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W Ho lan dii ofi cjal nie ma się
pra wo w su mie do 16 ty go dni
urlo pu ma cie rzyń skie go i po po -
ro do we go. Jak dłu go trwa ta ki
urlop za le ży jed nak od da ty, kie -
dy dziec ko się uro dzi ło.

Za si łek ma cie rzyń ski
Roz po czę cie urlo pu ma cie -

rzyń skie go za le ży od da ty ter mi -
nu po ro du. Urlop za czy na się naj -
wcze śniej 6 ty go dni przed ta da -
tą. Je śli urlop ma cie rzyń ski za -
czy na my póź niej niż 6 tyg.
przed ter mi nem po ro du, wte dy
moż na te dni wy ko rzy stać ja ko
urlop po po ro do wy.

Za si łek po po ro do wy

Za si łek po po ro do wy roz po czy -
na się w dniu po ro du. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
FOT. STOCK. XCHNG / MEL BIA

Zaszłam w ciążę – czy mam prawo
do zasiłku macierzyńskiego?



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Zwy kle ma się pra wo do 10
ty go dni urlo pu po po ro do we go.
Rów nież je śli dziec ko uro dzi ło
się po ter mi nie.

Dziec ko uro dzo ne przed ter -
mi nem po ro du

Je śli mat ka prze sta ła pra co -
wać 6 ty go dni przed ter mi nem
po ro du, a dziec ko uro dzi ło się ty -
dzień przed ter mi nem to ma ona
pra wo do 5 ty go dni urlo pu ma -
cie rzyń skie go i 11 ty go dni urlo -

pu po po ro do we go – w su mie 16
ty go dni za sił ku.

Dziec ko uro dzo ne po prze wi -
dy wa nym ter mi nie po ro du

Je śli mat ka roz po czę ła urlop
ma cie rzyń ski 6 ty go dni
przed ter mi nem po ro du, a dziec -
ko uro dzi ło się 2 ty go dnie po ter -
mi nie, wte dy ko bie ta ma pra wo
do 8 ty go dni urlo pu przed po ro -
dem i 10 ty go dni po po ro dzie.
W su mie więc wy ko rzy sta 18 ty -
go dni za sił ku.

W przy pad ku kie dy mat ka za -

koń czy pra cę 4 ty go dnie
przed ter mi nem po ro du, a dziec -
ko uro dzi 2 ty go dnie po ter mi -
nie, ma ona pra wo do 6 ty go dni
urlo pu przed po ro dem i 12 ty go -
dni po po ro dzie.

WY SO KOŚĆ ZA SIŁ KU 
MA CIE RZYŃ SKIE GO
/PO PO RO DO WE GO

Wy so kość ma cie rzyń skie go
wy no si 100% mie sięcz ne go wy -
na gro dze nia, któ re opła ca ne

jest przez pra co daw cę, a w przy -
pad ku za koń cze nia umo wy
o pra cę za si łek wy pła ca ny jest
przez urząd UWV. Ko bie ta ubie -
ga ją ca się o ma cie rzyń skie mu si
przed sta wić za świad cze nie
od le ka rza bądź po łoż nej o cią ży.
Pra co daw ca mu si naj póź niej 2
ty go dnie przed roz po czę ciem
urlo pu po wia do mić UWV o da cie
roz po czę cia za sił ku ma cie rzyń -
skie go. Ko bie ty bez ro bot ne do -
star cza ją ta kie za świad cze nie
oso bi ście. Je śli ko bie ta za cho ro -

wa ła w cza sie cią ży, ma ona pra -
wo do cho ro bo we go od pierw -
sze go dnia cho ro by. Cho ro bo we
zo sta je wy pła ca ne do mo men tu
wy le cze nia.

Od 4 czerw ca 2012 ro ku
zmie ni ły się za sa dy re gu lu ją ce
przy zna wa nie za sił ku ma cie -
rzyń skie go ko bie tom po sia da ją -
cym wła sną dzia łal ność go spo -
dar czą. Każ da ko bie ta, któ ra
pra co wa ła mi ni mum rok we
wła snym przed się bior stwie, ma
pra wo do ma cie rzyń skie go
na okres 16 ty go dni, a wy so kość
zo sta nie wy li czo na na pod sta -
wie jej do cho dów za ostat ni rok.
Wy so kość za sił ku nie mo że jed -
nak prze kra czać obo wią zu ją cej
staw ki mi ni mum wy na gro dze -

nia 1317 eu ro brut to na mie -
siąc.

Oj co wie ma ją pra wo do za sił -
ku dla oj ców – 2 dni. To czą się
de ba ty że by ten okres wy dłu żyć
na 5 dni.

Na le ży do dać, że każ dej ko -
bie cie le gal nie prze by wa ją cej
w Ho lan dii na le ży się ma cie rzyń -
skie lecz kwo ta i in sty tu cja wy -
pła ca ją ca są w każ dym przy pad -
ku róż ne. Nie po trze ba mieć oby -
wa tel stwa, że by do stać ten za si -
łek, nie trze ba też pra co wać, że -
by mieć pra wo do za sił ku. Tak że
ko bie ty, któ re kie dyś pra co wa ły,
a te raz są bez ro bot ne, mo gą do -
stać ma cie rzyń skie. W tym ce lu
na le ży skon tak to wać się z urzę -
dem UWV, gdzie każ dy wnio sek
roz pa try wa ny jest in dy wi du al nie
w za leż no ści od sy tu acji ży cio wej
wnio sko daw cy.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Zaszłam w ciążę – czy mam prawo
do zasiłku macierzyńskiego?

Ho len der ski Urząd Skar -
bo wy (Be la sting dienst),
ma obec nie ogrom ny pro -
blem z opra co wy wa niem
na czas de cy zji do do dat ku
do opie ki nad dzieć mi
za 2010 rok – Kin de ro -
pvang to eslag. Jak po da je
de Sten tor – do urzę du
wpły nę ło już mnó stwo za -
ża leń na de cy zje, z któ rych
wy ni ka, iż wnio sko daw cy
mu szą zwra cać znacz ne
czę ści przy zna ne go im
za ten rok do dat ku.

Więk szość osób, któ re ko rzy -
sta ły z ta kie go do fi nan so wa nia
w 2010 ro ku, otrzy ma ło de cy zje,
iż mu szą ca łość bądź więk sza
część otrzy ma nej kwo ty zwró cić
do ho len der skie go fi sku sa. Mo -
że to wy ni kać z fak tu, iż do chód
w jed nym go spo dar stwie do mo -
wym prze kro czył su mę 10 ty się -
cy eu ro.

Be la sting dienst otrzy mał
ogrom ną ilość za ża leń na ta -
kie de cy zje, co skut ku je wy -
dłu że niem ich opra co wy wa -
nia. Ter min na ich roz pa trze -
nie jest dłuż szy niż usta wo -
wy – po wy żej 12 ty go dni. Je -
że li za ża le nie nie zo sta nie
opra co wa ne w usta wo wym
ter mi nie, urząd wy sy ła li sty
z proś bą o moż li wość prze dłu -
że nia ter mi nu je go opra co wy -
wa nia.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

ŹRÓDŁO:

HTTP://WWW.ELSEVIERFISCAAL.NL/FI

SCAAL-ACTUEEL/NIEUWS/NIEUWS/24

62/ACHTERSTAND-BEZWAARSCHRIFTE

N-KINDEROPVANGTOESLAG?CMPID=NL

C|ELSEVIER%20FISCAAL|18-

OKT-2012|ACHTERSTAND%20BEZWAA

RSCHRIFTEN%20KINDEROPVANGTOES

LAG

Do da tek do przed szko la

Pro ble my Be la sting dienst z opra co wy wa niem za ża leń

FOT. STOCK. XCHNG / IVET TE FER RE RO

FOT. STOCK. XCHNG / JOR GE VI CEN TE FOT. STOCK. XCHNG / JEN NY ROL LO

FOT. STOCK. XCHNG / BEN EAR WIC KER
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BE ATA BRUG GE MAN -SĘ -
KOW SKA: Skrót NL jest czę -
sto tłu ma czo ny „no li mits”.
Two ja kre atyw ność też nie
zna gra nic… re ży se ru jesz,
grasz, or ga ni zu jesz fe styn
„O Ho len der”, a te raz też bę -
dziesz pre zen to wał Ga lę Po -
lo nu sa 2012. Przy glą da jąc
się te mu co ro bisz, co osią -
gną łeś i z ja ką pa sją pod cho -
dzisz do tych za jęć, my ślę, że
już wiem, ja ka jest re cep ta
na suk ces! Skrzy żo wa nie ho -
len der skie go my śle nia out si -
de the box z pol ską pa sją. Czy
zga dzasz się ze mną? I ja kie
pol skie war to ści i za cho wa -
nia war to by prze jąć w Ho lan -
dii, a kt�re ho len der skie ce -
chy przy da ły by się Po la kom? 

RED BAD KLIJN STRA: Po -
wie dział bym, że mie szan ka pol -
sko -ho len der ska za wie ra bez
wąt pie nia pier wia stek nu kle ar -

ny. Ab so lut nie się zga dzam ze
stwier dze niem, że ho len der skie
open -min ded wspa nia le
wsp�łgra z pol ską pa sją, za an ga -
żo wa niem i kre atyw nym po dej -
ściem do za dań. My ślę, że pol -
ska ser decz ność i go ścin ność
jest na pew no war ta na śla do wa -
nia. Ale tak że kie ro wa nie się
tym co od czu wa my, czy też kre -
atyw na po sta wa w r�żnych sy tu -
acjach ży cio wych. I nie za po -
mnij my o du cho wo ści. Nie bać
się i nie wsty dzić się, że się wie -
rzy, że ist nie je jesz cze coś wię cej
niż do bra ma te rial ne.

W Pol sce na le ża ło by po świę -
cić wię cej uwa gii uda nej
wsp�łpra cy i ade kwat nej ko mu -
ni ka cji po mię dzy ludź mi, umie -
jęt no ści słu cha nia i do ce nia nia
kon struk tyw nej war to ści dys ku -
sji. 

Be ata Brug ge man -Sę kow -
ska: Kie dyś po wie dzia łeś:

„Mo je ser ce nie jest roz dar te,
ono bi je tu taj (w Pol sce) i tam
(w Ho lan dii). Ję zyk i róż ni ce
kul tu ro we bu du ją oso bo wość
i ją wzbo ga ca ją. Gdy je stem
w Pol sce, je stem wi dzia ny ja -
ko Ho len der. W Ho lan dii ja ko
Po lak. Tyl ko po za ty mi kra ja -
mi je stem tak jak wszy scy ob -
co kra jow cem. I mo że ta ki sta -
tus naj ba dziej by mi od po wia -
dał?” 

Ja ka jest Two ja ra da dla
Po la ków, któ rzy bu du ją swój
byt w Ho lan dii i dla Ho len -
drów w Pol sce? Co mo gło by
im po móc aby po czuć się jak
u sie bie i re ali zo wać swo je
ma rze nia? 

RED BAD KLIJN STRA: W Po-
l sce jest tak sa mo jak w Ho lan -
dii, że jak ko bie ta mó wi ‘nie” to
jest to ‘nie”. Ale cza sa mi jest też
‘mo że”. I cza sa mi ‘mo że” ozna -
cza też ‘tak”. Ho len drom, w tym
i mnie, trud no jest wy ła pać te
niu an se. In ny przy kład: Ho len -
drzy w Pol sce dzi wią się, że pol -
skie mat ki przy nie wiel kim chło -
dzie na kła da ją dzie ciom czap ki,
sza li ki, rę ka wi ce. Ho len der skie
dzie ci w War sza wie bie ga ją
na szkol nym po dwór ku czę sto
bez cza pek i sza li ków przy tem -
pe ra tu rze mi nus 10 stop ni i ich
ro dzi ce nie wi dzą w tym pro ble -
mu.

Za to w Ho lan dii nie moż -
na uspra wie dli wić spóź nie nia
do pra cy tym, że ubie głe go wie -
czo ru mia ło sie po waż ną roz mo -
wę ze szwa grem i ko niecz na by -
ła do te go wód ka.

Po la cy, któ rzy chcą po zo -
stać w Ho lan dii po win ni
przede wszyst kim po zo stać
so bą. Zresz tą tak sa mo jak
Ho len drzy w Pol sce. Ko niecz -
na jest jed nak do bra zna jo -
mość ję zy ka. I ak tyw ny udział
w ży ciu śro do wi ska, w któ rym
się miesz ka. 

Be ata Brug ge man -Sę kow -
ska: Jak się czu jesz ja ko Po -
lak? 

RED BAD KLIJN STRA: Czu ję
się dum ny. Po nie waż po ru chu
Gan dhie go stwo rzy li śmy naj -
więk szy w hi sto rii ruch na ro do wy
So li dar ność. I to my Po la cy z po -
mo ca Pa pie ża Po la ka, przy czy ni -
li śmy się do upad ku ko mu ni -
zmu. 

Be ata Brug ge man -Sę kow -
ska: Do tej po ry roz ma wia li -
śmy o róż ni cach po mię dzy
Pol ską a Ho lan dią, róż ni cach
w men tal no ści pol skiej i ho -
len der skiej. A co we dlug Cie -
bie łą czy obie kul tu ry? 

RED BAD KLIJN STRA: Łą czy
nas wspól na eu ro pej ska prze -
szłość. Ra zem prze ciw sta wi li -
smy się Niem com i wal czy li śmy
o wol ną Eu ro pę. Ma my po nad ty -
siąc lat wspól nej hi sto rii. Łą czy
nas to, że je ste śmy Eu ro pej czy -
ka mi. 

Be ata Brug ge man -Sę kow -
ska: Wy da je mi się, że idea
kon kur su Po lo nus i fe sty nu
‘O Ho len der''ma ją wie le
wspól ne go. Wspól nym ce lem
obu przed się wzięć jest by cie
kre atyw nym. Cho dzi o to aby
po pro stu od wa żyć się pod jąć
ak cję w ce lu po pra wy za ist -
nia łej sy tu acji. Czy uwa żasz,
że po mysł kon kur su Po lo nus
aby po lep szyć wi ze ru nek Pol -
ski i Po la ków po przez zin te -
gro wa ną ak cję pol skiej spo -
łecz no ści ma sens? 

RED BAD KLIJN STRA: O Ho -
len der! to fe styn w sa mym ser cu
War sza wy, któ ry od by wa się
w at mos fe rze bar dzo po dob nej
jak pod czas ho len der skie go
dnia kró lo wej. O Ho len der to nie
tyl ko przy bli że nie kul tu ry ho len -
der skiej. To po ka za nie war to ści,
któ re po dzi wiam w Ho lan dii:

przed się bior czość, kre atyw ność
we wszyst kim co ro bisz, wol ność
sło wa i wy po wie dzi. Rów nież
współ pra ca i do bra ko mu ni ka -
cja. Uwa żam, że istot nym jest
ich prze ka za nie zwłasz cza pol -
skiej mło dzie ży. W tym ro ku
mie li śmy wy jąt ko wą wi zy tę z Ho -
lan dii, któ ra wzbo ga ci la nasz fe -
styn. Mło da ener gicz na pol ska
dziew czy na Mo ni ka Ko wa lew -
ska miesz ka ją ca w Ho lan dii
przy je cha ła na fe styn wraz z ho -
len der ską mło dzie żą, któ ra w ra -
mach wo lon ta ria tu prze pro wa -
dzi ła zbiór kę pie nię dzy dla dzie ci
z sie ro ciń ca na obrze żach War -
sza wy, by też one mo gły uczest -
ni czyć  w na szym fe sty nie. Wię -
cej in for ma cji na te mat na sze go

fe sty nu moż na zna leźć na stro -
nie www.oho len der.pl. A za rok
fe styn O Ho len der! od bę dzie się
26 ma ja. Kie dy my ślę o wspól -
nej i zjed no czo nej Eu ro pie, to są -
dzę, że nie wszyst ko po win ni śmy
zo sta wiać w rę kach po li ty ków.
Waż ne jest aby wspól nie roz po -
czy nać przed się wzię cia ma ją ce
na ce lu lep sze po zna nie się. Mu -
si my naj pierw chcieć sie bie le -
piej po znać i na sze ocze ki wa nia. 

Be ata Brug ge man -Sę kow -
ska: Po dró żo wa nie ozna cza
dla Cie bie zdo by wa nie do -
świad cze nia, co jest dla Cie -
bie nie zmier nie waż ne! Czy ta -
łam, że za wsze masz ze so bą
apa rat fo to gra ficz ny. Za pi su -
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Zdecydowałem się prezentować
Polonusa, ponieważ jest to
po prostu dobra inicjatywa

FOT. MATERIAŁY
ORGANIZATORA
POLONUS 2012 

FOT. STOCK.XCHNG / JELLE BOONTJE
FOT. STOCK.XCHNG /

MICHAL ZACHARZEWSKI



jesz rów nież dźwię ki, sło wa
i zda nia we wła snym ko dzie,
kie dy za in spi ro wa ny je steś
no wy mi, wy jąt ko wy mi ludź mi,
zda rze nia mi, miej sca mi i sy -
tu acja mi. Jak my ślisz, ja kie
ob ra zy i emo cje wy zwo li w To -
bie Po lo nus? I dla cze go zde -
cy do wa łeś się pre zen to wać
Po lo nu sa? 

RED BAD KLIJN STRA:
Po raz pierw szy w tym ro ku do -
świad czę fe no me nu Po lo nu sa.
Po sta no wi łem pre zen to wać
Po lo nu sa, po nie waż jest to
po pro stu do bra ini cja ty wa, po -

nie waż po ma ga i do da je pew -
no ści Po la kom w Ho lan dii i po -
zwa la czuć się dum nym z wła -
sne go po cho dze nia. Mam na -
dzie ję, że pod czas uro czy sto ści
bę dę czuł się jak ry ba w wo -
dzie, ja ko ktoś, któ re mu bli skie
są oby dwie kul tu ry: pol ska i ni -
der landz ka. 

Be ata Brug ge man -Sę kow -
ska: Któ ra ka te go ria Po lo nu -
sa jest naj bliż sza Twe mu ser -
cu i dla cze go? 

RED BAD KLIJN STRA: Oczy -
wi ście waż na jest dla mnie ka te -

go ria kul tu ra, ale uwa żam, że
wszyst kie ka te go rie są rów nie
in te re su ją ce, po nie waż na co
dzień przy czy nia ją się do two rze -
nia po zy tyw ne go, ak tyw ne go
pol skie go wi ze run ku. 

Be ata Brug ge man -Sę kow -
ska: Czy masz jesz cze ja kieś
prze sła nie dla Po lo nu sa? 

RED BAD KLIJN STRA: Jest to
bar dzo do bra ini cja ty wa. Idź cie
tą dro gą! 

WYWIAD PRZYGOTOWANY PRZEZ

BEATĘ BRUGGEMAN-SĘKOWSKĄ 
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RED BAD KLIJN STRA jest
ho len der sko -pol skim ak to -
rem i re ży se rem te atral nym.
Ukoń czył gim na zjum w Am -
ster da mie, a na stęp nie wy -
dział ak tor ski w PWST
w War sza wie. Po stu diach
po zo stał w Pol sce. Za grał
w wie lu pol skich fil mach, se -
ria lach te le wi zyj nych i te -
atrze. W pol skim se ria lu te le -
wi zyj nym „Na do bre i na złe”
(In vo or - en te gen spo ed) gra
od 2007 ro ku ho len der skie -
go 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 im -
pre za ulicz na or ga ni zo wa -
na w ma ju od 2008 ro ku
w du chu dnia kró lo wej ho len -
der skiej. FOT. STOCK.XCHNG /

INGRID MÜLLER
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Już czte ry ofia ry śmier tel ne
ze bra ło żni wo ata ku sal mo -
nel li na mi ło śni ków wę dzo -
ne go ło so sia.

Jak in for mu ją me dia do tych -
cza so wo zdia gno zo wa no ok.
1063 osób ja ko ofia ry za tru cia
sal mo nel lą ty pu Thomp son, ja ki

to szczep zo stał wy kry ty w pro -
duk tach spo żyw czych ho len der -
skiej fir my Fop pen z sie dzi bą
w Har de wijk. Rze czy wi sta licz ba
za tru tych mo że być jed nak
znacz nie wyż sza, al bo wiem ho -
len der skie pra wo nie ob li gu je le -
ka rzy ro dzin nych do zgła sza nia
każ de go przy pad ku za tru cia
bak te rią, jak po da je RIVM (Na ro -

do wy In sty tut Zdro wia Pu blicz -
ne go i Śro do wi ska).

We dług ak tu al nych in for ma cji
źró dło za tru cia zo sta ło zlo ka li zo -
wa ne w Gre cji, na jed nej z tam -
tej szych li nii pro duk cyj nych za -
kła dów, któ re współ pra cu ją z ho -
len der ską fir mą.

MO NI KA SZREM SKA

Alarm rybny
na holenderskim statku

FOT. EAST BO UR NE BED AND BRE AK FAST
WWW.EAST BO UR NE GU IDE.COM

l Miesz ka nie/po kój wy naj -
mę: Wy naj mę po kój w Be ek
en Donk na bar dzo do god nych
wa run kach. Dom wol no sto ją -
cy z wiel kim sa lo nem i du żym
ogro dem, tel. +31650621614
Ja cek

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. Kon takt: Tel.+31

620 790 800, +31 642
471 051 Po śred nic two Fi nan -
so we, Kra ków.

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. Asia tel.:
0633246705

OGŁOSZENIA DROBNE

Jak do no si „De Te le gra af”
w paź dzier ni ku bie żą ce go ro -
ku po li czo no, iż aż 703 fir my
oraz in sty tu cje ogło si ły upa -
dłość. Ozna cza to wzrost
o pra wie 150 przed się -
biorstw w po rów na niu
do mie sią ca po przed nie go.

Jak ogło si ło CBS (Cen tra al
Bu re au vo or de Sta ti stiek)

do chwi li obec nej aż 6245 or -
ga ni za cji go spo dar czych znaj -
du je się w sy tu acji kry zy so wej.
To o nie mal że jed ną czwar tą
wię cej w po rów na niu do okre -
su ana lo gicz ne go w ro ku ubie -
głym.

Licz by te uwzględ nia ją tak że
fir my jed no oso bo we. 

MO NI KA SZREM SKA

ŹRÓ DŁO: DE TE LE GRA AF

Co raz wię cej 
firm upa da

FOT. STOCK. XCHNG / IL KER.
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l Dra aio wa nie po mi do rów:
Po szu ku je my osób z min rocz -
nym do świad cze niem przy dra -
aio wa niu po mi do rów miesz ka -
ją cych na te re nie Ha gi, Rot ter -
da mu bądź We stlan du. Pra ca
roz po czy na się od grud nia. Kon -
takt: Du in dam Uit zend gro ep:
010-8700800 – Rot ter dam,
070-4274855 -Ha ga

l Elek tryk prze my slo -
wy – Eu ro port. Za kres za dań:
wy ko ny wa nie in sta la cji elek -
trycz nych i ste ru ją cych, do bór
od po wied nie go osprzę tu, pra ce
kon ser wa cyj no -re mon to we in -
sta la cji elek trycz nych, dia gno -
zo wa nie, wy szu ki wa nie i usu -
wa nie awa rii elek trycz nych.
Wy ma ga nia: wy kształ ce nie
kie run ko we, wie dza fa cho wa
z za kre su elek try ki prze my sło -
wej, umie jęt ność pra cy w ze -
spo le. Znasz do brze ję zyk ho -
len der ski, an giel ski, nie miec ki
po sia dasz od po wied nią wie dzę
i do świad cze nie? Zgłoś się już
dziś do nas – wy ślij swo je cv
(w ję zy ku ob cym) z do pi skiem
ELEK TRYK PRZE MY SLO WY
na jobs@ot to work for ce.eu

l Spa wacz MIG MAG. Obo -
wiąz ki pra cy: spa wa nie kon -
struk cji sta lo wych róż ny mi me -
to da mi spa wa nia. Ofe ru je my
pra ce z moż li wo ścią za kwa te -
ro wa nia, pra ca jest w oko li cach

Vla ar din gen. Wy ma ga na jest
zna jo mość ję zy ka an giel skie go
al bo nie miec kie go na po zio mie
ko mu ni ka tyw nym oraz do -
świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku. 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 w ty tu le
wpisz spa wacz.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO  – ca ła Ho lan dia.
Obo wiąz ki: zbie ra nie   to wa rów
za po mo cą wóz ka zgod nie z za -
mó wie niem, za ła du nek i roz ła -
du nek to wa rów, pra wi dło we ich
prze wo że nie we wska za ne
miej sce; wy ma ga nia: 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 In żynier bu dow nic -
twa/pro jek tant da chów, pro -
gram HSB 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 HSB Cad

(pro jek to wa nie ar chi tek to nicz -
ne); do świad cze nie w pro jek to -
wa niu da chów, kon struk cje
drew nia 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; Pra ca
po le ga na pro jek to wa niu da -
chów do mów (drew no) w pro -
gra mie HSB Cad. CV jak i py ta -
nia pro szę kie ro wać do: an -
na@valk -uit zend bu re au.nl

l KEUR ME ESTER: Dla na -
sze go klien ta w Tin te (oko li ce
Eu ro por tu), zaj mu ja ce go sie
pa ko wa niem po mi do row, po -
szu ku je my oso by na sta no wi -
sko KEUR ME ESTER. Pra ca
od lu te go! Full ti me! Wy ma ga -
ne: do bra zna jo mosc je zy ka ho -
len der skie go w mo wie i pi smie,
do swiad cze nie w kie ro wa niu
gru pa pra cow ni kow, zna jo -
mosc bran zy (do swiad cze nie
na pa kow ni), sa mo dziel nosc,
dys po zy cyj nosc, od por nosc
na stress, pry wat ne za kwa te ro -
wa nie na te re nie Ha gi, We -
stlan du, badz Rot ter da mu.
Oso by spel nia ja ce wszyst kie
po wyz sze wa run ki pro si my
o kon takt: Dla osob z Ha gi
i oko lic: Die ren se la an 71, 2573
KC Den Ha ag 070-4274855;
Dla osob z Rot ter da mu i oko lic:
Hol landsch Diep 63 c, 2904 EP
Ca pel le aan de Ijs sel, 010-
8700800

PRACA

W bli sko rok po uru cho mie -
niu nie sław nej stro ny umoż li -
wia ją cej skła da nie do no sów
na oby wa te li Eu ro py Środ ko -
wo -Wschod niej, po ku szo no
się o pod su mo wa nie licz bo -
we. Do tej po ry te go ty pu
prze ka zów otrzy ma no oko ło
46 ty się cy. Nie okre ślo no, ilu
de fac to na szych ro da ków
stra ci ło za trud nie nie w wy ni -
ku te go ty pu za cho wań.

Pi sa li śmy już do syć sze ro ko
o dzia łal no ści Par tii Wol no ści
(PVV) i jej li de ra Ge er ta Wil der -
sa. Z po cząt ku moż na by ło mó -
wić o po wszech nym obu rze niu
wśród opi nii pu blicz nej, jak kol -
wiek ów cze sny (oraz obec ny)
pre mier Mark Rut te za cho wy wał
sto su nek neu tral ny. Na to miast
in sty tu cje unij ne wy da ły oświad -
cze nie, w któ rym sta now czo por -
tal i sa mą ideę po tę pio no. Co
cie ka wie żad ne z wy da nych
oświad czeń ani gło sów sprze ci -
wu nie zmie ni ły fak tu, iż dzia łal -
ność stro ny in ter ne to wej nie zo -

sta ła ani za mknię ta, ani zde le -
ga li zo wa na. 

Ogól na at mos fe ra wo kół
pra cow ni ków po cho dze nia
pol skie go lub wschod nio eu -
ro pej skie go jest nie sprzy ja -
ją ca. Po ja wia ją się gło sy, iż
to imi gran ci za rob ko wi od -
bie ra ją pra cę ro dzi mym
miesz kań com Ho lan dii. Co -

raz czę ściej też ma ją miej sce
in cy den ty i ak ty nie chę ci
z tym zwią za ne. 

MO NI KA SZREM SKA

Czy Was rów nież spo tka ły
przy kro ści na tle po cho dze nia
i na ro do wym? Po dziel cie się wa -
szą opi nią z na mi. Pisz cie na ad -
res re dak cja@go niec pol ski.nl

Lobby antypolskie
nadal silne

FOT. STOCK. XCHNG 
/ CREATIVE DAW
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W trze ci czwar tek li sto pa da
w więk szo ści ba rów i re stau -
ra cji Ho lan dii bę dzie ob cho -
dzo ne świę to mło de go wi -
na – Be au jo la is No uve au
(czy taj: Bo żolé Nu wo). O pół -
no cy zo sta ną otwar te bu tel ki
te goż wi na, wy pro du ko wa ne -
go z te go rocz nych zbio rów
wi no gron.

Be au jo la is No uve au to fran cu -
skie mło de czer wo ne wi no z wi -
no gron Ga may sta ran nie do bra -
nych i upra wia nych w re gio nie
Be au jo la is (Bur gun dia) w środ -
ko wej Fran cji. Pod czas gdy więk -
szość win czer wo nych le ża ku je
w becz kach i ich smak po pra wia

się wraz z upły wem lat, Be au jo -
la is No uve au jest wi nem sły ną -
cym ze swej świe żo ści. Bu tel ku je
się je za raz po wy pro du ko wa niu
i wy pi ja w kil ka ty go dni po ze bra -
niu wi no gron z któ rych jest pro -
du ko wa ne. Zgod nie z fran cu -
skim pra wem wła śnie pół noc
z trze cie go czwart ku li sto pa da
na pią tek jest mo men tem kie dy
za czy na się de gu sta cja. 

Wi no to jest sprze da wa ne
pod dwie ma na zwa mi: Be au jo -
la is Pri meur i Be au jo la is No uve -
au. Be au jo la is Pri meur wol no
sprze da wać do 31 stycz nia na -
stęp ne go ro ku, zaś No uve au
do 31 sierp nia. Więk szość mło -
dych win Be au jo la is pro du ku je
się w re gio nie po łu dnio wym,

choć in ne win ni ce po sia da ją ce
pra wo do ape la cji rów nież je cza -
sem pro du ku ją, zwłasz cza
w gor szych la tach, kie dy wia do -
mo, że wi no z da ne go rocz ni ka
i tak nie bę dzie mia ło du że go po -
ten cja łu doj rze wa nia. 

Wszyst kie wi na Be au jo la is po -
sia da ją, jak wi na czer wo ne, bar -
dzo lek ki, świe ży, owo co wy cha -
rak ter i dość ja sną, lek ko fioł ko -
wą bar wę. Nie ste ty, ze wzglę du
na krót ki okres doj rze wa nia, są
cierp kie, ale w do brych la tach
ma ją orzeź wia ją cy i dość przy -
jem ny smak, w któ rym da je się
wy czu wać za po wiedź roz wi nię -
cia bu kie tu owo co we go, z któ re -
go sły nie ca ły re gion. W la tach
gor szych je go cierp kość by wa

trud na do znie sie nia i wi no z tru -
dem na da je się do kon sump cji.
Ze wzglę du na de li kat ny cha rak -
ter wi no to pi ja się ra czej do lek -
kich po traw z mięs czer wo nych
i lek kich se rów, niż do po traw
z dzi czy zny i se rów o sil nym aro -
ma cie. 

Jest nie wąt pli wie ogrom nym
suk ce sem mar ke tin go wym to,
że fran cu scy han dlow cy win
prze ko na li od bior ców do ku po -
wa nia, a kon su men tów do spo -
ży wa nia te go mło de go wi -
na o sma ku po zo sta wia ją cym
wie le do ży cze nia. Za le ca ją je
schło dzić przed spo ży ciem na -
wet do 12 °C, aby ukryć ich
cierp ki smak. Jed nak suk ces
mar ke tin go wy jest nie za prze -
czal ny gdyż po ło wa pro duk cji Be -
au jo la is tj. 70 mi lio nów bu te lek
jest eks por to wa na, a naj więk -
szy mi od bior ca mi są: Niem cy,
Ja po nia i Sta ny Zjed no czo ne.
W Ame ry ce jest naj po pu lar niej -
szym wi nem po da wa nym w cza -
sie obia du w dniu Świę ta Dzięk -
czy nie nia ob cho dzo ne go w ty -
dzień po świę cie Be au jo la is,
w na stęp ny czwar tek. Rów nież

Ho lan dia pod da ła się tej mo dzie
i re stau ra cje i ba ry za pra sza ją
wiel ki mi afi sza mi na świę to
mło de go wi na, a skle po we pół ki
nie ba wem za peł nia się bu tel ka -

mi Be au jo la is No uve au i Be au jo -
la is Pri meur.

TO MASZ RA DZI WIŁŁ

FOT. STOCK. XCHNG / RY YOUNG

Święto wina – 15 listopada
2012 – Beaujolais Nouveau

FOT. STOCK. XCHNG / NI CO LE HIND MAN

FOT. STOCK. XCHNG / ANT TI SI MO NEN
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Już jest! Naj no wo cze śniej szy
pa sa żer ski sa mo lot świa ta
Bo eing 787 Dre am li ner
w bar wach LOT -u wy lą do wał
w czwar tek na war szaw skim
lot ni sku Cho pi na. Pol skie Li -
nie Lot ni cze LOT to pierw szy
eu ro pej ski prze woź nik, ma -
ją cym we flo cie te go ty pu
ma szy nę.

Bo eing 787 Dre am li ner jest
pierw szym sa mo lo tem śred nie go
roz mia ru, któ ry mo że la tać na da -
le kich tra sach. Za sięg ma szy ny
wy no si od 14,2 tys. km do 15,2
tys. km. Ozna cza to, że moż na nią
po le cieć bez po śred nio np. z War -
sza wy do Pe ki nu. Atu tem ma szy -
ny są sil ni ki naj now szej ge ne ra cji
wy pro du ko wa ne przez Rolls -Roy -
ce'a. Dre am li ner zbu do wa ny jest
głów nie z ma te ria łów kom po zy to -
wych, co spra wia, że zu ży wa o 20
proc. mniej pa li wa. Roz pię tość je -
go skrzy deł to 60 me trów. Dłu -
gość sa mo lo tu wy no si na to miast
57 m.

W Dre am li ne rach za mó wio -
nych przez LOT w ka bi nie pa sa -

żer skiej za mon to wa ne są 252
miej sca. Co waż ne, po dróż Dre -
am li ne rem bę dzie dla klien tów
li nii mniej mę czą ca, gdyż w ka bi -
nie sa mo lo tu jest o 8 proc. wię -
cej tle nu. Wy ni ka to z fak tu, że

B787 mo gą la tać na niż szych
wy so ko ściach.

No wo ścią dla pa sa że rów PLL
LOT po dró żu ją cych we wszyst -
kich trzech kla sach bę dą wbu -
do wa ne w opar cia fo te li mo ni to -

ry. W trak cie lo tu bę dzie moż -
na za ich po śred nic twem oglą -
dać fil my, grać w gry vi deo oraz
słu chać mu zy ki.

Pierw szą li nią lot ni czą, któ ra
otrzy ma ła su per no wo cze sne sa -

mo lo ty Bo ein ga, by ła ja poń ska
li nia All Nip pon Air ways (ANA).
Pod ko niec paź dzier ni ka 2011
Dre am li ner od był pierw szy lot
ko mer cyj ny z To kio do Hong kon -
gu.

No wa ma szy na w bia ło -gra na -
to wych bar wach Lot -u za de biu -
tu je 14 grud nia pod czas rej su
pa sa żer skie go z War sza wy
do Pra gi. Przez ko lej ny mie siąc
su per no wo cze sny Bo eing bę dzie
po dró żo wał do ośmiu eu ro pej -
skich miast – oprócz Pra gi, tak -
że do Mo na chium, Mo na chium,
Frank fur tu, Ha no we ru, Wied nia,
Bruk se li, Bu da pesz tu oraz Ki jo -
wa. W pierw szą rejs za Atlan tyk
Dre am li ner uda się 16 stycz nia
do Chi ca go.

Szko le nia w za kre sie pi lo ta żu
no wej ma szy ny prze szło już 100
pra cow ni ków pol skie go prze -
woź ni ka. Lek cje po bie ra li w Se -
atle, gdzie swo ją sie dzi bę ma
Bo eing, oraz w Ga twick pod Lon -
dy nem.

Ko lej ny eg zem plarz Dre am li -
ne ra tra fi do Pol ski na po cząt ku
stycz nia przy szłe go ro ku, trze ci
pod ko niec stycz nia, czwar ty
na po cząt ku lu te go, a pią ty z po -
cząt kiem mar ca. Po zo sta łe sa -
mo lo ty ma ją być do star czo ne
w la tach 2014-2015. W su mie
LOT otrzy ma osiem ma szyn te go
ty pu.

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE

Pla no wa na mo dy fi ka cja do -
ta cji sta cjo nar nej ogra ni czy
re ali za cję kie run ków „ma so -
wych”, in te re su ją cych dla
stu den tów, ale do ce lo wo
ma ło przy dat nych na ryn ku
pra cy – za po wie dzia ła we
wto rek mi ni ster na uki
i szkol nic twa wyż sze go Bar -
ba ra Ku dryc ka w ra diu TOK
FM. 

„Wpro wa dza my pod sta wo we
na rzę dzie, czy li do ta cję sta cjo -

nar ną, któ ra bę dzie za le żeć
od ja ko ści kształ ce nia i te go, aby
nie by ło ma so wo ści. W tej do ta -
cji bę dzie my bra li pod uwa gę do -
stęp ność stu den tów do wy kła -
dow cy. Nie mo że być tak, że 300
stu den tów przy pa da na jed ne go
na uczy cie la aka de mic kie -
go” – po wie dzia ła prof. Ku dryc -
ka. Pro jekt jest ak tu al nie w kon -
sul ta cjach spo łecz nych.

Cho dzi o roz po rzą dze nie, mo -
dy fi ku ją ce za sa dy przy zna wa nia
tzw. do ta cji pod sta wo wej (ina -
czej na zy wa nej do ta cją sta cjo -

nar ną). Jest to głów ny spo sób fi -
nan so wa nia dzia łal no ści pu -
blicz nych szkół wyż szych. W te -
go rocz nym bu dże cie do ta cja dla
uczel ni to kwo ta po nad 7 mld zł.
Za te pie nią dze szko ły wyż sze
przede wszyst kim pro wa dzą
bez płat ne stu dia, ale też kształ -
cą wy kła dow ców i fi nan su ją re -
mon ty.

Obec nie wy so kość do ta cji
otrzy my wa na przez po szcze gól -
ne uczel nie za le ży głów nie od te -
go ilu kształ ci się na niej stu den -
tów w try bie sta cjo nar nym. Mi ni -
ster stwo chce zmie nić al go rytm
i w więk szym stop niu uza leż nić
wy so kość do ta cji od licz by pro fe -
so rów, zdo by tych gran tów i pro -
wa dzo nych ba dań.

W al go ryt mie ma m. in. zna -
leźć się skład nik „do stęp ność
ka dry”. „Do po dzia łu w ra mach
te go skład ni ka za sto so wa no
wzór uwzględ nia ją cy licz bę stu -
den tów i uczest ni ków stu diów
dok to ranc kich przy pa da ją cych
na jed ne go na uczy cie la aka de -
mic kie go. Skład nik ten za pew -
nia moż li wość za pro jek to wa nia
pa ra me tru mo de lo wej do stęp -
no ści na uczy cie li aka de mic kich
dla stu den tów i uczest ni ków stu -
diów dok to ranc kich” – na pi sa no
w uza sad nie niu do pro jek tu roz -
po rzą dze nia.

Jed nak głów ną zmia ną w roz -
po rzą dze niu jest wpro wa dze nie

za chę ty fi nan so wej dla uczel ni
pu blicz nych, któ re się po łą czą.
„Jest to szcze gól nie waż ne ze
wzglę du na roz po czy na ją cy się
niż de mo gra ficz ny. Ob li czo na dla
uczel ni po wsta łej w wy ni ku po łą -
cze nia do ta cja „pod sta wo wa”
bę dzie ob li ga to ryj nie uzu peł nia -
na przez mi ni stra nad zo ru ją ce go
no wą uczel nię w cią gu 3 lat na -
stę pu ją cych po po łą cze niu
do po zio mu: 102 proc. do ta cji
+pod sta wo wej+ z ro ku po prze -
dza ją ce go po łą cze nie” – czy ta -
my w uza sad nie niu.

Py ta na dla cze go jed na czwar -
ta pol skich uczel ni jest za li cza -
na w jed nym z ostat nich ran kin -
gów do naj słab szych na świe cie,
mi ni ster od po wie dzia ła: „Ran -
kin gi, o któ rych mó wi my, bio rą
pod uwa gę przede wszyst kim
uczel nie bar dzo in ter dy scy pli nar -
ne. Gdy by śmy prze pro wa dzi li
kon so li da cję (...) i stwo rzy li je den
wiel ki uni wer sy tet np. w War sza -
wie (...), to bar dzo szyb ko na li -
stach ran kin go wych by śmy pod -
sko czy li”. Do da ła, że jest to kwe -
stia roz pro sze nia sys te mu szkol -
nic twa w Pol sce.

Zda niem mi ni ster na wet stu -
dia na uczel niach pla su ją cych
się ni sko w ran kin gu ma ją „war -
tość do da ną”. „Żad na uczel nia,
o ile nie na ru sza pra wa, krzyw dy
nie ro bi” – po wie dzia ła, do da jąc,
że to nie jest tyl ko pa pie rek.

„Błę dem jest to, że do bre
uczel nie pu blicz ne przyj mu ją
sła bych stu den tów, ze sła by mi
wy ni ka mi z ma tu ry. Kil ka na ście
lat te mu ta kie oso by nie mo gły -
by stu dio wać w tych uczel niach.
Ma my tu taj je den sys tem kształ -
ce nia w na praw dę do brych
uczel niach, w któ rych po win ni -
śmy szko lić eli ty oraz lu dzi, któ -
rzy bę dą na szy mi na stęp ca mi,
na ukow ca mi. Na to miast, to co
jest istot ne, to w sys te mie
kształ ce nia za wo do we go,
na pro fi lach prak tycz nych, po -
win ni śmy do brze przy go to wy -
wać do wy ko ny wa nia za wo -
du” – po wie dzia ła mi ni ster.

Prof. Ku dryc ka za po wie dzia ła

rów nież w TVP1, że w ro ku 2013
bę dzie ogło szo ny eu ro pej ski ran -
king uczel ni. „Zo sta ła po wo ła -
na gru pa wy so kie go szcze bla
przez Ko mi sję Eu ro pej ską, któ ra
bę dzie mo ni to ro wać po ziom
uczel ni w ca łej Unii Eu ro pej -
skiej” – po in for mo wa ła Ku dryc -
ka. Jej zda niem waż ne jest, aby
uczel nie do sto so wy wa ły się
do kry te riów nie tyl ko zwią za -
nych z po zio mem kształ ce nia,
ale tak że ze współ pra cą z go spo -
dar ką, czy też re ali za cją praw
stu den tów. 

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Kudrycka: zmiana w w dotacjach
zmniejszy masowość kierunków

FOT. STOCK. XCHNG /
MICHAL ZACHARZEWSKI

FOT. STOCK. XCHNG /
MERAL AKBULUT

Dre am li ner za chwy ca no wo cze sno ścią

FOT. PAP/JA CEK TUR CZYK



W pro jek cie usta wy bu dże to -
wej na rok 2013 na kła dy
na szkol nic two wyż sze wy nio -
są w su mie po nad 12 mld zł,
a na na ukę – po nad 6 mld zł.
Pła ce na uczel niach mo gą
wzro snąć na wet o 9
proc. – in for mu je re sort na -
uki. 

W pro jek cie usta wy bu dże to -
wej na kła dy na szkol nic two wyż -
sze wy no szą 12,188 mld zł. „Są
to na kła dy ogó łem. Przy po mi na -
my, że nad zór nad szko ła mi wyż -
szy mi spra wu je sze ściu mi ni -
strów, w tym mi ni ster zdro wia,

je śli cho dzi o wyż sze szko ły me -
dycz ne, czy mi ni ster obro ny na -
ro do wej, je śli cho dzi o uczel nie
woj sko we” – in for mu je PAP biu -
ro pra so we Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go.

Bu dżet sa me go re sor tu na uki
tyl ko w za kre sie szkol nic twa
wyż sze go to 10,47 mld zł. W po -
rów na niu z 2012 ro ku wzrósł on
o 1,28 proc.

Do dat ko wo, w pro jek cie usta -
wy bu dże to wej na rok 2013
uwzględ nio no fun du sze
na zwięk sze nie wy na gro dzeń
pra cow ni ków szkół wyż szych
w łącz nej kwo cie po nad 907
mln zł. W bu dże cie Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go

prze wi dzia no na pod wyż kę wy -
na gro dzeń po wy żej 744 mln zł,
a po zo sta łe fun du sze na wzrost
płac dla pra cow ni ków uczel ni
znaj du ją się w bu dże tach in nych
mi ni sterstw (np. zdro wia, obro ny
na ro do wej). Dzię ki te mu pen sje
mo gą wzro snąć śred nio o 9,14
proc. – po in for mo wał re sort na -
uki.

O wy so ko ści pod wyż ki dla
pra cow ni ka kon kret nej uczel ni
za de cy du je jed nak jej rek tor. Do -
ty czy to za rów no na uczy cie li
aka de mic kich, jak i pra cow ni -
ków ad mi ni stra cyj nych.

„Uczel nie są au to no micz ne
i pro wa dzą wła sną po li ty kę per -
so nal ną. Rząd zwięk sza fun du -

sze na wy na gro dze nia, ale to
każ da uczel nia zde cy du je, ja -
kie są jej po trze by i czy chce
je in we sto wać np. w mło dą
ka drę czy w naj lep szych wy -
kła dow ców” – ko men tu je
prof. Bar ba ra Ku dryc ka, mi ni -
ster na uki i szkol nic twa wyż -
sze go.

W bu dże cie na przy szły rok
prze wi dzia no tak że 235 mln
zł na do ta cję pro ja ko ścio wą.
Pie nią dze z do ta cji tra fią
do naj lep szych uczel ni, w tym
m. in. tych, któ re ma ją naj lep -
sze pro gra my stu diów oraz
do Kra jo wych Na uko wych
Ośrod ków Wio dą cych.

Wy dat ki na na ukę w 2013
ro ku wy nio są 6,4 mld zł.
Wzro sną one o 1,34 proc.
w sto sun ku do ro ku 2012.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL -

SCE – WWW.NA UKAW POL -

SCE.PAP.PL
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To by ła dwu ty go dnio wa prób -
na jaz da. Męż czy zna, któ ry
na po cząt ku li sto pa da wy je -
chał z ko mi su sa mo cho do -
we go pod Koń ski mi (Świę to -
krzy skie), za trzy mał się w po -
li cyj nym aresz cie.

Jak opi su ją po li cjan ci 22-let ni
mo to cy kli sta na po cząt ku li sto -
pa da przy je chał do jed ne go z au -
to ko mi sów ko ło Koń skich. Już

wcze śniej ne go cjo wał te le fo nicz -
nie kup no mo to ru za 10 tys. zł.
Po obej rze niu ma szy ny po pro sił
umoż li wie nie mu jaz dy prób nej.

Kie dy po kil ku go dzi nach po -
ten cjal ny ku piec nie wró cił, wła -
ści ciel ko mi su za wia do mił po li -
cję.

Prób na jaz da za koń czy ła się,
kie dy do mo to cy kli sty do tar li ko -
nec cy kry mi nal ni. Za trzy ma li za -
rów no męż czy znę, jak i mo tor.

22-la tek jest im zna ny ze swo ich
wcze śniej szych do ko nań nie tyl -
ko na ni wie jaz dy spor to wej jed -
no śla da mi.

W czwar tek Sąd Re jo no wy
w Kiel cach za sto so wał wo bec
mo to cy kli sty do zór po li cyj ny i po -
rę cze nie ma jąt ko we w wy so ko -
ści 5 tys. zło tych. Za kra dzież
gro zi mu ka ra do 5 lat po zba wie -
nia wol no ści. 

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE

Prób na jaz da...
do aresz tu

FOT. STOCK. XCHNG 
/ MI GU EL SA AVE DRA

Nakłady na szkolnictwo wyższe
w 2013 r. przekroczą 12 mld zł

FOT. STOCK. XCHNG / SA RA HAJ -HAS SAN
FOT. STOCK. XCHNG /

AM BRO ZJO
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Mo ni to ro wa nie sta nu upraw,
za gro że nia po ża ro we go,
a na wet osób i po jaz dów, to
za da nia sa mo lo tu Pho enix,
nad któ rym pra cu ją ucze ni
z war szaw skie go In sty tu tu
Lot nic twa. Za kil ka ty go dni
je go mo del od bę dzie prób ne
lo ty, a pierw szy eg zem plarz
po ja wi się w 2013 r. 

Za si la ny ener gią sło necz ną
sa mo lot Pho enix bę dzie mógł
szy bo wać ca łą do bę, na wy so ko -
ściach unie moż li wia ją cych do -
strze że nie go „go łym okiem”.

Je den z kon struk to rów Pho -
enix, inż. Kry stian Woź niak z In -
sty tu tu Lot nic twa po wie dział
PAP, że pro jek to wa ny sa mo lot
bę dzie szy bo wał mię dzy 15 a 20
km n. p. m., czy li w stra tos fe rze.
Dzię ki te mu nie zaj mie ob sza ru
uży wa ne go przez lot nic two cy -
wil ne i woj sko we (czy li do 15 km
n. p. m), a jed no cze śnie unie za -
leż ni się od zwy kłe go ru chu lot ni -
cze go.

Ma szy na bę dzie za si la -
na ener gią elek trycz ną po cho -
dzą cą z ogniw sło necz nych. Mu si
być jej na ty le du żo, by na ła do -
wać aku mu la to ry, któ re za si lą
sa mo lot pod czas pra cy w no cy.
„Dzię ki te mu bę dzie moż na pro -
wa dzić nie ustan nie dzia ła nia
ope ra cyj ne. Jest to bar dzo cen -
na wła ści wość, zwłasz cza w sy -
tu acjach kry zy so wych, w któ rych

in for ma cje o ak tu al nym sta nie
za gro że nia są klu czo we do pod -
ję cia de cy zji” – wy ja śnił kon -
struk tor.

Na ra zie ucze ni wy bu do wa li
mo del sa mo lo tu w ska li 1:5.
W po ło wie wrze śnia spraw dza li
swój mo del na pa sie star to wym.
By ły to jed nak za le d wie przy -
miar ki do prób nych lo tów, któ re
od bę dą się w pierw szej po ło wie
paź dzier ni ka. „Pew ne ele men ty
mu si my jesz cze po pra wić. Go to -
wy pła to wiec chcie li by śmy mieć
pod ko niec pierw sze go kwar ta łu

2013 ro ku” – po wie dział PAP
Kry stian Woź niak.

Na po kła dzie sa mo lo tu ucze ni
bę dą in sta lo wa li roz ma itą apa -
ra tu rę. „Od te go, czy umie ści my
tam ka me rę czy też np. ra dar,
bę dzie za le żał cha rak ter mi sji
Pho eni xa” – za zna czył.

Już te raz wia do mo, że twór cy
sa mo lo tu bę dą współ pra co wa li
z In sty tu tem Ba daw czym Le śnic -
twa w Sę ko ci nach. Każ de go ro -
ku w okre sie wio sen no -let nim
Pho enix bę dzie ob ser wo wał la sy
w oko li cach Po zna nia. „Na pod -

sta wie ze bra nych in for ma cji
okre śli my, któ ra część la su jest
za in fe ko wa na kon kret ną cho ro -
bą. Po tem le śni cy bę dą sta ra li
się ją wy eli mi no wać, a my – re -
gu lar nie ob ser wu jąc te -
ren – spraw dzi my, czy za sto so -
wa ne me to dy rze czy wi ście po -
pra wia ją stan la su” – po wie dział
roz mów ca PAP.

To tyl ko jed no z wie lu moż li -
wych za sto so wań sa mo lo tu.
Przede wszyst kim uła twi on za -
rzą dza nie w sy tu acjach kry zy so -
wych, np. w ga sze niu po ża rów
czy mo ni to ro wa niu sy tu acji po -
wo dzio wej. „Wy po sa żo ny w od -
po wied nie ka me ry po zwa la
na śle dze nie roz wo ju sy tu acji
w cza sie rze czy wi stym i umoż li -
wia sku tecz niej sze do wo dze nie
jed nost ka mi” – opi sał inż. Woź -
niak.

In nym za da niem bę dzie m. in.
ob ser wa cja osób i po jaz dów.
„Sa mo lot, la ta jąc na bar dzo du -
żych wy so ko ściach, jest prak -
tycz nie nie wi docz ny i cał ko wi cie
nie sły szal ny dla osób znaj du ją -
cych się na zie mi” – po wie dział
uczo ny. Dzię ki te mu bę dzie moż -
na dys kret nie ob ser wo wać wy -
bra ne obiek ty, od szu ki wać i śle -
dzić ści ga ne po jaz dy, wspie rać
do wo dze nie ak cji po li cyj nych
przez do star cza nie na bie żą co
ob ra zu sy tu acji.

Pho enix mo że być rów nież wy -
ko rzy sty wa ny do mo ni to ro wa nia
sta nu upraw, okre śla nia pór na -

wo że nia, pro gno zo wa nia wiel ko -
ści plo nów. „Mo że my we ry fi ko -
wać ob sza ry upraw na zle ce nie
Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal -
ne go pod ką tem roz li cza nia
środ ków unij nych, któ re są prze -
ka zy wa ne na rol nic two” – do dał
roz mów ca PAP.

Po za tym sa mo lot mo że słu -
żyć do ba da nia zmian skła du at -
mos fe ry oraz po zio mu za nie -
czysz cze nia po wie trza. „99 proc.
pa ry wod nej znaj du je się w tro -
pos fe rze, dla te go z pu ła pu ope -
ra cyj ne go sa mo lo tu – 20 km n.
p. m. moż li we jest ob ser wo wa -
nie chmur w cza sie rze czy wi -
stym” – wy tłu ma czył Woź niak.

Oce nił, że szan sa na wdro że -
nie sa mo lo tu jest bar dzo du ża.
„Ma my za in te re so wa nie ze stro -
ny róż nych śro do wisk” – za de -
kla ro wał.

Pro jekt zo stał do fi nan so wa ny
kwo tą po nad 10 mln zło tych
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no -
wa cyj na Go spo dar ka 2007-
2013, w ra mach kon kur su Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Wkrótce pierwszy lot polskiego
samolotu na baterie słoneczne

FOT. STOCK. XCHNG / NA TE BRELS FORD

FOT. STOCK. XCHNG / JO HAN BOL HU IS

O za an ga żo wa nie we wspie -
ra nie ab sol wen tów szkół
wyż szych na ryn ku pra cy za -
ape lo wa li w li ście do rek to -
rów uczel ni mi ni ster na uki
i szkol nic twa wyż sze go Bar -
ba ra Ku dryc ka oraz mi ni ster
pra cy i po li ty ki spo łecz nej
Wła dy sław Ko si niak -Ka mysz. 

„W trud nym dla eu ro pej skiej
go spo dar ki cza sie, wspie ra nie
stu den tów i ab sol wen tów w ich
za wo do wych wy bo rach jest
wspól nym zo bo wią za niem na -
uczy cie li aka de mic kich i władz
uczel ni, służb za trud nie nia, pra -
co daw ców, władz sa mo rzą do -
wych i kra jo wych. Tyl ko efek tyw -
na współ pra ca na wszyst kich

tych po zio mach spra wi, że
wspar cie dla roz po czy na ją cej za -
wo do wą dro gę mło dzie ży bę dzie
sku tecz ne” – na pi sa li mi ni stro -
wie.

Pod kre śli li, że po pra wę szans
mło dych na ryn ku pra cy Ko mi -
sja Eu ro pej ska w stra te gii „Eu ro -
pa 2020” uzna je za jed no z prio -
ry te to wych za dań kra jów człon -
kow skich. „Re ko men du je dzia -
ła nia na rzecz po pra wy ja ko ści
kształ ce nia, sku tecz niej sze po -
wią za nie uczel ni z ryn kiem pra -
cy, roz wi ja nie umie jęt no ści stu -
den tów waż nych w pra cy za wo -
do wej, wspie ra nie pierw szych
do świad czeń za wo do wych czy
przy ję cie pro gra mów uła twia ją -
cych mło dzie ży wcho dze nie
na ry nek pra cy” – na pi sa no w li -
ście.

Mi ni stro wie zwró ci li uwa gę, że
pod le głe im re sor ty pod ję ły wie -
le zmian usta wo wych, pro gra -
mów i ini cja tyw, sprzy ja ją cych
re ali za cji tych za dań. „Ocze ku je -
my, że uczel nie ze chcą się w nie
sze ro ko za an ga żo wać” – za zna -
czy li Ku dryc ka i Ko si niak -Ka -
mysz.

Przy po mnie li, że w tym ro ku,
re sort pra cy uru cho mił rzą do wy
pro gram „Mło dzi na ryn ku pra -
cy”, któ re go ce lem jest m. in.
utwo rze nie przy ja zne go i efek -
tyw ne go mo de lu pra cy z mło dy -
mi bez ro bot ny mi, upo wszech -
nia nie in for ma cji o do stęp nych
prak ty kach za wo do wych czy roz -
wi ja nie współ pra cy in sty tu cji pu -
blicz nych i nie pu blicz nych, 
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Ministrowie nauki i pracy chcą poprawy
sytuacji zawodowej absolwentów
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or ga ni za cji bran żo wych, pra -
co daw ców i przed się bior ców
na rzecz prze ciw dzia ła nia bez ro -
bo ciu mło dych.

Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej uru cho mi ło też pi lo -

ta żo wy pro jekt „Two ja Ka rie -
ra – Twój Wy bór”. „W ra mach pi -
lo ta żu oso by bez ro bot ne po ni żej
30 lat uzy ska ją in dy wi du al ną
po moc w po szu ki wa niu za trud -
nie nia, bę dą mo gły li czyć tak że
na opła co ne sta że, szko le nia
i stu dia po dy plo mo we. W ra -
mach pro gra mu prze wi dzia no
bo ny dla pra co daw ców, któ rzy
zde cy du ją się na za trud nie nie
ab sol wen tów wyż szych uczel ni.
Po wsta nie po nad to ogól no pol -
ska ba za ofert prak tyk i sta ży
dla stu den tów i ab sol wen -
tów” – przy po mnia no w li ście.

Mi ni stro wie uwa ża ją, że aka -
de mic kie bu ra ka rier po win ny
ak tyw nie włą czyć się w re ali za -
cję tych pro gra mów.

„Ro lą Aka de mic kich Biur Ka -
rier jest prze cież m. in. do star -
cza nie stu den tom i ab sol wen -
tom in for ma cji o ryn ku pra cy,
po zy ski wa nie ofert pra cy, ak tyw -
na po moc w po szu ki wa niu za -
trud nie nia, bu do wa nie ba zy da -
nych stu den tów i ab sol wen tów
za in te re so wa nych okre ślo ny mi
ofer ta mi czy po moc pra co daw -
com w re kru ta cji kom pe tent -
nych pra cow ni ków” – uza sad ni li
au to rzy li stu.

Sze fo wie re sor tów na uki i pra -
cy zwró ci li się z proś bą do rek to -
rów o za pew nie nie biu rom
wspar cia w re ali za cji tych zo bo -

wią zań.
Przy po mnie li rów nież, że mi -

ni ster stwo pra cy za ape lo wa ło
już do mar szał ków wo je wództw,

by pod le głe im wo je wódz kie
urzę dy pra cy in ten syw niej współ -
pra co wa ły z Aka de mic ki mi Biu -
ra mi Ka rier.

„Klu czo wą ro lę w tej współ -
pra cy ode grać mo gą zwłasz cza
wo je wódz kie Cen tra In for ma cji
i Pla no wa nia Ka rie ry Za wo do -

wej, a tak że re gio nal ne Ob ser -
wa to ria Ryn ku Pra cy i agen cje
za trud nie nia. Aka de mic kie Biu -
ra Ka rier mo gą udo stęp niać
wśród stu den tów in for ma cje
o cen tral nej Ba zie Ofert Pra cy,
któ ra w jed nym miej scu gro ma -
dzi ofer ty za trud nie nia ze wszyst -
kich urzę dów pra cy i in sty tu cji
pu blicz nych” – uwa ża ją Ku dryc -
ka i Ko si niak -Ka mysz.

Ich zda niem do ogra ni cza nia
bez ro bo cia wśród ab sol wen tów
uczel ni po win ny rów nież zna czą -
co przy czy niać się do brze dzia ła -
ją ce in ku ba to ry przed się bior czo -
ści oraz cen tra trans fe ru tech no -
lo gii – po przez in spi ro wa nie stu -
den tów i ab sol wen tów do sa mo -
za trud nia nia w za kła da nych
przez nich spół kach.

„Zno we li zo wa ne pra wo
o szkol nic twie wyż szym zo bo -
wią zu je uczel nie do mo ni to ro -
wa nia za wo do wych lo sów ab -
sol wen tów – wy ni ki tych ana -
liz bę dą od po wie dzią nie tyl -
ko na py ta nie, jak pra co daw -
cy oce nia ją po ziom kształ ce -
nia w Pań stwa uczel niach,
ale tak że oce ną pra cy Biur
Ka rier na rzecz wy pra co wy wa -
nia lep szych wy ni ków w za -
trud nia niu ab sol wen tów Pań -
stwa uczel ni przez pra co daw -
ców” – pod su mo wa li mi ni -
stro wie.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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O nie zwy kłym szczę ściu mo -
że mó wić li sto nosz z Woj ko -
wic (Ślą skie). Zgu bio ne
przez nie go pie nią dze – 10
tys. zł – zna lazł pe wien męż -
czy zna. Za niósł pie nią dze
na po li cję, a ta od na la zła li -
sto no sza. Do rę czy ciel nie

zdą żył na wet zo rien to wać
się, że coś zgu bił...

Plik bank no tów za uwa żył
na uli cy 35-la tek z Pie kar Ślą -
skich. Przy niósł pie nią dze do po -
bli skie go ko mi sa ria tu. Po li cjan -
ci, aby usta lić, do ko go mo gą na -
le żeć zna le zio ne pie nią dze, od -

wie dzi li sie dzi by kil ku firm i in -
sty tu cji. Do tar li też na pocz tę,
gdzie usta li li, że pie nią dze mo gły
być zgu bio ne te go sa me go dnia
przez li sto no sza.

Spraw dze nie sta nu go tów ki,
któ rą dys po no wał je den z li sto -
no szy oraz ban de ro la po twier dzi -
ły przy pusz cze nia po li cjan tów.

Męż czy zna był za sko czo ny ca łą
sy tu acją, a o za gu bie niu pie nię -
dzy do wie dział się od funk cjo na -
riu szy.

Pocz ta spraw dza, czy do zgu -
by przy czy ni ła się nie fra so bli -
wość li sto no sza.

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE

Listonosz zgubił 10 tys. zł
i nawet tego nie zauważył...

FOT. STOCK. XCHNG / MAR CIN RO LIC KI

Po my sło wość po li cjan tów
praw do po dob nie ura to wa ła
przed za mar z nię ciem męż -
czy znę, któ ry za gu bił się w le -
sie w oko li cach Orze sza (Ślą -
skie). 49-la tek za dzwo nił
na po li cję po po moc. Przy -

znał, że jest pod wpły wem al -
ko ho lu i nie po tra fi zna leźć
dro gi.

Po nie waż tem pe ra tu ra tej no -
cy zbli ża ła się do ze ra, po li cjan ci
po trak to wa li zgło sze nie bar dzo
po waż nie. Męż czy zna nie znał

swo je go do kład ne go po ło że nia,
więc po li cjan ci nie wie dzie li
gdzie go szu kać. Wpa dli jed nak
na po mysł, by to 49-la tek spró -
bo wał ich zna leźć. Włą czy li, więc
sy gna ły dźwię ko we i świetl ne
w jeż dżą cych w po bli żu la sów ra -
dio wo zach.

Męż czy zna, gdy usły szał dźwięk
sy ren po pro sił dy żur ne go, by ra -
dio wo zy za trzy ma ły się, po czym
po szedł w stro nę sły sza ne go sy -
gna łu. Po kil ku na stu mi nu tach
bez piecz nie do tarł do ce lu. Po li -
cjan ci od wieź li go do do mu.

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE

FOT. STOCK. XCHNG / LIN NELL ESLER

Syreny (policyjne) uratowały mu życie

Ministrowie nauki i pracy chcą poprawy
sytuacji zawodowej absolwentów

FOT. STOCK. XCHNG 
/ SA RA HAJ -HAS SANFOT. STOCK. XCHNG / YARO SLAV B
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O ro śli nach, któ re nie prze -
pro wa dza ją fo to syn te zy, ale
krad ną ener gię in nym ro śli -
nom oraz o zwie rzę tach, któ -
re po tra fią włą czyć do swo je -
go cia ła chlo ro pla sty opo -
wia dał pod czas Fe sti wa lu
Na uki w War sza wie Ja ro sław
Szcze pa nik z In sty tu tu Bio lo -
gii Uni wer sy te tu War szaw -
skie go. 

Bio log wy ja śnił, że od ży wia nie
się to for ma wal ki z 2. za sa dą
ter mo dy na mi ki. Za sa da ta mó -
wi, że układ dą ży uzy ska nia ni -
skiej ener gii. Od ży wia nie się słu -
ży po zy ska niu ener gii na utrzy -
ma nie funk cji ży cio wych oraz
uzu peł nie niu za pa sów mo le -
kuł – zwłasz cza wę gla – do od -
bu do wy zu ży tych kom po nen tów
or ga ni zmu, np. bia łek.

Or ga ni zmy sa mo żyw ne naj -
czę ściej po tra fią prze pro wa dzać
fo to syn te zę. W pro ce sie tym
wią żą dwu tle nek wę gla i po zy -
sku ją ener gię ze świa tła. Z ko lei
or ga ni zmy cu dzo żyw ne dwu tlen -
ku wę gla asy mi lo wać nie po tra -
fią, nie zbęd ne związ ki wę gla po -

zy sku ją zja da jąc in ne or ga ni -
zmy. Wy da wać by się mo gło, że
po dział jest pro sty: ro śli ny to or -
ga ni zmy sa mo żyw ne, a zwie rzę -
ta – cu dzo żyw ne, ale oka zu je
się, że po ja wia ją się wy jąt ki.

Ro śli ny któ re prze pro wa dza ją
fo to syn te zę, tak na praw dę w ca -
ło ści sa mo żyw ne nie są. Je dy ną
ich czę ścią sa mo żyw ną, któ ra
ma zdol ność do pro wa dze nia fo -
to syn te zy są doj rza łe li ście. Zdol -
no ści wią za nia ener gii ze słoń ca
nie ma ją za to ani nie doj rza łe li -
ście, ani ko rze nie, ani na sio na,
ani owo ce.

Fo to syn te za jest moż li wa dzię -
ki za war tych w ko mór kach li ści
or ga nel lom – chlo ro pla stom.
Ba dacz wy ja śnił, że we dług jed -
nej z teo rii, chlo ro pla sty, po dob -
nie jak mi to chon dria, by ły daw -
niej bak te ria mi, któ re zo sta ły
przez ro śli ny włą czo ne do or ga ni -
zmu w pro ce sie en do sym bio zy.

Nie wszyst kie jed nak ro śli ny
wę giel i ener gię zdo by wa ją sa -
mo dziel nie. Wśród ro ślin cu dzo -
żyw nych znaj du je się więk szość
ro ślin bez zie le nio wych, któ re nie
po sia da ją chlo ro pla stów. Ro śli -
ny te nie ma ją więc wyj -
ścia – ener gię i skład ni ki od żyw -

cze mu szą czer pać od in nych ro -
ślin. Wśród ta kich ro ślin cu dzo -
żyw nych w Pol sce wy stę pu je np.
za ra za blusz czo wa, któ ra że ru je
na blusz czu, al bo że ru ją ca
na róż nych ro śli nach ka nian ka.
Bio log wy ja śnił, że ka nian ka, ja -
ko ro śli na pną ca, opla ta swo je -
go ży wi cie la i po tra fi na wet go
w ten spo sób za głu szyć i znisz -
czyć.

Ro śli ną cu dzo żyw ną jest rów -
nież ra fle zja, któ ra mo że mieć
naj więk sze na świe cie kwia -
ty – ich śred ni ca do cho dzi do 1
me tra. Za pach tych kwia tów ma
wa bić mu chy, dla te go przy po mi -
na za pach zgni łe go mię sa. Ja ro -
sław Szcze pa nik wy ja śnił, że ra -
fle zja miesz ka we wnę trzu swo -
ich ży wi cie li – pną czy – na ze -
wnątrz ży wi cie la ujaw nia się je -
dy nie kwiat.

Do ro ślin cu dzo żyw nych nie
na le żą jed nak je mio ła, psze niec
ga jo wy ani mię so żer na ro sicz ka.
Ro śli ny te po bie ra ją z in nych or -
ga ni zmów je dy nie pew ne skład -
ni ki mi ne ral ne lub wo dę, na to -
miast sa me i tak pro wa dzą fo to -
syn te zę, dzię ki któ rej uzy sku ją
wę giel i ener gię.

Jak ro ślin ne pa so ży ty znaj du -
ją swo ich go spo da rzy? Za zwy -
czaj po za pa chu. Bio log wy ja śnił,
że ro śli ny wy twa rza ją lot ne
związ ki, któ re słu żą np. do ochro -
ny przed kon ku ren cją lub do ko -
mu ni ka cji po mię dzy po szcze gól -
ny mi ro śli na mi. Szcze pa nik przy -
po mniał, że gdy jed ną ro śli nę za -
ata ku je gą sie ni ca, ro śli na wy -
twa rza związ ki che micz ne, któ re
in for mu ją są sied nie ro śli ny te go
ga tun ku o za gro że niu. In ne
osob ni ki ma ją wte dy czas, że by
przy go to wać się na atak, np. wy -
twa rza jąc związ ki nie smacz ne
dla gą sie nic. Wy twa rza ny przez
ro śli ny za pach mo że też słu żyć
wa bie niu zwie rząt. Np. ro śli ny
za ata ko wa ne przez mszy ce wy -
twa rza ją za pach wa bią cy bie -
dron ki – wro gów mszyc. Ale
związ ki lot ne po tra fią rów nież
przy wa bić pa so ży ty ro ślin ne.

Zda rza się – choć znacz nie
rza dziej – sy tu acja od wrot na:
cza sem rów nież zwie rzę ta mo gą
być sa mo żyw ne.

Szcze pa nik po dał przy kład ko -
ra low ców ra fo wych, któ re – choć
na le żą do kró le stwa zwie -
rząt – to nie od ży wia ją się in ny -
mi or ga ni zma mi. Oka zu je się, że
we wnę trzu ko ra low ców mo gą
żyć glo ny, któ re pro wa dzą fo to -
syn te zę. Ko ra low ce, któ re za -
pew nia ją glo nom bez piecz ne
schro nie nie otrzy mu ją w za mian
pro duk ty fo to syn te zy i mo gą się
dzię ki te mu od ży wiać. Jed nak
ko ra low ce sa me fo to syn te zy nie
pro wa dzą, więc do gru py or ga ni -
zmów sa mo żyw nych nie moż -
na ich do koń ca za li czyć.

Przy kła dem zwie rzę cia, któ -
re moż na uznać za sa mo żyw -
ne, jest wod ny śli mak z ro dza -

ju Ely sia. Śli ma ki te zja da ją ro -
śli ny, ale za miast tra wić spo ży -
te chlo ro pla sty, za cho wu ją je
i wbu do wu ją w swo je cia ło.
Me cha nizm ten na zy wa ny jest
klep to pla stią. Chlo ro pla sty
w cie le śli ma ka (wła ści wie już

na zy wa ne być wte dy po win ny
klep to pla sta mi) – mo gą pro -
wa dzić fo to syn te zę, a śli mak
dzię ki nim się od ży wia. Chlo ro -
pla sty nie prze no szą się jed -
nak na po tom stwo, dla te go
mło de, aby na być zdol ność

do fo to syn te zy mu szą po brać
je z ze wnątrz – zja da jąc wraz
z ro śli ną.

Jak wy ja śnił Szcze pa nik, ten
me cha nizm mógł wy ewo lu -
ować, kie dy śli ma ki za czę ły
wbu do wy wać chlo ro pla sty
do swo je go or ga ni zmu, że by
upodob nić się do li ści i le piej
ukryć w oto cze niu.

PAP – NAUKA W POLSCE, 

LUDWIKA TOMALA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Samożywne rośliny i cudzożywne zwierzęta?
Są wyjątki!/ Warszawski Festiwal Nauki

FOT. STOCK. XCHNG / SUN NY SMOM

FOT. STOCK. XCHNG / STE PHA NIE BER GHA EU SER

FOT. STOCK. XCHNG / BAR TLO MIEJ BER CZYN SKIFOT. STOCK. XCHNG / MI RA PA VLA KO VIC
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Za wie ra wię cej wap nia niż
mle ko i wię cej fos fo ru niż ry -
by, uła twia po bie ra nie tle nu,
po ma ga po ko nać cho ro bę
wy so ko ścio wą i wspo ma ga
tra wie nie, a mi mo to jest ro -
śli ną za ka za ną. Wszyst ko
przez je den pro cent ko ka iny,
któ ry za wie ra ją li ście ko -
ki – świę tej ro śli ny In ków. 

100 gr li ści ko ki za wie ra oko -
ło 2 tys. mg wap nia, pod czas
gdy mle ko kro wie za wie ra go
„za le d wie” ok. 100 mg. Znaj du je
się w nich rów nież 400 mg fos fo -
ru (300 mg w ry bach) i oko ło 10
mg że la za, po za tym m. in. wi ta -
mi ny B1, B2, A, E, C, po tas, cynk
i miedź.

Dla an dyj skich In dian z Ko -
lum bii, Ekwa do ru, Pe ru, Bo li wii
li ście ko ki nie są je dy nie używ ką
po pra wia ją cą sa mo po czu cie,
po dob ną do na szej her ba ty czy
ka wy. Miesz kań cy wy so kich gór
trak tu ją li ście ko ki ja ko bo ga te
źró dło skład ni ków od żyw czych.

„Tam tej si In dia nie nie ma ją
do stę pu do zbi lan so wa nej die ty,
dla te go ła twiej im się gnąć po li -
ście ko ki niż po cy tru sy, któ rych
zdo by cie wy ma ga nie la da za -
bie gów i sta rań” – wy ja śniał Ra -
do sław Po wę ska z Cen trum Stu -
diów La ty no ame ry kań skich Uni -
wer sy te tu War szaw skie go pod -
czas Fe sti wa lu Na uki w War sza -
wie.

W do dat ku zna czą cą część
me nu In dian sta no wią ziem nia -
ki i mię so, czy li po tra wy cięż ko -
straw ne, a ko ka wspo ma ga
prze mia nę ma te rii i ła go dzi ob ja -
wy prze je dze nia. Co rów nie waż -
ne dzię ki niej moż na wchła niać
wię cej tle nu. Dla miesz kań ców
An dów jest to szcze gól nie waż ne
bo im wy żej, tym tle nu jest
mniej. Pra ca fi zycz na czy na wet
gra w pił kę sta ją się w ta kiej sy -

tu acji ka tor gą. Ko ka czy ni więc
tu byl cze ży cie na wy so ko ściach
zno śnym, a i tu ry stom po ma ga
w po zby ciu się cho ro by wy so ko -
ścio wej.

Ro sną cą na wy so ko ści
od 300 do 2 tys. me trów n. p. m.

ko kę – a ra czej kra sno drzew po -
spo li ty – In dia nie Aj ma ra udo -
mo wi li oko ło 5 ty się cy lat te mu.
Dziś jej li ście żu ją nie mal każ de -
go dnia. Za nim wło żą go do ust,
za po li czek kła dą nie co wap na,
któ re dzia ła jak ka ta li za tor.

„Na je den dzień In dia nom wy -
star cza je den wo re czek su szo -
nych li ści ko ki, w któ rym znaj du -
je się za zwy czaj 100 gr. Jed nak
za je den ki lo gram su szo nych li -
ści ko ki trze ba za pła cić 6 do la -
rów, dla In dian jest ona więc pro -
duk tem dość dro gim, droż szym
niż pie czy wo” – po wie dział pre le -
gent.

Li ście ko ki po da je się na wet
dzie ciom, bo to zu peł nie tak jak -
by na po ić je her ba tą. „Dziec ko
nie bę dzie pła ka ło no cą, bo nie
do sta ło swo ich li ści ko ki” – za -
zna czył.

Dla te go po li ty cy z tam te go re -
jo nu świa ta sta ra ją się de mi sty -
fi ko wać ko kę, któ ra za zwy czaj
ko ja rzy się z ko ka iną. Chcą le ga -
li za cji ko ki, któ rą obec nie moż -
na upra wiać tyl ko w okre ślo -
nych, spe cjal nie wy zna czo nych
do te go re jo nach An dów. Pre zy -
dent Bo li wii Evo Mo ra les pro po -
no wał na wet by su szo ne li ście
ko ki po da wać dzie ciom w szko -
łach, tak jak u nas otrzy mu ją np.
szklan kę mle ka czy owo ce.

Dla cze go my śląc o ko ce od ra -
zu przy cho dzi nam na myśl ko -
ka ina? Ko ka ina – czy li chlo ro wo -
do rek ko ka iny – me to da mi che -
micz ny mi jest „wy cią ga na” z su -
szo nych li ści ko ki. Po wo du je ona
wzrost ci śnie nia, li kwi du je zmę -
cze nie i po czu cie gło du, ła go dzi
ból, zwięk sza kon cen tra cję. Jed -
nak bar dzo szyb ko uza leż nia or -
ga nizm, mo że wy wo ły wać nie po -
kój, uro je nia i bez sen ność.

Li ście ko ki za wie ra ją róż ną
ilość ko ka iny w za leż no ści
od wa run ków, w ja kich ro sły.
Nie któ re mo gą za wie rać 0,1
proc. ko ka iny, a naj lep sze li -
ście z nie któ rych re jo nów An -
dów, na wet 1,2 proc. Ze 100 gr
li ści ko ki moż na uzy skać oko ło
1 gr ko ka iny. „W trak cie pro -
duk cji ko ka iny nie da się jed -
nak wy cią gnąć z li ści ca łej ko -
ka iny, któ ra się w nich znaj du -
je. Resz ta się mar nu je. Dla te -
go że by wy pro du ko wać 1 kg
czy stej ko ka iny po trze ba co
naj mniej 300 kg li ści. Je śli li -
ście są ja ko ścio wo gor sze, to
na wet 450 kg” – wy ja śnił PAP
Po wę ska.

W USA je den ki lo gram nar ko -
ty ku kosz tu je 31 tys. do la rów,
w Pe ru za ta ką sa mą ilość trze -

ba za pła cić 947 do la rów. Rocz -
na war tość ryn ku ko ka iny
na świe cie się ga 35 mld do la -
rów, jed nak do an dyj skich rol ni -
ków na le ży za le d wie 1,5 proc.
do cho du.

Po raz pierw szy eks trak cji ko -
ka iny z li ści ko ki do ko nał Nie -
miec Al bert Nie mann w 1859
ro ku. Bar dzo szyb ko wzbu dzi ła
za in te re so wa nie ze stro ny świa -
ta me dycz ne go, na uki i ar ty -
stów.

Na prze ło mie XIX i XX wie ku
słu ży ła ja ko śro dek prze ciw bó lo -
wy, wy ko rzy sty wa no ją do pro -
duk cji na po jów, środ ków do pie -
lę gna cji wło sów. By ła re kla mo -
wa na ja ko afro dy zjak, za wie ra ły
ją też le kar stwa dla dzie ci, a ku -
pie nie ko ka ino wych drop sów
na ból zę ba nie by ło naj mniej -
szym pro ble mem. Wy ra bia no
z niej rów nież co ca wi ne, czy li wi -
no na ba zie ko ki. Li ście ko ki mo -
czo no w wi nie i ich esen cja prze -
ni ka ła do na po ju.

Wkrót ce na świe cie po ja wi ła
się Co ca Co la. Stwo rzył ją mor fi -
ni sta i we te ran woj ny se ce syj nej,
któ ry uzy sku jąc na pój orzeź wia -
ją cy za uwa żył, że ko ka ina po ma -
ga mu w od sta wie niu mor fi ny.
Z cza sem ko ka inę wy co fa no
z Co ca Co li, po zo sta wia jąc w niej
jed nak li ście ko ki, któ re świa to -
wej sła wy kon cern ca ły czas ku -
pu je.

Dla In dian ko ka by ła da rem
bo gów. Stwo rzy li oni na wet le -
gen dy wy ja śnia ją ce skąd wziął
się ten bo ski wy na la zek. „We -
dług jed nej z nich ko ka wy ro sła
z cia ła pięk nej roz pust ni cy, za bi -
tej przez ko chan ków. We dług in -
nej le gen dy ro śli nę przy nio sła
Mat ka Bo ska. Zgod nie z jesz cze
in ną, li ście ko ki po da ro wał In dia -
nom bóg Słoń ce po tym jak pod -
bi li ich Hisz pa nie. Nad na tu ral -
na ro śli na mia ła przy nieść im
ulgę w nie do li” – opi sał Ra do -
sław Po wę ska.

Li ści ko ki nie moż na przy wo -
zić do Pol ski. Do zwo lo ne jest na -
to miast przy wie zie nie zro bio nej
z nich her bat ki eks pre so wej. Ta -
ki stan praw ny utrzy mu je się
od 1961 ro ku, kie dy w pra wie
mię dzy na ro do wym za pi sa no, że
za rów no ko ka ina jak i li ście ko ki
są trak to wa ne jak nar ko tyk.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Koka to nie kokaina/
Festiwal Nauki w Warszawie

FOT. STOCK. XCHNG / ME LA NIE MAR TI NEL LIFOT. STOCK. XCHNG / DRA GAN SA SIC

FOT. STOCK. XCHNG / JIM O'CON NOR



J Wpa da po li cjant
do bud ki te le fo nicz nej.
Ner wo wo roz glą da się wo -
kół, czy

nikt go nie pod słu chu je.
Ła pie słu chaw kę i ta jem ni -
czym gło sem rzu ca

py ta nie do słu chaw ki:
– Po wiedz, kto jest naj -

mą drzej szy i naj pięk niej szy
na świe cie?

– ti, ti, ti.....

J Stu den ci szko ły fil -
mo wej zda ją eg za min.

– scen ka jest ta ka: fa cet
i ko bie ta są na przy ję ciu.

Jak po ka zać, że to mąż i żo -
na?

– Ona po pra wia mu kra -
wat – mó wi je den stu dent.

– źle to mo że być je go ko -
le żan ka – ri po stu je eg za mi -
na tor.

– on ca łu je ją w po li -
czek – mó wi dru gi.

– Źle. to mo że być je go
ko chan ka.

– On mó wi: Zmar no wa -
łaś mi ży cie – pró bu je trze ci.

– Źle mo gą być w trak cie
roz wo du.

– on wyj mu je z jej to reb ki
chu s tecz kę – mó wi czwar -

ty – wy smar ku je nos i z po -
wro tem wkła da ją do to reb -
ki.

– Bra wo!!! Piąt ka.

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 nie moż li we!
– Pro szę się prze ko nać

na wła sne oczy!
Stu dent wy sy pu je na śro -

dek po ko ju okrusz ki. Wy bie -
ga jed na mysz ka, dru ga
mysz ka, na stęp nie ryb ka,
po tem jesz cze dwie mysz ki.

Wła ści ciel pa trzy zba ra nia -
ły:

– Ja kim cu dem ryb ka?
– To zna czy spra wę my -

szy ma my usta lo ną, przejdź -
my te raz do wil go ci.

J Fa cet po stu diach
do stał pierw szą pra cę
w su per mar ke cie. Pierw -
sze go dnia je go szef mó wi:

– Weź mio tłę i po za mia -
taj tu tro chę.

– Ależ pro szę pa na, ja
skoń czy łem Uni wer sy tet!

– Aaa to prze pra szam,
nie wie dzia łem. Więc tak: to

jest mio tła, a tak się za mia -
ta.

J Mło dy kom pu te ro -
wiec zo stał ska za ny na ka -
rę wię zie nia za han del pi -
rac kim opro gra mo wa niem.
Po wej ściu do ce li, współ -
wię zień py ta:

– Gryp su jesz?
Na co obu rzo ny in for ma -

tyk od po wia da:
– W ży ciu żad nej nie ze -

psu łem!

J Do ga bi ne tu psy chia -
try wcho dzi męż czy zna z żo -

ną, skar żąc się na jej apa tie.
Le karz po roz ma wiał z pa -
cjent ka, po tem ja ob jął, po -
gła skał i kil ka ra zy po ca ło -
wał. Wresz cie zwra ca się
do obec ne go przy tej sce nie
mę ża:

– Oto za bie gi, któ re są po -
trzeb ne pań skiej żo nie. Po win -
ny być sto so wa ne przy naj mniej
co dru gi dzień. No po wiedz my
we wtor ki, czwart ki i so bo ty.

– Do brze, we wtor ki
i czwart ki mo gę żo nę do pa -
na przy pro wa dzać, ale so bo -
ta wy klu czo na – gram z ko -
le ga mi w kar ty!
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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!

Co dnia
Przez ca ły dzień
cho dzisz, bie gasz
i tyl ko my ślisz

Po każ dym po ran ku
bu dzisz, czy nisz
spraw dzasz czy ży jesz

W sa mo po łu dnie
upra wiasz, spo ty kasz
chcesz od po czy wać

Po ci chym zmro ku
pa trzysz, du masz
czy wszyst ko gra

Przed każ dą no cą
ko chasz, otu lasz
co to bie cen ne

Roz kosz
Od by wa się wszę dzie, po ci chu
od by wa się wszę dzie, po kry jo mu
cza sa mi jed nak coś nie wy trzy mu je
cza sa mi jed nak pę dzi zbyt szyb ko
po tem na to miast w zbyt nim po śpie chu
po tem na to miast po my ka po wo li
więc gdy już za gu bi my ro zum
więc gdy już po peł ni my błę dy – ko niec

DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY
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