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Dreamliner zachwy ca nowoczesnością

W Holandii oficjalnie ma się
prawo w sumie do 16 tygodni
urlopu macierzyńskiego i poporodowego. Jak długo trwa taki
urlop zależy jednak od daty, kiedy dziecko się urodziło.
Zasiłek macierzyński
Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego zależy od daty terminu porodu. Urlop zaczyna się najwcześniej 6 tygodni przed ta datą. Jeśli urlop macierzyński zaczynamy później niż 6 tyg.
przed terminem porodu, wtedy
można te dni wykorzystać jako
urlop poporodowy.

Zasiłek poporodowy
Zasiłek poporodowy rozpoczy na się w dniu porodu.
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Temat numeru

Zaszłam w ciążę – czy mam prawo
do zasiłku macierzyńskiego?
wała w czasie ciąży, ma ona prawo do chorobowego od pierw szego dnia choroby. Chorobowe
zostaje wypłacane do momentu
wyleczenia.
Od 4 czerwca 2012 roku
zmieniły się zasady regulujące
przyznawanie zasiłku macierzyńskiego kobietom posiadającym własną działalność gospodarczą. Każda kobieta, która
pracowała minimum rok we
własnym przedsiębiorstwie, ma
prawo do macierzyńskiego
na okres 16 tygodni, a wysokość
zostanie wyliczona na podstawie jej dochodów za ostatni rok.
Wysokość zasiłku nie może jed nak przekraczać obowiązującej
stawki minimum wynagrodze-

Zwykle ma się prawo do 10
tygodni urlopu poporodowego.
Również jeśli dziecko urodziło
się po terminie.
Dziecko urodzone przed terminem porodu
Jeśli matka przestała pracować 6 tygodni przed terminem
porodu, a dziecko urodziło się tydzień przed terminem to ma ona
prawo do 5 tygodni urlopu macierzyńskiego i 11 tygodni urlo -

pu poporodowego – w sumie 16
tygodni zasiłku.
Dziecko urodzone po przewidywanym terminie porodu
Jeśli matka rozpoczęła urlop
macierzyński
6
tygodni
przed terminem porodu, a dziecko urodziło się 2 tygodnie po terminie, wtedy kobieta ma prawo
do 8 tygodni urlopu przed porodem i 10 tygodni po porodzie.
W sumie więc wykorzysta 18 tygodni zasiłku.
W przypadku kiedy matka za-

(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL
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nia 1317 euro brutto na miesiąc.
Ojcowie mają prawo do zasiłku dla ojców – 2 dni. Toczą się
debaty żeby ten okres wydłużyć
na 5 dni.
Należy dodać, że każdej kobiecie legalnie przebywającej
w Holandii należy się macierzyńskie lecz kwota i instytucja wypłacająca są w każdym przypad ku różne. Nie potrzeba mieć oby watelstwa, żeby dostać ten zasiłek, nie trzeba też pracować, żeby mieć prawo do zasiłku. Także
kobiety, które kiedyś pracowały,
a teraz są bezrobotne, mogą dostać macierzyńskie. W tym celu
należy skontaktować się z urzędem UWV, gdzie każdy wniosek
rozpatrywany jest indywidualnie
w zależności od sytuacji życiowej
wnioskodawcy.

kończy pracę 4 tygodnie
przed terminem porodu, a dziecko urodzi 2 tygodnie po termi nie, ma ona prawo do 6 tygodni
urlopu przed porodem i 12 tygo dni po porodzie.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU
MACIERZYŃSKIEGO
/POPORODOWEGO
Wysokość macierzyńskiego
wynosi 100% miesięcznego wynagrodzenia, które opłacane

jest przez pracodawcę, a w przy padku zakończenia umowy
o pracę zasiłek wypłacany jest
przez urząd UWV. Kobieta ubie gająca się o macierzyńskie musi
przedstawić
zaświadczenie
od lekarza bądź położnej o ciąży.
Pracodawca musi najpóźniej 2
tygodnie przed rozpoczęciem
urlopu powiadomić UWV o dacie
rozpoczęcia zasiłku macierzyń skiego. Kobiety bezrobotne dostarczają takie zaświadczenie
osobiście. Jeśli kobieta zachoro-

FOT. STOCK. XCHNG / BEN EARWICKER

Dodatek do przedszkola

Problemy Belastingdienst z opracowywaniem zażaleń
Holenderski Urząd Skar bowy (Belastingdienst),
ma obecnie ogromny problem z opracowywaniem
na czas decyzji do dodatku
do opieki nad dziećmi
za 2010 rok – Kindero pvangtoeslag. Jak podaje
de Stentor – do urzędu
wpłynęło już mnóstwo za żaleń na decyzje, z których
wynika, iż wnioskodawcy
muszą zwracać znaczne
części przyznanego im
za ten rok dodatku.
Większość osób, które korzy stały z takiego dofinansowania
w 2010 roku, otrzymało decyzje,
iż muszą całość bądź większa
część otrzymanej kwoty zwrócić
do holenderskiego fiskusa. Może to wynikać z faktu, iż dochód
w jednym gospodarstwie domo wym przekroczył sumę 10 tysię cy euro.

Be la sting dienst otrzy mał
ogromną ilość zażaleń na takie decyzje, co skutkuje wydłużeniem ich opracowywa nia. Termin na ich rozpatrzenie jest dłuższy niż ustawowy – powyżej 12 tygodni. Jeże li za ża le nie nie zo sta nie
opra cowa ne w ustawowym
terminie, urząd wysyła listy
z prośbą o możliwość przedłużenia terminu jego opracowywania.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL
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ŹRÓDŁO:
HTTP://WWW.ELSEVIERFISCAAL.NL/FI
SCAAL-ACTUEEL/NIEUWS/NIEUWS/24
62/ACHTERSTAND-BEZWAARSCHRIFTE
N-KINDEROPVANGTOESLAG?CMPID=NL
C|ELSEVIER%20FISCAAL|18OKT-2012|ACHTERSTAND%20BEZWAA
RSCHRIFTEN%20KINDEROPVANGTOES
LAG
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Zdecydowałem się prezentować
Polonusa, ponieważ jest to
po prostu dobra inicjatywa
BEATA BRUGGEMAN-SĘ KOWSKA: Skrót NL jest często tłumaczony „no limits”.
Twoja kreatywność też nie
zna granic… reżyserujesz,
grasz, organizujesz festyn
„O Holender”, a teraz też będziesz prezentował Galę Polonusa 2012. Przyglądając
się temu co robisz, co osiągnąłeś i z jaką pasją podcho dzisz do tych zajęć, myślę, że
już wiem, jaka jest recepta
na sukces! Skrzyżowanie holenderskiego myślenia outside the box z polską pasją. Czy
zgadzasz się ze mną? I jakie
polskie wartości i zachowania warto by przejąć w Holandii, a kt re holenderskie cechy przydałyby się Polakom?
REDBAD KLIJNSTRA: Po wiedziałbym, że mieszanka polsko-holenderska zawiera bez
wątpienia pierwiastek nuklear-

ny. Absolutnie się zgadzam ze
stwierdzeniem, że holenderskie
open m
- inded
wspaniale
wsp łgra z polską pasją, zaangażowaniem i kreatywnym podejściem do zadań. Myślę, że polska serdeczność i gościnność
jest na pewno warta naśladowania. Ale także kierowanie się
tym co odczuwamy, czy też kreatywna postawa w r żnych sytuacjach życiowych. I nie zapomnijmy o duchowości. Nie bać
się i nie wstydzić się, że się wierzy, że istnieje jeszcze coś więcej
niż dobra materialne.
W Polsce należałoby poświęcić więcej uwagii udanej
wsp łpracy i adekwatnej komunikacji pomiędzy ludźmi, umiejętności słuchania i doceniania
konstruktywnej wartości dyskusji.
Beata Bruggeman-Sękowska: Kiedyś powiedziałeś:

„Moje serce nie jest rozdarte,
ono bije tutaj (w Polsce) i tam
(w Holandii). Język i różnice
kulturowe budują osobowość
i ją wzbogacają. Gdy jestem
w Polsce, jestem widziany ja ko Holender. W Holandii jako
Polak. Tylko poza tymi krajami jestem tak jak wszyscy ob cokrajowcem. I może taki status najbadziej by mi odpowiadał?”
Jaka jest Twoja rada dla
Polaków, którzy budują swój
byt w Holandii i dla Holendrów w Polsce? Co mogłoby
im pomóc aby poczuć się jak
u siebie i realizować swoje
marzenia?
REDBAD KLIJNSTRA: W Polsce jest tak samo jak w Holan dii, że jak kobieta mówi ‘nie” to
jest to ‘nie”. Ale czasami jest też
‘może”. I czasami ‘może” oznacza też ‘tak”. Holendrom, w tym
i mnie, trudno jest wyłapać te
niuanse. Inny przykład: Holendrzy w Polsce dziwią się, że polskie matki przy niewielkim chło dzie nakładają dzieciom czapki,
szaliki, rękawice. Holenderskie
dzieci w Warszawie biegają
na szkolnym podwórku często
bez czapek i szalików przy tem peraturze minus 10 stopni i ich
rodzice nie widzą w tym problemu.
Za to w Holandii nie można usprawiedliwić spóźnienia
do pracy tym, że ubiegłego wie czoru miało sie poważną rozmowę ze szwagrem i konieczna była do tego wódka.
Polacy, którzy chcą pozostać w Ho lan dii powin ni
przede wszystkim pozostać
sobą. Zresztą tak samo jak
Holendrzy w Polsce. Konieczna jest jednak dobra znajomość języka. I aktywny udział
w życiu środowiska, w którym
się mieszka.

Beata Bruggeman-Sękowska: Do tej pory rozmawiali śmy o różnicach pomiędzy
Polską a Holandią, różnicach
w mentalności polskiej i holenderskiej. A co wedlug Cie bie łączy obie kultury?
REDBAD KLIJNSTRA: Łączy
nas wspólna europejska przeszłość. Razem przeciwstawilismy się Niemcom i walczyliśmy
o wolną Europę. Mamy ponad ty siąc lat wspólnej historii. Łączy
nas to, że jesteśmy Europejczykami.
Beata Bruggeman-Sękowska: Wydaje mi się, że idea
konkursu Polonus i festynu
‘O Holender''mają wiele
wspólnego. Wspólnym celem
obu przedsięwzięć jest bycie
kreatywnym. Chodzi o to aby
po prostu odważyć się podjąć
akcję w celu poprawy zaistniałej sytuacji. Czy uważasz,
że pomysł konkursu Polonus
aby polepszyć wizerunek Polski i Polaków poprzez zintegrowaną akcję polskiej społeczności ma sens?
REDBAD KLIJNSTRA: O Holender! to festyn w samym sercu
Warszawy, który odbywa się
w atmosferze bardzo podobnej
jak podczas holenderskiego
dnia królowej. O Holender to nie
tylko przybliżenie kultury holen derskiej. To pokazanie wartości,
które podziwiam w Holandii:

FOT. MATERIAŁY
ORGANIZATORA
POLONUS 2012

przedsiębiorczość, kreatywność
we wszystkim co robisz, wolność
słowa i wypowiedzi. Również
współpraca i dobra komunikacja. Uważam, że istotnym jest
ich przekazanie zwłaszcza polskiej młodzieży. W tym roku
mieliśmy wyjątkową wizytę z Holandii, która wzbogacila nasz festyn. Młoda energiczna polska
dziewczyna Monika Kowalew ska mieszkająca w Holandii
przyjechała na festyn wraz z ho lenderską młodzieżą, która w ra mach wolontariatu przeprowadziła zbiórkę pieniędzy dla dzieci
z sierocińca na obrzeżach Warszawy, by też one mogły uczestniczyć w naszym festynie. Więcej informacji na temat naszego

festynu można znaleźć na stronie www.oholender.pl. A za rok
festyn O Holender! odbędzie się
26 maja. Kiedy myślę o wspólnej i zjednoczonej Europie, to sądzę, że nie wszystko powinniśmy
zostawiać w rękach polityków.
Ważne jest aby wspólnie rozpoczynać przedsięwzięcia mające
na celu lepsze poznanie się. Musimy najpierw chcieć siebie le piej poznać i nasze oczekiwania.
Beata Bruggeman-Sękow ska: Podróżowanie oznacza
dla Ciebie zdobywanie doświadczenia, co jest dla Ciebie niezmiernie ważne! Czytałam, że zawsze masz ze sobą
aparat fotograficzny. Zapisu-

Beata Bruggeman S
- ękow ska: Jak się czujesz jako Polak?

FOT. STOCK.XCHNG /
MICHAL ZACHARZEWSKI

REDBAD KLIJNSTRA: Czuję
się dumny. Ponieważ po ruchu
Gandhiego stworzyliśmy największy w historii ruch narodowy
Solidarność. I to my Polacy z po moca Papieża Polaka, przyczyniliśmy się do upadku komunizmu.

FOT. STOCK.XCHNG / JELLE BOONTJE
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jesz również dźwięki, słowa
i zdania we własnym kodzie,
kiedy zainspirowany jesteś
nowymi, wyjątkowymi ludźmi,
zdarzeniami, miejscami i sy tuacjami. Jak myślisz, jakie
obrazy i emocje wyzwoli w Tobie Polonus? I dlaczego zde cydowałeś się prezentować
Polonusa?
REDBAD

KLIJNSTRA:

Po raz pierwszy w tym roku do świadczę fenomenu Polonusa.
Postanowiłem prezentować
Polonusa, ponieważ jest to
po prostu dobra inicjatywa, po-

nieważ pomaga i dodaje pewności Polakom w Holandii i po zwala czuć się dumnym z własnego pochodzenia. Mam nadzieję, że podczas uroczystości
będę czuł się jak ryba w wodzie, jako ktoś, któremu bliskie
są obydwie kultury: polska i niderlandzka.
Beata Bruggeman-Sękowska: Która kategoria Polonusa jest najbliższa Twemu sercu i dlaczego?
REDBAD KLIJNSTRA: Oczy wiście ważna jest dla mnie kate-

FOT. STOCK.XCHNG /
INGRID MÜLLER
Reklama

goria kultura, ale uważam, że
wszystkie kategorie są równie
interesujące, ponieważ na co
dzień przyczyniają się do tworzenia pozytywnego, aktywnego
polskiego wizerunku.
Beata Bruggeman-Sękow ska: Czy masz jeszcze jakieś
przesłanie dla Polonusa?
REDBAD KLIJNSTRA: Jest to
bardzo dobra inicjatywa. Idźcie
tą drogą!
WYWIAD PRZYGOTOWANY PRZEZ
BEATĘ BRUGGEMAN-SĘKOWSKĄ

REDBAD KLIJN STRA jest
ho el n der sko-pol skim ak torem i re ży se rem teatral nym.
Ukoń czył gim nazjum w Am ster da mie, a na stęp nie wydział ak tor ski w PWST
w War szawie. Po studiach
po zo stał w Pol sce. Za grał
w wie ul polskich fil mach, seria al ch te el wi zyj nych i teatrze. W pol skim se ria ul te el wi zyj nym „Na do bre i na złe”
(In vo or- en te gen spo ed) gra
od 2007 ro ku ho el n der skiego le ka rza Ru uda van der
Gra af. Klijn stra jest rów nież
ini cja to rem Fe sty nu „O Ho len der”! Jest to do rocz na impre za ulicz na or ga ni zo wana w ma uj od 2008 ro ku
w du chu dnia kró ol wej ho el nder skiej.
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Nasza Holandia

Alarm rybny
na holenderskim statku
Już cztery ofiary śmiertelne
zebrało żniwo ataku salmonelli na miłośników wędzo nego łososia.
Jak informują media dotychczasowo zdiagnozowano ok.
1063 osób jako ofiary zatrucia
salmonellą typu Thompson, jaki

to szczep został wykryty w pro duktach spożywczych holender skiej firmy Foppen z siedzibą
w Hardewijk. Rzeczywista liczba
zatrutych może być jednak
znacznie wyższa, albowiem holenderskie prawo nie obliguje lekarzy rodzinnych do zgłaszania
każdego przypadku zatrucia
bakterią, jak podaje RIVM (Naro-

dowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska).
Według aktualnych informacji
źródło zatrucia zostało zlokalizowane w Grecji, na jednej z tamtejszych linii produkcyjnych zakładów, które współpracują z holenderską firmą.

FOT. EASTBOURNE BED AND BREAKFAST
WWW.EASTBOURNEGUIDE.COM

MONIKA SZREMSKA

Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE
l Mieszkanie/pokój wynajmę: Wynajmę pokój w Beek

en Donk na bardzo dogodnych
warunkach. Dom wolno stojący z wielkim salonem i dużym
ogrodem, tel. +31650621614
Jacek
l Usługi – inne: Agent PZU
Zycie S.A. w Hadze oferuje:
możliwość
odkładania
na emeryturę za granicą, ubez pieczenie terminowe indywidu alne i dla rodzin, ubezpieczenia kapitałowe na życie i doży cie, ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, polisy
posagowe dla dzieci. Ubezpieczenia działają na całym świecie! U nas załatwisz wszystko
po polsku. Kontakt: Tel.+31

620 790 800, +31 642
471 051 Pośrednictwo Finansowe, Kraków.
l Zdrowie i uroda: Ser decznie zapraszam wszystkie
Panie na profesjonalny zabieg
przedłużania rzęs metodą 1:1.
Jeżeli chcesz aby Twoje rzęsy
były dłuższe nawet o 50% jest
to doskonały sposób. W metodzie 1 do 1 każda rzęsa jest
precyzyjnie doklejona do natu ralnej na całej jej długości, co
daje gwarancję wyjątkowej
trwałości (do momentu wypadnięcia rzęsy naturalnej).
Efekt uzyskany po zabiegu jest
naturalny a sama metoda bezpieczna.
Asia
tel.:
0633246705

Coraz więcej
firm upada
Jak donosi „De Telegraaf”
w październiku bieżącego roku policzono, iż aż 703 firmy
oraz instytucje ogłosiły upadłość. Oznacza to wzrost
o prawie 150 przedsię biorstw w porównaniu
do miesiąca poprzedniego.

do chwili obecnej aż 6245 organizacji gospodarczych znajduje się w sytuacji kryzysowej.
To o niemalże jedną czwartą
więcej w porównaniu do okresu analogicznego w roku ubiegłym.
Liczby te uwzględniają także
firmy jednoosobowe.

Jak ogłosiło CBS (Centraal
Bu re au vo or de Sta ti stiek)

MONIKA SZREMSKA
ŹRÓDŁO: DE TELEGRAAF

FOT. STOCK. XCHNG / ILKER.
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PRACA
l

Draaiowanie pomidorów:

Poszukujemy osób z min rocznym doświadczeniem przy draaiowaniu pomidorów mieszkających na terenie Hagi, Rotterdamu bądź Westlandu. Praca
rozpoczyna się od grudnia. Kontakt: Duindam Uitzendgroep:
010-8700800 – Rotterdam,
070-4274855 -Haga
l Elektryk
przemyslowy – Europort. Zakres zadań:

wykonywanie instalacji elektrycznych i sterujących, dobór
odpowiedniego osprzętu, prace
konserwacyjno-remontowe instalacji elektrycznych, diagnozowanie, wyszukiwanie i usu wanie awarii elektrycznych.
Wymagania: wykształcenie
kierunkowe, wiedza fachowa
z zakresu elektryki przemysłowej, umiejętność pracy w ze spole. Znasz dobrze język holenderski, angielski, niemiecki
posiadasz odpowiednią wiedzę
i doświadczenie? Zgłoś się już
dziś do nas – wyślij swoje cv
(w języku obcym) z dopiskiem
ELEKTRYK PRZEMYSLOWY
na jobs@ottoworkforce.eu
l

Spawacz MIG MAG. Obo-

wiązki pracy: spawanie konstrukcji stalowych różnymi metodami spawania. Oferujemy
prace z możliwością zakwaterowania, praca jest w okolicach

Vlaardingen. Wymagana jest
znajomość języka angielskiego
albo niemieckiego na poziomie
komunikatywnym oraz doświadczenie na podobnym stanowisku. Zadzwoń: Venray
0031 478529977, Den Haag
0031 703633927, Amstelveen 0031 204701513, Tilburg
0031
886886350;
cv:
jobs@ottoworkforce.eu w tytule
wpisz spawacz.

(projektowanie architektoniczne); doświadczenie w projektowaniu dachów, konstrukcje
drewniane; znajomości języka
angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym; prawa jazdy kat. B; Praca
polega na projektowaniu dachów domów (drewno) w pro gramie HSBCad. CV jak i pytania proszę kierować do: anna@valk-uitzendbureau.nl

l OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO – cała Holandia.

l KEURMEESTER: Dla naszego klienta w Tinte (okolice
Europortu), zajmujacego sie
pakowaniem pomidorow, poszukujemy osoby na stanowisko KEURMEESTER. Praca
od lutego! Full time! Wymagane: dobra znajomosc jezyka holenderskiego w mowie i pismie,
doswiadczenie w kierowaniu
grupa pracownikow, znajomosc branzy (doswiadczenie
na pakowni), samodzielnosc,
dyspozycyjnosc, odpornosc
na stress, prywatne zakwaterowanie na terenie Hagi, Westlandu, badz Rotterdamu.
Osoby spelniajace wszystkie
powyzsze warunki prosimy
o kontakt: Dla osob z Hagi
i okolic: Dierenselaan 71, 2573
KC Den Haag 070-4274855;
Dla osob z Rotterdamu i okolic:
Hollandsch Diep 63 c, 2904 EP
Capelle aan de Ijssel, 0108700800

Obowiązki: zbieranie towarów
za pomocą wózka zgodnie z zamówieniem, załadunek i rozła dunek towarów, prawidłowe ich
przewożenie we wskazane
miejsce; wymagania: znajomość języka angielskiego, niemieckiego bądź holenderskiego. Zadzwoń: Venray 0031
478529977, Den Haag 0031
703633927,
Amstelveen
0031 204701513, Tilburg
0031
886886350;
cv:
jobs@ottoworkforce.eu.
l
Inżynier
budownictwa/projektant dachów, pro -

gram HSBCad. Valk Uitzendbu reau poszukuje osób z wy kształceniem wyższym technicznym, inżynier chcący pod jąć pracę na terenie Holandii.
Od kandydata wymagamy:
znajomości programu HSBCad

Lobby antypolskie
nadal silne
W blisko rok po uruchomie niu niesławnej strony umożliwiającej składanie donosów
na obywateli Europy Środkowo -Wschodniej, pokuszono
się o podsumowanie liczbo we. Do tej pory tego typu
przekazów otrzymano około
46 tysięcy. Nie określono, ilu
de facto naszych rodaków
straciło zatrudnienie w wyniku tego typu zachowań.
Pisaliśmy już dosyć szeroko
o działalności Partii Wolności
(PVV) i jej lidera Geerta Wilder sa. Z początku można było mówić o powszechnym oburzeniu
wśród opinii publicznej, jakkolwiek ówczesny (oraz obecny)
premier Mark Rutte zachowywał
stosunek neutralny. Natomiast
instytucje unijne wydały oświadczenie, w którym stanowczo por tal i samą ideę potępiono. Co
ciekawie żadne z wydanych
oświadczeń ani głosów sprzeci wu nie zmieniły faktu, iż działal ność strony internetowej nie zo -

stała ani zamknięta, ani zdelegalizowana.
Ogól na at mos fe ra wo kół
pra cow ni ków po cho dze nia
polskiego lub wschodnioeuropejskiego jest niesprzyjająca. Pojawiają się głosy, iż
to imigranci zarobkowi odbie ra ją pra cę ro dzi mym
mieszkańcom Holandii. Co-

raz częściej też mają miejsce
in cy den ty i ak ty nie chę ci
z tym związane.
MONIKA SZREMSKA

Czy Was również spotkały
przykrości na tle pochodzenia
i narodowym? Podzielcie się wa szą opinią z nami. Piszcie na adres redakcja@goniecpolski.nl

FOT. STOCK. XCHNG
/ CREATIVE DAW

Nasza Holandia

9

Święto wina – 15 listopada
2012 – Beaujolais Nouveau

FOT. STOCK. XCHNG / ANTTI SIMONEN

W trzeci czwartek listopada
w większości barów i restauracji Holandii będzie obchodzone święto młodego wina – Beaujolais Nouveau
(czytaj: Bożolé Nuwo). O północy zostaną otwarte butelki
tegoż wina, wyprodukowanego z tegorocznych zbiorów
winogron.
Beaujolais Nouveau to francuskie młode czerwone wino z wi nogron Gamay starannie dobra nych i uprawianych w regionie
Beaujolais (Burgundia) w środkowej Francji. Podczas gdy większość win czerwonych leżakuje
w beczkach i ich smak poprawia
Reklama

się wraz z upływem lat, Beaujolais Nouveau jest winem słynącym ze swej świeżości. Butelkuje
się je zaraz po wyprodukowaniu
i wypija w kilka tygodni po zebraniu winogron z których jest produkowane. Zgodnie z francuskim prawem właśnie północ
z trzeciego czwartku listopada
na piątek jest momentem kiedy
zaczyna się degustacja.
Wino to jest sprzedawane
pod dwiema nazwami: Beaujolais Primeur i Beaujolais Nouveau. Beaujolais Primeur wolno
sprzedawać do 31 stycznia na stępnego roku, zaś Nouveau
do 31 sierpnia. Większość mło dych win Beaujolais produkuje
się w regionie południowym,

choć inne winnice posiadające
prawo do apelacji również je cza sem produkują, zwłaszcza
w gorszych latach, kiedy wiado mo, że wino z danego rocznika
i tak nie będzie miało dużego potencjału dojrzewania.
Wszystkie wina Beaujolais posiadają, jak wina czerwone, bardzo lekki, świeży, owocowy charakter i dość jasną, lekko fiołko wą barwę. Niestety, ze względu
na krótki okres dojrzewania, są
cierpkie, ale w dobrych latach
mają orzeźwiający i dość przyjemny smak, w którym daje się
wyczuwać zapowiedź rozwinię cia bukietu owocowego, z którego słynie cały region. W latach
gorszych jego cierpkość bywa

trudna do zniesienia i wino z trudem nadaje się do konsumpcji.
Ze względu na delikatny charakter wino to pija się raczej do lekkich potraw z mięs czerwonych
i lekkich serów, niż do potraw
z dziczyzny i serów o silnym aromacie.
Jest niewątpliwie ogromnym
sukcesem marketingowym to,
że francuscy handlowcy win
przekonali odbiorców do kupowania, a konsumentów do spożywania tego młodego wina o smaku pozostawiającym
wiele do życzenia. Zalecają je
schłodzić przed spożyciem nawet do 12 °C, aby ukryć ich
cierpki smak. Jednak sukces
marketingowy jest niezaprzeczalny gdyż połowa produkcji Beaujolais tj. 70 milionów butelek
jest eksportowana, a największymi odbiorcami są: Niemcy,
Japonia i Stany Zjednoczone.
W Ameryce jest najpopularniejszym winem podawanym w czasie obiadu w dniu Święta Dziękczynienia obchodzonego w tydzień po święcie Beaujolais,
w następny czwartek. Również

FOT. STOCK. XCHNG / RY YOUNG

Holandia poddała się tej modzie
i restauracje i bary zapraszają
wielkimi afiszami na święto
młodego wina, a sklepowe półki
niebawem zapełnia się butelka-

mi Beaujolais Nouveau i Beaujolais Primeur.
TOMASZ RADZIWIŁŁ

FOT. STOCK. XCHNG / NICOLE HINDMAN
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Kudrycka: zmiana w w dotacjach
zmniejszy masowość kierunków
Planowana modyfikacja do tacji stacjonarnej ograniczy
realizację kierunków „masowych”, interesujących dla
studentów, ale docelowo
mało przydatnych na rynku
pracy – zapowiedziała we
wtorek minister nauki
i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka w radiu TOK
FM.
„Wprowadzamy podstawowe
narzędzie, czyli dotację stacjo-

narną, która będzie zależeć
od jakości kształcenia i tego, aby
nie było masowości. W tej dotacji będziemy brali pod uwagę dostępność studentów do wykła dowcy. Nie może być tak, że 300
studentów przypada na jednego
nauczyciela
akademickiego” – powiedziała prof. Kudrycka. Projekt jest aktualnie w kon sultacjach społecznych.
Chodzi o rozporządzenie, mo dyfikujące zasady przyznawania
tzw. dotacji podstawowej (inaczej nazywanej dotacją stacjo -

FOT. STOCK. XCHNG /
MICHAL ZACHARZEWSKI

narną). Jest to główny sposób fi nansowania działalności publicznych szkół wyższych. W tegorocznym budżecie dotacja dla
uczelni to kwota ponad 7 mld zł.
Za te pieniądze szkoły wyższe
przede wszystkim prowadzą
bezpłatne studia, ale też kształcą wykładowców i finansują re monty.
Obecnie wysokość dotacji
otrzymywana przez poszczególne uczelnie zależy głównie od tego ilu kształci się na niej studen tów w trybie stacjonarnym. Ministerstwo chce zmienić algorytm
i w większym stopniu uzależnić
wysokość dotacji od liczby profesorów, zdobytych grantów i prowadzonych badań.
W algorytmie ma m. in. znaleźć się składnik „dostępność
kadry”. „Do podziału w ramach
tego składnika zastosowano
wzór uwzględniający liczbę studentów i uczestników studiów
doktoranckich przypadających
na jednego nauczyciela akademickiego. Składnik ten zapew nia możliwość zaprojektowania
parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich
dla studentów i uczestników stu diów doktoranckich” – napisano
w uzasadnieniu do projektu roz porządzenia.
Jednak główną zmianą w roz porządzeniu jest wprowadzenie

zachęty finansowej dla uczelni
publicznych, które się połączą.
„Jest to szczególnie ważne ze
względu na rozpoczynający się
niż demograficzny. Obliczona dla
uczelni powstałej w wyniku połą czenia dotacja „podstawowa”
będzie obligatoryjnie uzupełniana przez ministra nadzorującego
nową uczelnię w ciągu 3 lat następujących po połączeniu
do poziomu: 102 proc. dotacji
+podstawowej+ z roku poprze dzającego połączenie” – czyta my w uzasadnieniu.
Pytana dlaczego jedna czwar ta polskich uczelni jest zaliczana w jednym z ostatnich rankingów do najsłabszych na świecie,
minister odpowiedziała: „Rankingi, o których mówimy, biorą
pod uwagę przede wszystkim
uczelnie bardzo interdyscyplinarne. Gdybyśmy przeprowadzili
konsolidację (...) i stworzyli jeden
wielki uniwersytet np. w Warsza wie (...), to bardzo szybko na li stach rankingowych byśmy podskoczyli”. Dodała, że jest to kwestia rozproszenia systemu szkolnictwa w Polsce.
Zdaniem minister nawet studia na uczelniach plasujących
się nisko w rankingu mają „wartość dodaną”. „Żadna uczelnia,
o ile nie narusza prawa, krzywdy
nie robi” – powiedziała, dodając,
że to nie jest tylko papierek.

FOT. STOCK. XCHNG /
MERAL AKBULUT

„Błędem jest to, że dobre
uczelnie publiczne przyjmują
słabych studentów, ze słabymi
wynikami z matury. Kilkanaście
lat temu takie osoby nie mogłyby studiować w tych uczelniach.
Mamy tutaj jeden system kształcenia w naprawdę dobrych
uczelniach, w których powinniśmy szkolić elity oraz ludzi, którzy będą naszymi następcami,
naukowcami. Natomiast, to co
jest istotne, to w systemie
kształcenia
zawodowego,
na profilach praktycznych, powinniśmy dobrze przygotowy wać do wykonywania zawo du” – powiedziała minister.
Prof. Kudrycka zapowiedziała

również w TVP1, że w roku 2013
będzie ogłoszony europejski ranking uczelni. „Została powołana grupa wysokiego szczebla
przez Komisję Europejską, która
będzie monitorować poziom
uczelni w całej Unii Europejskiej” – poinformowała Kudrycka. Jej zdaniem ważne jest, aby
uczelnie dostosowywały się
do kryteriów nie tylko związa nych z poziomem kształcenia,
ale także ze współpracą z gospodarką, czy też realizacją praw
studentów.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Dreamliner zachwyca nowoczesnością
Już jest! Najnowocześniejszy
pasażerski samolot świata
Boeing 787 Dreamliner
w barwach LOT-u wylądował
w czwartek na warszawskim
lotnisku Chopina. Polskie Linie Lotnicze LOT to pierwszy
europejski przewoźnik, mającym we flocie tego typu
maszynę.
Boeing 787 Dreamliner jest
pierwszym samolotem średniego
rozmiaru, który może latać na da lekich trasach. Zasięg maszyny
wynosi od 14,2 tys. km do 15,2
tys. km. Oznacza to, że można nią
polecieć bezpośrednio np. z War szawy do Pekinu. Atutem maszyny są silniki najnowszej generacji
wyprodukowane przez Rolls R
- oy ce'a. Dreamliner zbudowany jest
głównie z materiałów kompozyto wych, co sprawia, że zużywa o 20
proc. mniej paliwa. Rozpiętość je go skrzydeł to 60 metrów. Dłu gość samolotu wynosi natomiast
57 m.
W Dreamlinerach zamówio nych przez LOT w kabinie pasa -

FOT. PAP/JACEK TURCZYK

żerskiej zamontowane są 252
miejsca. Co ważne, podróż Dre amlinerem będzie dla klientów
linii mniej męcząca, gdyż w kabi nie samolotu jest o 8 proc. wię cej tlenu. Wynika to z faktu, że

B787 mogą latać na niższych
wysokościach.
Nowością dla pasażerów PLL
LOT podróżujących we wszystkich trzech klasach będą wbudowane w oparcia foteli monito-

ry. W trakcie lotu będzie moż na za ich pośrednictwem oglądać filmy, grać w gry video oraz
słuchać muzyki.
Pierwszą linią lotniczą, która
otrzymała supernowoczesne sa -

moloty Boeinga, była japońska
linia All Nippon Airways (ANA).
Pod koniec października 2011
Dreamliner odbył pierwszy lot
komercyjny z Tokio do Hongkongu.

Nowa maszyna w biało-granatowych barwach Lot -u zadebiutuje 14 grudnia podczas rejsu
pasażerskiego z Warszawy
do Pragi. Przez kolejny miesiąc
supernowoczesny Boeing będzie
podróżował do ośmiu europejskich miast – oprócz Pragi, tak że do Monachium, Monachium,
Frankfurtu, Hanoweru, Wiednia,
Brukseli, Budapesztu oraz Kijowa. W pierwszą rejs za Atlantyk
Dreamliner uda się 16 stycznia
do Chicago.
Szkolenia w zakresie pilotażu
nowej maszyny przeszło już 100
pracowników polskiego przewoźnika. Lekcje pobierali w Seatle, gdzie swoją siedzibę ma
Boeing, oraz w Gatwick pod Londynem.
Kolejny egzemplarz Dreamlinera trafi do Polski na początku
stycznia przyszłego roku, trzeci
pod koniec stycznia, czwarty
na początku lutego, a piąty z początkiem marca. Pozostałe samoloty mają być dostarczone
w latach 2014-2015. W sumie
LOT otrzyma osiem maszyn tego
typu.
ŹRÓDŁO: PAP LIFE
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Próbna jazda...

do aresztu
To była dwutygodniowa prób na jazda. Mężczyzna, który
na początku listopada wyjechał z komisu samochodowego pod Końskimi (Świętokrzyskie), zatrzymał się w po licyjnym areszcie.
FOT. STOCK. XCHNG
/ MIGUEL SAAVEDRA

Jak opisują policjanci 22-letni
motocyklista na początku listopada przyjechał do jednego z autokomisów koło Końskich. Już

wcześniej negocjował telefonicznie kupno motoru za 10 tys. zł.
Po obejrzeniu maszyny poprosił
umożliwienie mu jazdy próbnej.
Kiedy po kilku godzinach potencjalny kupiec nie wrócił, właściciel komisu zawiadomił policję.
Próbna jazda zakończyła się,
kiedy do motocyklisty dotarli koneccy kryminalni. Zatrzymali za równo mężczyznę, jak i motor.

22-latek jest im znany ze swoich
wcześniejszych dokonań nie tyl ko na niwie jazdy sportowej jednośladami.
W czwartek Sąd Rejonowy
w Kielcach zastosował wobec
motocyklisty dozór policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. złotych. Za kradzież
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Nakłady na szkolnictwo wyższe
w 2013 r. przekroczą 12 mld zł
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 nakłady
na szkolnictwo wyższe wyniosą w sumie ponad 12 mld zł,
a na naukę – ponad 6 mld zł.
Płace na uczelniach mogą
wzrosnąć nawet o 9
proc. – informuje resort nauki.
W projekcie ustawy budżetowej nakłady na szkolnictwo wyż sze wynoszą 12,188 mld zł. „Są
to nakłady ogółem. Przypominamy, że nadzór nad szkołami wyższymi sprawuje sześciu ministrów, w tym minister zdrowia,

jeśli chodzi o wyższe szkoły medyczne, czy minister obrony narodowej, jeśli chodzi o uczelnie
wojskowe” – informuje PAP biuro prasowe Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Budżet samego resortu nauki
tylko w zakresie szkolnictwa
wyższego to 10,47 mld zł. W porównaniu z 2012 roku wzrósł on
o 1,28 proc.
Dodatkowo, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013
uwzględniono
fundusze
na zwiększenie wynagrodzeń
pracowników szkół wyższych
w łącznej kwocie ponad 907
mln zł. W budżecie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

przewidziano na podwyżkę wynagrodzeń powyżej 744 mln zł,
a pozostałe fundusze na wzrost
płac dla pracowników uczelni
znajdują się w budżetach innych
ministerstw (np. zdrowia, obrony
narodowej). Dzięki temu pensje
mogą wzrosnąć średnio o 9,14
proc. – poinformował resort nauki.
O wysokości podwyżki dla
pracownika konkretnej uczelni
zadecyduje jednak jej rektor. Dotyczy to zarówno nauczycieli
akademickich, jak i pracowników administracyjnych.
„Uczelnie są autonomiczne
i prowadzą własną politykę personalną. Rząd zwiększa fundusze na wynagrodzenia, ale to
każda uczelnia zdecyduje, jakie są jej potrzeby i czy chce
je inwestować np. w młodą
kadrę czy w najlepszych wykładowców” – komentuje
prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
W budżecie na przyszły rok
przewidziano także 235 mln
zł na dotację projakościową.
Pieniądze z dotacji trafią
do najlepszych uczelni, w tym
m. in. tych, które mają najlepsze programy studiów oraz
do Krajowych Naukowych
Ośrodków Wiodących.
Wydatki na naukę w 2013
roku wyniosą 6,4 mld zł.
Wzrosną one o 1,34 proc.
w stosunku do roku 2012.

FOT. STOCK. XCHNG /
AMBROZJO

PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POL SCE – WWW.NAUKAWPOL SCE.PAP.PL
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Wkrótce pierwszy lot polskiego
samolotu na baterie słoneczne
Monitorowanie stanu upraw,
zagrożenia pożarowego,
a nawet osób i pojazdów, to
zadania samolotu Phoenix,
nad którym pracują uczeni
z warszawskiego Instytutu
Lotnictwa. Za kilka tygodni
jego model odbędzie próbne
loty, a pierwszy egzemplarz
pojawi się w 2013 r.
Zasilany energią słoneczną
samolot Phoenix będzie mógł
szybować całą dobę, na wysoko ściach uniemożliwiających dostrzeżenie go „gołym okiem”.
Jeden z konstruktorów Phoenix, inż. Krystian Woźniak z In stytutu Lotnictwa powiedział
PAP, że projektowany samolot
będzie szybował między 15 a 20
km n. p. m., czyli w stratosferze.
Dzięki temu nie zajmie obszaru
używanego przez lotnictwo cywilne i wojskowe (czyli do 15 km
n. p. m), a jednocześnie uniezależni się od zwykłego ruchu lotni czego.
Maszyna będzie zasilana energią elektryczną pocho dzącą z ogniw słonecznych. Musi
być jej na tyle dużo, by naładować akumulatory, które zasilą
samolot podczas pracy w nocy.
„Dzięki temu będzie można prowadzić nieustannie działania
operacyjne. Jest to bardzo cenna właściwość, zwłaszcza w sy tuacjach kryzysowych, w których

informacje o aktualnym stanie
zagrożenia są kluczowe do podjęcia decyzji” – wyjaśnił konstruktor.
Na razie uczeni wybudowali
model samolotu w skali 1:5.
W połowie września sprawdzali
swój model na pasie startowym.
Były to jednak zaledwie przymiarki do próbnych lotów, które
odbędą się w pierwszej połowie
października. „Pewne elementy
musimy jeszcze poprawić. Gotowy płatowiec chcielibyśmy mieć
pod koniec pierwszego kwartału

2013 roku” – powiedział PAP
Krystian Woźniak.
Na pokładzie samolotu uczeni
będą instalowali rozmaitą aparaturę. „Od tego, czy umieścimy
tam kamerę czy też np. radar,
będzie zależał charakter misji
Phoenixa” – zaznaczył.
Już teraz wiadomo, że twórcy
samolotu będą współpracowali
z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinach. Każdego roku w okresie wiosenno-letnim
Phoenix będzie obserwował lasy
w okolicach Poznania. „Na pod-

FOT. STOCK. XCHNG / JOHAN BOLHUIS

stawie zebranych informacji
określimy, która część lasu jest
zainfekowana konkretną chorobą. Potem leśnicy będą starali
się ją wyeliminować, a my – regularnie
obserwując
teren – sprawdzimy, czy zastosowane metody rzeczywiście poprawiają stan lasu” – powiedział
rozmówca PAP.
To tylko jedno z wielu możli wych zastosowań samolotu.
Przede wszystkim ułatwi on zarządzanie w sytuacjach kryzyso wych, np. w gaszeniu pożarów
czy monitorowaniu sytuacji powodziowej. „Wyposażony w od powiednie kamery pozwala
na śledzenie rozwoju sytuacji
w czasie rzeczywistym i umożliwia skuteczniejsze dowodzenie
jednostkami” – opisał inż. Woź niak.
Innym zadaniem będzie m. in.
obserwacja osób i pojazdów.
„Samolot, latając na bardzo dużych wysokościach, jest praktycznie niewidoczny i całkowicie
niesłyszalny dla osób znajdujących się na ziemi” – powiedział
uczony. Dzięki temu będzie można dyskretnie obserwować wy brane obiekty, odszukiwać i śledzić ścigane pojazdy, wspierać
dowodzenie akcji policyjnych
przez dostarczanie na bieżąco
obrazu sytuacji.
Phoenix może być również wykorzystywany do monitorowania
stanu upraw, określania pór na-

FOT. STOCK. XCHNG / NATE BRELSFORD

wożenia, prognozowania wielko ści plonów. „Możemy weryfiko wać obszary upraw na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod kątem rozliczania
środków unijnych, które są prze kazywane na rolnictwo” – dodał
rozmówca PAP.
Poza tym samolot może służyć do badania zmian składu at mosfery oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza. „99 proc.
pary wodnej znajduje się w tro posferze, dlatego z pułapu ope racyjnego samolotu – 20 km n.
p. m. możliwe jest obserwowanie chmur w czasie rzeczywistym” – wytłumaczył Woźniak.

Ocenił, że szansa na wdrożenie samolotu jest bardzo duża.
„Mamy zainteresowanie ze strony różnych środowisk” – zadeklarował.
Projekt został dofinansowany
kwotą ponad 10 mln złotych
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013, w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
PAP – NAUKA W POLSCE,
EWELINA KRAJCZYŃSKA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Ministrowie nauki i pracy chcą poprawy
sytuacji zawodowej absolwentów
O zaangażowanie we wspieranie absolwentów szkół
wyższych na rynku pracy za apelowali w liście do rekto rów uczelni minister nauki
i szkolnictwa wyższego Bar bara Kudrycka oraz minister
pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak -Kamysz.
„W trudnym dla europejskiej
gospodarki czasie, wspieranie
studentów i absolwentów w ich
zawodowych wyborach jest
wspólnym zobowiązaniem na uczycieli akademickich i władz
uczelni, służb zatrudnienia, pra codawców, władz samorządo wych i krajowych. Tylko efektyw na współpraca na wszystkich

tych poziomach sprawi, że
wsparcie dla rozpoczynającej zawodową drogę młodzieży będzie
skuteczne” – napisali ministro wie.
Podkreślili, że poprawę szans
młodych na rynku pracy Komi sja Europejska w strategii „Euro pa 2020” uznaje za jedno z prio rytetowych zadań krajów człon kowskich. „Rekomenduje dzia łania na rzecz poprawy jakości
kształcenia, skuteczniejsze po wiązanie uczelni z rynkiem pra cy, rozwijanie umiejętności stu dentów ważnych w pracy zawo dowej, wspieranie pierwszych
doświadczeń zawodowych czy
przyjęcie programów ułatwiających młodzieży wchodzenie
na rynek pracy” – napisano w li ście.

Ministrowie zwrócili uwagę, że
podległe im resorty podjęły wiele zmian ustawowych, programów i inicjatyw, sprzyjających
realizacji tych zadań. „Oczekuje my, że uczelnie zechcą się w nie
szeroko zaangażować” – zazna czyli Kudrycka i Kosiniak K
- amysz.
Przypomnieli, że w tym roku,
resort pracy uruchomił rządowy
program „Młodzi na rynku pra cy”, którego celem jest m. in.
utworzenie przyjaznego i efektywnego modelu pracy z młody mi bezrobotnymi, upowszech nianie informacji o dostępnych
praktykach zawodowych czy rozwijanie współpracy instytucji pu blicznych i niepublicznych,
DOKOŃCZENIE NA STR. 13
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Ministrowie nauki i pracy chcą poprawy
sytuacji zawodowej absolwentów
DOKOŃCZENIE ZE STR. 12

organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców
na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych.
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej uruchomiło też pilotażowy projekt „Twoja Kariera – Twój Wybór”. „W ramach pilotażu osoby bezrobotne poniżej
30 lat uzyskają indywidualną
pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mogły liczyć także
na opłacone staże, szkolenia
i studia podyplomowe. W ra mach programu przewidziano
bony dla pracodawców, którzy
zdecydują się na zatrudnienie
absolwentów wyższych uczelni.
Powstanie ponadto ogólnopolska baza ofert praktyk i staży
dla studentów i absolwentów” – przypomniano w liście.
Ministrowie uważają, że akademickie bura karier powinny
aktywnie włączyć się w realizację tych programów.
„Rolą Akademickich Biur Karier jest przecież m. in. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy,
pozyskiwanie ofert pracy, aktywna pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, budowanie bazy danych studentów i absolwentów
zainteresowanych określonymi
ofertami czy pomoc pracodawcom w rekrutacji kompetentnych pracowników” – uzasadnili
autorzy listu.

FOT. STOCK. XCHNG
/ SARA HAJ-HASSAN
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Szefowie resortów nauki i pracy zwrócili się z prośbą do rektorów o zapewnienie biurom
wsparcia w realizacji tych zobo-

wiązań.
Przypomnieli również, że ministerstwo pracy zaapelowało
już do marszałków województw,

by podległe im wojewódzkie
urzędy pracy intensywniej współ pracowały z Akademickimi Biurami Karier.

„Kluczową rolę w tej współpracy odegrać mogą zwłaszcza
wojewódzkie Centra Informacji
i Planowania Kariery Zawodo-

wej, a także regionalne Obserwatoria Rynku Pracy i agencje
zatrudnienia. Akademickie Biura Karier mogą udostępniać
wśród studentów informacje
o centralnej Bazie Ofert Pracy,
która w jednym miejscu gromadzi oferty zatrudnienia ze wszystkich urzędów pracy i instytucji
publicznych” – uważają Kudrycka i Kosiniak-Kamysz.
Ich zdaniem do ograniczania
bezrobocia wśród absolwentów
uczelni powinny również znacząco przyczyniać się dobrze działające inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii – poprzez inspirowanie studentów i absolwentów do samozatrudniania w zakładanych
przez nich spółkach.
„Znowe li zowa ne
prawo
o szkolnictwie wyższym zobowiązuje uczelnie do monitorowania zawodowych losów absolwentów – wyniki tych analiz będą odpowiedzią nie tylko na pytanie, jak pracodawcy oceniają poziom kształcenia w Państwa uczelniach,
ale także oceną pracy Biur
Karier na rzecz wypracowywania lepszych wyników w zatrudnianiu absolwentów Państwa uczelni przez pracodaw ców” – podsumowali ministrowie.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Syreny (policyjne) uratowały mu życie
Pomysłowość policjantów znał, że jest pod wpływem alprawdopodobnie uratowała koholu i nie potrafi znaleźć
przed zamarznięciem męż- drogi.
czyznę, który zagubił się w lePonieważ temperatura tej nosie w okolicach Orzesza (Ślą- cy zbliżała się do zera, policjanci
skie). 49-latek zadzwonił potraktowali zgłoszenie bardzo
na policję po pomoc. Przy - poważnie. Mężczyzna nie znał

swojego dokładnego położenia,
więc policjanci nie wiedzieli
gdzie go szukać. Wpadli jednak
na pomysł, by to 49-latek spróbował ich znaleźć. Włączyli, więc
sygnały dźwiękowe i świetlne
w jeżdżących w pobliżu lasów radiowozach.

Mężczyzna, gdy usłyszał dźwięk
syren poprosił dyżurnego, by radiowozy zatrzymały się, po czym
poszedł w stronę słyszanego sygnału. Po kilkunastu minutach
bezpiecznie dotarł do celu. Policjanci odwieźli go do domu.

FOT. STOCK. XCHNG / LINNELL ESLER

ŹRÓDŁO: PAP LIFE

Listonosz zgubił 10 tys. zł
i nawet tego nie zauważył...
FOT. STOCK. XCHNG / MARCIN ROLICKI

O niezwykłym szczęściu mo- zdążył nawet zorientować
że mówić listonosz z Wojko- się, że coś zgubił...
wic (Śląskie). Zgubione
Plik banknotów zauważył
przez niego pieniądze – 10
na ulicy 35-latek z Piekar Ślątys. zł – znalazł pewien męż - skich. Przyniósł pieniądze do poczyzna. Zaniósł pieniądze bliskiego komisariatu. Policjanna policję, a ta odnalazła li- ci, aby ustalić, do kogo mogą nastonosza. Doręczyciel nie leżeć znalezione pieniądze, od -

wiedzili siedziby kilku firm i instytucji. Dotarli też na pocztę,
gdzie ustalili, że pieniądze mogły
być zgubione tego samego dnia
przez listonosza.
Sprawdzenie stanu gotówki,
którą dysponował jeden z listonoszy oraz banderola potwierdziły przypuszczenia policjantów.

Mężczyzna był zaskoczony całą
sytuacją, a o zagubieniu pieniędzy dowiedział się od funkcjona riuszy.
Poczta sprawdza, czy do zguby przyczyniła się niefrasobliwość listonosza.
ŹRÓDŁO: PAP LIFE
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Samożywne rośliny i cudzożywne zwierzęta?
Są wyjątki!/ Warszawski Festiwal Nauki

FOT. STOCK. XCHNG / SUNNYSMOM

O roślinach, które nie prze prowadzają fotosyntezy, ale
kradną energię innym roślinom oraz o zwierzętach, któ re potrafią włączyć do swojego ciała chloroplasty opowiadał podczas Festiwalu
Nauki w Warszawie Jarosław
Szczepanik z Instytutu Biolo gii Uniwersytetu Warszawskiego.
Biolog wyjaśnił, że odżywianie
się to forma walki z 2. zasadą
termodynamiki. Zasada ta mó wi, że układ dąży uzyskania niskiej energii. Odżywianie się służy pozyskaniu energii na utrzy manie funkcji życiowych oraz
uzupełnieniu zapasów molekuł – zwłaszcza węgla – do odbudowy zużytych komponentów
organizmu, np. białek.
Organizmy samożywne najczęściej potrafią przeprowadzać
fotosyntezę. W procesie tym
wiążą dwutlenek węgla i pozy skują energię ze światła. Z kolei
organizmy cudzożywne dwutlen ku węgla asymilować nie potrafią, niezbędne związki węgla po -

zyskują zjadając inne organi zmy. Wydawać by się mogło, że
podział jest prosty: rośliny to organizmy samożywne, a zwierzęta – cudzożywne, ale okazuje
się, że pojawiają się wyjątki.
Rośliny które przeprowadzają
fotosyntezę, tak naprawdę w ca łości samożywne nie są. Jedyną
ich częścią samożywną, która
ma zdolność do prowadzenia fotosyntezy są dojrzałe liście. Zdolności wiązania energii ze słońca
nie mają za to ani niedojrzałe liście, ani korzenie, ani nasiona,
ani owoce.
Fotosynteza jest możliwa dzięki zawartych w komórkach liści
organellom – chloroplastom.
Badacz wyjaśnił, że według jednej z teorii, chloroplasty, podobnie jak mitochondria, były daw niej bakteriami, które zostały
przez rośliny włączone do organi zmu w procesie endosymbiozy.
Nie wszystkie jednak rośliny
węgiel i energię zdobywają samodzielnie. Wśród roślin cudzożywnych znajduje się większość
roślin bezzieleniowych, które nie
posiadają chloroplastów. Rośliny te nie mają więc wyjścia – energię i składniki odżyw -

FOT. STOCK. XCHNG / MIRA PAVLAKOVIC

cze muszą czerpać od innych roślin. Wśród takich roślin cudzożywnych w Polsce występuje np.
zaraza bluszczowa, która żeruje
na bluszczu, albo żerująca
na różnych roślinach kanianka.
Biolog wyjaśnił, że kanianka, jako roślina pnąca, oplata swoje go żywiciela i potrafi nawet go
w ten sposób zagłuszyć i zniszczyć.
Rośliną cudzożywną jest również raflezja, która może mieć
największe na świecie kwiaty – ich średnica dochodzi do 1
metra. Zapach tych kwiatów ma
wabić muchy, dlatego przypomina zapach zgniłego mięsa. Jarosław Szczepanik wyjaśnił, że raflezja mieszka we wnętrzu swoich żywicieli – pnączy – na ze wnątrz żywiciela ujawnia się jedynie kwiat.
Do roślin cudzożywnych nie
należą jednak jemioła, pszeniec
gajowy ani mięsożerna rosiczka.
Rośliny te pobierają z innych organizmów jedynie pewne składniki mineralne lub wodę, nato miast same i tak prowadzą fotosyntezę, dzięki której uzyskują
węgiel i energię.
Jak roślinne pasożyty znajdują swoich gospodarzy? Zazwy czaj po zapachu. Biolog wyjaśnił,
że rośliny wytwarzają lotne
związki, które służą np. do ochro ny przed konkurencją lub do ko munikacji pomiędzy poszczególnymi roślinami. Szczepanik przypomniał, że gdy jedną roślinę zaatakuje gąsienica, roślina wy twarza związki chemiczne, które
informują sąsiednie rośliny tego
gatunku o zagrożeniu. Inne
osobniki mają wtedy czas, żeby
przygotować się na atak, np. wy twarzając związki niesmaczne
dla gąsienic. Wytwarzany przez
rośliny zapach może też służyć
wabieniu zwierząt. Np. rośliny
zaatakowane przez mszyce wy twarzają zapach wabiący biedronki – wrogów mszyc. Ale
związki lotne potrafią również
przywabić pasożyty roślinne.
Zdarza się – choć znacznie
rzadziej – sytuacja odwrotna:
czasem również zwierzęta mogą
być samożywne.
Szczepanik podał przykład koralowców rafowych, które – choć
należą do królestwa zwierząt – to nie odżywiają się innymi organizmami. Okazuje się, że
we wnętrzu koralowców mogą
żyć glony, które prowadzą fotosyntezę. Koralowce, które zapewniają glonom bezpieczne
schronienie otrzymują w zamian
produkty fotosyntezy i mogą się
dzięki temu odżywiać. Jednak
koralowce same fotosyntezy nie
prowadzą, więc do grupy organizmów samożywnych nie moż na ich do końca zaliczyć.
Przykładem zwierzęcia, które można uznać za samożyw ne, jest wodny ślimak z rodza-

ju Elysia. Ślimaki te zjadają rośliny, ale zamiast trawić spożyte chloroplasty, zachowują je
i wbudowują w swoje ciało.
Mechanizm ten nazywany jest
kleptoplastią. Chloroplasty
w ciele ślimaka (właściwie już

nazywane być wtedy powinny
kleptoplastami) – mogą prowadzić fotosyntezę, a ślimak
dzięki nim się odżywia. Chloroplasty nie przenoszą się jednak na potomstwo, dlatego
młode, aby nabyć zdolność

do fotosyntezy muszą pobrać
je z zewnątrz – zjadając wraz
z rośliną.
Jak wyjaśnił Szczepanik, ten
mechanizm mógł wyewoluować, kiedy ślimaki zaczęły
wbudowywać
chloroplasty
do swojego organizmu, żeby
upodobnić się do liści i lepiej
ukryć w otoczeniu.
PAP – NAUKA W POLSCE,
LUDWIKA TOMALA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Przyroda
Zawiera więcej wapnia niż
mleko i więcej fosforu niż ryby, ułatwia pobieranie tlenu,
pomaga pokonać chorobę
wysokościową i wspomaga
trawienie, a mimo to jest ro śliną zakazaną. Wszystko
przez jeden procent kokainy,
który zawierają liście koki – świętej rośliny Inków.
100 gr liści koki zawiera około 2 tys. mg wapnia, podczas
gdy mleko krowie zawiera go
„zaledwie” ok. 100 mg. Znajduje
się w nich również 400 mg fosfo ru (300 mg w rybach) i około 10
mg żelaza, poza tym m. in. witaminy B1, B2, A, E, C, potas, cynk
i miedź.
Dla andyjskich Indian z Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Boliwii
liście koki nie są jedynie używką
poprawiającą samopoczucie,
podobną do naszej herbaty czy
kawy. Mieszkańcy wysokich gór
traktują liście koki jako bogate
źródło składników odżywczych.
„Tamtejsi Indianie nie mają
dostępu do zbilansowanej diety,
dlatego łatwiej im sięgnąć po liście koki niż po cytrusy, których
zdobycie wymaga nie lada zabiegów i starań” – wyjaśniał Radosław Powęska z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego podczas Festiwalu Nauki w Warszawie.
W dodatku znaczącą część
menu Indian stanowią ziemniaki i mięso, czyli potrawy ciężkostrawne, a koka wspomaga
przemianę materii i łagodzi objawy przejedzenia. Co równie ważne dzięki niej można wchłaniać
więcej tlenu. Dla mieszkańców
Andów jest to szczególnie ważne
bo im wyżej, tym tlenu jest
mniej. Praca fizyczna czy nawet
gra w piłkę stają się w takiej sy-
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Koka to nie kokaina/
Festiwal Nauki w Warszawie

FOT. STOCK. XCHNG / JIM O'CONNOR

tuacji katorgą. Koka czyni więc
tubylcze życie na wysokościach
znośnym, a i turystom pomaga
w pozbyciu się choroby wysokościowej.
Rosnącą na wysokości
od 300 do 2 tys. metrów n. p. m.

kokę – a raczej krasnodrzew po spolity – Indianie Ajmara udomowili około 5 tysięcy lat temu.
Dziś jej liście żują niemal każdego dnia. Zanim włożą go do ust,
za policzek kładą nieco wapna,
które działa jak katalizator.

FOT. STOCK. XCHNG / DRAGAN SASIC

„Na jeden dzień Indianom wy starcza jeden woreczek suszonych liści koki, w którym znajduje się zazwyczaj 100 gr. Jednak
za jeden kilogram suszonych liści koki trzeba zapłacić 6 dolarów, dla Indian jest ona więc produktem dość drogim, droższym
niż pieczywo” – powiedział prelegent.
Liście koki podaje się nawet
dzieciom, bo to zupełnie tak jakby napoić je herbatą. „Dziecko
nie będzie płakało nocą, bo nie
dostało swoich liści koki” – zaznaczył.
Dlatego politycy z tamtego rejonu świata starają się demistyfikować kokę, która zazwyczaj
kojarzy się z kokainą. Chcą legalizacji koki, którą obecnie można uprawiać tylko w określo nych, specjalnie wyznaczonych
do tego rejonach Andów. Prezy dent Boliwii Evo Morales proponował nawet by suszone liście
koki podawać dzieciom w szkołach, tak jak u nas otrzymują np.
szklankę mleka czy owoce.
Dlaczego myśląc o koce od razu przychodzi nam na myśl kokaina? Kokaina – czyli chlorowodorek kokainy – metodami chemicznymi jest „wyciągana” z suszonych liści koki. Powoduje ona
wzrost ciśnienia, likwiduje zmęczenie i poczucie głodu, łagodzi
ból, zwiększa koncentrację. Jednak bardzo szybko uzależnia organizm, może wywoływać niepo kój, urojenia i bezsenność.

Liście koki zawierają różną
ilość kokainy w zależności
od warunków, w jakich rosły.
Niektóre mogą zawierać 0,1
proc. kokainy, a najlepsze liście z niektórych rejonów Andów, nawet 1,2 proc. Ze 100 gr
liści koki można uzyskać około
1 gr kokainy. „W trakcie produkcji kokainy nie da się jednak wyciągnąć z liści całej kokainy, która się w nich znajduje. Reszta się marnuje. Dlatego żeby wyprodukować 1 kg
czystej kokainy potrzeba co
najmniej 300 kg liści. Jeśli liście są jakościowo gorsze, to
nawet 450 kg” – wyjaśnił PAP
Powęska.
W USA jeden kilogram narkotyku kosztuje 31 tys. dolarów,
w Peru za taką samą ilość trze-

ba zapłacić 947 dolarów. Roczna wartość rynku kokainy
na świecie sięga 35 mld dolarów, jednak do andyjskich rolników należy zaledwie 1,5 proc.
dochodu.
Po raz pierwszy ekstrakcji kokainy z liści koki dokonał Niemiec Albert Niemann w 1859
roku. Bardzo szybko wzbudziła
zainteresowanie ze strony świata medycznego, nauki i artystów.
Na przełomie XIX i XX wieku
służyła jako środek przeciwbólowy, wykorzystywano ją do produkcji napojów, środków do pielęgnacji włosów. Była reklamowana jako afrodyzjak, zawierały
ją też lekarstwa dla dzieci, a kupienie kokainowych dropsów
na ból zęba nie było najmniejszym problemem. Wyrabiano
z niej również coca wine, czyli wino na bazie koki. Liście koki moczono w winie i ich esencja przenikała do napoju.
Wkrótce na świecie pojawiła
się Coca Cola. Stworzył ją morfinista i weteran wojny secesyjnej,
który uzyskując napój orzeźwiający zauważył, że kokaina pomaga mu w odstawieniu morfiny.
Z czasem kokainę wycofano
z Coca Coli, pozostawiając w niej
jednak liście koki, które światowej sławy koncern cały czas kupuje.
Dla Indian koka była darem
bogów. Stworzyli oni nawet le gendy wyjaśniające skąd wziął
się ten boski wynalazek. „Według jednej z nich koka wyrosła
z ciała pięknej rozpustnicy, zabitej przez kochanków. Według innej legendy roślinę przyniosła
Matka Boska. Zgodnie z jeszcze
inną, liście koki podarował Indianom bóg Słońce po tym jak podbili ich Hiszpanie. Nadnaturalna roślina miała przynieść im
ulgę w niedoli” – opisał Radosław Powęska.
Liści koki nie można przywozić do Polski. Dozwolone jest natomiast przywiezienie zrobionej
z nich herbatki ekspresowej. Taki stan prawny utrzymuje się
od 1961 roku, kiedy w prawie
międzynarodowym zapisano, że
zarówno kokaina jak i liście koki
są traktowane jak narkotyk.
PAP – NAUKA W POLSCE,
EWELINA KRAJCZYŃSKA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / MELANIE MARTINELLI

16

WTOREK, 20 listopada 2012

Rozmaitości

Reklama

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze autorstwa Rafała Grzywnowicza.
Autor urodził się w Bartoszycach. Rocznik „77. Ukończył wydział
Historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest
już po debiucie – we wrześniu 2011 roku wydał swój pierwszy tomik poezji pt. „Rozdarci”. Znajduje się w nim zbiór wierszy miłosnych, poezji 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 twórczość
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na ła mach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Co dnia
Przez cały dzień
chodzisz, biegasz
i tylko myślisz
Po każdym poranku
budzisz, czynisz
sprawdzasz czy żyjesz
W samo południe
uprawiasz, spotykasz
chcesz odpoczywać
Po cichym zmroku
patrzysz, dumasz
czy wszystko gra
Przed każdą nocą
kochasz, otulasz
co tobie cenne

Rozkosz
Odbywa się wszędzie, po cichu
odbywa się wszędzie, po kryjomu
czasami jednak coś nie wytrzymuje
czasami jednak pędzi zbyt szybko
potem natomiast w zbytnim pośpiechu
potem natomiast pomyka powoli
więc gdy już zagubimy rozum
więc gdy już popełnimy błędy – koniec

DOWCIPY

DOWCIPY

J Wpada policjant
do budki telefonicznej.
Nerwowo rozgląda się wo kół, czy

Jak pokazać, że to mąż i żo na?
– Ona poprawia mu krawat – mówi jeden student.
– źle to może być jego koleżanka – ripostuje egzaminator.
– on całuje ją w poli czek – mówi drugi.
– Źle. to może być jego
kochanka.
– On mówi: Zmarnowałaś mi życie – próbuje trzeci.
– Źle mogą być w trakcie
rozwodu.
– on wyjmuje z jej torebki
chusteczkę – mówi czwar-

nikt go nie podsłuchuje.
Łapie słuchawkę i tajemni czym głosem rzuca
pytanie do słuchawki:
– Powiedz, kto jest naj mądrzejszy i najpiękniejszy
na świecie?
– ti, ti, ti.....
J Studenci szkoły fil mowej zdają egzamin.
– scenka jest taka: facet
i kobieta są na przyjęciu.

DOWCIPY

DOWCIPY

DOWCIPY

DOWCIPY

ty – wysmarkuje nos i z po wrotem wkłada ją do torebki.
– Brawo!!! Piątka.

Właściciel patrzy zbaraniały:
– Jakim cudem rybka?
– To znaczy sprawę myszy mamy ustaloną, przejdźmy teraz do wilgoci.

jest miotła, a tak się zamiata.

ną, skarżąc się na jej apatie.
Lekarz porozmawiał z pacjentka, potem ja objął, pogłaskał i kilka razy pocałował. Wreszcie zwraca się
do obecnego przy tej scenie
męża:

J Stu dent skar ży
się wła ści cie lo wi, że
w wy naj mo wa nym po ko ju są my szy.
– To niemożliwe!
– Proszę się przekonać
na własne oczy!
Student wysypuje na środek pokoju okruszki. Wybiega jedna myszka, druga
myszka, następnie rybka,
potem jeszcze dwie myszki.

J Facet po studiach
dostał pierwszą pracę
w supermarkecie. Pierw szego dnia jego szef mówi:
– Weź miotłę i pozamiataj tu trochę.
– Ależ proszę pana, ja
skończyłem Uniwersytet!
– Aaa to przepraszam,
nie wiedziałem. Więc tak: to

J Młody komputero wiec został skazany na karę więzienia za handel pirackim oprogramowaniem.
Po wejściu do celi, współwięzień pyta:
– Grypsujesz?
Na co oburzony informatyk odpowiada:
– W życiu żadnej nie ze psułem!

J Do gabinetu psychiatry wchodzi mężczyzna z żo-

– Oto zabiegi, które są potrzebne pańskiej żonie. Powinny być stosowane przynajmniej
co drugi dzień. No powiedzmy
we wtorki, czwartki i soboty.
– Dobrze, we wtorki
i czwartki mogę żonę do pana przyprowadzać, ale sobota wykluczona – gram z ko legami w karty!
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