
Za pew ne każ dy, kto pra cu je
za gra ni cą przez dłuż szy
okres, za sta na wia się, na ja -
kich za sa dach mo że ubie gać
się o eme ry tu rę z da ne go
kra ju.

Od mo men tu przy stą pie nia
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej
w 2004 ro ku, mi gra cje za rob ko -
we sta ły się dla wie lu na szych ro -
da ków szan są na do stat niej sze
ży cie, jed nak że oprócz sa me go
fak tu za trud nie nia, pra cu jąc na -
by wa się tam pew ne pra wa
eme ry tal ne.

Ogól nie rzecz bio rąc, każ de
pań stwo człon kow skie po sia da
swo je wy mo gi, któ re trze ba speł -
nić, by się móc ubie gać o eme ry -
tu rę z da ne go kra ju. Po nie waż
znacz na część pol skich imi gran -
tów wy jeż dża do Ho lan dii, przy -
bli ży my sy tu ację eme ry tur
w Kró le stwie Ni der lan dów.

Każ dy kto pra co wał w Ho lan -
dii na by wa pra wa do pod sta wo -
wej pań stwo wej eme ry tu ry

AOW, ja ka jest wy pła ca -
na po osią gnię ciu wie ku eme ry -
tal ne go – 65 lat.

Eme ry tu ra AOW prze zna czo -
na jest dla osób, któ re po mię -
dzy 15 a 65 ro kiem ży cia
miesz ka ły lub pra co wa ły w Ho -
lan dii. Oso by, któ re tyl ko tam
miesz ka ły, a nie pra co wa ły
w Ho lan dii ma ją pra wo do czę -
ścio wej eme ry tu ry AOW. Je że li
nie miesz ka łeś, ale pra co wa łeś
w Ho lan dii i tam był od pro wa -
dza ny po da tek do cho do wy,
rów nież uzy sku jesz pra wo
do eme ry tu ry. Urzę dem so cjal -
nym, któ ry zaj mu je się wy pła -
ca niem tych świad czeń w Ho -
lan dii jest SVB – So cia le Ve rze -
ke rings bank.

Za każ dy prze pra co wa ny rok
w Ho lan dii na by wa się pra wa
do 2% eme ry tu ry. Nie mu si być
to peł ny rok. Je śli w da nym ro ku
prze pra co wa łeś choć by je den
dzień, wciąż zy sku jesz 2% eme -
ry tu ry.
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Je że li w Ho lan dii pra co wa łeś
od 15 do 65 ro ku ży cia -50 lat,
otrzy mu jesz pra wo do 100%
eme ry tu ry AOW. Oso ba, któ ra
prze pra co wa ła w „kra ju tu li pa -
nów” 15 lat, ma pra wo do 30%
te go świad cze nia.

Kwo ty pań stwo wej eme ry tu ry
AOW ob li cza ne są w od nie sie niu
do naj niż sze go wy na gro dze nia
w Ho lan dii i ule ga ją zmia nie 2
ra zy w ro ku – 1 stycz nia i 1 lip ca.
Po nad to, za każ dy mie siąc,
w któ rym wy pła ca na jest eme ry -
tu ra na le ży się do da tek urlo po -

wy, tzw. „wa ka cyj ne”, wy pła ca ne
w ma ju.

Je że li pra co wa łeś w Ho lan dii
i masz ukoń czo ne 65 lat, mo -
żesz w od dzia le ZUS -u,
pod któ ry pod le gasz, zło żyć
wnio sek o eme ry tu rę z Ho lan -
dii na dru ku ZUS Rp 1E, któ ry
moż na po brać ze stro ny in ter -
ne to wej tej in sty tu cji. 

Wraz z tym dru kiem na le ży
zło żyć druk E 207, któ ry mu si za -
wie rać wszyst kie okre sy ubez -
pie cze nia 

z wszyst kich kra jów, któ ry
z pew no ścią ła twiej bę dzie Ci
wy peł nić po sia da jąc druk E 301

po świad cza ją cy okre sy ubez pie -
cze nia z da ne go kra ju.

Do tych for mu la rzy na le ży rów -
nież do łą czyć m. in. ko pię umo wy
z ostat nim pra co daw cą, nu mer
po dat ko wy – so fi nu mer oraz ad -
res ostat nie go pra co daw cy.

Na stęp nie ZUS w opar ciu
o przed sta wio ne przez Pań stwa in -
for ma cje spo rzą dza wnio sek za łą -
cza jąc druk E 202 z da ny mi oso bo -
wy mi wnio sko daw cy, druk E 205
z okre sa mi ubez pie cze nia w Pol -
sce, czy li okre sy, za któ re przy słu -
gu je pol ska eme ry tu ra oraz wspo -
mnia ny wcze śniej druk E 207. Ca -
łość jest prze sy ła na do in sty tu cji
ho len der skiej SVB.

Bar dzo istot ną in for ma cją dla
Pań stwa jest rów nież to, iż sa ma
eme ry tu ra przy zna na w Ho lan dii
bę dzie wy pła ca na w osob nych
kwo tach, nie zo sta nie zsu mo wa -
na ze świad cze niem na leż nym
w Pol sce. SVB wy pła ci eme ry tu -
rę na kon to wska za ne przez
wnio sko daw cę.

Oso by ma ją ce już pra wo
do pol skiej eme ry tu ry mo gą
więc bez obaw się ubie gać
o eme ry tu rę z Ho lan dii, gdyż po -
bie ra nie jej w ża den spo sób nie
wpły wa na wy so kość świad cze -
nia z Pol ski, któ re z te go po wo du
nie bę dzie ab so lut nie za ni żo ne,
czy też za wie szo ne.

Je że li miesz kasz w Ho lan dii
i wcze śniej pra co wa łeś w Pol sce,
mo żesz od po wied nio zło żyć
wnio sek w ho len der skim SVB
o eme ry tu rę na leż ną z Pol ski.
Wte dy to SVB prze śle od po wied -
nie do ku men ty do pol skie go
ZUS -u.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 4 grudnia 2012Temat numeru2

Eme ry tu ry
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Naj now sza książ ka Mo ni ki
Ri chard son „Po że gna nie
z An glią” peł na jest ob ser wa -
cji z ży cia An gli ków, ale i An -
gie lek. Oka zu je się, że zda -
niem au tor ki, pa nie miesz ka -
ją ce na Wy spach są peł ne
kom plek sów... PAP Li fe roz -
ma wiał z dzien ni kar ką o tym,
co wy róż nia bry tyj skie ko bie -
ty.

PAP Li fe: – Ja kie są te an -
giel skie ko bie ty?

MO NI KA RI CHARD SON: – Trze -
ba uwa żać na ge ne ra li za cje.. Do -
sta łam już z te go po wo du kil ka
ra zy po gło wie. Każ da jest in -
na – tak jak każ da Po lka. My ślę,
że nie chcie li by śmy na przy kład
słu chać, że Po lki są le ni we, bo
każ da z nas by wa ty ta nem pra -
cy. W An glii ob ra ca łam się
w szcze gól nych krę gach. Bar dzo
kon ser wa tyw nych, zwią za nych
z RAF -em, czy li Kró lew ski mi Si -
ła mi Lot ni czy mi. Śro do wi sko żoł -
nier skie jest wszę dzie ta kie sa -
mo. Obo wią zu je ha sło: „Bóg, ho -
nor, oj czy zna”. Sil ne jest prze ko -
na nie, że ko bie ta jest straż nicz -
ką do mo we go ogni ska, że nie
po win na pra co wać. Z dru giej
stro ny mia łam do czy nie nia
z bar dzo ak tyw ny mi i in te li gent -

ny mi ko bie ta mi, któ re ca łe swo -
je ży cie po świę ci ły na udo wod -
nie nie męż czy znom, że są wy -
star cza ją co do bre i da dzą ra dę
być do bry mi mat ka mi i jed no -
cze śnie do brze wy ko ny wać swój
za wód. To ko bie ty – he ro ski, ko -
bie ty to tal ne. Jest ich spo ro tak -
że w Pol sce, ale pa ra dok sal nie,
mam wra że nie, że Po lkom by wa
ła twiej, przy naj mniej men tal nie.

PAP Li fe: – Z pa ni książ ki
za pa mię ta łem stwier dze nie,
że An giel ki ma ją się za gor sze
w sto sun ku do męż czyzn.

M. R.: – To dziw ne. W rze czy -
wi sto ści nie są prze cież gor sze
ani in te lek tu al nie, ani psy chicz -
nie. Dłu go za sta na wia łam się
nad tym, dla cze go tak jest. Wy -
da je mi się, że w An glii wciąż
obo wią zu je tra dy cja pa triar chal -
na. U nas jest ina czej. Po lki są
sil niej sze i nie obar czo ne ty lo ma
kom plek sa mi, co An giel ki. Ma ją
pod gó rę, ale swo ją si łę czer pią
ze swo jej ko bie co ści.

PAP Li fe: – Za ska ku ją ce.
Gdy od wie dza łem du że an -
giel skie mia sta, mia łem wra -
że nie, zwłasz cza w Lon dy nie,
że ko bie ty są tam wy jąt ko wo
pew ne sie bie i wy zwo lo ne.

M. R.: – Trze ba by do nich po -
dejść i za ga dać. Wte dy prze ko -

nał by się pan, że du ża część tak
za cho wu ją cych się ko biet wca le
nie jest An giel ka mi... Mo gą to
też być na przy kład rzut kie imi -
grant ki, któ re ma ją zu peł nie in -
ną men tal ność. Typ sil nych An -
gie lek, o ja kich pan wspo mniał,
wy stę pu je przede wszyst kim
w lon dyń skim Ci ty. Tam ła twiej
spo tkać ko bie ty do brze ubra ne,
za dba ne, na ob ca sie i z lap to -
pem pod pa chą. W kon tek ście
ca łe go kra ju ta kich An gie lek jest
mi kro sko pij na ilość.

PAP Li fe: – Czy gdy bym
udał się do pu bu, ła two by ło -
by mi na wią zać bliż sze re la -
cje z An giel ka mi?

M. R.: – Tyl ko w pu bie w Lon -
dy nie. Jak by wszedł pan do ba ru
w Oks for dzie, czy Gu ild ford, to
żad na An giel ka by na pa na nie
spoj rza ła, po pierw sze dla te go
że by jej tam nie by ło (co ko bie ta
mia ła by ro bić w pu bie?),
a po dru gie, dla te go, że ba ła by
się te go, że po są dzo no by ją
o by cie wy zy wa ją cą.

PAP Li fe: – W An glii za uwa -
żal ne jest, że Po lki o wie le
czę ściej wią żą się An gli ka mi,
niż Po la cy z An giel ka mi. Jak
pa ni my śli, dla cze go?

M. R.: – Mo że Po lki są dy na -
micz niej sze i ła twiej się ada ptu -
ją od Po la ków? Na si męż czyź ni
są bar dzo przy wią za ni do kra ju
i ro dzi ny. Mo że to nie jest ta kie
złe. Zo sta je ich prze cież wię cej
dla nas – Po lek (śmiech).

PAP Li fe: – Jak od bie ra ły
pa nią An giel ki?

M. R.: – Od bie ra ły mnie, ja ko
oso bę bar dzo wy zwo lo ną, emo -
cjo nal nie wy bu ja łą i na de kspre -
syj ną. An giel ki, któ re po zna łam,
na wet te naj bar dziej nie za leż ne,
nie lu bią kon fron ta cji. Je stem

oso bą, któ ra do pro wa dzi
do trud nej roz mo wy, je śli uwa -
żam, że oczy ści to at mos fe rę,
wy ja śni sy tu ację. Bar dzo rzad ko
spo ty ka łam An giel kę, któ ra szła
„na zde rze nie”. Naj czę ściej usu -
wa ły mi się z dro gi. Póź niej do -
wia dy wa łam się od osób po -
stron nych, że nie by ły za chwy co -
ne spo tka niem.

PAP Li fe: – Czy za przy jaź ni -
ła się pa ni z ja ki miś An giel ka -
mi?

M. R.: – Mia łam jed ną przy ja -
ciół kę, le kar kę i ma mę dwóch
sy nów. Jej mąż An glik, pi lot Bri -
tish Air ways, ma pol skie po cho -
dze nie. Co śmiesz ne, no si ona
mę skie imię – Jo. Je ste śmy
w kon tak cie do dzi siaj. Do te go
do li czy ła bym kil ka ko biet, któ re
po zna łam w szko le mo je go sy -
na. Trud no po wie dzieć, czy to by -
ły głę bo kie re la cje. Wszyst ko
opie ra ło się na tym, że mia ły śmy
dzie ci w po dob nym wie ku.

PAP Li fe: – Czy pa ni cór ka
Zo sia to bar dziej An giel ka czy
Po lka?

M. R.: – Jesz cze nie wia do mo,
co się z niej wy lę gnie, bo ma do -
pie ro 8 lat. Wy da je mi się, że
z dwój ki mo ich dzie ci syn jest
zde cy do wa nie bar dziej an giel -
ski. Ale on też się cią gle zmie nia.
Zo ba czy my, na ja kich lu dzi wy ro -
sną.

PAP Li fe: – Śmie je my się
z te go, jak no szą się An giel ki.
Mó wi my, że nie ma ją gu stu,
że po tra fią pójść do skle pu
w pi ża mie. Czy czu ła się pa ni
wśród nich jak iko na sty lu?

M. R.: – Wprost prze ciw nie,
czu łam się tam bar dzo nie swo jo
i sta ram się wto pić w tłum. Nie
uży wa łam ma ki ja żu, cho dzi łam
w dre sie. Cie szy łam się rów nież

z ano ni mo wo ści, któ rej nie mam
w Pol sce od wie lu lat. Co nie
zmie nia fak tu, że przy jeż dża jąc
do Pol ski, cie szy łam się, że bę dę
mia ła oka zję za ło żyć wy so ki ob -
cas, uszmin ko wać na czer wo no
usta. Ma to dla mnie, od cza su
do cza su, zna cze nie.

MO NI KA RI CHARD SON
– dzien ni kar ka i pre zen ter ka. Uro dzi -
ła się we Wro cła wiu w 1972 ro ku.
Stu dio wa ła ibe ry sty kę na Uni wer sy -
te cie War szaw skim. Od 1995
do 2011 ro ku pra co wa ła w TVP2.

By ła m. in. go spo dy nią po pu lar ne go
pro gra mu „Eu ro pa da się lu bić”. Re -
dak tor na czel na mie sięcz ni ka
„Zwier cia dło” w la tach 2006-2008.
Pra cu je w te le wi zji TTV, gdzie pro wa -
dzi talk show „Stu dio TTV”. Przez
wie le lat miesz ka ła w Wiel kiej Bry ta -
nii. Jej dru gim mę żem był Szkot Ja -
mie Mal colm. Ma z nim dwo je dzie ci:
11-let nie go To ma sza i 8-let nią Zo fię.

ROZ MA WIAŁ: 

AN DRZEJ GRA BAR CZUK (PAP LI FE)

ŹRÓ DŁO: PAP LI FE

Monika Richardson: Polki mają mniej
kompleksów, niż Angielki (wywiad)

FOT. PAP/STACH LESZ CZYŃ SKI

FOT. STOCK. XCHNG / DO MI WO FOT. STOCK. XCHNG / CHRI STA RI CHERT
FOT. STOCK. XCHNG /

HTTP://WWW.DE MO DED.COM
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W spo tka niu uczest ni czy li:
go spo darz, Am ba sa dor RP
w Kró le stwie Ni der lan dów – dr
Jan Bor kow ski, prze wod ni czą -
ca ka pi tu ły Po lo nus 2012- Se -
na tor RP Bar ba ra Bo rys -Da -
mięc ka, dy rek tor TVP Po lo nia
Łu kasz Kar das, za pro sze ni ar -

ty ści – Ka ja i Mar cin Wy ro stek,
prze wod ni czą ca fun da cji Po lo -
nus pa ni Han na Hum mel oraz
człon ko wie ka pi tu ły Po lo nus
2012, za pro sze ni go ście, pra -
cow ni cy am ba sa dy i przed sta -
wi cie le spon so rów na gród Po -
lo nu sa, w tym przed sta wi ciel

Goń ca Pol skie go. 
Po krót kim, po wi tal nym wy -

stą pie niu pa na am ba sa do ra
i po dzię ko wa niu za udzie lo -
na go ści nę wy ra żo nym przez
pa nią se na tor, kil ka słów po -
wie dzia ła po pu lar na pol ska
pio sen kar ka Ka ja. Wspo mnia -

ła wie le swo ich wy stę pów dla
Po lo nii roz sia nej po wie lu kra -
jach Eu ro py i Świa ta. Po wie -
dzia ła, ze czu je się za szczy co -
na za pro sze niem na fi na ło wa
ga lę Po lo nus 2012, a z Ho lan -
dia łą czy ją wie le wspo -
mnień – jej by ły mąż miesz ka

w Am ster da mie, a ona chęt nie
czę sto tu wra ca. Na stęp nie
przy lamp ce wi na i sma ko wi -
tych prze ką skach za pro sze ni
go ście ra czy li się roz mo wą.
Mar cin Wy ro stek, dziś już
uzna ny akor de oni sta akom pa -
niu ją cy Ka ji, zwy cięz ca pro gra -

mu „Mam ta lent” roz da wał au -
to gra fy i de dy ka cje. Ka me rzy -
sta na gry wał re por taż dla Te le -
wi zji Po lo nia, a wasz re por ter
zro bił kil ka zdjęć i skre ślił po -
wyż szy tekst.

TEKST/FOT. TO MASZ RA DZI WIŁŁ 

Uro czy ste spo tka nie w am ba sa dzie
W piątek 16 listopada w przeddzień uroczystej gali z okazji wyborów Polaka roku – Polonus 2012, jego ekscelencja Ambasador

Rzeczypospolitej Polskiej zaprosił uczestników gali na spotkanie. Odbyło się ono w budynku polskiej ambasady w Hadze. 
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Wśród zgro ma dzo nych pa -
no wa ła wy śmie ni ta at mos fe -
ra. Te atr oka zał się wspa nia -
łym wy bo rem co do miej sca
dla tak pre sti żo wej im pre zy.
Przy jem ne, no wo cze sne wnę -
trza oży wio ne kwia to wy mi
aran ża cja mi, pro fe sjo nal -
na ob słu ga, sub tel na mu zy -
ka...

Za pro sze ni go ście w pierw -
szej ko lej no ści uda li się do foy -
er na drob ny po czę stu nek,
gdzie w tzw. ku lu arach nie cier -
pli wie ocze ki wa li na roz po czę -
cie even tu, któ re mu Go niec -
Pol ski. nl miał przy jem no ści
współ pa tro no wać.

Wie czór moc nym ak cen tem
roz po czął Mar cin Wy ro stek,
któ re go śmia ło moż na na zwać
wir tu ozem akor de onu, al bo -
wiem mi strzow sko i z wiel ką
fi ne zją za pro wa dził wi dzów
w nie zwy kły, mu zycz ny świat.

Współ pro wa dzą cy ga lę ak -
tor Red bad Klijn stra spraw -
dzał się w ro li tłu ma cza pol -
sko -ni der landz kie go dla wie lo -
na ro do wej pu blicz no ści, co
rusz roz ba wia jąc ze bra nych.

Na gro dy wrę cza no w pię ciu
głów nych ka te go riach: Biz nes,
Kul tu ra, Na uka i Tech ni ka,
Mło dy Po lak Suk ce su oraz Ho -

no ro wy Po lo nus. In ter nau ci
mie li moż li wość przy zna nia
Na gro dy Pu blicz no ści, po raz
pierw szy tak że Ka pi tu la
pod prze wod nic twem Se na tor
RP Bar ba ry Bo rys -Da mięc kiej
wrę czy ła wy róż nie nie spe cjal -
ne. Za szczyt ten przy padł
w udzia le fun da cji”„Stich ting
Driel -Po len”, któ ra w god ny
po dzi wu spo sób dba i pie lę -
gnu je pa mięć o pol skich żoł -
nier zach wal czą cych o Ni der -
lan dy pod czas II Woj ny Świa to -
wej. Li de rem w ka te go rii Biz -
nes zo stał Ra dek Proń czuk,
z dzie dzi ny kul tu ry wy róż nio no
Ma rię Di duch -Dąb kow ską.
W na uce i tech ni ce sta now czo
god ny na gro dze nia oka zał się
Tom Gre gor kie wicz, Mło dym
Po la kiem Suk ce su zo stał To -
masz Ka ra waj czyk, na to miast
za ho no ro we go Po lo nu sa
uzna no Le idę van Gro otveld.

Przy jem nym prze ryw ni kiem
mu zycz nym był wy stęp skrzy -
pacz ki – mło dej, zdol nej ar -
tyst ki z Kró lew skie go Kon ser -
wa to rium w Ha dze.

Wi sien ką na tor cie na tu ral -
nie był wy stęp gwiaz dy pol -
skiej sce ny mu zycz nej – Kay -
ah, wraz z otwie ra ją cym ga lę
Mar ci nem Wy rost kiem i w to -

wa rzy stwie ze spo łu Co lo ria ge.
Ar tyst ka w mig na wią za ła kon -
takt z pu blicz no ścią, któ ra
przy ję ła ją nie zwy kle cie pło.
Kay ah zde cy do wa nie na le ży
do gru py ar ty stów z naj wyż szej
pół ki – jest w peł ni pro fe sjo -
nal na, zna ko mi cie ope ru je
swo im gło sem, za chwy ca
moż li wo ścia mi wo kal nym
i sty lem, a jed no cze śnie spra -
wia, iż każ dy słu chacz czu je
się waż ny. Płyn nie prze no si ła
ze bra nych go ści w ma gicz -
na kra inę mu zy ki folk
i pop – swo je prze bo je przed -
sta wi ła w no wych aran ża -
cjach, do pra wia jąc wszyst ko
szczyp tą do bre go hu mo ru.

Na szcze gól ną uwa gę pod -
czas kon cer tu za słu żył gra ją cy
na in stru men tach per ku syj -
nych Krzysz tof No wa kow ski,
któ ry ze brał od pu blicz no ści
grom kie okla ski. Ca ły kon cert
był wspa nia łą stra wa dla du -
cha, mu zy cy zo sta li na gro dze -
ni owa cja na sto ją co.

Or ga ni za to rom ga li moż -
na po gra tu lo wać i już z nie -
cier pli wo ścią ocze ki wać ko lej -
nej w na stęp nym ro ku.

MO NI KA SZREM SKA

PO LO NUS 2012
W chłod ny, so bot ni wie czór 17 li sto pa da w te atrze ‘t Spant w Bus sum
w oko li cach Utrech tu ze bra ła się sza now na ka pi tu la wraz z fi na li sta -

mi, aby po raz dru gi wrę czyć na gro dy PO LO NUS ro ku 2012.

FOT. MO NI KA SZREM SKA
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Pra wie 900 wy so ko kwa li fi ko -
wa nych spe cja li stów bę dzie
po trzeb nych do ob słu gi pol -
skiej elek trow ni ją dro -
wej – sza cu je Na ro do we Cen -
trum Ba dań Ją dro wych.
Szko le nie kadr dla ener ge ty -
ki ją dro wej pro wa dzi już sa -
mo NCBJ, pol skie uczel nie
i za gra nicz ne fir my. 

We dług sza cun ków Cen trum,
w pla no wa nej pol skiej elek trow -
ni ją dro wej bę dzie po trze ba 880
spe cja li stów: oko ło 400 in ży nie -
rów i 450 tech ni ków, a ka dra
me ne dżer ska i ob słu ga ad mi ni -

stra cyj na, to ko lej nych 30 spe -
cja li stów.

„Każ da z tych grup ma in ne
po trze by, a więc na le ży je szko lić
od dziel nie. Pro ces kształ ce nia
przy szłych kadr dla ener ge ty ki
ją dro wej po wi nien obej mo wać li -
cea, tech ni ka, uczel nie wraz z or -
ga ni zo wa niem szko leń zgod nie
z bie żą cy mi po trze ba mi. Np. wy -
cho dząc na prze ciw ocze ki wa -
niom in we sto ra pol skiej elek -
trow ni ją dro wej – Pol skiej Gru py
Ener ge tycz nej – w NCBJ prze pro -
wa dzo no już czte ry wy so ko spe -
cja li stycz ne kur sy do szka la ją -
ce” – po wie dział PAP rzecz nik
Cen trum Ma rek Siecz kow ski.

Pod kre ślił, że NCBJ współ pra -
cu je już z sze re giem pol skich
i za gra nicz nych uczel ni oraz jed -
no stek na uko wych. Siecz kow ski
przy po mniał, że Cen trum po sia -
da je dy ny czyn ny re ak tor ją dro -
wy w Pol sce, któ ry z po wo dze -
niem mo że słu żyć do kształ ce -
nia kadr na po trze by ener ge ty ki.
„To wła śnie dla te go każ dy kraj
roz wi ja ją cy ener ge ty kę ją dro wą
po sia da ta kie obiek ty” – wy ja -
śnił rzecz nik Cen trum.

Siecz kow ski za zna czył, że
NCBJ pro wa dzi róż ne pro gra my
edu ka cyj ne, z za jęć or ga ni zo wa -
nych przez Cen trum co rocz nie
ko rzy sta po nad 7 tys. uczniów
szkół po nad pod sta wo wych,
w tym ro ku od by ła się V edy cja
„Szko ły Ener ge ty ki Ją dro wej”,
z któ rej sko rzy sta ło bli sko 200
osób.

Spe cja li za cje w kie run kach
zwią za nych z ener ge ty ką ją dro -
wą dzia ła ją już na sze re gu uczel -
ni, na to miast po dy plo mo we stu -
dium w tej dzie dzi nie uru cho mi -
ła Po li tech ni ka War szaw ska.
W bie żą cym ro ku aka de mic kim
roz po czę ła się je go trze cia edy -
cja, w dwóch pierw szych udział
wzię ło 69 słu cha czy.

Jak po wie dział w roz mo wie
z PAP do rad ca na uko wy fran cu -
skie go kon cer nu Are va Ber trand
Bar re, „kraj, któ ry zo sta nie głów -
nym part ne rem pol skie go pro -
gra mu ją dro we go po wi nien zo -
bo wią zać się rów nież do po mo -
cy w kształ ce niu ka dry”.

Choć, nie wia do mo jesz cze,
czy ja tech no lo gia znaj dzie za sto -
so wa nie w pol skiej elek trow ni,
po ten cjal ni jej do staw cy już bio -
rą udział w pro ce sie przy go to wy -
wa nia kadr.

Are va w 2009 r. na wią za ła
współ pra cę z Po li tech ni ką War -
szaw ską. Kon cern or ga ni zo wał
wy jaz dy szko le nio we dla ka dry
oraz stu den tów PW, m. in.
na kur sy na Uni wer sy te cie Are -

vy – wła snym za ple czu ba daw -
czo -roz wo jo wym fir my.

W ra mach wspól nych ba dań
Fran cu zi w ma ju br. prze ka za li
Pol sce sie dem za awan so wa -
nych pro gra mów sy mu lu ją cych
pra cę re ak to rów ją dro wych. Jak
mó wił PAP wi ce dy rek tor Ko mi -
sa ria tu ds. Ener gii Ato mo wej He -
rve Ber nard, opro gra mo wa nie to
zo sta nie wy ko rzy sta ne m. in.
do prac w ra mach mię dzy na ro -
do we go kon sor cjum, któ re pro -
jek tu je re ak tor Al le gro. Bę dzie to
re ak tor IV ge ne ra cji – róż nią cy
się od bu do wa nych obec nie re -
ak to rów ge ne ra cji III i III+ jesz -
cze stop niem bez pie czeń stwa
i znacz nie bar dziej eko no micz ny,
po zwa la ją cy uzy skać wię cej
ener gii z tej sa mej ilo ści pa li wa
ją dro we go.

Od 2011 r. pol scy stu den ci za -
czę li wy jeż dżać na let nie sta że,

or ga ni zo wa ne przez kon cern
We stin gho use. W czerw cu 2012
r. fir ma pod pi sa ła umo wę
z NCBJ ws. stwo rze nia pro gra mu
trans fe ru tech no lo gii w dzie dzi -
nie ana liz bez pie czeń stwa swo -
ich no wych re ak to rów. Ta współ -
pra ca to m. in. ofer ty prac na -
uko wych dla stu den tów i pra -
cow ni ków PW czy udział pra cow -
ni ków We stin gho use w na ucza -
niu na po li tech ni ce.

Ko lej ny kon cern – GE Hi ta -
chi – rów nież szko li pol skich
spe cja li stów. Fir ma pod kre śla,
że ma do świad cze nie w bu do -
wa niu od ze ra ener ge ty ki ją dro -
wej w kra jach ta kich jak Ja po nia
czy Hisz pa nia i w po dob ny spo -
sób in we stu je w bu do wę prze -
my słu ją dro we go w Pol sce. Pod -
pi sa ła już umo wy o współ pra cy
z pię cio ma uczel nia mi, w ze -
szłym i tym ro ku za pro si ła

do swo jej sie dzi by po 10 stu den -
tów z róż nych pol skich uczel ni
na 10-ty go dnio we let nie sta że.
W tym ro ku głów ny mi te ma ta mi
ze spo łów, w któ rych pra co wa li,
by ła bu do wa blo ku re ak to ra ES -
BWR (naj now szy mo del re ak to -
ra wod no – wrzą ce go), roz wój
opro gra mo wa nia czy pro ble my
in ży nie ryj ne, m. in. przy pro duk -
cji ze sta wów pa li wo wych w fa -
bry ce GE Hi ta chi w Wil ming ton
w USA.

W pla nach pol skie go rzą du
jest wy bu do wa nie dwóch elek -
trow ni ją dro wych w su mie o mo -
cy 6000 MW. We dług PGE,
pierw szy blok ją dro wy miał by ru -
szyć w 2024 r.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

WOJ CIECH KRZYCZ KOW SKI

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE 

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

NCBJ: prawie 900 specjalistów
potrzebnych do elektrowni jądrowej
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Niż de mo gra ficz ny spra -
wia, że uby wa chęt nych
na stu dia, zwłasz cza płat -
ne. Uczel nie tra cą część
wpły wów z cze sne go, więc
współ pra cu ją z prze my -
słem, po zy sku ją gran ty na -
uko we i przy cią ga ją stu -
den tów z za gra ni cy. Część
szkół pry wat nych cze ka
jed nak li ki wi da cja. 

W naj lep szej sy tu acji są uczel -
nie pu blicz ne, zwłasz cza spe cja -
li stycz ne – po li tech ni ki, szko ły
rol ni cze i me dycz ne. O przy ję cie
na Po li tech ni kę Wro cław ską sta -
ra ło się o ty siąc kan dy da tów
wię cej niż w ubie głym, cho ciaż
w tym ro ku ma tu rę zda wa ło
mniej uczniów.

W roz mo wie z PAP An drzej
Cha ry to niuk z biu ra pra so we go
uczel ni przy zna je, że uczel nia
bar dzo się sta ra, aby jej nie do -
tknął niż de mo gra ficz ny. Dla te -
go też po wsta ły pro gra my, któ re
ma ją za po biec ewen tu al nym
skut kom ni żu. Na Po li tech ni ce

od ro ku dzia ła pro gram „Ma te -
ma ty ka re ak ty wa cja”, któ ry
za dar mo po ma ga gim na zja li -
stom i li ce ali stom przy go to wy -
wać się do eg za mi nów z ma te -
ma ty ki. Od przy szłe go ro ku z ko -
lei zo sta nie otwar te przy Po li -
tech ni ce gim na zjum i li ceum.
„W ten spo sób chce my wy cho -
wy wać so bie stu den tów, przy go -
to wać do stu dio wa nia na na szej
uczel ni” – mó wi Cha ry to niuk.

Po dob nie po stę pu je Uni wer -
sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu.
Rzecz nik uni wer sy te tu Je rzy Lo -
rych mó wi, że uczel nia za mie rza
w naj bliż szym cza sie prze jąć po -
znań ski Ze spół Szkół Tech nicz -
nych. Pla ców ka przy go to wy wa -
ła by przy szłych stu den tów.

Na uczel niach me dycz nych
z ko lei sy tu ację po pra wia ją stu -
den ci z za gra ni cy. Rzecz nik Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Lu bli -
nie Wło dzi mierz Ma ty siak chwa -
li się, że obec nie na tej uczel ni
stu diu je oko ło ty sią ca ob co kra -
jow ców z 52 kra jów. „17 lat te -
mu za czy na li śmy od trzech osób
z za gra ni cy” – do da je.

Uczel nie za ra bia ją też na usłu -
gach dla firm – np. sprze da ży

tech no lo gii i eks per ty zach.
W nie co trud niej szej sy tu acji

są uni wer sy te ty, któ re od czu wa -
ją zna czą cy spa dek za in te re so -
wa nia. Nie któ re, jak Uni wer sy tet
Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu -
bli nie ogra ni czy ły za trud nie nie
i zre du ko wa ły kosz ty, in ne np.
Uni wer sy tet War szaw ski sta wia -
ją na ba da nia na uko we, na któ -
re po zy sku ją gran ty. Z ko lei Uni -
wer sy tet Ja giel loń ski two rzy
spół ki i po sze rza ofer tę stu diów
po dy plo mo wych.

Wśród uczel ni nie pu blicz nych
sil ni gra cze (np. Kra kow ska Aka -
de mia im. An drze ja Fry cza Mo -
drzew skie go, Szko ła Wyż sza
Psy cho lo gii Spo łecz nej w War -
sza wie, Wyż sza Szko ła Przed się -
bior czo ści i Ad mi ni stra cji w Lu -
bli nie, Dol no ślą ska Szko ła Wyż -
sza we Wro cła wiu) od czu wa ją
tyl ko nie wiel ki spa dek licz by
kan dy da tów.

Prof. Ewa Ku ran to wicz, pro -
rek tor ds. re ali za cji stra te gii roz -
wo ju Dol no ślą skiej Szko ły Wyż -
szej wy ja śnia, że re kru ta cja
na uczel nię jest po rów ny wal -
na do tej z ubie głe go ro ku. Do da -
je, że uczel nia co naj mniej
od dwóch lat przy go to wu je się
do ni żu de mo gra ficz ne go i je go
skut ków. Po pierw sze, zmie nio -
no „fi lo zo fię kształ ce nia”. „Kon -
cen tru je my się na tych efek tach
kształ ce nia, któ re do ty czą prak -
tycz nych kom pe ten cji na szych
stu den tów. Ści śle współ pra cu je -
my przy two rze niu pro gra mów
kształ ce nia z pra co daw ca mi.
I co naj waż niej sze, już w trak cie
stu diów umoż li wia my na szym
stu den tom zdo by cie do świad -
cze nia za wo do we go przez re ali -
za cję prak tyk w in sty tu -
cjach/przed się bior stwach zgod -
nych z ich pro fi lem kształ ce -
nia” – mó wi Ku ran to wicz.

Ta kie uczel nie są jed nak
w mniej szo ści.

„W naj lep szych cza sach re kru -
to wa li śmy na po zio mie od 3
do 5 tys. Na wet w pierw szym ro -
ku, kie dy two rzy li śmy uczel nię
w 1994 r. mie li śmy 2300 stu -
den tów, a w tym ro ku bę dę za -
do wo lo ny, je śli bę dzie my mie li
700-800. Po dob na sy tu acja jest
na uczel niach pań stwo wych
z wy jąt kiem nie któ rych kie run -
ków. Na bez płat nych stu diach są
tam jesz cze miej sca” – przy zna -
je w roz mo wie z PAP rek tor Aka -
de mii Hu ma ni stycz nej im. Alek -
san dra Gieysz to ra w Puł tu sku
prof. Adam Wal de mar Ko se ski.

Dla ta kich uczel ni ra tun kiem
bę dzie cię cie kosz tów i szu ka -
nie in nych do cho dów. Rzecz -
nicz ka Olsz tyń skiej Szko ły Wyż -
szej im. Jó ze fa Ru siec kie go Mo -

ni ka Se re dyn – Tu row ska wy ja -
śnia, że je śli przy jęć bę dzie
mniej o 10 proc. to „wy star czy,
by uczel nia prze trwa ła”. Za zna -
czy ła, że uczel nia pro wa dzi
dzia łal ność go spo dar czą, z któ -
rej po zy sku je do dat ko we pie -
nią dze. Pro wa dzi m. in. obiek ty
spor to we do stęp ne dla miesz -
kań ców Olsz ty na, ta kie jak ba -
sen, si łow nie, sa le do squ asha
czy cen tra re ha bi li ta cji wad po -
sta wy al bo la bo ra to ria dla spor -
tow ców.

Nie wszyst kie pry wat ne uczel -
nie zdo ła ją się jed nak utrzy mać.
Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia i Na -

uk Spo łecz nych w Ty chach pro -
wa dzi roz mo wy o przy łą cze niu
do Kra kow skiej Aka de mii im.
Fry cza Mo drzew skie go. Być mo -
że we wrze śniu zo sta nie pod pi -
sa na umo wa, a ty ska szko ła,
któ rej or ga nem za ło ży ciel skim
jest mia sto Ty chy, bę dzie wy dzia -
łem za miej sco wym kra kow skiej
uczel ni.

La tem te go ro ku po 18 la -
tach dzia łal no ści z po wo du nie -
wy star cza ją cej re kru ta cji i nie -
ko rzyst nej pro gno zy do ty czą cej
licz by stu den tów w ko lej nych
10 la tach za ło ży cie le nie pu -
blicz nej Wyż szej Szko ły Han dlo -

wej w Kra ko wie zre zy gno wa li
z upraw nień do kształ ce nia
na po zio mie wyż szym. „Niż de -
mo gra ficz ny unie moż li wia nam
utrzy ma nie do tych cza so wych
kry te riów re kru ta cyj nych” – po -
wie dzia ła PAP kanc lerz uczel ni
Li dia Biał kie wicz. Do tych cza so -
wi stu den ci ma ją kon ty nu ować
na ukę w Wyż szej Szko le Za rzą -
dza nia i Ban ko wo ści w Kra ko -
wie.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Mniej chętnych na studia, 
uczelnie szukają innych dochodów
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l OR DER PIC KER w Ve ghel.
Obo wiąz ki: wpro wa dza nie za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy wa -
nie i zbie ra nie za mó wień, pra ce ze
ska ne rem, ob słu ga wóz ka EPT.
Wy ma ga nia: dys po zy cyj ność
do pra cy na min 6 mie się cy, do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der skie -
go. Za dzwoń: Til burg 0031
886886350, Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513,; cv: jobs@ot to work -
for ce.eu.

l PRA COW NIK MA GA ZY NU
w Ven lo. Obo wiąz ki:roz la du nek
i przyj mo wa nie za mo wien, sor to -
wa nie ubran, pra ce ze ska ne rem.
Wy ma ga nia: dys po zy cyj ność

do pra cy na min 6 mie się cy, pra ca
w swie ta, do bra zna jo mość ję zy ka
an giel skie go, nie miec kie go bądź
ho len der skie go. Za dzwoń: Til burg
0031 886886350, Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en
0031204701513, cv:jobs@ot to -
work for ce.eu.

l PRA CA W BIU RZE: Znasz ję -
zyk ho len der ski w stop niu ko mu -
ni ka tyw nym, Lu bisz się uczyć,
chcesz się roz wi jać. Mó wisz do -
brze po an giel sku – i masz dość
pra cy fi zycz nej. Mo że chcesz pra -
co wać w biu rze na te re nie Ho lan -
dii? Ma my ofer tę pra cy dla Cie -
bie! Cze ka my na Two je CV
pod ad re sem e -ma il cv_pra ca -
who lan dii@op.pl

PRACA

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

l Pra ca – szu kam: Wi tam,
szu kam pra cy w oko li cach Wal -
waj ku, obo jęt nie ja kiej, An drzej,
tel.+31626555699

l Sprze dam: Opel com bo 98
no wy roz rząd, no wa pa pa, fil try
i ole je, ba gaż nik plus hak, 157
prze bieg, apk do 24 li sto pa da
2012 tel.+31644825899

l Usłu gi – in ne: Wi tam
wszyst kie ko bie ty w cią ży! Ma my
dla Was do za ofe ro wa nia Kra am -
zorg w j. pol skim! Po sia da my du -
że do świad cze nie w po mo cy ma -
mie i dziec ku! Przez pierw sze
dni – te naj waż niej sze - słu ży my
po mo cą. Do jeż dża my UWA GA
DO 50km OD DEN HA AG!!!!!!!!!
Tak że, bar dzo go rą co za pra sza -
my wszyst kie Ma my! Kon takt w j.
pol skim Eva – 0616-405-192

OGŁOSZENIA DROBNE

Po nad 600 mln zł tra ci co ro -
ku pol ska go spo dar ka z po -
wo du gry py se zo no wej – wy -
ni ka z naj now szych da nych
ZUS przed sta wio nych pod -
czas III Fo rum Ochro ny Zdro -
wia Fo rum Eko no micz ne go
w Kry ni cy. 

Prof. Ka ri na Jahnz -Ró żyk, pre -
zes Pol skie go To wa rzy stwa Far -
ma ko eko no micz ne go, po wie -
dzia ła, że głów nym te go po wo -
dem jest to, że Po la cy nie chcą
się szcze pić prze ciw ko gry pie.
W se zo nie 2011/2012 za szcze -
pi ło się za le d wie 4,5 proc. ogó łu
po pu la cji – naj mniej w ostat nich
la tach.

„Ko niecz ne jest opra co wa nie
i przy ję cia Na ro do wej Stra te gii
Zwal cza nia Gry py” – do da ła spe -
cja list ka. Pra cu je nad tym Gru pa
Ro bo cza ds. Gry py. Pro jekt stra -
te gii bę dzie dys ku to wa ny pod -
czas de ba ty FLU FO RUM za pla -
no wa nej na 11 wrze śnia br.
w War sza wie.

W Pol sce nie chęt nie się szcze -
pią na wet oso by star sze po 65.
ro ku ży cia, naj bar dziej na ra żo ne
na za ka że nie wi ru sem gry py. Tyl -
ko 16 proc. se nio rów zgła sza się
na szcze pie nia, pod czas gdy
w in nych kra jach wskaź nik ten
jest kil ka krot nie wyż szy. Ra da
Unii Eu ro pej skiej po stu lu je, by
po cząw szy od 2014/2015 r. co
ro ku by ło za szcze pio nych 75
proc. se nio rów.

We dług eks per tów, w na szym
kra ju nie uda się te go osią gnąć
bez spój ne go pro gra mu zwal cza -

nia gry py. Głów nym ce lem Na ro -
do wej Stra te giii Zwal cza nia Gry -
py bę dzie prze ko na nie do szcze -
pień prze ciw ko gry pie za rów no
oso by naj bar dziej za gro żo ne gry -
pą, jak rów nież le ka rzy, któ rzy

tak że nie są prze ko na ni szcze -
pień prze ciw ko tej in fek cji.

Prze ciw ko gry pie szcze pi się
za le d wie 6,4 proc. wszyst kich
pra cow ni ków na szej służ by zdro -
wia. Jest to nie mal tak sa mo ni -

ski od se tek jak w ca łej po pu la -
cji.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE 

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Eksperci: 600 mln zł traci co roku
polska gospodarka z powodu grypy
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Po ło wa stu den tów twier dzi,
że kom pe ten cje, zdo by te
pod czas stu diów nie speł nia -
ją ocze ki wań pra co daw ców.
Po nad 30 proc. ma już
na swo im kon cie pierw sze
do świad cze nie za wo do -
we – wy ni ka z ba da nia prze -
pro wa dzo ne go w IV edy cji
pro gra mu Two ja Per spek ty -
wa. 

Wy ni ki ba da nia po ka za ły, że
po ło wa an kie to wa nych stu den -
tów uwa ża swo je kom pe ten cje
za nie przy sta ją ce do ocze ki wań
pra co daw ców. Na py ta nie „czy
stu dia przy go to wa ły Cię do pod -
ję cia pierw szej pra cy?” 39 proc.
an kie to wa nych od po wie dzia ło
„ra czej nie”, a 11 proc. „zde cy do -
wa nie nie”. Za le d wie 9 proc. re -
spon den tów uwa ża, że stu dia
zde cy do wa nie przy go to wa ły ich
do pod ję cia pierw szej pra cy.

Ba da nie ujaw ni ło za wo do wą
ak tyw ność stu den tów. Po -

nad 30 proc. re spon den tów ma
już na swo im kon cie pierw sze
do świad cze nie za wo do we. Aż
70 proc. uczest ni ków ba da nia
swo je umie jęt no ści prak tycz ne
zdo by wa i szli fu je dzia ła jąc w or -
ga ni za cjach, sa mo rzą dach, czy
uczel nia nych ko łach na uko -
wych. W ka te go rii „in ne” do -
świad cze nie zdo by te pod czas
stu diów, stu den ci wy mie nia li
głów nie prak ty ki za wo do we
i sta że oraz wo lon ta riat.

Ba da nie po ka za ło, że od pra -
co daw ców stu den ci ocze ku ją
w pierw szej ko lej no ści prak tyk
i sta ży (78,5 proc. od po wie dzi)
oraz warsz ta tów me ry to rycz nych
na uczel niach (8 proc.) – czy li
tych form współ pra cy, któ re
umoż li wią im kon fron ta cję wie -
dzy me ry to rycz nej z re alia mi biz -
ne so wy mi i prze ło że nia jej
na prak ty kę.

Za naj lep szą for mę kon tak tu
pra co daw cy ze stu den ta mi 22
proc. re spon den tów uzna ło kon -
kur sy. W ka te go rii „in ne” po ja wi -

ło się m. in. ocze ki wa nie de le go -
wa nia do świad czo nych pra cow -
ni ków do pro wa dze nia przed -
mio tów spe cja li stycz nych.

Ba da nia opi nii stu den tów by ły
czę ścią za koń czo nej wła śnie,
IV edy cji pro gra mu Two ja Per -
spek ty wa, w ra mach któ re go or -
ga ni za to rzy zre ali zo wa li m. in.
54 warsz ta ty na 18 uczel niach
dla łącz nie po nad 900 stu den -
tów w ca łej Pol sce.

Or ga ni za to ra mi pro gra mu
Two ja Per spek ty wa są Oran ge
Pol ska, Pol skie Sto wa rzy sze nie
Za rzą dza nia Ka dra mi i Bu si ness
for So cie ty. Ba da nie mia ło na ce -
lu m. in. uzy ska nie opi nii stu den -
tów na te mat ich przy go to wa nia
do wej ścia na ry nek pra cy. Wzię -
ło w nim udział łącz nie 1017 re -
spon den tów z kil ku dzie się ciu
uczel ni w ca łej Pol sce.
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Połowa studentów krytycznie
ocenia kompetencje 
zdobyte na studiach
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Więk szość Po la ków za do wo -
lo na jest ze swo je go sta nu
zdro wia i uwa ża się za oso by
dba ją ce o sie bie, jed nak nie -
wie lu po dej mu je kon kret ne
dzia ła nia proz dro wot ne, jak
np. upra wia nie spor tu czy re -
gu lar ne ba da nia pro fi lak -
tycz ne – wy ni ka z son da żu
CBOS. 

Bli sko trzy pią te Po la ków (57
proc.) okre śla stan swo je go zdro -
wia ja ko do bry, w tym 16
proc. – ja ko bar dzo do bry; nie za -
do wo lo nych jest 13 proc. an kie -
to wa nych, a pra wie jed na trze cia
(30 proc.) oce nia swo je zdro wie
ja ko ta kie so bie.

W cią gu ostat nich pię ciu lat
zwięk szył się od se tek ba da nych
po strze ga ją cych stan swo je go
zdro wia ja ko co naj mniej do bry
(o 5 punk tów), uby ło na to miast
osób wy ra ża ją cych nie za do wo le -
nie (o 4 punk ty).

Na rze ka nie na stan swo je go
zdro wia wzra sta wraz z wie kiem
an kie to wa nych. Istot nym czyn ni -
kiem wpły wa ją cym na po ziom
za do wo le nia z wła sne go zdro wia
jest zma ga nie się z ja kąś prze -
wle kłą cho ro bą, co – jak wy ni ka
z de kla ra cji – do ty czy po nad jed -
nej trze ciej do ro słych Po la ków

(36 proc.) i rów nież zwią za ne
jest przede wszyst kim z wie -
kiem.

Zda niem an kie to wa nych dzia -
ła niem, któ re w naj więk szym
stop niu przy czy nia się do po pra -
wy zdro wia, jest wła ści we od ży -
wia nie się, a więc m. in. czę ste
spo ży wa nie wa rzyw i owo ców
oraz ogra ni cza nie tłusz czów
zwie rzę cych (50 proc. wska zań).
Co trze ci re spon dent do dzia łań
proz dro wot nych za li cza przede
wszyst kim re gu lar ne wi zy ty u le -
ka rza (34 proc.), a mniej wię cej
co czwar ty za ta kie dzia ła nie
uzna je w pierw szej ko lej no ści
uni ka nie sy tu acji stre so wych
(29 proc.), re gu lar ne upra wia nie
gim na sty ki (25 proc.) oraz in ne
for my ak tyw no ści fi zycz nej,
w tym spa ce ry, wy ciecz ki ro we -
ro we itp. (23 proc.).

Co pią ty an kie to wa ny (21
proc.) jest prze ko na ny, że na po -
pra wę zdro wia mo że wpły wać
abs ty nen cja ni ko ty no wa, a co je -
de na sty (9 proc.) wska zu je
w tym kon tek ście na re zy gna cję
z al ko ho lu. Za le d wie trzech
na stu ba da nych (3 proc.) za nie -
zbęd ne dla za cho wa nia do bre go
zdro wia uzna je re gu lar ne za ży -
wa nie pre pa ra tów lub ta ble tek
wi ta mi no wych.

Opi nie re spon den tów do ty czą -
ce sku tecz nych spo so bów za an -

ga żo wa nia się w dzia ła nia
na rzecz proz dro wot ne go sty lu
ży cia w znacz nym stop niu za le żą
od ich kon dy cji zdro wot nej.

Oso by oce nia ją ce stan swo je -
go zdro wia ja ko do bry są zda nia,
że w naj więk szym stop niu do je -
go po pra wy przy czy nia ją się od -
po wied nie od ży wia nie (53 proc.)
oraz re gu lar ne upra wia nie spor -
tu (31 proc.). Wi zy ty u le ka rza
zna la zły się do pie ro na trze ciej
po zy cji (28 proc.). Ci na to miast,
któ rzy nie są za do wo le ni ze swo -
je go zdro wia, wśród ak tyw no ści

proz dro wot nych wy mie nia ją
przede wszyst kim re gu lar ne
kon tro le me dycz ne (47 proc.
wska zań), a do pie ro póź niej
zdro we od ży wia nie się (43
proc.). W tej gru pie re spon den -
tów ak tyw ność fi zycz na scho dzi
na zde cy do wa nie dal szy plan.

Czte ry pią te ba da nych (81
proc.) uwa ża się za oso by dba ją -
ce o swo je zdro wie, w tym pra -
wie jed na pią ta (19 proc.) nie
ma co do te go wąt pli wo ści. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 16

Czy fa la dźwię ko wa ła sko -
cze? Jak wy glą da mu zy ka?
Ile to nów kry je ła zien ko wy
ka fel? Prze ko na ją się o tym
go ście Cen trum Na uki Ko -
per nik, w któ rym otwar to
mu zycz ną wy sta wę cza so -
wą – „Wszyst ko gra”. Z eks -
po na tów bę dzie moż na ko -
rzy stać do mar ca 2013 ro ku. 

„Wszyst ko gra” to pierw sza in -
te rak tyw na wy sta wa cza so wa
w Cen trum Na uki Ko per nik.
Moż na sko rzy stać na niej z dzie -
więt na stu nie ty po wych in stru -
men tów, któ re po zwa la ją prze -
pro wa dzić za ska ku ją ce do -
świad cze nia mu zycz ne. Ich twór -
cą jest Mi cha el Brad ke – nie -
miec ki mu zyk i pe da gog, któ ry
od 20 lat kon stru uje in sta la cje
dźwię ko we.

„Wszyst ko wo kół nas gra, gra -
ją czar ne dziu ry, śpie wa ją wie lo -

ry by, a bi cie serc na szych ma tek
by ło pierw szym dźwię kiem ja ki
sły sze li śmy w na szym ży ciu. Tą
wy sta wą chce my po ka zać, jak
waż ne miej sce w na szym ży ciu
zaj mu je mu zy ka” – po wie dział
dy rek tor Cen trum Na uki Ko per -
nik (CNK) Ro bert Firm ho fer.

Dźwię ko we mi kro sko py po -
zwo lą usły szeć przed mio ty na co
dzień mil czą ce, ta kie jak pa ty -
czek do lo dów czy kra jal ni ca
do ja jek. Bę dzie moż na spraw -
dzić, czy nasz głos nie zgu bi się
na za krę tach po zwi ja nej ru ry
i czy ba lan su jąc wła snym cia łem
po tra fi my za grać me lo dię
na jed nej stru nie. 

Gra ją cy na „Bu tel ko pia nie”
prze ko na ją się, że wy so kość
dźwię ku za le ży od wiel ko ści bu -
tel ki, w któ rą ude rza my pa łecz -
ką i od ilo ści na la nej do niej wo -
dy. Oprócz te go na zwie dza ją -
cych cze ka ją m. in. „Ksy lo fon”,
czy li gi gan tycz ne, drew nia ne

cym ba ły; „Kle pa ne or ga ny”,
na któ rych bę dzie moż na skom -
po no wać pio sen kę; „Trans for -
ma tor gło su” i prze strzen ny mo -
del ludz kie go ucha.

„Część eks po na tów jest ty po -
wo na uko wych po świę co nych
wi bra cjom ma te ria łów. Ma my
in stru men ty, w któ rych to ma te -
riał – me tal, szkło, drew no – wi -
bru je i wy da je dźwię ki. Ma my in -
stru men ty, w któ rych stru -
na zmie nia dźwięk, ma my też
ta kie, w któ rych wi bru je po wie -
trze” – opi sy wał Mi cha el Brad ke.

Wie le in stru men tów na wy sta -
wie za chę ca do wspól ne go mu -
zy ko wa nia. „Moż na szu kać wła -
snych wzo rów, me lo dii, po rząd -
ku w cha osie mu zy ki. Cho dzi
o to by ba wić się dźwię kiem,
a po tem w do mu za cząć grać
na in stru men tach i two rzyć mu -
zy kę” – za chę cał au tor wy sta wy.

Dy rek tor CNK przy po mniał,
mu zy ka nie za wsze by ła po strze -

ga na ja ko sztu ka. „Za cza sów Pi -
ta go ra sa by ła czę ścią na uki.
W Śre dnio wie czu mu zy kę wy kła -
da no na uni wer sy te tach ja ko
część kwa dry wium ma te ma -
tycz ne go obok: geo me trii, al ge -
bry i astro no mii. Do pie ro
w XVII w. za czę to po strze gać ją
ja ko część in dy wi du al ne go wy ra -
zu twór cze go nas lu dzi i od dzie -
lo no ją od zja wisk fi zycz -
nych” – po wie dział Ro bert Firm -
ho fer.

Jak wy ja śniał, mu zy ka jest

tak że for mą współ ży cia spo łecz -
ne go, bu du je re la cje mię dzy
ludź mi, po ma ga nam się uczyć
i roz wi jać ta len ty.

Dzię ki słu cha niu i upra wia niu
mu zy ki roz wi ja my też ta lent ma -
te ma tycz ny. „Mu zy ka skła da się
z dźwię ku, ale to co róż ni mu zy -
kę od dźwię ku, to je go or ga ni za -
cja. To zło że nie jest wy ko na ne
w wy ni ku wkła du do dat ko we go
in stru men tu mu zycz ne go – mó -
zgu twór cy. Mu zy ka tym się róż ni
od ka ko fo nii dźwię ków, że za -

wie ra prze ży cia, uczu cia i in te -
lek tu al ny wkład twór cy” – wy ja -
śniał prof. Łu kasz Tur ski z Ra dy
Pro gra mo wej CNK.

Wy sta wa bę dzie otwar ta
do 17 mar ca 2013 ro ku.
Do wstę pu upo waż nia stan dar -
do wy bi let do Cen trum Na uki Ko -
per nik.
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„Wszystko gra” 
w Centrum Nauki Kopernik
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CBOS: Polacy zadowoleni
ze swojego stanu zdrowia
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Do bra ku tro ski o swo je
zdro wie przy zna je się nie mal
co pią ty re spon dent (19
proc.).

Oka zu je się jed nak, że fak -
tycz ne dzia ła nia zmie rza ją ce
do za cho wa nia do brej kon dy -
cji zdro wot nej na dal nie są
czę ste.

Tyl ko 8 proc. an kie to wa -
nych twier dzi, że przy naj -
mniej oka zjo nal nie upra wia
ja kiś sport w spo sób nie co
bar dziej pro fe sjo nal ny. Trzy
pią te (61 proc.) ni gdy lub
pra wie ni gdy nie wy ko nu je
na wet ta kich ćwi czeń fi zycz -
nych, jak gim na sty ka czy ae -
ro bik, a bli sko po ło wa (45
proc.) w ogó le nie prak ty ku -
je ta kich ro dza jów ak tyw no -
ści, jak: bie ga nie, pły wa nie,
jaz da na ro we rze, gry ze spo -
ło we itp. Po nad po ło wie ba -
da nych (54 proc.) ra czej nie
zda rza się za ży wać wzmac -
nia ją cych pre pa ra tów wi ta -
mi no wych, zio ło wych itp.,
a jed na czwar ta (27 proc.)
nie ma w zwy cza ju cho dzić
pro fi lak tycz nie do den ty sty.
Pra wie co pią ty do ro sły Po -
lak (17 proc.) ni gdy lub pra -
wie ni gdy nie znaj du je cza su
na dłuż szy (mi ni mum go -
dzin ny) spa cer, ty le sa mo
(17 proc.) nie wy ko nu je pro -
fi lak tycz nych ba dań le kar -
skich.

Po nad to trzy pią te Po la -
ków (61 proc.) mi ni mum raz
dzien nie pi je ka wę (w tym 15
proc. wy pi ja w cią gu dnia kil -
ka kaw), nie mal jed na trze -
cia (30 proc.) mi ni mum raz
dzien nie mie wa sy tu acje
stre so we, po nad jed -
na czwar ta (27 proc.) przy -
zna je się do co dzien ne go pa -
le nia pa pie ro sów, a co ósmy

ba da ny (12 proc.) twier dzi, że co -
dzien nie spo ży wa po si łek tuż
przed snem.

Po ło wa re spon den tów (50
proc.) mi ni mum raz w ty go dniu
sy pia kró cej niż sześć go dzin
na do bę, w tym dla co je de na -
ste go (9 proc.) re gu łą jest sen
krót szy niż sze ścio go dzin ny.
Jed na trze cia an kie to wa nych
(33 proc.) mi ni mum raz w ty go -
dniu ja da mniej niż trzy po sił ki
na do bę, w tym co czter na sty
(7 proc.) zwy kle nie ja da wię cej
niż dwa ra zy dzien nie. Pra wie
co trze ci ba da ny (30 proc.) mi -
ni mum raz w ty go dniu spo ży wa
al ko hol.

Ba da nie prze pro wa dzo no
w dniach 5–12 lip ca na li czą cej
960 osób gru pie do ro słych Po la -
ków.
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l Dwaj ro bot ni cy na bu do wie rzu -
ca ją mo ne tę.

– Jak wy pad nie resz ka, gra my
w kar ty – mó wi je den.

– Jak wy pad nie orzeł, idzie my
na pi wo – do da je dru gi.

– A jak sta nie na sztorc?
– Trud no, pech to pech, wte dy za -

bie ra my się do ro bo ty...

l Przy cho dzi bu dow la niec do
maj stra:

– Pa nie maj strze ło pa ta mi się
zła ma ła!

– To się oprzyj o be to niar kę!

l Na bu do wie ro bot nik tasz czy
na ple cach dwa wor ki ce men tu.

Spo ty ka go szef i py ta:
– Nie le piej by ło by na tacz ce? 
– Mo że i le piej, ale kół ko tro chę

w ple cy gnie cie.

l Do pew ne go ka pi ta na stat ku,
bę dą ce go już pra wie na eme ry tu -
rze, do rwa ła się pew na dzien ni kar -
ka. Prze pro wa dza jąc z nim wy wiad,
za da ła py ta nie:

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

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

– To by ło za raz po ślu bie. Jak splu -
ną łem w do mu na dy wan.
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Pre zen tu je my dziś wiersz na de sła ny przez na szą czy tel nicz kę – Pa nią Da rię.
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!

Po je dy nek
Sa mot nio mo ja, któ rej nikt nie do strze ga,

sie dzisz we mnie i od we wnątrz mnie wy że rasz...
Twa moc pa trzy mo imi ocza mi a cier pie nie wo ła głu chy mi sło wa mi.

W otę pie niu i osa mot nie niu błą kam się sa ma...
cia ło jest sil ne ale du sza sko na na.

Nikt nie chce po znać te go co mnie bo li
więc od cho dzę i za ni kam po wo li...

DOW CI PY     DOW CI PY  Ką cik po etyc ki

CBOS: Polacy zadowoleni
ze swojego stanu zdrowia
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