek „Do lce Far Nien -
te”. Zo ba czy my, co przy nie sie ko -
lej ny ty dzień.

PAP Li fe: – Czy przy go to -
wa na jest pa ni na to, że
wkrót ce w skle pach z kon fek -
cją ślub ną po ja wi się wie le
ko pii osła wia nej suk ni pa ni
pro jek tu?

S. P.: – Je śli bę dą mnie ko pio -
wać, ozna cza to, że to, co stwo -
rzy łam, przy pa dło in nym do gu -
stu. To po wód do za do wo le nia.
Prze ży łam już po dob ną hi sto rię.
Pa mię tam, że suk nię z war stwa -
mi tiu lu, któ rą za pro jek to wa łam
dla Miss Po lo nii Ro za lii Man ce -
wicz, ko pio wa ły in ne do my ślub -
ne. Ge ne ral nie nie za przą tam
so bie tym gło wy. Po pro stu ro bię
da lej swo je i wy zna czam ko lej ne
ce le, któ re chcę osią gnąć.

PAP Li fe: – Suk nia Oli by ła
bar dzo chwa lo na za stro nę
wi zu al ną. A jak by ło z jej prak -
tycz ny mi wa lo ra mi? Jak kre -
acja spraw dzi ła się w bo ju?

S. P.: – Wy da je mi się, że
osią gnę li śmy cel, bo Ola przez

ca ły ślub by ła pro mien na i szczę -
śli wa.

PAP Li fe: Czy suk nia ślub -
na mo że w ogó le być wy god -
na?

S. P.: – Oczy wi ście. Pa mię -
tam, jak Ola przy szła do mnie
na dru gą przy miar kę. Suk nia by -
ła już od szy ta, ale z tka ni ny za -
stęp czej. Ola, któ ra jest bar dzo
ży wio ło wą oso bą, za czę ła w niej
tań czyć. Spy ta ła, czy to już go to -
wa wer sja suk ni. Wte dy zo ba czy -
łam, że ta kre acja sta ła się jej
dru gą skó rą. Mi mo po nad dwu -
me tro we go tre nu, po pro stu do -
brze się w niej czu ła. To był dla
mnie świet ny sy gnał.

PAP Li fe: Jak współ pra co -
wa ło się pa ni z Olą?

S. P.: – Na sza współ pra ca by -
ła re we la cyj na. Ola zna się
na mo dzie. Przy szła do mnie
z wi zją te go, jak ma wy glą dać jej
suk nia. Two rzy łam ko lej ne ry -
sun ki, aż Ola za ak cep to wa ła je -
den z nich. Wte dy za czął się
etap, któ ry lu bię naj bar -
dziej – wdra ża nia na sze go po -
my słu w ży cie.

PAP Li fe: Dru ga z suk ni,
któ rą za pro jek to wa łaś dla Oli,
cią gle owia na jest ta jem ni cą.

S. P.: – Mo gę zdra dzić, że ta
suk nia re pre zen tu je kom plet nie
in ny styl. Jest bar dziej ro man -
tycz na, non sza lanc ka, osa dzo -
na w sty lu bo ho, któ ry jest bli ski
Oli. Kre acja we sel na jest w wy -
twor nym ko lo rze ecru. Uszy łam
ją z wie lu me trów je dwab ne go
mu śli nu. Zdo bi ją ko ron ka wy sa -
dza na ka mie nia mi szla chet ny -
mi. Ma też roz po rek. Suk nia
pięk nie pod kre śla ta lię i uwy dat -
nia in ne atu ty ko bie cej syl wet ki.

PAP Li fe: – Jak oce nia pa ni
pol ską mo dę ślub ną? Nie tę
z czer wo nych dy wa nów, ale
z re miz stra żac kich? Nie któ -
rzy za rzu ca ją jej ki czo wa tość,
krzy kli wość.

S. P.: – Je śli ktoś do brze czu je
się w tej es te ty ce, to je go wy bór.
Każ da ko bie ta wy bie ra tę suk -
nię, w któ rej czu je się naj le piej.
Nie mnie to oce niać. Nie two rzę
iden tycz nej suk ni dla dzie się ciu
pań. Każ dej klient ce pra gnę za -
ofe ro wać uni ka to wą kre ację,
któ ra bę dzie od da wać jej cha -
rak ter. Uwa żam, że pol ski ry nek
mo dy ślub nej zmie rza w do brym
kie run ku. Ca ły czas po ja wia ją
się no we fir my, no wi, wspa nia li
pro jek tan ci.

PAP Li fe: – Prze glą da jąc
pa ni bio gram, za uwa ży łem,
że uro dzi ła się pa ni w Wied -
niu i przez kil ka lat miesz ka ła
po za Pol ską. Ko smo po lit ka
z pa ni.

S. P.: – Uro dzi łam się w Au -
strii. Miesz ka łam tam przez sie -
dem lat, po czym prze pro wa dzi -
łam się do Pol ski ra zem z ro dzi -
ca mi. Tro chę cza su spę dzi łam
też we Wło szech. Nie ukry wam
zresz tą, że w mo ich to reb kach
jest du żo wło skich pier wiast -
ków. Dwa la ta te mu mia łam
szan sę po znać rów nież Bej rut,
gdzie od by wa łam staż u wy bit -
ne go li bań skie go de si gne ra
Geo r ge sa Cha kry. Po ma ga łam
mu przy two rze niu ko lek cji, któ -
ra zo sta ła za pre zen to wa -
na na No wo jor skim Ty go dniu
Mo dy.

PAP Li fe: – Dla cze go po sta -
wi ła pa ni na to reb ki?

S. P.: – Za czę łam od tych ak -
ce so riów czę ścio wo dla te go, że
w szko le mia łam przed miot,
na za li cze nie któ re go mu sia łam
zro bić to reb kę. Mo del Fi ren ze
bar dzo spodo bał się Oli Kwa -
śniew skiej. Gdy po ka za ła się
z nią pu blicz nie, wie le osób za -
czę ło py tać o tę to reb kę. Póź niej
za pro jek to wa łam młod szą sio -
strę Fi ren ze – Ro mę. Te raz mam
już w ofer cie dwa na ście mo de li
i przy by wa ją ko lej ne. Po ja wia ją
się rów nież in ne ak ce so ria, tak -
że mę skie. To reb ka mi za ję łam
się rów nież dla te go, że przy ich
pro jek to wa niu i sprze da wa niu,
nie mu sia łam re zy gno wać ze
stu diów dzien nych w Ło dzi.
W przy pad ku ubrań trze ba po -
świę cić wię cej cza su klient kom.

PAP Li fe: Jak pa ni, mło dej
pro jek tant ce, te raz się po wo -
dzi?

S. P.: – Cho ciaż je stem
na po cząt ku ka rie ry, już zgro -
ma dzi łam rze szę sta łych klien -
tek. Mo je pro jek ty tra fią już
na ry nek za gra nicz ny. Wy sy łam
swo je to reb ki do Pa ry ża, Lon -
dy nu i No we go Jor ku. W roz wo -

ju mo jej mar ki waż ną ro lę od -
gry wa bu tik on -li ne.

ROZ MA WIAŁ: AN DRZEJ GRA BAR CZUK

(PAP LI FE)

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE

Sabrina Pilewicz: Ola tańczyła w sukni już
podczas przymiarek (wywiad)

SA BRI NA PI LE WICZ – pro jek tant ka mo dy. Stu dio wa ła
wzor nic two w Wyż szej Szko ły Sztu ki i Pro jek to wa nia w Ło dzi. Pro -
wa dzi wła sne ate lier. Ofe ru je usłu gi pro jek to wa nia i szy cia
na mia rę uni ka to wych ubrań. Wła ści ciel ka mar ki „Sa bri na Pi le -
wicz”, pod któ rą sprze da je za pro jek to wa ne przez sie bie, ręcz nie
mon to wa ne i szy te skó rza ne tor by dam skie. Zwy cięż czy ni pierw -
szej edy cji Fa shion De si gner Awards (2009). Od by ła prak ty kę
w re no mo wa nym do mu mo dy li bań skie go kraw ca Geo r ge sa Cha -
kry. Ma 26 lat.

FOT. STOCK. XCHNG / LEO CU MINGS

FOT. STOCK. XCHNG / AN DREW C.

FOT. STOCK. XCHNG / RO GER KIR BY FOT. STOCK. XCHNG / RO GER KIR BY
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Jak co ro ku, w trze ci wto rek
wrze śnia, w Ha dze był ce le -
bro wa ny Prin sjes dag. Jest to
je dy na oka zja w ro ku, aby zo -
ba czyć kon ny or szak kró lew -
ski w peł nej ga li. 

Tra dy cja prze mar szu przez Ha -
gę od Pa le is No or de in de do Rid -
de rza al w Bin nen hof się ga dzie -
więt na ste go wie ku, a wy wo dzi się
od try um fal ne go wjaz du księ cia
Wil hel ma V do Ha gi w 1787 ro -
ku. Stąd też się wzię ła na zwa
Prin sjes dag – Dzień Ksią żę cy.
Obec nie jest on dniem otwar cia
je sien nej se sji par la men tar nej,

lecz sta ra na zwa po zo sta ła.
W tym dniu Kró lo wa wy gła sza
mo wę tro no wą Tro on re de, przy -
go to wa ną przez pre mie ra, ogła -
sza jąc bu dżet i plan za mie rzeń
rzą du na nad cho dzą cy rok. 

Uro czy stość jest za pla no wa -
na co do mi nu ty. Przy go to wa nia
trwa ją od ra na. Za pro sze ni dy -
plo ma ci i go ście oraz człon ko -
wie Sta nów Ge ne ral nych obu izb
par la men tu (od po wied ni ków na -
sze go Sej mu i Se na tu) zaj mu ją
miej sca w sa li ry cer skiej Rid de -
rza al od go dzi ny 11.00.

Prze marsz za czy na się od wy -
jaz du or sza ku z Pa le is No or de ide
o go dzi nie 12.00. Na cze le idą

pie si żoł nie rze w hi sto rycz nych
stro jach, da lej ja dą gre na die rzy
na ko niach, a za ni mi or kie stra
i ka re ty wio zą ce Ro dzi nę Kró lew -
ska. W pierw szej ka re cie je dzie
młod szy syn ksią żę Con stan tijn
wraz z mał żon ką księż nicz ką
Lau rien tien. Za ni mi ja dą młod -
sza sio stra kró lo wej – księż nicz -
ka Mar griet wraz z mę żem. Ka re -
ty są za przę żo ne w dwa lub czte -
ry ko nie ze stan gre ta mi sto ją cy -
mi na stop niach i wo za ka mi pro -
wa dzą cy mi za przę gi. Na koń cu
or sza ku je dzie zło ta ka re ta kró -
lew ska Gou den Ko ets za przę żo -
na w sześć ko ni – tyl ko kró lo wej
przy słu gu je ta ki przy wi lej. W ka -

re cie kró lew skiej ja dą Jej Wy so -
kość Kró lo wa Ni der lan dów Be -
atrix, jej naj star szy syn – na stęp -
ca tro nu Kro on prins Wi lem Ale -
xan der wraz z mał żon ką ksież -
nicz ką Ma xi mą.

Ka re ta kró lew ska wjeż dża
przez bra mę na we wnętrz ny
dzie dzi niec Bin ne hof i za trzy mu -
je się przed wej ściem do Rid de -
rza al. Kró lo wa wy sia da, żoł nie -
rze sa lu tu ją, wszy scy się skła nia -
ją, od da ją ho nor Kró lo wej, or kie -
stra gra mar sza kró lew skie go.
Kró lo wa wcho dzi do sa li ry cer -
skiej i zaj mu je miej sce na pod -
wyż sze niu na tro nie pod bal da -
chi mem. Star szy ce le brant wno -
si księ gę z na pi sem Prin sjs dag
2012 i po da je Kró lo wej. Za pa da
ci sza – Kró lo wa wy gła sza mo wę
tro no wą. Po od czy ta niu Tro on re -
de wszy scy wsta ją i na okrzyk
„Niech ży je Kró lo wa!” po zdra wia -
ją ja trzy krot nym okrzy kiem „hu -
ra!”. Te raz w od wrot nej ko lej no -
ści zaj mu ją miej sca w ka re tach
i ja dą z po wro tem uli ca mi Ha gi
do No or de in de Pa le is. Tu taj ro -
dzi na kró lew ska wy cho dzi
na bal kon i ma cha jąc po zdra wia
tłu my wi wa tu ją cych. Uro czy sto -
ści Prin sjes dag 2012 do bie ga ją
koń ca. 

TEKST/FOT. TO MASZ RA DZI WIŁŁ

Prin sjes dag 2012
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Po dró że i mi łość

Już pod czas jed nej z pierw -
szych wy cie czek dwie oso by się
za rę czy ły. To ma gia mia sta, bo
Pa ryż był za wsze i jest na dal
mia stem za ko cha nych, miej -
scem je dy nym ta kim na świe cie.
Wła ści wie każ da wy ciecz ka ma
swo ja cie ka wą hi sto rię. Sza nu -
jąc pry wat ność na szych klien -
tów, nie mo gę za du żo zdra dzić.
Ogól nie po wiem, że wy ciecz ki są
do sko na łą oka zją do po zna nia
no wych osób i za wią za nia przy -
jaź ni. Oprócz par i mał żeństw
na wy ciecz ki jeż dżą rów nież oso -

by sa mot ne. Już wie le z nich po -
zna ło pod czas wy ciecz ki swo je -
go part ne ra. Cza sa mi lu dzie
przy jeż dża ją do Pa ry ża, aby się
za rę czyć… – opo wia da Te re sa
Mo le na ar – za ło ży ciel ka Biu ra
Po dró ży „Mo le na ar To urs” w Ha -
dze. 

Za nim po wsta ło Biu ro…

Za ło ży ciel ka „Mo le na ar To -
urs” z wy kształ ce nia jest... ma gi -
strem eko no mii. Ukoń czy ła or -
ga ni za cję han dlu i usług na Uni -
wer sy te cie Łódz kim. Stu dia przy -
go to wa ły ją do pra cy w bran ży

tu ry stycz nej. Prak tycz ne do -
świad cze nia zdo by wa ła przez 7
lat pra cu jąc w biu rze tu ry stycz -
nym w Utrech cie. Gdy oka za ło
się, że fir ma za my ka dzia łal ność
tu ry stycz ną, zde cy do wa ła, że
czas spró bo wać pra cy na wła sny
ra chu nek. Tak oko ło 15 lat te mu
po wsta ło Biu ro Po dró ży „Mo le -
na ar To urs”. 

Klient jest naj waż niej szy

Te re sa Mo le na ar już od po -
cząt ku za prio ry tet po sta wi ła so -
bie rze tel ność i wia ry god ność
w ob słu dze klien tów. Mi mo, że

wią za ło się to z du ży mi ob cią że -
nia mi fi nan so wy mi dla fir my,
zde cy do wa ła się przy stą pić
do ho len der skie go fun du szu
Gwa ran cyj ne go SGR. Dzię ki cze -
mu wszyst kie re zer wa cje ma ją
za bez pie cze nie fi nan so we. Te raz
ma to szcze gól ne zna cze nie.
W cza sach, gdy wciąż po wsta ją
i upa da ją no we fir my tu ry stycz -
ne, „Mo le na ar To urs” wy róż nia
dłu go let nia – pra wie 15 let -
nia – sta bil na dzia łal ność i gwa -
ran cja SGR. 

Biu ro „Mo le na ar To urs” po -
cząt ko wo spe cja li zo wa ło się
w or ga ni za cja wy jaz dów i wy po -
czyn ku w Pol sce dla klien tów ho -
len der skich. Od sa me go po cząt -
ku ce lem fir my by ło pro mo wa -
nie Pol ski ja ko kra ju atrak cyj ne -
go tu ry stycz nie, o bo ga tej kul tu -
rze i cie ka wej hi sto rii. W ostat -
nich la tach, od po wia da jąc na za -
in te re so wa nie usłu ga mi tu ry -
stycz ny mi Po la ków co raz licz niej
przy by wa ją cych do Ho lan dii,
ofer ta Biu ra w spo sób na tu ral ny
zo sta ła po sze rzo na o ob słu gę tu -
ry stycz ną na szych ro da ków. Po -
wo dze niem cie szą się m. in. or -
ga ni zo wa ne cy klicz nie wy ciecz -
ki, któ re pro wa dzą w ję zy ku pol -
skim pol scy prze wod ni cy. Dla
ho len der skiej Po lo nii stwo rzo -
na zo sta ła spe cjal na pol sko ję -
zycz na stro na in ter ne to wa:
www.wy ciecz ki.nl 

Wszyst kie stro ny świa ta…

Po la kom w Ho lan dii Biu ro
„Mo le na ar To urs” pro po nu je wy -
ciecz ki trzy dnio we do Pa ry ża
i Lon dy nu. Oprócz wy cie czek
stan dar do wych są też wy ciecz ki
z uroz ma ico nym pro gra mem:
Pa ryż i Wer sal, Pa ryż i zam ki
nad Lo arą, wy ciecz ki zwią za ne
ze świę ta mi, np. Wa len tyn ki,
Wiel ka noc, Syl we ster, wy ciecz ki
jed no dnio we do Bruk se li, Bru gii,
An twer pii, Gent, Am ster da mu.
Oprócz te go rów nież wy ciecz ki
dwu dnio we do Pa ry ża i Luk sem -
bur ga. 

Od cza su do cza su or ga ni zo -
wa ne są dłuż sze wy ciecz ki ob -
jaz do we do Włoch, Hisz pa nii…
Biu ro or ga ni zu je rów nież wy jaz -
dy in dy wi du al ne: ho tel +prze jazd
+ prze wod nik. Moż li we są też
wy jaz dy na za mó wie nie, z do -
wol nym pro gra mem dla róż nych
or ga ni za cji czy firm.

Na więk szość wy cie czek or ga -
ni zo wa nych przez „Mo le na ar To -
urs” dla Po la ków z Ho lan dii
do au to ka ru moż na wsiąść w:
Am ster da mie, Den Ha ag, Rot -
ter da mie i Bre dzie. Ist nie je moż -

li wość trans por tu z do dat ko -
wych miast: Utrech tu, Til bur ga,
Ein dho ven, Ven to, Nij me gen
Gro nin gen, Le eu wa ar den. 

Na to miast spe cjal nie dla Po -
la ków z Bel gii, au to kar za trzy -
mu je się rów nież w An twer pii. 

In for ma cja znaj du je się za -
wsze przy opi sie da nej wy ciecz ki
na stro nie www.wy ciecz ki.nl

Na wy ciecz kę? 
To ta kie pro ste!

Re zer wa cja udzia łu w wy -

Czy by łeś już w Pa ry żu? 

FOT. STOCK. XCHNG / DAN NY SE LVAG

FOT. STOCK. XCHNG / HOS SE IN KHO SRA VI



ciecz ce jest ła twa. W do bie glo -
bal nej sie ci in ter ne to wej naj wy -
god niej szą for mą jest oczy wi ście
re zer wa cja za po śred nic twem
pol sko ję zycz nej stro ny in ter ne to -
wej www.wy ciecz ki.nl. Oczy wi -
ście moż na rów nież do ko nać re -
zer wa cji przez te le fon +31 7
383 44 93 lub dro gą e -ma ilo wą
wy sy ła jąc ma ila na ad res in -
fo@wy ciecz ki.nl 

Biu ro „Mo le na ar To urs” sta ra
się or ga ni zo wać wy ciecz ki w ce -
nach przy stęp nych dla Po la ków
miesz ka ją cych w Ho lan dii. Mi -
mo ni skich cen, klien ci za sko -
cze ni są wy so kim stan dar dem
i ja ko ścią ho te li, bar dzo ob szer -
nym pro gra mem oraz or ga ni za -
cją i ja ko ścią ob słu gi. 

Oso by ja dą ce in dy wi du al nie
nie są w sta nie zo ba czyć na wet
po ło wy te go, co zo ba czą pod -
czas wy cie czek. Klien ci to do ce -
nia ją, a za do wo le ni klien ci ro bią
naj lep szą re kla mę.

Spo śród in nych biur po dró ży,
„Mo le na ar To urs” wy róż nia to, że

Biu ro na sta wio ne jest na ob słu -
gę Po la ków prze by wa ją cych
w Ho lan dii oraz to, że każ dy pro -
gram jest re ali zo wa ny przez
prze wod ni ka, cze go czę sto nie
ro bią in ne fir my, ogra ni cza jąc
się do za pew nia nia trans por tu,

ho te lu i opie ku na, któ ry nie jest
prze wod ni kiem. 

Wy graj wy ciecz kę!

Na pol sko ję zycz nej stro nie
Biu ra” www.wy ciecz ki.nl po za in -

for ma cja mi o wy ciecz kach
i usłu gach, zna leźć moż na też
ma te ria ły na te mat KLU BU
KLIEN TA. Jest to spe cjal ny pro -
gram pro mo cyj ny, ad re so wa ny
do Klien tów i po ten cjal nych
Klien tów. Ce lem Klu bu Klien ta
jest m. in.: in for mo wa nie o pro -
mo cjach, kon kur sach, ak cjach,
po pu la ry za cja wie dzy o Pol sce
i sław nych Po la kach oraz in te -
gra cja śro do wisk po lo nij nych,
szcze gól nie w Ho lan dii. Uczest ni -
kom Klu bu Klien ta mo gą być
przy zna wa ne spe cjal ne przy wi le -
je m. in.: ra ba ty, pro mo cje, ofer -
ty spe cjal ne, udział w kon kur -
sach, punk ty pro mo cyj ne itp.

Wła śnie w ra mach klu bu trwa
ko lej na edy cja kon kur su „Śla da -
mi sław nych Po la ków”. Od po -
wia da jąc na py ta nie kon kur so -
we moż na wy grać wy ciecz kę
do Pa ry ża dla 1 oso by, wy ciecz -
kę do Lon dy nu dla 1 oso by oraz
10 na gród nie spo dzia nek. Są
też spe cjal ne bo nu sy dla użyt -
kow ni ków fa ce bo oka. 

Wszel kie in for ma cje o wy -
ciecz kach i no wo ściach za -
miesz cza ne są na bie żą co
na pol sko ję zycz nej stro nie
www.wy ciecz ki.nl. Wszyst kich
Po la ków z Ho lan dii i Bel gii za -
pra sza my do od wie dze nia tej
stro ny i oczy wi ście do wzię cia
udzia łu wy ciecz ce. 

Do zo ba cze nia na wy ciecz -
kach Mo le na ar To urs.

TE RE SA MO LE NA AR 
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W no cy z po nie dział ku
na wto rek 15/16 paź dzier ni -
ka ob ra bo wa no rot ter dam -
skie mu zeum Kun sthal.

Ze wzglę du na do bro śledz twa
pro wa dzą cy je funk cjo na riu sze
na ra zie nie wy ja wia ją, któ re
kon kret nie dzie ła sztu ki pa dły łu -
pem zło dziei. Do tej po ry wni kli -
wym dzien ni ka rzom uda ło się je -
dy nie usta lić, że jed nym ze skra -
dzio nych ob ra zów jest „Czy ta ją -
ca dziew czy na” Hen rie go Ma tis -
se’a.

Co bar dziej bul wer su ją ce, je -
den z pra cow ni ków przy byt ku
sztu ki po twier dził na to miast in -
for ma cję, iż prze stęp cy za bra li

ob ra zy po cho dzą ce ze spe cjal -
nie przy go to wy wa nej wy sta wy
na 20-le cie Kun sthal Mu seum.
Prze krój ar ty stycz ny tym moc -
niej pod kre śla, jak cen ne by ły to
dzie ła: naj bar dziej zna ny przed -
sta wi ciel pop -ar tu An dy War hol,
ku bi sta Pa blo Pi cas so, ni der -
landz ki kla syk abs trak cji geo -
me trycz nej Piet Mon drian,
wspo mnia ny wcze śniej Ma tis -
se…

Po li cja na ra zie nie zdra dza
w ja ki spo sób prze stęp cy do sta li
się do wnę trza mu zeum. Kun -
sthal po zo sta je za mknię ty dla
zwie dza ją cych.

MO NI KA SZREM SKA

Sztu ka w ce nie

FOT. STOCK. XCHNG 
/ JORC NA VAR RO

FOT. STOCK. XCHNG / VLA DI MIR FO FA NOV

Reklama
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Przed sta wi cie le po ten ta ta
na ryn ku de we lo per -
skim – fir my AERE z Am ster -
da mu (Atrium Eu ro pe an Re al
Es ta te) pod pi sa li w po nie -
dzia łek 16 paź dzier ni ka
umo wę na wstęp do naj mu
cen trum han dlo we go Atrium
Fe li ci ty w Lu bli nie.

Te go sa me go dnia fir ma ra tin -
go wa Fitch pod wyż szy ła ra ting
Atrium z BBB - do BB +, co ozna -
cza sta bil ną per spek ty wę roz wo -
ju. We dług Fitch mo der ni za cja

wy ni ka z do brych wy ni ków ope -
ra cyj nych Atrium, któ re są na pę -
dza ne przez wzrost go spo dar czy
w Eu ro pie Wschod niej. Fir ma
spe cja li zu je się w ob ro tach nie -
ru cho mo ści – cen trów han dlo -
wych w tej czę ści kon ty nen tu.

Kon trakt do ty czy naj mu 1454
me trów kwa dra to wych po -
wierzch ni dla jed ne go z dys try -
bu to rów sprzę tu RTV i AGD, fir -
my EU RO RTV AGD. Cen trum
Han dlo we jest ak tu al nie w 73%
wy na ję te. Je go otwar cie jest pla -
no wa ne na ko niec 2013 ro ku. 

MO NI KA SZREM SKA

FOT. STOCK. XCHNG / MIL DA K

Za spra wą naj niż sze go
od dzie sią tek lat sta nu wo dy
w Wi śle, na wy so ko ści Ja -
błon ny, od na le zio no 200-let -
nią łódź przy brze gu rze ki. 

Zda niem ar che olo gów, być
mo że pły wał nią ksią żę Jó zef Po -
nia tow ski, po nie waż łódź zna le -
zio no nie opo dal pod war szaw -
skich za bu do wań pa ła co wo -par -
ko wych, któ rych był on wła ści -
cie lem w la tach 1794-1813.
Nad opra co wa niem do ku men ta -
cji zwią za nej z tym od kry ciem
pra cu je In sty tut Ar che olo gii Uni -
wer sy te tu War szaw skie go oraz
Mu zeum Hi sto rycz ne w Le gio no -
wie.

„W ostat nim ty go dniu paź -
dzier ni ka bę dzie my tę łódź za -
bez pie czać przed ude rze nia mi
fal czy zi mą – kry, ob sy pu jąc ją
pia skiem. Po ziom wo dy Wi śle
pod no si się bo wiem, co nam
utrud nia pra ce za bez pie cza ją -
ce” – wy ja śnia Zbi gniew Sta siak,
kie row nik ba dań z In sty tu tu Ar -
che olo gii UW.

Oce nia się, że łódź po cho dzi
z koń ca XVIII w. lub po cząt ków
XIX w. Zo sta nie jed nak w Wi śle,
po nie waż jest zbyt cięż ka, by ją
wy do być bez znacz nych na kła -
dów i dla te go eks per ci pra cu ją
obec nie nad do ku men ta cją zna -
le zi ska w rze ce. Łódź po cze ka
w Wi śle aż znaj dą się fun du sze
na jej ewen tu al ne wy do by cie
z wo dy i do kład niej sze ba da nia,
co kosz to wa ła by ok. 100 tys. zł.

Po zwo le nie na jej ba da nie w wo -
dzie, wy da ne przez Wo je wódz -
kie go Kon ser wa to ra Za byt ków,
waż ne jest tyl ko do koń ca paź -
dzier ni ka. Wąt pli wo ści do ty czą -
ce ro dza ju ło dzi – czy to jest bat
czy bar lin ka – zo sta ną wy ja śnio -
ne do pie ro po do kład niej szych
oglę dzi nach. 

Łódź od wró co na jest do gó ry
dnem i nie ma ru fy. Pier wot nie
wa ży ła oko ło 5 ton i by ła dłu ga
na 20 me trów. W cza sach użyt -
ko wa nia mo gło się w niej zmie -
ścić 40-50 osób. By ła to łódź ża -
glo wa. Jed no cze śnie wy klu cza
się moż li wość, że by by ła to tzw.

kry pa, czy li ro dzaj ło dzi, któ ry mi
w XIX w. prze wo żo no pia sek.
Przy pusz cza się, że jej wła ści cie -
lem był ktoś bar dzo za moż ny
i słu ży ła ona do prze miesz cza nia
się mię dzy Ja błon ną a War sza -
wą.

Jest moż li we, że na tej ło dzi
pły wał ksią żę Jó zef Po nia tow ski,
któ ry był zna ny ze swe go za mi ło -
wa nia do za ba wy i mógł uży wać
jej do or ga ni za cji im prez. To, dla -
cze go jest obec nie ob ró co -
na do gó ry dnem, ar che olo dzy
tłu ma czą od dzia ły wa niem
na nią lo du. „Ta łódź praw do po -
dob nie by ła przy cu mo wa -

na do brze gu i pew nej zi my lód
ją prze wró cił. Zna leź li śmy
na niej licz ne śla dy na praw i stąd
wy cią ga my wnio sek, że dłu go
by ła użyt ko wa na” – mó wi Waw -
rzy niec Or liń ski, ar che olog z Mu -
zeum Hi sto rycz ne go w Le gio no -
wie.

Łódź za uwa żył we wrze śniu
węd karz, któ ry zgło sił do fun da -
cji „Ja Wi sła” in for ma cję o zna le -
zi sku.

NA UKA W POL SCE – PAP, OL GA GAJ DA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Wi sła od sło ni ła 200-let nią łódź

FOT. STOCK. XCHNG / MA JA PI

Pol skie uczel nie nie pro du -
ku ją bez ro bo cia; w Pol sce
ma my oko ło 9 proc. ab sol -
wen tów szkół wyż szych, któ -
rzy nie mo gą zna leźć pra cy,
w in nych kra jach UE ta sto pa
jest wyż sza – po wie dzia ła
w po nie dzia łek we Wro cła -
wiu mi ni ster na uki i szkol nic -
twa wyż sze go prof. Bar ba ra
Ku dryc ka. 

Mi ni ster od wie dzi ła wro cław -
ską sie dzi bę fir my No kia Sie -
mens Ne tworks, gdzie pra cu je
licz na gru pa ab sol wen tów Po li -
tech ni ki Wro cław skiej oraz obej -
rza ła ro bo ta, któ ry po wstał
na wro cław skiej uczel ni.

W roz mo wie z dzien ni ka rza mi
prof. Ku dryc ka pod kre ślił, że co
ro ku mi ni ster stwo mo ni to ru je
po trze by ryn ku pra cy i do sto so -
wu je kie run ki za ma wia ne do po -
trzeb pra co daw ców. „Ma my
w tej chwi li 10 kie run ków za ma -

wia nych. W ra mach te go pro gra -
mu do fi nan so wu je my uczel nie
i stu den tów wy so ki mi sty pen dia -
mi, po to by wy bie ra li stu dia
tech nicz ne i ści słe. Dzię ki te mu
ma my du żo wię cej kan dy da tów
na uczel nie tech nicz ne niż kil ka
lat te mu” – mó wi ła mi ni ster.

Jej zda niem pol skie uczel nie
„nie pro du ku ją bez ro bo cia”. „Du -
żo więk sze bez ro bo cie jest
wśród ab sol wen tów uczel ni wyż -
szych w in nych kra jach Unii Eu ro -
pej skiej i nie mó wię to je dy nie
o Hisz pa nii czy Gre cji. W Pol sce
ma my oko ło 9 proc. ab sol wen -
tów szkół wyż szych, któ rzy nie
mo gą zna leźć pra cy” – po wie -
dzia ła.

Mi ni ster za zna czy ła, że ra dząc
so bie z bez ro bo ciem wśród ab -
sol wen tów szkół wyż szych na le -
ży z jed nej stro ny zmie niać struk -
tu rę kształ ce nia, z dru giej zaś
na kie run kach hu ma ni stycz nych
i spo łecz nych w więk szym za kre -
sie dbać o pra co daw ców dla stu -
den tów.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Prof. Kudrycka: polskie uczelnie
nie produkują bezrobocia

FOT. STOCK. XCHNG / TIF FA NY SZER PIC KI

Atrium pod pi su je
kon trakt w Pol sce
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Ostat ni czas ob fi tu je w po zy -
tyw ne do nie sie nia o eko no -
mii Pol ski. Ho len der ski „Te -
le gra af” do no si o zmia nach
pro duk cyj nych szwedz kie go
po ten ta ta bran ży mo to ry za -
cyj nej.

Jak po da je dzien nik ca łość
pro duk cji au to bu sów mar ki Vo -

lvo zo sta nie prze nie sio na do pol -
skiej fa bry ki pod Wro cła wiem,
a za kła dy w szwedz kim mie ście
Saf fle zo sta ną za mknię te. Spół -
ka utwo rzy ła re zer wę na re or ga -
ni za cję pra cy w kwo cie 11.6 mln
eu ro (100 mln ko ron szwedz -
kich).

Po wo dem ta kich de cy zji jest
fakt zmniej sze nia po py tu na po -
jaz dy au to bu so we w Eu ro pie,

któ ry spa da od kil ku lat. W tym
sa mym cza sie, w szcze gól no ści
w kra jach skan dy naw skich, ce -
ny ro sły. Jak mó wi pre zes Ha kan
Karls son z dzia łu fir my spe cja li -
zu ją ce go się w pro duk cji te go ty -
pu po jaz dów, no we roz wią za nia
ma ją krót ko ter mi no wo po pra -
wić ryn ko wą sy tu ację Vo lvo.

MO NI KA SZREM SKA

Volvo przenosi
produkcje busów
do Polski

FOT. STOCK. XCHNG / CHRIS COC KRAM

Opo zy cja za rzu ca ła re sor to -
wi na uki, że za dru gi kie ru -
nek trze ba pła cić, a ab sol -
wen ci nie ma ją pra cy. Mi ni -
ster Bar ba ra Ku dryc ka ri po -
sto wa ła: efek ty re for my
szkol nic twa wyż sze go do pie -
ro bę dą, ale już dzia ła kon ku -
ren cyj ny po dział środ ków
i wspie ra nie naj lep szych. 

„Nie po win ni śmy się oszu ki -
wać, że po ro ku czy dwóch
od wej ścia w ży cie no wych
ustaw bę dzie my mie li bar dzo
kon kret ne zmia ny, któ re nas sa -
tys fak cjo nu ją” – za strze gła Ku -
dryc ka. Po wie dzia ła jed nak, że
część efek tów już wi dać.

„Uda ło nam się zin te gro wać
sys tem na uki ze szkol nic twem
wyż szym, jed no cze śnie opie ra -
jąc ca ły sys tem na dwóch fun da -
men tal nych war to ściach, czy li
po wszech no ści szkol nic twa wyż -

sze go i eli tar no ści na uki. Wy cho -
dząc z za ło że nia, że aspi ra cje
edu ka cyj ne spo łe czeń stwa są
jed ną z naj po waż niej szych war -
to ści i osią gnięć dwu dzie sto le cia
wol nej Pol ski, wpro wa dzi li śmy
jak naj szer szy do stęp do edu ka -
cji na po zio mie wyż szym. (...)
Sta ra li śmy się go po sze rzać np.
po przez za pew nie nie sty pen -
diów so cjal nych dla naj uboż -
szych grup stu den tów, do stęp
do kre dy tów stu denc kich dla
wszyst kich po trze bu ją cych.
W ro ku aka de mic kim
2008/2009 2,5 tys. stu den tów
ko rzy sta ło z kre dy tów, w ro ku
2010/2011 – 6 tys. Wpro wa dzi -
li śmy rów nież ogra ni cze nie od -
płat no ści za nie któ re usłu gi edu -
ka cyj ne i ad mi ni stra cyj ne
na uczel niach” – po wie dzia ła po -
słom mi ni ster.

We dług niej eli tar ność na uki
za pew nia ją z ko lei gran ty na ba -
da nia przy zna wa ne w try bie kon -

kur so wym przez Na ro do we Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju oraz Na -
ro do we Cen trum Na uki a tak że
do dat ko we pie nią dze dla jed no -
stek o sta tu sie Kra jo wych Na -
uko wych Ośrod ków Wio dą cych
(KNOW).

„Ocze ku je my od uczel ni aka -
de mic kich wy so kie go po zio mu
ba dań i kształ ce nia opar te go
na pro gra mach ba daw czych,
a od za wo do wych wy so kiej ja ko -
ści kształ ce nia umie jęt no ści
prak tycz nych. Słu ży te mu pod -
da wa ny już kon sul ta cjom spo -
łecz nym al go rytm po dzia łu do ta -
cji pod sta wo wej dla uczel ni – in -
ny al go rytm ma obo wią zy wać
dla uczel ni ba daw czych, a in ny
dla uczel ni za wo do wych” – pod -
kre śli ła.

By ła mi ni ster edu ka cji na ro -
do wej i spor tu Kry sty na Ły bac ka
(SLD), któ rej re sor to wi pod le ga ło
wów czas szkol nic two wyż sze,
oce ni ła, że pro jekt roz po rzą dze -
nia o po dzia le do ta cji jest nie ko -
rzyst ny dla szkół za wo do wych.
„Pa ni mi ni ster nie za mie rza fi -
nan so wać pra cu ją cych w szko -
łach za wo do wych pra cow ni ków,
dla któ rych jest to dru gi
etat” – po wie dzia ła Ły bac ka.

Od nio sła się też do te ma tu
sty pen diów. „Od ro ku 2004, kie -
dy zo stał po dwo jo ny fun dusz sty -
pen dial ny z 750 mln na 1,5 mld,
nie ule gła zmia nie wiel kość fun -
du szu na sty pen dia so cjal -
ne” – pod kre śli ła i do da ła, że
ogra ni cze nie opłat za nie któ re
usłu gi edu ka cyj ne nie wie le po -
mo gło stu den tom, bo od płat -
ność za dru gi kie ru nek „po wo du -
je mnó stwo za mie sza nia
na uczel niach.

We dług Ja dwi gi Wi śniew skiej
(PiS) nie ko rzyst ne dla stu den -
tów by ły też zmia ny w sys te mie
przy zna wa nia sty pen diów za wy -
ni ki w na uce, za mie nio ne w na -

gro dy rek to ra. „W 2011 r. o 111
tys. stu den tów mniej do sta ło
sty pen dia niż rok wcze -
śniej” – po wie dzia ła.

Po sło wie mó wi li też, że kry te -
ria przy zna wa nia na gród rek to ra
są ostrzej sze niż wcze śniej sze
za sa dy przy zna wa nia sty pen -
diów na uko wych i na ty le trud no
je uzy skać, że na nie któ rych
uczel niach otrzy mu je je mniej
niż 10 proc. stu den tów.

W trak cie de ba ty oma wia ny
był też po mysł by przed się bior -
stwa mo gły prze ka zy wać 1 proc.
swo je go po dat ku na rzecz in sty -
tu cji na uko wej, po dob nie jak in -
dy wi du al ni po dat ni cy na rzecz
or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go
(po raz pierw szy ta kie roz wią za -
nie za pro po no wa ła Kry sty na Ły -
bac ka na wspól nym po sie dze niu
sej mo wych pod ko mi sji: ds. na -
uki i szkol nic twa wyż sze go oraz
ds. eko no mi ki edu ka cji, o czym
PAP pi sa ła w de pe szy 15 lu te go
2012).

Do te go po my słu od niósł się
Je rzy Ży żyń ski (PiS): „CIT w tym
ro ku był pla no wa ny na po zio mie
mniej wię cej 25 mld zł, w przy -
szłym 30 mld. Je den pro cent CIT
to by ło by 300 mln zł, przy za ło że -
niu, że wszy scy płat ni cy CIT od -
pro wa dzą 1 proc.”. Je go zda -
niem, bio rąc po praw kę na to że
nie wszyst kie fir my zde cy du ją
się na od pis, do in sty tu tów mo że
tra fić kwo ta kil ku dzie się ciu mi -
lio nów zł.

Od po wia da jąc na py ta nia po -
słów Ku dryc ka wy ja śnia ła np.
sy tu ację Pań stwo wych Wyż -
szych Szkół Za wo do wych. „Jest
to już wpro wa dzo ne do prze pi -
sów i eg ze kwu je my to ukła da -
jąc al go ryt my fi nan so wa nia
a tak że two rząc spe cjal ne in -
stru men ty w kon kur sach. Ocze -
ku je my od uczel ni za wo do wych,
pań stwo wych i nie pań stwo -

wych, że przede wszyst kim
skon cen tru ją się na re ali za cji
kształ ce nia za wo do we go o pro -
fi lu prak tycz nym. I to jest za pi -
sa ne w al go ryt mie, w któ rym
jest wskaź nik wyż szy za prak -
tycz ne pro fi le kształ ce nia. Je śli
cho dzi o ka drę, pro blem z ty mi
szko ła mi po le gał na tym, że nie
mia ły tak na praw dę ka dry wła -
snej. Ka dra by ła tyl ko prze jeż -
dża ją ca. Mu si my do pro wa dzić
do te go, aby one mia ły wła sną
ka drę. W tym jest szan sa nie tyl -
ko na prze trwa nie, ale rów nież
na roz wój tych uczel ni” – tłu ma -
czy ła mi ni ster.

Ku dryc ka do da ła, że wzra sta
licz ba stu den tów w szko łach za -
wo do wych (na po zio mie li cen -
cjac kim). „To jest do bry sy gnał.
Stu den ci chcą mieć kwa li fi ka cje
za wo do we, prak tycz ne pro fi le,

chcą iść do pra cy po trzech la -
tach i po tem ewen tu al nie wró cić
na stu dia ma gi ster skie” – pod -
kre śli ła.

Od po wia da ła też na za rzu ty
do ty czą ce sty pen diów. Przy zna -
ła, że pu la na sty pen dia so cjal ne
wzro sła bar dzo nie znacz nie, ale
po nie waż ma le je licz ba stu den -
tów to in dy wi du al ne kwo ty sty -
pen diów mo gą być wyż sze. Na -
to miast na gro dy rek to ra, jej zda -
niem, po win ny być eli tar ne i stąd
re stryk cyj ne wy ma ga nia.

O in for ma cję rzą du na te mat
skut ków re for my na uki i szkol -
nic twa wyż sze go wnio sko wał
klub PO.
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W Sejmie o uczelniach 
– na efekty reform trzeba poczekać

FOT. STOCK. XCHNG 
/ ANN - KA TH RIN REH SE

FOT. STOCK. XCHNG / ALE XAN DER SPERL
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Dr hab. Je rzy Achi mo wicz
z Woj sko we go In sty tu tu Me -
dy cy ny Lot ni czej w War sza -
wie o sko ku Fe li xa Baum -
gart ne ra: 

„Oglą da łem ten skok z za par -
tym tchem tak sa mo jak lą do -
wa nie na Księ ży cu. Fa scy nu ją ce
w tym sko ku by ły dwa aspek ty:
psy cho lo gicz ny i so cjo lo gicz ny.
Pierw szy do ty czy sa me go skocz -
ka. Ja kim trze ba być sil nym psy -
chicz nie czło wie kiem, że by
wyjść w ska fan drze w prze strzeń
ko smicz ną i sko czyć? Ba łem się,
że on wy siadł psy chicz nie, gdy
w trak cie lo tu przez mo ment nie
od po wia dał na py ta nia.

Dru gi aspekt do ty czył współ -
dzia ła nia ze spo łu, ca łej gru py lu -
dzi na rzecz jed ne go przed się -
wzię cia, jed ne go czło wie ka – Fe -
li xa Baum gart ne ra.

Ża den prze łom w na uce, ża -
den po stęp nie był by moż li wy
bez gru py lu dzi dzia ła ją cych
wspól nie i na rzecz ja kiejś idei.
Te go mi bar dzo bra ku je w Pol -
sce.

Ten skok to nie by ła za chcian -
ka jed ne go czło wie ka, par cie
na szkło. To by ła mi sja woj sko -
wa o ogrom nym zna cze niu. Bar -
dzo pro fe sjo nal na ak cja, dzię ki
któ rej prze ko na li śmy się, że
moż li wa jest ewa ku acja lu dzi
z du żych wy so ko ści. To się bar -

dzo przy da w tu ry sty ce ko smicz -
nej, ale i dal szym pod bi ja niu ko -
smo su.

Je stem prze ko na ny, że za 10
lat po wsta nie pierw sza sta ła ba -
za na Księ ży cu. Po tem bę dą lo ty
na Mar sa i two rze nie tam sta łej
ba zy. To mo że też być ogrom ną
szan są dla pol skiej na uki. Nie
zbu du je my co praw da ra kie ty
ko smicz nej, ale mo że my przy go -
to wy wać psy chicz nie lu dzi, któ -
rzy mie li by spro stać tym no wym
wy zwa niom. Tu mo że my osią -
gnąć suk ces”. 

(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Prof. Jan Skład kow ski, kie -
row nik Za kła du Astro fi zy ki
i Ko smo lo gii Uni wer sy te tu
Ślą skie go, o sko ku Fe li xa
Baum gart ne ra:

„To nie był tech no lo gicz nie
prze łom w za kre sie osią gnięć fi -
zy ki czy ba dań me te oro lo gicz -
nych, ale by ło to du że osią gnię -
cie w hi sto rii sko ków spa do chro -
no wych.

Tam by ło tro chę ry zy kow nych
mo men tów. On mu siał prze -
trwać pe wien czas w bar dzo ni -
skiej tem pe ra tu rze i pra wie ze ro -
wym ci śnie niu, dla te go był w ta -

kim pra wie ko smicz nym ska fan -
drze. Dru gi mo ment new ral gicz -
ny prze żył, gdy prze kra czał ba rie -
rę dźwię ku – praw do po dob nie
tak by ło – wte dy są me cha nicz -
ne bar dzo du że prze cią że nia,
któ re mo gły spo wo do wać uszko -
dze nia.

Ca łe przed się wzię cie, mo -
im zda niem, by ło bar dziej
ko mer cyj ne, ta ki suk ces
w sty lu tych osią gnięć, ja kie
się wpi su je do Księ gi Gu ines -
sa. Tym nie mniej tech no lo -
gicz nie to by ło nie try wial ne.
Ba lon mu siał być bar dzo lek -
ki i bar dzo wiel ki, po peł nym
roz wi nię ciu ta ki ba lon osią -

ga roz mia ry 50 pię tro we go
do mu, a zro bio ny jest z ma -
te ria łu gru bo ści fo lii na wor -
ki. To jest tech no lo gicz ne wy -
zwa nie.

A naj więk szy suk ces dla nie go
jest ta ki, że prze żył. Tam kil ka
rze czy mo gło pójść nie tak.
Wcze śniej sze pró by by ły od ra -
cza ne, po nie waż był sil ny wiatr,
któ ry mógł ro ze rwać ba lon.
Pręd kość wia tru rzę du 30 km
na go dzi nę już by ła nie bez piecz -
na”.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Po upad ku mu ru ber liń skie -
go, a tym sa mym po upad ku
sys te mów ko mu ni stycz nych
po wsta łych po II woj nie świa -
to wej pod pro tek to ra tem Ro -
sji So wiec kiej, po prze mia -
nach lat dzie więć dzie sią tych
ubie głe go wie ku i od ro dze -
niu się państw de mo kra tycz -
nych w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej moż na by mnie -
mać, że Eu ro pa jest oce -
anem re pu bli kań skim. To
stwier dze nie jest myl ne, gdyż
sta ra za chod nia Eu ro pa to
mo nar chi stycz na Eu ro pa.
Wśród 46 państw współ cze -
snej Eu ro py aż 12 to mo nar -
chie. Więk szość to mo nar -
chie kon sty tu cyj ne, gdzie
mo nar cha, czy li król lub kró -
lo wa, ma ją ogra ni czo ny za -
kres wła dzy, ale by wa i ina -
czej.

Na pierw szym miej scu na le -
ży wy mie nić, kie dyś naj więk -
szą mo nar chię na świe cie,
a obec nie w Eu ro pie – Zjed no -
czo ne Kró le stwo Wiel kiej Bry -
ta nii i Ir lan dii Pół noc nej z pa -
nu ją cą Jej Kró lew ską Mo ścią
Kró lo wą Elż bie tą II z dy na stii
Wind sor. Jest ona tak że gło wą
15 in nych państw le żą cych po -
za Eu ro pą: An ti gui i Bar bu dy,
Au stra lii, Ba ha mów, Bar ba do -
su, Be li ze, Gre na dy, Ka na dy,
Ja maj ki, No wej Ze lan dii, Pa -
pui -No wej Gwi nei, Sa int Kitts
i Ne vis, Sa int Lu cia, Sa int Vin -
cent i Gre na dyn, Tu va lu i Wysp
Sa lo mo na, któ re wraz z Wiel -
ką Bry ta nią two rzą Com mon -
we alth czy li Wspól no tę Na ro -
dów.

Na dru gim miej scu wy pa da
umie ścić kraj na sze go za -
miesz ka nia – Ho lan dię, czy li
Kró le stwo Ni der lan dów, z pa -
nu ją cą Kró lo wą Be atry cze
z dy na stii Orań skiej -Na ssau.
Be atry cze, a wła ści wie: Be -

atrix Wil hel mi na Arm gard
van Oran je -Na ssau zo sta ła
kró lo wą Ho lan dii w ro ku
1980 po ab dy ka cji jej mat ki
Kró lo wej Ju lia ny ze wzglę du
na po de szły wiek. Zmar ła
ona w 2004 ro ku w wie ku 94
lat i zo sta ła po cho wa -
na w kryp cie kró lew skiej
w pod zie miach Nie uwe Kerk
w Delft.

Ko lej ne są po zo sta łe dwa
kra je Be ne luk su, naj star szej
wspól no ty państw eu ro pej -
skich, któ ra za po cząt ko wa ła
jed no cze nie się Eu ro py, co
w re zul ta cie za owo co wa ło
dzi siej szą Unią Eu ro pej ską.
Wiel kie Księ stwo Luk sem -
bur ga, gdzie pa nu je Wiel ki
Ksią że Luk sem bur ga Hen ryk
rów nież z dy na stii Oran je -Na -
ssau i po bli skie Kró le stwo
Bel gii z Kró lem Bel gów Al ber -
tem II z dy na stii Sa xon -Co -
burg -Go tha. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 14

Dr hab. Achimowicz
o skoku Baumgartnera:
bardzo profesjonalna akcja

FOT. STOCK. XCHNG / KA RI NA FA IA NI

Prof. Sładkowski 
o skoku Baumgartnera:
sukces, że przeżył 

FOT. STOCK. XCHNG 
/ SAN JA GJE NE RO

Mo nar chi stycz na Eu ro pa XXI wie ku

FOT. STOCK. XCHNG / DE FIG
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Dla cze go w pierw szych fil -
mach dźwię ko wych dia lo gi
wy da ją się dziś nie zno śnie
sztucz ne i jak wła ści wie za pi -
sa ny jest dźwięk na ta śmie
fil mo wej? O po cząt kach fil -
mu dźwię ko we go opo wia dał
w cza sie Fe sti wa lu Na uki
w War sza wie Mi chał Pień -
kow ski z Fil mo te ki Na ro do -
wej. 

Pień kow ski opo wia dał też
o tym, że fil mom nie mym to -
wa rzy szy ła mu zy ka gra -
na na ży wo, przez ta pe ra. Cza -
sem ra zem z ta śmą fil mo wą
do kin tra fia ły też par ty tu ry, ale
czę sto to ta per de cy do wał, ja -
ką mu zy ką zi lu stru je film i czy
np. spró bu je uzu peł nić film
w efek ty dźwię ko we – np.
w od po wied nim mo men cie fil -
mu mógł na śla do wać śpiew
pta ków, pu ka nie czy szcze ka -
nie psa. Przy każ dym od two -
rze niu fil mu mu zy ka by ła więc
za zwy czaj in na. Z cza sem po ja -
wił się po mysł, że by do fil mu
do łą czać pły ty gra mo fo no we
z na gra ny mi dźwię ka mi. W ten
spo sób w każ dym ki nie fil mo -
wi mo gła to wa rzy szyć ta sa ma
mu zy ka.

Jak wy ja śnił Pień kow ski, dziś
na ścież kach dźwię ko wych znaj -
du ją się za rów no dia lo gi, pod -
kład mu zycz ny, jak i efek ty
dźwię ko we. Daw niej nie po tra -
fio no te go po łą czyć, więc fil my
z dźwię kiem dzie li ły się na fil my
syn chro nicz ne, w któ rych pod -
kła da na by ła mu zy ka, fil my mó -

wio ne, w któ rych do mi no wa ły
dia lo gi, śpie wa ne, a tak że fil my
szme ro we, w któ rych pod kła da -
ne by ły je dy nie efek ty dźwię ko -
we – np. od głos kro ków, stu kot
kół itp.

W pierw szych fil mach mó -
wio nych roz mo wy nie to czy ły
się płyn nie. Pa da ły tyl ko krót -
kie zda nia, dia lo gi nie brzmia -
ły na tu ral nie, bo by ły bu do wa -
ne tak, jak by mia ły być na pi -
sa ne na plan szach, jak w fil -

mie nie mym. Dźwięk brzmiał
więc tak, jak by ak to rzy czy ta li
na pi sy z plansz. Do te go do -
cho dzi ła prze sa dzo na ge sty ku -
la cja i mi mi ka jak z fil mu bez
dźwię ku, ro dem z pan to mi my.
„Kon wen cja gry z fil mu nie me -
go i sztyw ne dia lo gi to by ło coś
nie straw ne go” – stwier dził
Pień kow ski. Stąd na po cząt ku
fil mu dźwię ko we go po ja wia ły
się gło sy wiesz czą ce ry chły je -
go ko niec.

Je dy ne, do cze go uwa ża no, że
dźwięk się nada wał, by ły kre -
sków ki. Po za tym z po cząt kiem
ki na dźwię ko we go pra cę stra ci ło
wie lu ak to rów ki na nie me go.
Oka za ło się, że Char lie mu Cha -
pli no wi plą cze się ję zyk, a Po la
Ne gri ma chra pli wy głos.

Jak wy ja śnił spe cja li sta,
w fil mie dźwię ko wym pro ble -
mem oka za ło się wer sje ję zy -
ko we fil mów. Nie od ra zu wy -
my ślo no dub bing. By wa ło, że

pro du cen ci przy pro duk cji fil -
mów gro ma dzi li ak to rów z róż -
nych kra jów i w iden tycz nych
sce no gra fiach na gry wa li film
w ko lej nych ob sa dach mó wią -
cych w in nych ję zy kach. W ten
spo sób Pa ra mo unt Pic tu res
pro du ko wał w Pa ry żu fil my dla
Eu ro py. Po wsta ło wte dy pięć fil -
mów w kil ku na stu wer sjach ję -
zy ko wych. Ale po mysł ten oka -
zał się kla pą.

Do pie ro z cza sem wy my ślo no

dub bing. Na po cząt ku przy do bo -
rze osób pod kła da ją cych dia lo gi
szu ka no so bo wtó rów gło so wych
ak to rów z ory gi na łu, ale do pie ro
z cza sem zro zu mia no, że nie po -
do bień stwo gło su ma zna cze nie,
ale prze kład dia lo gów oraz od -
po wied nia in to na cja i we rwa
dub bin gu ją ce go.

Pień kow ski wy ja śnił, że po -
mysł z za pi sy wa niem dźwię ku
fil mo we go na pły cie gra mo fo no -
wej nie był do sko na ły. Urzą dze -
nia od twa rza ją ce film i dźwięk
nie by ły ze so bą zsyn chro ni zo wa -
ne i fo nia czę sto roz mi ja ła się
z wi zją, co mia ło miej sce zwłasz -
cza w sy tu acjach, kie dy ta śma
się ze rwa ła i trze ba by ło ją skra -
cać, by skle ić klat ki.

Lep szym po my słem mo gło
się oka zać za pi sy wa nie dźwię -
ków bez po śred nio na ta śmie fil -
mo wej. Me to dę ta ką opra co wał
Po lak, Jó zef Ty ko ciń ski. W pierw -
szym fil mie, w któ rym wy ko rzy -
stał swo ją me to dę, je go żo -
na wy po wie dzia ła sło wa: „A te -
raz za dzwo nię” i za dzwo ni ła
dzwon kiem.

Jak dzia ła ła ta me to da? Pień -
kow ski wy ja śnił, że z bo ku każ -
dej klat ki fil mo wej, obok ka dru,
umiesz cza ne by ły ciem niej sze
i ja śniej sze pa secz ki (był to tzw.
za pis gę sto ścio wy), re je stro wa -
ne przez fo to ko mór kę, za mie -
nia ne na sy gnał elek trycz ny
i prze twa rza ne na dźwięk. Z cza -
sem za pis ten udo sko na lo no
i dźwięk za pi sy wa no nie w for -
mie kre sek, tyl ko dwu wy mia ro -
wych kształ tów. 
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Da lej kró le stwa skan dy naw -
skie: Kró le stwo Da nii z Kró lo wą
Mał go rza tą II z dy na stii ol den -
bur skiej, li nii Schle swig -Hol ste in -
-Son der burg -Glücks burg, Kró le -
stwo Szwe cji gdzie mo nar chą
jest Król Ka rol Gu staw XVI z dy -
na stii Ber na dot te i Kró le stwo
Nor we gii z Kró lem Ha ral dem
V z dy na stii Glücks burg.

Na stęp ne na li ście to re sty tu -
owa ne Kró le stwo Hisz pa nii
z Kró lem Ja nem Ka ro lem (Hu an
Car los) z dy na stii Bur bo nów, któ -
ry wstą pił na tron w 1975 ro ku
po śmier ci dyk ta to ra ge ne ra ła
Fran ci sco Fran co rzą dzą ce go
Hisz pa nią ja ko re gent, cho ciaż
ofi cjal nie w 1931 pro kla mo wa -
no re pu bli kę.

Da lej dwa ma łe księ stwa dy -
na stycz ne. Pierw szym jest po ło -
żo ne wy so ko w Al pach na po gra -
ni czu Szwaj ca rii i Au strii Księ -
stwo Liech ten ste in z Księ ciem
Liech ten ste inu Ja nem Ada mem
II Liech ten ste in. Dru gim jest po -
ło żo ne na Ri wie rze Fran cu skiej
nad Mo rzem Śród ziem nym, do -
sko na le zna ne ze sław nych ka -
syn gier ha zar do wych, sa mo cho -
do wych wy ści gów for mu ły 1
oraz księ cia – spor tow ca i wiel -
bi cie la pięk nych ko biet – Księ -
stwo Mo na ko, gdzie pa nu ją cym
jest Su we ren ny Ksią żę Mo na ko
Al bert II Gri mal di.

Po zo sta ło jesz cze księ stwo,
gdzie mo nar cha jest wy bie ra ny,
a wła ści wie wy bie ra nych jest
dwóch wład ców i to w do dat ku
nie przez na ród księ stwa, lecz

de cy du ją o tym in ne pań stwa.
Jest to po ło żo ne w Ape ni nach
na po gra ni czu Fran cji i Hisz pa nii
Księ stwo An do ry, gdzie gło wą
pań stwa są dwaj współ k sią żę ta:
pre zy dent Fran cji oraz bi skup
z hisz pań skie go mia sta Seo de
Urgel. Obec nie są to współ k sią -
żę fran cu ski François Hol lan de,
wy bra ny przez na ród fran cu ski
i współ k sią żę epi sko pal ny Jo an
En ric Vi ves Sicília mia no wa ny
przez Pa pie ża. 

Ja ko ostat nie moż na wy mie -
nić naj mniej sze pań stwo
współ cze snej Eu ro py: Wa ty -
kan – pań stwo ko ściel ne, któ -
re go wład cą jest pa pież Be ne -
dykt XVI ma ją cy wła dzę mo nar -
chy ab so lut ne go. Jed nak nie
jest on mo nar chą dy na stycz -
nym, a wy bie ra nym przez kar -

dy na łów ma ją cych po ni żej 80
ro ku ży cia. Kar dy na ło wie zbie -
ra ją się na kon kla we po śmier -
ci pa pie ża i wy bie ra ją spo śród
sie bie no we go. W ostat nim
kon kla we w 2005 ro ku, gdy
wy bie ra no Be ne dyk ta XVI,
uczest ni czy ło 117 kar dy na łów.
Wa ty kan jest naj mniej szym
pań stwem Eu ro py oraz naj -
mniej szą mo nar chią Eu ro py
i świa ta o po wierzch ni 0,44 km
kwa dra to wych i ma tyl ko 824
sta łych miesz kań ców.

Jak wi dać z po wyż szych sta ra,
mo nar chi stycz na Eu ro pa „trzy -
ma się moc no” a więk szość spo -
śród tych państw ogry wa zna -
czą cą ro lę we współ cze snej Eu -
ro pie i świe cie.

TO MASZ RA DZI WIŁŁ

Monarchistyczna
Europa XXI wieku

FOT. STOCK. XCHNG / MI KE VAM

FOT. STOCK. XCHNG 
/ ME LA NIE KU IPERS
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Dziś dźwięk re je stro -
wa ny jest zwy kle cy fro -
wo, a je go za pis wi docz -
ny jest po mię dzy otwor -
ka mi na brze gu ta śmy fil -

mo wej i w po więk sze niu
przy po mi na ko dy QR, sto so -

wa ne w smart pho nach.
Eks pert z Fil mo te ki Na ro do -

wej wy ja śnił, że współ cze sna po -
lie stro wa ta śma fil mo wa jest bar -

dzo wy trzy ma ła, trud na do po rwa nia i w prze -
ci wień stwie do daw nych taśm, nie jest ła two -
pal na i wy bu cho wa. Te sty sta rze nio we wy ka -
zu ją, że mo że wy trzy mać na wet 500 lat, dla -
te go fil my z no śni ków cy fro wych ar chi wi zo -
wa ne są wła śnie na ta śmie fil mo wej. Na ta -
śmach ar chi wi zu ją da ne na wet nie któ re
ban ki.

Pień kow ski do dał, że kie dy fil my by ły
nie me, pręd kość ich od twa rza nia nie
mia ła wiel kie go zna cze nia. Do pie ro po ja -
wie nie się dźwię ku wią za ło się z ko niecz -
no ścią usta le nia pew nej sta łej pręd ko ści

od twa rza nia, któ ra wy no si 24 klat ki
na se kun dę. Fil my nie me od twa rza ne by -
ły z in ną pręd ko ścią, dla te go dziś, kie dy
się je oglą da, wy glą da ją, jak by by ły przy -
spie szo ne.

O di gi ta li za cji przed wo jen nych fil mów
w Fil mo te ce Na ro do wej moż na prze czy tać
na stro nie www.ni tro film.pl

PAP – NA UKA W POL SCE
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Jak przed sta wi cie le NASK po -
in for mo wa li w prze sła nym PAP
ko mu ni ka cie, tyl ko w 2011 ro ku
od no to wa nych by ło dzien nie
śred nio 27 tys. in cy den tów bę -
dą cych wy ni kiem dzia ła nia bo -
tów, któ re opa no wu ją kom pu te -
ry – two rząc z nich tzw. kom pu -
te ry zom bie i łą czą je w sieć wy -
ko rzy sty wa ną do dzia łań prze -
stęp czych. W cią gu ostat nich
mie się cy dla pol skich użyt kow ni -
ków za gro że nie sta no wi rów nież
wi ru sa We el sof, któ ry blo ku je

do stęp do kom pu te rów,
a za zdję cie blo ka dy żą da 500
zło tych lub 100 eu ro.

W 2011 ro ku ze spół CERT
Pol ska, dzia ła ją cy w ra mach in -
sty tu tu ba daw cze go NASK,
otrzy mał po nad 21,2 mln zgło -
szeń na ru sze nia bez pie czeń stwa
sie cio we go, z cze go pra wie 10
mln do ty czy ło zda rzeń zwią za -
nych z bo ta mi, któ re wy ko rzy sty -
wa ne są do przej mo wa nia kon -
tro li nad kom pu te ra mi. We dług
spe cja li stów licz ba ta, dwu krot -

nie więk sza niż w 2010 ro ku,
nie ustan nie ro śnie.

Bo ty roz prze strze nia ją się po -
przez in ter net, wy ko rzy stu jąc lu -
ki w za bez pie cze niach kom pu te -
rów lub na iw ność użyt kow ni ków,
któ rzy uru cha mia ją od po wied -
nio przy go to wa ne opro gra mo -
wa nie, po de sła ne przez cy ber -
prze stęp ców. Po za in fe ko wa niu
kom pu te ra, bo ty po zo sta ją
w ukry ciu ocze ku jąc na po le ce -
nie wy ko na nia okre ślo ne go za -
da nia. Ta kie kom pu te ry zom bie
sta ją się czę ścią więk szej sie ci,
wy ko rzy sty wa nej m. in. do roz sy -
ła nia spa mu, wi ru sów czy pro -
gra mów szpie gu ją cych. Bo ty
mo gą być wy ko rzy sta ne do kra -
dzie ży po uf nych da nych oso bi -
stych, ta kich jak nu me ry kart
kre dy to wych czy in for ma cji da ją -
cych do stęp do kont ban ko wych,
a tak że do lep sze go ukry cia
dzia łań cy ber prze stęp ców.

Zło śli we opro gra mo wa nie te -
go ro dza ju słu ży rów nież do prze -
pro wa dza nia ata ków ty pu „od -
mo wa usłu gi” (DoS, De nial of

Se rvi ce), dzię ki któ rym cy ber -
prze stęp cy wy łu dza ją pie nią dze
od wła ści cie li wi tryn in ter ne to -
wych w za mian za od zy ska nie
kon tro li nad za ata ko wa ny mi wi -
try na mi.

In nym ro dza jem za gro że nia
sie cio we go, któ re do się gło pol -
skie kom pu te ry w cią gu ostat -
nich mie się cy, był wi rus We el sof.
To zło śli we opro gra mo wa nie
wni ka do kom pu te ra, ko rzy sta
z luk w nie zak tu ali zo wa nych pro -
gra mach, jak na przy kład prze -
glą dar ki in ter ne to we. We el sof
blo ku je użyt kow ni ko wi do stęp
do je go za so bów, a na stęp nie
za usu nię cie blo ka dy żą da w wy -
świe tla nym na ekra nie ko mu ni -
ka cie za pła ce nia oku pu w wy so -
ko ści 500 zło tych lub 100 eu ro.
Umiesz czo ny w ta kim ko mu ni -
ka cie lo go typ oraz ad res e -ma il
su ge ru ją, że kom pu ter zo stał za -
blo ko wa ny przez jed nost kę po li -
cji zaj mu ją cą się kon tro lą tre ści
w in ter ne cie.

„Zło śli we opro gra mo wa nie
jest sta le udo sko na la ne, utrud -

nia jąc sku tecz ną wal kę. Dla te -
go ko niecz ne jest two rze nie
kom plek so wych roz wią zań
umoż li wia ją cych wy mia nę in -
for ma cji o naj now szych za gro -
że niach. W tym ce lu ze spół
CERT Pol ska stwo rzył plat for -
mę n6, któ rej za da niem jest
efek tyw ne i szyb kie do star cze -
nie da nych wła ści wym pod mio -
tom: wła ści cie lom sie ci, ad mi -
ni stra to rom i ope ra to rom sie ci.
Prze ka zy wa ne na plat for mie in -
for ma cje o źró dłach ata ku,
w po sta ci URL -i, do men, ad re -
sów IP lub nazw zło śli we go
opro gra mo wa nia, po cho dzą
od in nych ze spo łów CERT, or ga -
ni za cji bez pie czeń stwa, pro du -
cen tów opro gra mo wa nia oraz
nie za leż nych eks per tów” – mó -
wi Piotr Ki jew ski, kie row nik
CERT Pol ska.

Wy mia nie wie dzy i do świad -
czeń słu żyć bę dzie XVI Mię dzy -
na ro do wa Kon fe ren cja na te mat
bez pie czeń stwa te le in for ma -
tycz ne go SE CU RE 2012, któ ra
trwać bę dzie od 22 do 24 paź -

dzier ni ka w Cen trum Na uki Ko -
per nik. SE CU RE to co rocz na kon -
fe ren cja po świę co na w ca ło ści
bez pie czeń stwu te le in for ma -
tycz ne mu, któ ra gro ma dzi spe -
cja li stów kra jo wych i za gra nicz -
nych, re pre zen tu ją cych klu czo -
we in sty tu cje zaj mu ją ce się pro -
ble ma ty ką za gro żeń sie cio wych
i wal ką z cy ber prze stęp czo ścią.

Z tej oka zji do Pol ski przy ja dą
eks per ci m. in. z NA SA, Go ogle
czy Twit te ra, któ rzy na co dzień
zaj mu ją się wal ką z za gro że nia -
mi sie cio wy mi. Za kres po ru sza -
nych w trak cie de ba ty za gad -
nień bę dzie obej mo wał naj bar -
dziej ak tu al ne pro ble my, w tym
kwe stie zwią za ne z bez pie czeń -
stwem urzą dzeń mo bil nych czy
za gro że nia dla klien tów ban ko -
wo ści elek tro nicz nej.

Wię cej in for ma cji na stro nie
http://www.se cu re.edu.pl/
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W Pol sce wzra sta licz ba kom pu te rów zom bie

FOT. PHO TO BY JA KUB KRE CHO WICZ

FOT. STOCK. XCHNG / STE VE NAFC

W Pol sce wzra sta licz ba zgło szeń do ty czą cych
zło śli we go opro gra mo wa nia – m. in. bo tów, któ re
zmie nia ją kom pu te ry w „kom pu te ry zom bie”- wy -
ni ka z da nych ze spo łu CERT Pol ska dzia ła ją ce go
w ra mach in sty tu tu ba daw cze go NASK. 



l l l – Tro cin i ma ku la tu -
ry do pa ró wek nie do da -
je my – oświad czył rzecz -
nik za kła dów mię snych. 

Po czym do dał:
– To by za dro go wy cho -

dzi ło.

l l l Roz bi tek na bez lud -
nej wy spie wy cią ga z wo -
dy dziew czy nę, któ ra do -
pły nę ła do brze gu trzy ma -
jąc się becz ki.

– Od daw na pan tu ży -
je?

– Od 15 lat.
– Sam?

– Tak.
– Te raz bę dzie miał

pan to, cze go pa nu naj -
bar dziej bra ko wa ło... – za -
gad nę ła fi lu ter nie.

– Nie moż li we! W tej
becz ce jest pi wo?

l l l Roz ma wia ją dwie
ko le żan ki i jed na mó wi:

– Wiesz co, im je stem
star sza, tym mąż bar dziej
się mną in te re su je.

A na to dru ga:
– Dzi wisz się, prze cież

jest ar che olo giem.

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

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

rzę dów, roz le ga się ra do -
sny głos:

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

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

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

l l l Do pew ne go ka pi ta -
na stat ku, bę dą ce go już
pra wie na eme ry tu rze,
do rwa ła się pew na dzien -

ni kar ka. Prze pro wa dza jąc
z nim wy wiad, za da ła py -
ta nie:

– Kie dy pan prze żył naj -
więk szą bu rzę?

Ka pi tan za milkł, ale wi -
dać po oczach, że roz pa -
mię tu je swo je ży cie wil ka
mor skie go. W koń cu rze -
cze:

– To by ło za raz po ślu -
bie. Jak splu ną łem w do -
mu na dy wan.

l l l Spo ty ka ją się dwie
przy ja ciół ki.

– Cze go je steś ta ka

zła? My śla łam, że dziś ra -
no by li ście z mę żem
na re lak su ją cym wy pa -
dzie na ry by... – mó wi
pierw sza.

– Tak, ale wszyst ko po -
szło źle. Naj pierw po wie -
dział, że mó wię tak gło -
śno, że wy stra szę ry by,
póź niej, że wy bie ram złą
przy nę tę, na ko niec, że
za szyb ko krę cę ko ło -
wrot kiem – od po wia da
dru ga. 

– A naj gor sze by ło to,
że zło wi łam naj więk szą
ry bę!
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze au tor stwa Ra fa ła Grzyw no wi cza.

Au tor uro dził się w Bar to szy cach. Rocz nik „77. Ukoń czył wy dział
Hi sto rii na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie. Jest
już po de biu cie – we wrze śniu 2011 ro ku wy dał swój pierw szy to -
mik po ezji pt. „Roz dar ci”. Znaj du je się w nim zbiór wier szy mi ło -
snych,  po ezji o Bo gu, po ezja o przy jaź ni, o ży ciu i śmier ci. Każ dy
od naj dzie coś dla sie bie. Jest rów nież dzien ni ka rzem oby wa tel -
skim, po nie waż sło wo pi sa ne to je go pa sja. Szko li się, do sko na li
swój warsz tat. Pra cu je nad no wy mi wier sza mi.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

To je sień
Za raz ucich nie żal je sien nych no cy
Otu la nych we mgle ci chą sza ro ścią
Wi dzę też zmrok, któ ry bu dzi ni cość
Ni gdy nie by ło mi żal te go pięk na.

Po tem znów każ da noc na sy ci nas
Ci chym bla skiem księ ży ca bę dzie my lśnić
Wte dy zaś mgła ba wią ca się je sie nią
Zga śnie w po ry wie na szej na mięt no ści.

Ścich nie też je sien na za du ma nad ży ciem
Go dzin ne roz my śla nia i płacz do po dusz ki
Nie koń czą ce się py ta nia o je sie ni ży cia.

A po tem na za wsze już zga śnie
Żal, któ ry nie ustan nie za smu ca two je oczy
Po wra ca ją cy, co ro ku na no wo – je sie nią

Ona
Nie ko cha na – za po mnia na
Upa dła
Wy rzu co na
Z po cią gu mi łość
Prze nie sio na
Do sta cji ni cość
Przy ku ta
Do ży cia
By czu ła się
Ko cha na
Przez ni cość

Zo ba czyć kil ka na ście wscho -
dów i za cho dów Słoń ca, krzy -
wi znę Zie mi i do świad czyć
sta nu nie waż ko ści, to ma rze -
nia nie jed ne go z nas. Jed nak
by zo stać ko smicz nym tu ry -
stą – oprócz bi le tu za 200
tys. do la rów – trze ba mieć
upraw nie nia pi lo ta. W speł -
nia niu ma rzeń o ma ją po móc
wie lo oso bo we sa mo lo ty i...
win da w ko smos. 

O przy szło ści tu ry sty ki ko -
smicz nej, ko rzy ściach, ja kie już
dziś z niej czer pie my i o tym, co
zro bić, by zo stać ko lej nym ko -
smicz nym po dróż ni kiem pod -
czas Dol no ślą skie go Fe sti wa lu
Na uki mó wił dr Szy mon Gbu rek
z Cen trum Ba dań Ko smicz nych
PAN we Wro cła wiu.

„Obec nie lo ty sub or bi tal ne nie
są jesz cze do stęp ną for mą tu ry -
sty ki. Nie moż na po pro stu ku pić
bi le tu, a jed nie za re zer wo wać go
z my ślą, że bę dzie wy ko rzy sta ny
w przy szło ści” – wy ja śnił PAP dr
Szy mon Gbu rek.

Pro du ko wa ne dzi siaj sa mo lo -
ty sub or bi tal ne są jed no miej sco -
we dla te go oso ba, któ ra go pro -
wa dzi mu si być pi lo tem. Prze -
cho dzi rów nież szko le nia po dob -
ne do tych, ja kie prze cho dzą
praw dzi wi astro nau ci. „W przy -
szło ści, kie dy w sa mo lo tach po -
ja wi się wię cej miejsc, na po kład
bę dzie moż na za brać kil ku tu ry -
stów. Być mo że każ dy czło wiek,
na wet nie po sia da ją cy do brej
kon dy cji fi zycz nej czy umie jęt no -
ści pi lo to wa nia po jaz dów sub or -
bi tal nych, jed nak z od po wied nio
za sob nym port fe lem, bę dzie
mógł z ta kiej wy ciecz ki sko rzy -
stać” – wy ja śnił uczo ny.

Wy ko ny wa ne lo ty sub or bi tal -
ne trwa ją kil ka mi nut, po tem sa -
mo lot wcho dzi w at mos fe rę i lą -
du je. Ta ka krót ka wy ciecz ka mo -
że kosz to wać na wet oko ło 200
tys. dol. Po byt na Mię dzy na ro do -
wej Sta cji Ko smicz nej (ISS) jest

już du żo droż szy, bo się ga 20
mln dol. Ta po dróż zaj mu je bli -
sko ty dzień. Moż na rów nież wy -
ko ny wać lo ty sa mo lo ta mi, dzię ki
któ rym do zna je się sta nu nie -
waż ko ści. To wy da tek oko ło 5 ty -
się cy do la rów za oso bę.

Pierw szym ko smicz nym tu ry -
stą był De nis Ti to, któ ry w prze -
strze ni ko smicz nej zna lazł się
w 2001 ro ku. Wśród po dróż ni -
ków prze wa ża li Ame ry ka nie, był
też Ka na dyj czyk i oby wa tel RPA.
Aż dwie wy ciecz ki do Mię dzy na -
ro do wej Sta cji Ko smicz nej od był
ame ry kań ski przed się bior ca

Char les Si mo nyi. Wśród ko -
smicz nych tu ry stów zna la zła się
rów nież jed na ko bie ta – ame ry -
kań ska biz ne swo man Ano -
ushen An sa ri.

Naj więk sze atrak cje pod czas
ta kiej ko smicz nej po dró ży?
„Krzy wi zna Zie mi, gwiaz do zbio ry
oglą da ne bez za kłó ceń, kil ka na -
ście wscho dów i za cho dów Słoń -
ca, do świad cza nie sta nu nie waż -
ko ści” – wy li cza dr Gbu rek.

Jed nak wy pra wa w ko smos to
nie tyl ko przy jem no ści. Ko smicz -
ny tu ry sta mu si li czyć się z kil ko -
ma nie do god no ścia mi i za gro że -

nia mi. „Przede wszyst kim bę -
dzie na ra żo ny na pro mie nio wa -
nie sło necz ne, zwłasz cza cząst ki
ener ge tycz ne. Te raz są one za -
gro że niem dla astro nau tów, lu -
dzi prze by wa ją cych na or bi cie,
sprzę tu, a bę dą też dla tu ry -
stów” – po wie dział roz mów ca
PAP.

Eks per ci w dzie dzi nie ko -
smicz nej tu ry sty ki pla nu ją już
wy ciecz ki do ho te li czy wysp,
któ re ma ją się po ja wić w tzw. bli -
skim ko smo sie i ko mer cyj ne lo -
ty na Księ życ. „Da le kie pla ny
prze wi du ją rów nież moż li wość
wy bu do wa nia +ko smicz nej win -
dy+, czy li sta cji ko smicz nej
umiesz czo nej wy so ko nad Zie -
mią, tam, gdzie nie ma już at -
mos fe ry i pa nu ją wa run ki ty po -
we dla prze strze ni ko smicz -
nej” – wy ja śnił dr Gbu rek.

Sta cję po łą czy z Zie mią dłu ga,
od por na me cha nicz nie li na, któ -
ra umoż li wi trans port mię dzy po -
wierzch nią Zie mi a sta cją. Ta bę -
dzie rów nież ho te lem dla tu ry -
stów. „Na ra zie jest to scien ce
fic tion, ale są gru py, któ re już
pra cu ją nad stwo rze niem ta kie -
go urzą dze nia” – za zna czył uczo -
ny.

Tu ry sty ka ko smicz na, nie
przy no si jed nak je dy nie ko mer -
cyj nych ko rzy ści, po ży tek mo że
mieć z niej rów nież na uka. „Roz -
wi ja nie tej dzie dzi ny wy ma ga
cią głe go roz wo ju no wych tech -
no lo gii i zgłę bia nia róż nych dzie -
dzin wie dzy, ta kich jak po go da
ko smicz na” – po wie dział roz -
mów ca PAP.

Za zna czył, że po trzeb ne są też
no we ma te ria ły, któ re umoż li wią
zbu do wa nie lżej szych, bez piecz -
niej szych sa mo lo tów, w któ rych
bę dzie mógł le cieć zwy kły pa sa -
żer, a nie je dy nie astro nom czy
pi lot.

PAP – NA UKA W POL SCE, EWE LI -

NA KRAJ CZYŃ SKA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Ko smicz ne po dró że…na ra zie tyl ko dla
pi lo tów/ Dol no ślą ski Fe sti wal Na uki
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