
Od dnia 1 lip ca 2013 r. za -
czną obo wią zy wać no we
staw ki usta wo we go mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia brut -
to – wzra sta ono o 0,57 pro -
cent. Kwo ty mi ni mal nych
płac są ob li cza ne każ de go
ro ku: 1 stycz nia i 1 lip ca,
na pod sta wie śred nich pen -
sji CAO -Col lec tie ve ar be id -
so ve re en komst w Ho lan dii,
bez wy na gro dze nia za nad -
licz bo we go dzi ny pra cy. 

Wy so kość mi ni mal nej pła cy
brut to w Ho lan dii jest uza leż -
nio na od wie ku. Jest ona wy -
pła ca na w usta lo nym przez
pra co daw cę ter mi nie, np. co
mie siąc, ty dzień czy też raz
na 4 ty go dnie.

No we kwo ty wy na gro dze nia
mi ni mal ne go są wy szcze gól nio -
ne w ta be lach za miesz czo nych
na na stęp nej stro nie. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Kryzys w lecznictwie

Niemcy pokonani

Międzynarodowy
turniej piłkarski 
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Od lip ca wyż sze staw ki pła cy mi ni mal nej
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WTOREK, 18 czerwca 2013Temat numeru2

Od lip ca wyż sze staw ki pła cy mi ni mal nej
l Skle py: Pol ska pie kar nia

w Rij swijk ser decz nie za pra sza
do swo je go fir mo we go skle pu
przy ul. Scho ol stra at 18, 2282
RD Rij swijk. Po sia da my sze ro -
ki asor ty ment chle ba m. in.
tra dy cyj ny, żyt ni, ra zo wy, ce bu -
lo wy. Po za tym ofe ru je my
w sprze da ży in ne pod sta wo we
pol skie pro duk ty spo żyw cze.
Za pra sza my w pn/śr 12.00-
18.00, we wt/czw 11.00-
18.00, w pt. 10.00-18.00
i w so bo ty od 09.00-16.00.
SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY:)

l Usłu gi – re mon ty: Wi -
tam po trze bu ją pań stwo fir my
do ma lo wa nia do mu, biur, hal,
int. Pro wa dzę Fir mę już
od 2005 ma lo wa nie ścian, su -
fi tów, okien, drzwi, wsta wia -
niem szyb, wy kle ja nie włók -
nem szkla nym, sztu ko wa nie
ścian i su fi tów, wy kła da nie
pod łóg i in ne, wie. in fo.
0617389255 An drzej

l Skle py: PAR KIE TY, pod -
ło gi drew nia ne dę bo -
we – Den Ha ag!!! Kon ku ren -
cyj ne ce ny!!! Przed sta wia my
Pań stwu na sza fir mę PAR -
KIE TY. W 2005 ro ku ko rzy -
sta jąc z wie dzy i do świad cze -
nia wkro czy li śmy na ry nek
par kie ciar ski. Od te go mo -
men tu fir ma PAR KIE TY jest
uzna ną i ce nio ną mar ką
w bran ży par kie to wej na te -
re nie ca łe go kra ju. Fir ma
PAR KIE TY pro wa dzi dzia łal -
ność w za kre sie do radz twa
oraz sprze da ży pod łóg drew -
nia nych. Pra cow ni cy na szej
fir my to zgra ny, dy na micz ny
ze spół, po sia da ją cy wy so kie
kwa li fi ka cje, szko lą cy się
i nie ustan nie pod no szą cy
i uzu peł nia ją cy swą wie dzę.
Mi sja na szej fir my jest by cie
part ne rem dla na szych klien -
tów do star cza jąc im roz wią -
za nia naj wyż szej ja ko ści.
Od po cząt ku po wsta nia fir my
na sza wspól na dy wi za jest
tak pro wa dzić dzia łal ność,
aby mak sy mal nie za do wo lić
klien ta. W na szej ofer cie
znaj du ją sie par kie ty drew -
nia ne o na ste pu ja cych wy -
mia rach: (dlu gosc, sze ro -
kosc, gru bosc w cm) 186 x
22 x 1,4 cm – ce na 25 eu ro
(za metr kwa dra to wy), 190 x
18 x 1,4 cm – 21 eu ro
(za metr kwa dra to wy), 122 x
16 x 1 cm – 16 eu ro (za metr
kwa dra to wy). Wszyst kie par -
kie ty ma ja po kry cie de bo we
o gru bo sci 3 mm oraz wy -
kon czo ne sa po kry ciem olej -
nym „whi te – wash”. TYL KO
U NAS DO BRA JA KOS ZA NI -
SKA CE NE!!! Ad res fir my:
PAR KIE TY / IM MO VA TE BV.
Ijs sel 17, 2491 BW Den Ha -
ag, KVK NR: 50182595, Tel:
0629 18 39 49 – po pol sku,
0621 56 20 40 – po ho len -
der sku

l Skle py: Szy by prysz ni co -
we – ka bi ny – chrom – ni skie
ce ny! Den Ha ag. Ka bi na prysz -
ni co wa to ide al ne roz wią za nie
dla mniej szych ła zie nek, lecz
nie tyl ko. Ką piel z na try skiem
to świet ny spo sób na po ran ne
po bu dze nie oraz wie czor ne od -
prę że nie i usu nię cie ca ło dzien -
ne go zmę cze nia. W do bie dba -
nia o śro do wi sko na tu ral ne,
istot ną za le tą ką pie lo wej przy -
jem no ści pod prysz ni cem jest
znacz na oszczęd ność wo dy
oraz ener gii nie zbęd nej do jej
ogrza nia. Na sze szy by prysz ni -
co we to pro duk ty funk cjo nal -
ne, es te tycz ne, bez piecz ne
i pro ste w mon ta żu. Dzię ki za -
sto so wa niu sze re gu sys te mów
uszczel nia ją cych i ma sku ją -
cych użyt ko wa nie ka bin jest
przy jem ne, a ich utrzy ma nie
w czy sto ści bar dzo ła twe. Za -
pra sza my do za po zna nia się
z na szą ofer tą do ty czą cą ka bin
prysz ni co wych. Wy mia ry
w mm (sze ro kosc, wy so kosc)
*900x900x1950mm 8mm
szkło har to wa ne Si lver Chro -
me – ce na 250 eu ro,
*1200x900x1950mm 8mm
szklo har to wa ne Si lver Chro -
me – ce na 275 eu ro. Ad res fir -
my: PAR KIE TY / IM MO VA TE
BV. Ijs sel 17, 2491 BW Den
Ha ag. KVK NR: 50182595,
Tel: 0629 18 39 49 – po pol -
sku, in fo@par kie ty.nl,
www.par kie ty.nl

l Skle py: SO SNA POL SKI
SKLEP w LE IDEN Z A P R A S
Z A M Y!!! NO WE GO DZI NY
OTWAR CIA NA SZE GO POL -
SKIE GO SKLE PU SO SNA w LE -
IDEN: 10.00 – 20.00 od wtor -
ku do so bo ty, 12.00 – 20.00
w po nie dzia łek i w nie dzie lę.
U nas znaj dziesz pro duk ty bez
któ rych nie mo żesz się obejść
ży jąc w Ho lan dii:) POL SKIE
PIE CZY WO: chleb, chał ka,
pącz ki, droż dżów ki., PYSZ NE
POL SKIE SER NI KI, MA KOW -
CE... POL SKI NA BIAŁ: ma sło,
se ry, śmie ta na... POL SKIE
SŁO DY CZE: Pta sie Mlecz ko,
Mi chał ki... POL SKIE NA PO JE,
POL SKIE PRO DUK TY DLA
DZIE CI, POL SKIE GA ZE TY,
I wie le, wie le in nych pol skich
pro duk tów. Z A P R A S Z A M
Y!!! TRA FISZ NA PEW NO: Lam -
mer markt 102 w Le iden (du ży
par king) tel: 616 808  133.
Z NA MI KAŻ DE GO DNIA TYL -
KO PO POL SKU... Do łacz
do nas na Fa ce bo ok �

l Zdro wie i uro da: Ko -
sme ty ki Ha ar lem. Je że li
chcesz zo ba czyć no wy ka ta log
fir my Ori fla me, po szu ku jejsz
ra dy w do bo rze od po wied nich
ko sme ty ków. Za pra szam e -
-ma il ko wal czy ke dy ta_84
@o2.pl; gg 44908294

OGŁOSZENIA DROBNE

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Są one uza leż nio ne od ilo ści prze pra co wa -
nych go dzin. Je że li pra cow nik jest za trud nio -
ny na nie peł ny etat, wte dy pła ca mi ni mal -
na brut to jest oczy wi ście pro por cjo nal nie
mniej sza.

Przed sta wio ne w ta be lach kwo ty to pła ca
mi ni mal na brut to, bez po trą co ne go po dat ku
i skła dek spo łecz nych. Nie za wie ra ją rów nież
do dat ku urlo po we go

Jak wo bec te go ob li czyć mi ni mal ne wy -
na gro dze nie brut to? Wszyst kie skład ki

i po da tek są opła ca ne na pod sta wie mi ni -
mal nej pła cy brut to. To, co po zo sta nie
po wszyst kich po trą ce niach bę dzie wła -
śnie pła cą mi ni mal na net to. Za tem dwie
oso by za trud nio ne na tych sa mych wa run -
kach mo gą otrzy mać in ną pła cę net to.
Wy na gro dze nie net to nie jest okre ślo ne
żad ną usta wą. 

W Ni der lan dach nie ma usta wo wo okre -
ślo ne go wy mia ru cza su pra cy dla da ne go
za wo du. W prak ty ce jest to za zwy czaj 36,
38 lub 40 go dzin w ty go dniu. Nie ist nie ją
rów nież prze pi sy okre śla ją ce staw kę go dzi -

no wą. Jest to spo wo do wa ne tym, że każ dy
pra co daw ca sa mo dziel nie okre śla wy miar
cza su pra cy dla da ne go pra cow ni ka, dla te -
go też staw ka go dzi no wa mo że być róż na.  

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.ROZLICZSIE.PL

Je śli masz ja kieś py ta nia lub po trze bu -
jesz po mo cy w tym za kre sie pro si my
o wy sy ła nie e -ma ili na ad res 
re dak cja@go niec pol ski.pl 
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Czy Wi ki pe dia przy po mi -
na w czymś ki buc, kto nią
wła ści wie rzą dzi i kim są
oso by two rzą ce ha sła?
O taj ni kach naj więk sze go
pro jek tu two rzo ne go przez
lu dzi mó wi PAP ba dacz Wi -
ki pe dii i wi ki pe dy sta dr
hab. Da riusz Je miel niak
z war szaw skiej Aka de mii
Le ona Koź miń skie go. 

PAP: Czy Wi ki pe dia to naj -
więk szy pro jekt two rzo ny
przez wo lon ta riu szy?

DA RIUSZ JE MIEL NIAK, au tor
książ ki o Wi ki pe dii „Ży cie wir -
tu al nych dzi kich”: Z te go, co
wiem, to jest naj więk szy pro jekt
two rzo ny przez lu dzi w ogó le. Nie
ma in ne go dzie ła, któ re two rzy -
ła by więk sza licz ba osób.
Przed erą in ter ne tu zu peł nie nie -
moż li we by ło, by mi lio ny osób
two rzy ły to sa mo. Je że li za pięć -
set – ty siąc lat lu dzie się bę dą
za sta na wia li nad tym, co de fi -
nio wa ło na szą epo kę, to jest du -
ża szan sa, że Wi ki pe dia znaj dzie
się na waż nym miej scu ta kiej li -
sty. Ten pro jekt po ka zu je, że lu -
dzie po set kach lat zro zu mie li,
że wy mia na eko no micz na nie
jest je dy ną rze czą, któ ra się li czy.
Mi lio ny lu dzi, któ rzy się na wet
nie zna ją, chcą wspól nie ro bić
coś do bre go dla in nych.

PAP: Ile osób jest za an ga -
żo wa nych w two rze nie Wi ki -
pe dii?

D. J.: Trud no o ta kie sta ty sty -
ki, ale wie my, że Wi ki pe dię
w każ dym mie sią cu edy tu je kil -
ka set ty się cy lu dzi. Ci lu dzie jed -
nak przy cho dzą, od cho dzą, wy -
mie nia ją się. Pod sta wo wa ba -
za pol skiej spo łecz no ści to ok.
100 osób, któ re co dzien nie edy -
tu ją, są ak ty wi sta mi, uczest ni -
czą w gło so wa niach (np. nad tre -
ścią ha seł). Na an giel skiej Wi ki -
pe dii jest pa rę ty się cy osób za -
an ga żo wa nych. Je śli zaś po li czy -
my oso by, któ re edy tu ją raz w ty -
go dniu czy w mie sią cu, to idzie
to już w set ki ty się cy.

PAP: Czy Wi ki pe dia mo gła
się oka zać nie wy pa łem? I dla -
cze go się uda ła?

D. J.: Wła ści wie to cud, że Wi -
ki pe dia wy pa li ła. Wie le po dob -
nych pro jek tów – np. Nu pe dia
czy Ci ti zen dum – kom plet nie się
nie po wio dły. Ale jest coś spe cy -
ficz ne go w mo de lu Wi ki pe dii, co
po wo du je, że ona dzia ła. Wy da je
mi się, że po le ga to po pierw sze
na du żej de mo kra ty za cji – każ -
dy użyt kow nik ma ty le sa mo
do po wie dze nia, a po dru gie
na prze kro cze niu pew nej ma sy
kry tycz nej. Je że li użyt kow ni ków
nie by ło by wy star cza ją co du żo,
to po zy tyw ne aspek ty spo łecz -
no ścio we go cha rak te ru Wi ki pe -
dii, by się nie ujaw ni ły.

PAP: Chce Pan po wie dzieć,
że wów czas pro jekt mógł by
się nie udać?

D. J.: Je stem prze ko na ny, że
nie miał by naj mniej szej szan sy.
I cho dzi tu nie tyl ko o cha rak ter
spo łecz no ścio wy, ale o ega li ta -
ryzm po su nię ty do ab so lut nej
skraj no ści. Oso ba, któ ra jest no -
wi cju szem i edy tu je za le d wie

od mie sią ca, mo że – np. w dys -
ku sji nad ha słem – swo bod nie
skry ty ko wać oso bę, któ ra jest
od pa ru na stu lat li de rem pro jek -
tów, ma set ki ty się cy edy cji. Obie
te oso by są po dob nie re spek to -
wa ne.

PAP: Czy w każ dym kra ju
Wi ki pe dia dzia ła tak pręż nie
jak w Pol sce?

D. J.: W więk szo ści ję zy ków
ja kiś pro jekt Wi ki pe dii ist nie je,
ale po szcze gól ne kra je bar dzo
się mię dzy so bą róż nią. Na przy -
kład naj bar dziej roz wi nię tym
pro jek tem – z po nad 4 mln ha -
seł – jest an giel ska Wi ki pe dia.
Ale je śli prze li czyć licz bę ha seł
na licz bę osób, któ re się da nym
ję zy kiem po słu gu ją się ja ko ję -
zy kiem oj czy stym, naj le piej wy -
pa da Wi ki pe dia ho len der ska.
A za raz po Wi ki pe dii ho len der -
skiej jest Wi ki pe dia pol ska. An -
giel ska Wi ki pe dia jest w tak li -
czo nym ran kin gu do pie ro ósma
na świe cie.

PAP: A dla cze go aku rat Po -
la kom się uda ło?

D. J.: Trud no po wie dzieć. Je -
dy na rzecz, któ ra nas kul tu ro wo
wy róż nia to to, że pol scy wi ki pe -
dy ści są nie co bar dziej przy jaź ni
niż wi ki pe dy ści w kil ku in nych
pro jek tach. Jest w nich nie co
mniej agre sji.

PAP: Jak uda je się w Wi ki -
pe dii za cho wać obiek tyw -
ność?

D. J.: Weź my np. te mat „ho -
me opa tii”. To te mat kon tro wer -
syj ny, na uka mó wi co in ne go,
a teo rie pseu do nau ko we mó wią
co in ne go. Obo wiąz kiem Wi ki pe -
dii nie jest na pi sa nie tyl ko z jed -
ne go punk tu wi dze nia. Trze ba
na pi sać o róż nych opi niach
na ten te mat, da jąc oczy wi ście
prio ry tet sta no wi sku na uko we -
mu. Tak więc ce lem Wi ki pe dii
nie jest usta le nie, ja ka jest praw -
da, ale mak sy mal nie wier ne od -
zwier cie dle nie te go, co wia ry god -
ne źró dła na ten te mat mó wią.

PAP: Czy za wsze się da je
za cho wać obiek tyw ność?

D. J.: W dłu gim okre sie za -
wsze się da je. Ale, jak po wie -
dział John Key nes, w dłu gim
okre sie wszy scy bę dzie my mar -
twi. Zde cy do wa nie trud niej za -
cho wać obiek tyw ność w krót -
kim okre sie. W Wi ki pe dii mo że
być tak, że jed na stro na, któ ra
jest bar dziej zde ter mi no wa -
na i ma czas, mo że ha sło prze -

chy lić na swo ją stro nę. Spo łecz -
ne me cha ni zmy Wi ki pe dii po wo -
du ją jed nak, że im bar dziej ktoś
zmie nia ha sło w jed ną stro nę,
tym bar dziej dru ga stro na się an -
ga żu je. W związ ku z tym ha sła,
któ re są kon tro wer syj ne, ale po -
pu lar ne, zwy kle bę dą do brze do -
pra co wa ne. Naj go rzej z ko lei są
do pra co wa ne ha sła, na któ rych
ni ko mu nie za le ży – o ma ło zna -
nych po sta ciach, ma ło istot nych
spra wach. Wte dy szan sa, że ha -
sło jest sła bo do pra co wa ne, jest
bar dzo wy so ka.

PAP: Kto ma w Wi ki pe dii
wła dzę?

D. J.: W Wi ki pe dii jest ona
bar dzo roz pro szo na. Ta wła dza

się prze nio -
sła z grup

na struk tu ry
i pro ce du ry. Wła dza

opie ra się na si le pro ce dur. To
cha rak te ry stycz ne dla nie któ -
rych or ga ni za cji biu ro kra tycz -
nych. Bo kto ma wła dzę
w McDo nal dzie? Ten, kto pi sze
pro ce du ry pra cy, a nie ten, kto
jest sze fem re stau ra cji czy na -
wet jest sze fem za rzą du. Dział,
któ ry pro jek tu je pro ce du ry re al -
nie wpły wa na rze czy wi stość. Po -
dob nie jest na Wi ki pe dii. Naj -
więk szą wła dzę, w mo im od czu -
ciu, ma ją pro ce du ry. Ta ki mi pro -
ce du ra mi są np. usta le nia
stwier dza ją ce, czy da na in for -
ma cja jest en cy klo pe dycz na.
A zmia na pro ce dur jest trud -
na – trze ba wy pra co wać kon -
sen sus i prze ko nać do sie bie
4/5 dys ku tu ją cych.

PAP: Czy moż na ja koś na -
zwać „ustrój”, któ ry pa nu je
na Wi ki pe dii?

D. J.: Klu czo we jest to, że Wi -
ki pe dia jest mie szan ką or ga ni -
za cji skraj nie par ty cy pa cyj nych,
ta kich jak ki bu ce czy ko ope ra ty -
wy, i jed no cze śnie or ga ni za cją
skraj nie biu ro kra tycz ną, jak cho -
ciaż by urzę dy czy kor po ra cje.
Z jed nej stro ny śro do wi sko wi ki -
pe dy stów jest bar dzo cha otycz -
ne, bar dzo par ty cy pa cyj ne, nie
ma w nim hie rar chii, a jed no cze -
śnie bar dzo po le ga ją ce na pro -
ce du rach re ali za cji i na wszel kie -
go ro dza ju for ma li zmach. My ślę,
że na zwa nie te go ustro ju anar -
cho biu ro kra tycz nym dość do -
brze od zwier cie dla cha rak ter te -
go pro jek tu.

PAP: Wi ki pe dię mo gą two -
rzyć wszy scy. Ale czy moż -
na ja koś scha rak te ry zo wać
oso by, któ re naj bar dziej się
an ga żu ją w jej two rze nie?

D. J.: Z da nych sta ty stycz -
nych wie my, że w two rze nie Wi -
ki pe dii an ga żu ją się znacz nie
czę ściej męż czyź ni (80 proc.)
niż ko bie ty (za le d wie 20 proc).
To jest swo ją dro gą du ży pro -
blem. Tak du ża nie rów ność płci
po wo du je, że ha sła na tym cier -
pią – np. rza dziej opi sy wa ne są
ko bie ty, któ re od no szą suk ces
niż męż czyź ni. 

‹ ‹ ‹

Jemielniak: Wikipedia to największy
projekt tworzony przez ludzi

FOT. STOCK. XCHNG / ILKER.

FOT. STOCK. XCHNG 
/ BARTEK AMBROZIK

FOT. STOCK. XCHNG / GERARD79



‹ ‹ ‹ W ha słach czę ściej wy -
stę pu je też tzw. mę ski punkt wi -
dze nia. Fun da cja Wi ki me dia
pró bu je od ja kie goś cza su z tym
wal czyć. Po za tym lu dzie, któ rzy
edy tu ją Wi ki pe dię ma ją wol ny
czas, ma ją do stęp do in ter ne tu,
do źró deł, umie ją z nich ko rzy -
stać. To prze chył na rzecz z wyż -
szym wy kształ ce niem i lu dzi
z kul tu ry glo bal nej pół no -
cy – z kra jów roz wi nię tych. A to
nie od zwier cie dla peł ne go ob ra -
zu sy tu acji. Trze ba dbać o to, by
wśród edy to rów by ła rów no wa ga
na róż nych po zio mach.

PAP: Jak by pan oce nił wia -
ry god ność Wi ki pe dii?

D. J.: Są na ten te mat ba da -
nia na uko we, któ re po rów nu ją
Wi ki pe dię do pro jek tów ko mer -
cyj nych. W 2005 r. w „Na tu re”
opu bli ko wa no pra cę, któ ra po -
ka za ła, że Wi ki pe dia jest sta ty -
stycz nie rów nie wia ry god na, jak
Bri tan ni ca. Ale od te go cza su to
się ko lo sal nie zmie ni ło na rzecz
Wi ki pe dii – dziś jest już ona 50
ra zy więk sza pod wzglę dem licz -
by słów od Bri tan ni ki. Po pra wi ła
się też ja kość Wi ki pe dii. Jed nak

pew ną wa dą w po rów na niu
z pro jek ta mi ko mer cyj ny mi jest
to, że Wi ki pe dia jest... mniej zro -
zu mia le na pi sa na. Ale
pod wzglę dem ja ko ści in for ma -
cji – nie ma dys ku sji. Trze ba jed -
nak pa mię tać, że róż ne pro jek ty
ma ją róż ną ja kość. An giel ska
Wi ki pe dia jest – śred nio rzecz
bio rąc – na po zio mie ab so lut nie
pro fe sjo nal nym, a pol skiej Wi ki -
pe dii do te go po zio mu jesz cze
tro chę bra ku je. W ha słach zda -
rza ją się oczy wi ście błę dy. Ale
im ha sła są waż niej sze, tym
więk sza szan sa, że są na pi sa ne
po praw nie.

PAP: Czy mo że być tak, że
Wi ki pe dia upad nie?

D. J.: To, że dzia ła, trak tu -
je my ja ko coś oczy wi ste go.
Ale gdy by nie mia ła środ ków
na dzia ła nie, praw do po dob -
nie mu sia ła by się za sta no -
wić nad za mknię ciem. Fun -
da cja Wi ki me dia co ro ku
zbie ra pie nią dze na ser we ry.
Je śli środ ków nie do sta nie,
pro jekt nie mo że ist nieć.
Na szczę ście lu dzie zda ją so -
bie spra wę, że Wi ki pe dia jest
ogrom ną war to ścią i środ ki
da ją.

PAP: A o ko mer cja li za cji
Wi ki pe dii nie ma mo wy?

D. J.: Ko mer cja li za cja jest
wy klu czo na. Ni gdy na Wi ki -
pe dii nie bę dzie re klam. Te -
go mo że my być pew ni. Je że -
li nie bę dzie środ ków
na utrzy ma nie Wi ki pe dii, to
zo sta nie ona za mknię ta, ale
na pew no nie zo sta ną wpro -
wa dzo ne re kla my.

ROZ MA WIA ŁA LU DWI KA TO MA LA

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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FOT. STOCK. XCHNG / SANJA GJENERO

FOT. STOCK. XCHNG 
/ ROBERT PROKSA

DA RIUSZ JE MIEL NIAK (ur.
1975 r.) – pol ski teo re tyk za -
rzą dza nia, spe cja li zu ją cy się
w za rzą dza niu wy so ki mi
tech no lo gia mi, pro fe sor nad -
zwy czaj ny w Aka de mii Le ona
Koź miń skie go w War sza wie,
kie row nik Ka te dry Za rzą dza -
nia Mię dzy na ro do we go oraz
cen trum ba daw cze go CROW
(Cen ter for Re se arch on Or -
ga ni za tions and Work pla ces)
(za Wi ki pe dią).



Od po wied ni ki pol skich ma -
tur, pi sa ne przez uczniów
mu zuł mań skiej szko ły śred -
niej Ibn Chal dun w Rot ter da -
mie zo sta ły pod da ne kon tro li
In spek to ra tu Edu ka cji. 

Do me diów zo sta ła bo wiem
prze ka za na in for ma cja, iż dwój -
ka uczniów zo sta ła za trzy ma -
na pod za rzu tem wy kra dze nia

kart eg za mi na cyj nych mię dzy in -
ny mi z ję zy ka fran cu skie go. 

Kon tro la spraw dzi, czy wy ni ki
uczniów bę dą się róż ni ły zna czą -
co od śred niej kra jo wej oraz czy
zo sta ną one unie waż nio ne.
Na ra zie brak do dat ko wych in -
for ma cji w tej spra wie. Wy ni ki
fe ral nych eg za mi nów zo sta ną
ogło szo ne w nad cho dzą cym ty -
go dniu.

BIAN KA AVI DAN
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Egzaminy
na cenzurowanym

FOT. STOCK. XCHNG / HER MAN BRINK MAN

Wraz z pod nie sie niem się
kosz tów tzw. eigen ri si co
(wła sne ry zy ko)
w ubez pie cze -
niach na te re nie
H o  l a n  d i i
z a  o b  s e r  -
w o  w a  n o
jed no cze -
sny spa -
dek licz by pa cjen tów
kon ty nu ują cych le cze -
nie. 

Zmia ny w prze pi sach
we szły w ży cie 1. stycz nia
br. Do te go kry zys go spo -
dar czy na dal jest od czu wal -
ny, co w su mie po wo du je, iż
pa cjen ci re zy gnu ją z kon ty -
nu acji już roz po czę te go le cze -
nia – re ha bi li ta cji, te ra pii, nie re -
ali zu ją re cept, nie wy ko nu ją ba -
dan okre so wych. Sy gna ły ta kie
do szły do śro do wisk le kar skich
nie tyl ko z uboż szej czę ści spo łe -
czeń stwa, ale z ca łe go kra ju. 

Le ka rze optu ją za wpro wa dze -

niem na ry nek tań -
szych od po wied ni -
ków le karstw.

BIAN KA AVI DAN

Kryzys
w lecznictwie

W roz gryw kach Mi strzostw
Eu ro py w pił ce noż nej do lat
21 re pre zen ta cja „po ma rań -
czo wych” wy gra ła z dru ży ną
Nie miec w sto sun ku 3 do 2. 

Spo tka nie by ło bar dzo emo -
cjo nu ją ce i je go lo sy wa ży ły się
do ostat niej mi nu ty, gdy gol
strze lo ny przez mło de go
za wod ni ka Le -

roy'a Fer dał zwy cię stwo gra -
czom oran je. Ogól na po sta wa
pił ka rzy da je na dzie ję, iż już
w nie da le kiej przy szło ści to oni
dyk to wać bę dą wa run ki gry
w li dze se nior skiej.

Po me czu z Niem ca mi Ho len -
drzy sta li się fa wo ry ta mi do zwy -
cię stwa w tur nie ju.

BIAN KA AVI DAN

Niemcy
pokonani

FOT. STOCK. XCHNG / RO BERT PROK SA

FOT. STOCK. XCHNG 
/ DI MA V



7Reklama



WTOREK, 18 czerwca 2013Nasza Holandia8

Reklama

W nie dzie lę 9 czerw ca w Was se na -
ar od był się mię dzy na ro do wy tur niej
pił kar ski. W tur nie ju uczest ni czy ło
12 dru żyn z Pol ski, Wę gier, Ho lan -
dii, Chor wa cji, Czech i Sło wa cji. 

Ośmio oso bo we ze spo ły (sied miu
gra czy i bram karz) roz gry wa ły me cze

na po łów ko wych bo iskach. Emo cji
nie bra ko wa ło. Za cię to ści ry wa li za cji
mógł by im po zaz dro ścić nie je den
pol ski klub pierw szo li go wy. Spo tka -
nia by ły sę dzio wa ne przez pro fe sjo -
nal nych sę dziów ho len der skich
czwar tej li gi. Dru ży ny mia ły swo je na -
zwy jak OT TO i Bia łe Or ły oraz by ły
ubra ne w na ro do we bar wy. Pol skie

w bia ło czer wo ne i czer wo ne, a ho len -
der skie oczy wi ście – oran je. 

Ki bi ce, głów nie ro dzi ny gra ją cych,
mo gli mi le spę dzić czas za ja da jąc się
pol ski mi gril lo wa ny mi kieł ba ska mi i po -
pi ja jąc ho len der skie pi wo. Moż na by ło
tak że spró bo wać wę gier skie go bo gra -
czu i gril lo wa nych spe cja łów chor wac -
kich. Czas przerw uprzy jem niał sak so fo -

ni sta gra ją cy jaz zo we stan dar dy. Nie za -
po mnia no też o naj młod szych, dla któ -
rych przy go to wa no na dmu cha ny pa łac
i in ne atrak cje. 

O ca łość za dba li or ga ni za to rzy: Sto -
wa rzy sze nie Przęd się bior ców Pol sko -Ni -
der ladz kich (VPNO) i Wę gier ska Sieć
Biz ne so wa (HBN). Tur niej roz gry wa ny
był na bo iskach po ło żo nych wśród nad -

mor skich la sów, a go ści ny udzie li ło
nam Ka to lic kie To wa rzy stwo Spor to we
Gra ag Wil lem II. Na pew no wszy scy
uczest ni cy i go ście bę dą mi le wspo mi -
nać tę im pre zę aż do na stęp ne go ro ku,
kie dy to spo tka my się zno wu na bo -
iskach w Was se na ar. 

TEKST/FOT. TO MASZ RA DZI WIŁŁ

Międzynarodowy turniej piłkarski – Wassenaar 2013



Już w sierp niu w Ho lan dii
szko ły pod sta wo we cze ka
wiel ka re wo lu cja. Cał ko wi tą
no wo ścią ma ją być bo wiem
pla ców ki, w któ rych dzie ci
sa mo dziel nie ma ją wy bie rać
so bie, ja kich przed mio tów
ze chcą się uczyć oraz kie dy. 

Już czte ro lat ki ma ją otrzy mać
Ipa dy oraz po dej mo wać de cy zje
od no śnie wła snej edu ka cji. Na -
uczy cie le pro wa dzą cy bę dą je dy -
nie do rad ca mi, kla sycz ny mo del
wy kła dów lek cyj nych we wspo -
mnia nych pla ców kach nie bę -
dzie wpro wa dzo ny.

Za ca łość pro jek tu od po wie -
dzial ny jest Mau ri ce de Hond i je -
go Fun da cja Edu ka cji dla No wej

Ery. Na te re nie kra ju ma po wstać
11 ta kich szkół. We dług ho len der -
skiej pra sy te go ty pu pod sta wów -
ki zo sta ną otwar te m. in. w Am -
ster da mie, Bre dzie, Al me re, Am -
ste lve en, Ma astricht i Em men.

Po my sło daw ca pro jek tu wy ja -
śnia, iż ta ka edu ka cja kil ku lat -
ków ma na ce lu zwięk sze nie
szan sy na sa mo dziel ne wy cho -
wa nie ma lu cha.

Więk szość spo śród opcji po li -
tycz nych po pie ra po mysł na in -
no wa cyj ną edu ka cję. Sprze ciw
wo bec no wo ści zgło si li je dy nie
par la men ta rzy ści z Par tii Wol -
no ści Ge er ta Wil der sa, któ rzy
oba wia ją się, że ucznio wie pad -
ną ofia rą edu ka cyj ne go eks pe -
ry men tu.

BIAN KA AVI DAN
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Ogrom ne kon tro wer sje i spo -
łecz ne obu rze nie wy wo ła ła
kam pa nia pro mo cyj na kon -
cer nu pi wo war skie go
Grolsch, ja ka trwa obec nie
w Ho lan dii. 

Spra wa ty czy się głów nej
atrak cji bro wa ru, któ rą jest moż -
li wość otrzy ma nia vo -
ucher'u na dar mo we pi wo,
przy za ku pie pierw szej bu tel ki
lub pusz ki trun ku (we dług za sa -
dy – kup jed no, dru gie do sta -
niesz gra tis). 

We dług or ga ni za cji Ho re ca
Ne der land, bę dą cej nad zor cą
dzia łal no ści tu ry stycz nej i ga -
stro no micz nej w Ho lan dii, ak cja

Grol scha jest sprzecz na z ogól ną
po li ty ką do ty czą ca spo ży cia al -
ko ho lu wśród mło dzie ży. 

Tak że spo ro wła ści cie li pu bów
i lo ka li ga stro no micz nych, któ rzy
są zo bo wią za ni umo wa mi z kon -
cer nem stoi przed dy le ma tem,
jak po dejść do spra wy. Nie ma ją
bo wiem obo wiąz ku brać udzia łu
w pro mo cji, jed nak wy wie ra -
na jest na nich pre sja ze stro ny
bro wa ru Grolsch. Me dia po da ją,
iż gi gant bro war ni czy przy go to -
wał ok. 10 mi lio nów vo uche rów
przy jed no cze snym bra ku li mi to -
wa nia dar mo wych piw na jed ną
oso bę.

BIAN KA AVI DAN

Podwójne z pianką

FOT. STOCK. XCHNG / MA CIEK PELC

l PRA COW NIK MA GA ZY -
NU w Ede. Obo wiąz ki: pa ko wa -
nie, ska no wa nie, przy go to wy -
wa nie i zbie ra nie za mó wień,
ob słu ga wóz ka EPT. Wy ma ga -
nia: dys po zy cyj ność do pra cy
na mi ni mum 3 mie się ce, 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 Ble rick. Obo wiąz ki: 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, roz la du nek
kon te ne row. Wy ma ga nia: dys -
po zy cyj ność do pra cy na mi ni -
mum 3 mie sia ce, 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 OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO wy so kie go skła do -
wa nia. Opis sta no wi ska: Zbie -
ra nie za mó wień w ma ga zy -
nach z ar ty ku ła mi spo żyw czy -
mi i prze my sło wy mi. Za ła du -
nek i roz ła du nek to wa rów. Pra -

ca na: aku mu la to ro wych czo ło -
wych wóz kach wi dło wych oraz
na aku mu la to ro wych wóz kach
wi dło wym wy so kie go skła do -
wa nia. Wy ma ga nia: Ho len der -
ski cer ty fi kat na wóz ki wi dło -
we, śred nia/do bra zna jo mość
ję zy ka an giel skie go lub nie -
miec kie go, do świad cze nie
w pra cy na wóz ku wi dło wym
wy mie nio nym w opi sie sta no -
wi ska, dys po zy cyj ność na dłu gi
okres cza su. Ofe ru je my: Trans -
port z Pol ski do Ho lan dii oraz
z miej sca za kwa te ro wa nia
do za kła du pra cy, Za kwa te ro -
wa nie, Ob słu gę ka dro wo – ad -
mi ni stra cyj ną. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o prze sła nie
CV wraz z re fe ren cja mi, ska -

nem upraw nień i klau zu lą
o prze twa rza niu da nych oso bo -
wych na ad res: pra ca@sba eu -
ro.pl z do pi skiem „Wó zek ho -
len der ski”.

l Pra ca -szu kam: SZU KAM
PRA CY MO ZE BYC BEZ UMO -
WY. MO GE SPRZA TAC, PO MA -
GAC NA BU DO WIE. UMIEM DU -
ZO ZE CZY. SPA WA LEM, PRA CO -
WA LEM NA MYJ NIACH. da -
11@hot ma il.nl

l Pra ca -szu kam: IK ZO EK
BA AN Ik werk kan ik opru imen,
hel pen kan we rken zon der con -
tract. Ik KAN VE EL DO EN. da -
11@hot ma il.nl

PRACA

No wo ści w ho len der skim szkol nic twie

FOT. STOCK. XCHNG / CIN NA 64
FOT. STOCK. XCHNG 

/ BRA NO HU DAK
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Sta że za wo do we, na gro dy
i sty pen dia, spe cjal ne pro -
gra my dla mło dych i miesz -
ka nia – to po my sły władz
nie któ rych miast Pol ski
na za trzy ma nie u sie bie
ab sol wen tów uczel ni. 

Na sta że za wo do we w fir -
mach, tak że za gra nicz nych, mo -
gą li czyć mło dzi lu dzie np.
w Gdań sku. Po raz dzie sią ty or -
ga ni zo wa na jest tam ak cja „Wa -
ka cyj ny staż”.

Mi chał Pio trow ski z tam tej -
sze go urzę du mia sta po in for mo -
wał, że w tym ro ku 67 firm i in -
sty tu cji za de kla ro wa ło łącz nie
221 miejsc sta żo wych, m. in.
w ban ku, ho te lach, stocz niach,
urzę dzie miej skim, przed szko lu
oraz w Gru pie Lo tos i Mię dzy na -
ro do wych Tar gach Gdań skich.
Po nad to 25 stu den tów gdań -
skich uczel ni otrzy ma ło staż

w In diach, w jed nej z czo ło wych
hin du skich firm in for ma tycz -
nych, w Zen Sar, któ ra w Gdań -
sku roz wi ja swo je cen trum ba -
daw czo –roz wo jo we.

Na to miast So pot, ze wzglę du
na co raz więk szy od se tek star -
szych miesz kań ców, bu du je
miesz ka nia ko mu nal ne dla
mło dych mał żeństw. Do użyt ku
od da no już 60 miesz kań,
a w tym ro ku za po wie dzia no
bu do wę ko lej nych 50. Wła dze
mia sta tłu ma czą, że po ma ga ją
mło dym ro dzi nom na star cie,
tak aby mo gły po zo stać w So -
po cie.

Sze ro ki wa chlarz moż li wo ści
za rów no ab sol wen tom uczel ni,
jak i ma tu rzy stom ofe ru je Po -
znań. W ub. ro ku na pro mo cję
mia sta wśród ma tu rzy stów i stu -
den tów wy da no tam 2,5 mln zł.
Dla naj lep szych ma tu rzy -
stów – lau re atów olim piad
przed mio to wych mia sto przy -
zna je sty pen dia w wy so ko ści ty -

sią ca zło tych, wy pła ca ne przez
ca ły rok aka de mic ki.

Mia sto wspie ra też naj lep -
szych mło dych na ukow ców
w kon kur sie na wy róż nia ją ce się
pra ce dok tor skie i ma gi ster skie;
lau re aci tych kon kur sów mo gą
od po wied nio do stać 6 lub 3 tys.
zło tych. Każ de go ro ku są przy -
zna wa ne na gro dy ar ty stycz ne
i na uko we, sty pen dia dla mło -
dych twór ców i ba da czy. Mia sto
or ga ni zu je sta że stu denc kie
w urzę dzie i wspie ra fi nan so wo
sta że pra cow ni ków na uko wych
w przed się bior stwach.

Rów nież Łódź ma bo ga tą
ofer tę, ma ją cą za chę cić mło -
dych lu dzi do zwią za nia swo jej
przy szło ści z tym mia stem.
Od wie lu lat trwa tam pro gram
„Mło dzi w Ło dzi” re ali zo wa ny
przez Biu ro Roz wo ju Przed się -
bior czo ści i Miejsc Pra cy Urzę du
Mia sta Ło dzi przy współ pra cy
z pra wie 70 fir ma mi oraz trze ma
naj więk szy mi uczel nia mi pu -

blicz ny mi. W ra mach pro gra -
mu uru cho mio no por tal
prak tyk i sta ży, re ali zo wa ne
są bez płat ne szko le nia, sta że
wa ka cyj ne czy kon kurs dla
mło dych przed się bior ców
na naj lep szy biz ne splan. Re -
ali zo wa ny jest tak że uni ka to -
wy w ska li kra ju pro gram sty -
pen dial ny. Fir my fun du ją sty -
pen dia na kie run kach, któ -
rych ab sol wen ci są naj bar -
dziej po szu ki wa ni przez pra -
co daw ców, do fi nan so wu ją
aka de mi ki, a tak że do dat ko -
we lek to ra ty ję zy ków ob cych.
Tak że ma gi strat fun du je sty -
pen dia na uko we dla stu den -
tów oraz dok to ran tów łódz -
kich uczel ni. Od te go ro ku
zdol ni stu den ci mo gą za -
miesz kać w na le żą cych
do mia sta lo ka lach w cen -
trum Ło dzi – na pre fe ren cyj -
nych wa run kach.

Swo ich stu den tów chcą
za trzy mać w mie ście tak że
łódz kie uczel nie. Po li tech ni -
ka Łódz ka współ pra cu je
z wie lo ma fir ma mi z Ło dzi
i re gio nu. Jej stu den ci od by -
wa ją w nich prak ty ki i sta że,
a póź niej czę sto wią żą się
z ni mi na sta łe. Te mu sa me -
mu ce lo wi słu żą pra ce dy plo -
mo we pi sa ne na „za mó wie -
nie” z prze my słu oraz pro jek -
ty przy cho dzą ce z firm roz -
wią zy wa ne przez stu denc kie
ze spo ły. Po li tech ni ka Łódz ka
na ma wia wła dze mia sta
do in we sto wa nia w no we
tech no lo gie, a Uni wer sy tet
Łódz ki od 2012 r. wpro wa dził
sty pen dia dla olim pij czy ków,
któ rzy roz pocz ną stu dia
na tej uczel ni.

Kra ków za chę ca mło dych lu -
dzi do stu dio wa nia w swo ich
uczel niach po przez kam pa nię
pro mo cyj ną „Kra ków to stan
umy słu”, w któ rej uczest ni czą:
uczą cy się tam sko czek nar ciar -
ski Ma ciej Kot, Miss Pol ski 2012
Ka ta rzy na Krze szow ska i zdo -
byw ca zło te go me da lu w za wo -
dach Ro bot Chal len ge Mi chał
Gaz da.

Ob co kra jow cy stu diu ją cy
w Kra ko wie mo gą li czyć na spe -
cjal ną kar tę ra ba to wą, dzię ki
któ rej otrzy mu ją zniż ki w ki nach,
re stau ra cjach, klu bach i te -
atrach. Kar ta to ko lej na za chę ta
dla ob co kra jow ców w ra mach
re ali zo wa ne go od 2008 r. pro -
gra mu „Stu dy in Kra kow”. Ma on
na ce lu prze ko na nie ob co kra -
jow ców, że war to uczyć się
w Kra ko wie.

Wła dze Lu bli na chcą za trzy -
mać ab sol wen tów wyż szych
uczel ni przede wszyst kim po -
przez in we sty cje, któ re ma ją
spra wić, że bę dzie wię cej miejsc
pra cy i po pra wi się ja kość ży cia
w mie ście. War tość in we sty cji, fi -
nan so wa nych głów nie ze środ -
ków eu ro pej skich, w la tach
2011-2014 ma się gnąć 2 mld
zł. Bli sko jed na czwar ta miesz -
kań ców Lu bli na to stu den ci, wyż -
sze uczel nie opusz cza tu co rocz -
nie oko ło 20 tys. ab sol wen tów.

Ru szył tam pro jekt „Start -up
Lu blin”, któ re go ce lem jest za -
chę ca nie ab sol wen tów do za kła -
da nia wła snych firm. 10 naj lep -
szych po my słów na biz nes, zgło -

szo nych przez mło dych lu dzi, ma
otrzy mać wspar cie naj więk -
szych firm z re gio nu.

W urzę dzie miej skim uru cho -
mio ny zo stał bez płat ny punkt
kon sul ta cyj ny dla po cząt ku ją -
cych przed się bior ców. Staw ki
wy naj mu po wierzch ni biu ro wych
w Lu bli nie są niż sze o oko ło 30-
40 proc. niż w War sza wie, dla te -
go Lu blin mo że być atrak cyj nym
miej scem na pro wa dze nia usług
w za kre sie call cen ters, cen trów
księ go wo -roz li cze nio wych oraz
IT – uwa ża pre zy dent Lu bli -
na Krzysz tof Żuk.

Z ko lei we Wro cła wiu zna le -
zie nie pra cy ab sol wen tom uczel -
ni ma ją uła twić kur sy z za kre su
pra cy w in ter dy scy pli nar nych ze -
spo łach, prak tycz nej zna jo mo ści
ję zy ka ob ce go czy twór cze go
roz wią zy wa nia pro ble mów, ja kie
mo że na po tkać przy szły pra cow -
nik. Mia sto fun du je rów nież sty -
pen dia dla dok to ran tów róż nych
dzie dzin na uki i wspie ra fi nan so -
wo wro cław skich stu den tów
uczą cych się za gra ni cą.

W Byd gosz czy po sta wio no
na zwięk sze nie licz by miejsc
w żłob kach. Od po cząt ku 2011 r.
licz ba ta wzro sła z po nad 600
do po nad 900. W br. roz po czę to
dwu let ni pro gram „Wy cho dzi my
z dom ku – do żłob ka i do pra cy”,
dzię ki któ re mu po wsta ną 104
miej sca w żłob kach dla dzie ci ro -
dzi ców, któ rzy po wra ca ją do pra -
cy po prze rwie zwią za nej z wy -
cho wy wa niem dzie ci. Co ro ku or -
ga ni zo wa ny jest tam kon kurs

na naj lep szą pra cę in ży nier ską,
li cen cjac ką, ma gi ster ską i dok -
tor ską zwią za ną z Byd gosz czą.
Z oka zji uro dzin mia sta przy zna -
wa ne są m. in. na gro dy dla mło -
dych ar ty stów i na ukow ców oraz
wy róż nia ją cych się stu den tów.
Mia sto fun du je też ca ło rocz ne
sty pen dia dla spor tow ców miej -
sco wych klu bów, przede wszyst -
kim ju nio rów.

Na prze ciw mło dym ro dzi com
wy szły też wła dze Rze szo wa, za -
bez pie cza jąc w przed szko lach 6
go dzin bez płat nej opie ki dla ma -
lu chów. Na uczel niach i w szko -
łach śred nich po wsta ją nie ty po -
we kie run ki czy no we przed mio -
ty, na któ rych ab sol wen tów jest
za po trze bo wa nie w tu tej szych
za kła dach pra cy. Np. ob rób ka
skra wa niem – za po trze bo wa nie
na 500-600 ta kich pra cow ni -
ków zgło si ła za kil ka lat rze szow -
ska WSK.

Na to miast wła dze Czę sto cho -
wy wpro wa dzi ły zwol nie nie z po -
dat ku od nie ru cho mo ści dla
tych, któ rzy bu du ją lub roz bu do -
wu ją za kła dy, two rzą no we miej -
sca pra cy, wpro wa dza ją no we
tech no lo gie. Te dzia ła nia ma ją
za chę cić mło dych do stu dio wa -
nia w tym mie ście lub wią za nia
z tym mia stem swo jej za wo do -
wej i ży cio wej przy szło ści. Czę -
sto cho wa przy zna je też sty pen -
dia np. dla mło dych ar ty stów.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Miasta oferują przywileje, by
zatrzymać absolwentów uczelni
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U dzie ci wy cho wu ją cych się
w ro dzi nach dwu ję zycz nych
roz wój ję zy ko wy prze bie ga
ina czej niż u dzie ci jed no ję -
zycz nych. Dla te go u tych
pierw szych szcze gól nie trud -
no jest wy kryć spe cy ficz ne
za bu rze nia ję zy ko we (SLI),
któ re do ty ka ją ok. 7 proc.
wszyst kich dzie ci na świe cie,
a czę sto po wo du ją po waż ne
kło po ty w szko le – oce nia ją
na ukow cy. 

O tym, że ist nie je po trze ba po -
głę bio nych ba dań nad spo so ba -
mi dia gno zy SLI w kon tek ście
wie lo ję zycz no ści mó wi li pod czas
mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
na uko wej, któ ra pod ko niec ma -
ja od by ła się na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim.

Na tzw. Spe cy ficz ne Za bu rze -
nie Ję zy ko we (ang. Spe ci fic Lan -
gu age Im pa ir ment – SLI) cier pi
oko ło 6-7 proc. dzie ci na świe -
cie – za rów no jed no -, jak i dwu -
ję zycz nych. Tyl ko w Pol sce SLI

do ty ka naj praw do po dob niej
oko ło 300 tys. jed no ję zycz nych
uczniów szkół pod sta wo wych,
ale cią gle nie ma moż li wo ści
prze pro wa dza nia peł nej dia gno -
zy tych dzie ci. Po dob nie sy tu acja
wy glą da w od nie sie niu do dwu -
ję zycz nych dzie ci z tym za bu rze -
niem.

Dzie ci z SLI, któ re roz wi ja ją
się pra wi dło wo w sfe rze po za -
wer bal nej, ma ją pro ble my z mo -
wą i ko mu ni ka cją, np. nie po tra -
fią bu do wać po praw nych zdań
zło żo nych, a w star szym wie -
ku – nie kon stru ują po praw nych
wy po wie dzi.

Jak za zna cza ją or ga ni za tor ki
kra kow skiej kon fe ren cji, dr Ewa
Ha man z Wy dział Psy cho lo gii
Uni wer sy te tu War szaw skie go
oraz dr Zo fia Wod niec ka Z In sty -
tu tu Psy cho lo gii UJ, je śli SLI nie
zo sta nie od po wied nio wcze śnie
wy kry te, to dziec ko bę dzie na ra -
żo ne na przy kład na szkol ne nie -
po wo dze nia. Na to miast po sta -
wie nie w po rę wła ści wej dia gno -
zy da je szan sę na zmniej sze nie
nie ko rzyst ne go wpły wu te go za -
bu rze nia na roz wój dziec ka.

Szcze gól nie skom pli ko wa ne
jest stwier dze nie SLI u dzie ci
dwu ję zycz nych. Jest to zwią za ne
z tym, że roz wój ję zy ko wy dziec -
ka przy swa ja ją ce go dwa ję zy ki
(czy to w ro dzi nie mie sza nej, czy
na emi gra cji) mo że przy po mi -

nać pod pew ny mi wzglę da mi
ob ja wy ty po we dla SLI. Naj czę -
ściej jed nak nie jest to kwe stia
fak tycz ne go za bu rze nia, ale ty -
po we go roz wo ju od mien ne go
od roz wo ju dzie ci jed no ję zycz -
nych. Mo że się wszak że zda rzyć,

że oto cze nie zba ga te li zu je fak -
tycz nie ist nie ją cy pro blem, przy -
pi su jąc go wła śnie dwu ję zycz no -
ści.

„W Pol sce brak wciąż na rzę -
dzi, któ re po zwa la ły by stwier dzić
SLI u dzie ci jed no ję zycz nych,
a tym bar dziej u dzie ci dwu ję -
zycz nych, wła da ją cych m. in. ję -
zy kiem pol skim” – pod kre śla ją
Ha man i Wod niec ka. Do da ją, że
w tym ostat nim przy pad ku pro -
blem SLI obej mu je róż ne gru py
dzie ci, w tym po tom stwo pol -
skich emi gran tów w An glii i Ir -
lan dii, ale tak że np. dzie ci wiet -
nam skie czy rom skie ży ją ce
nad Wi słą.

„SLI to w na szym kra ju
ogrom ny pro blem spo łecz ny. Po -
trze bu je my więk szych na kła dów
na ba da nia pod sta wo we oraz
szko le nie w Pol sce prak ty -
ków – lo go pe dów i psy cho lo -
gów – któ rzy za ję li by się dia gno -
zą i te ra pią wspie ra ją cą” – po -
wie dzia ła PAP dr Wod niec ka.

W trak cie kon fe ren cji na -
uko wej w Kra ko wie za pre zen -
to wa no m. in. wy ni ki ba dań
pro wa dzo nych w ca łej Eu ro pie,

w któ rych ak tyw ny udział bra li
też ba da cze z Uni wer sy te tów
War szaw skie go i Ja giel loń skie -
go. Ich ba da nia pro wa dzo ne
wśród dzie ci pol skich imi gran -
tów w Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan -
dii ma ją być pierw szym kro -
kiem do opra co wy wa nia
w przy szło ści traf nej dia gno zy
SLI u pol skich dzie ci dwu ję -
zycz nych.

Na kon fe ren cji wy kład wy gło -
si ła też wy bit na ame ry kań ska
ba dacz ka roz wo ju ję zy ko we go
dzie ci prof. Bar ba ra Zu rer Pe ar -
son, au tor ka książ ki „Jak wy cho -
wać dwu ję zycz ne dziec ko”, któ ra
uka że się wkrót ce w Pol sce.

Przed sta wio ne zo sta ły też
pra ce pro wa dzo ne w ra mach
pro jek tu „En tu zja ści Edu ka cji”,
re ali zo wa ne go przez In sty tut Ba -
dań Edu ka cyj nych, któ rych efek -
tem ma ją być na rzę dzia do dia -
gno zy SLI u jed no ję zycz nych
dzie ci pol skich.

PAP – NA UKA W POL SCE, 
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Kiedy pomóc dwujęzycznemu dziecku?

FOT. STOCK. XCHNG / DI NESH DE VGAN

O dzie ciach trze ciej kul tu ry,
czy li ta kich, któ re wraz z ro -
dzi ca mi czę sto zmie nia ją
kra je za miesz ka nia, roz ma -
wiać bę dzie ok. 90 na ukow -
ców z kil ku na stu kra jów Eu -
ro py i świa ta. Trzy dnio wa
kon fe ren cja, po świę co na te -
mu zja wi sku, roz po czy na się
w pią tek w Kra ko wie. 

Kon fe ren cja „+Mo im do mem
jest sa mo lot+ Dzie ci Trze ciej Kul -
tu ry” od bę dzie się w Au di to rium
Ma xi mum Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. Ini cja tor ka przed się -
wzię cia i psy cho log kul tu ro wy
prof. Ha li na Grzy ma ła -Mosz czyń -
ska w roz mo wie z PAP po wie -
dzia ła, że spo tka nie w Kra ko wie
jest pierw szym te go ro dza ju wy -
da rze niem na świe cie.

„Wcze śniej od by wa ły się
po dob ne kon fe ren cje w róż -
nych kra jach świa ta, ale
na żad nej z nich nie dys ku to -
wa no o zja wi sku z tak róż nych
per spek tyw, a ogra ni cza no się
je dy nie do kon kret ne go pro -
ble mu, np. roz ma wia no wy -
łącz nie o dzie ciach uchodź -
ców. Tym cza sem ter min
+dzie ci trze ciej kul tu ry+ (Third
Cul tu re Child), stwo rzo ny w la -

tach 50. ubie głe go wie ku
przez ame ry kań ską an tro po -
log Ruth Hill Use em, od no si
się tak że do po tom stwa am -
ba sa do rów, urzęd ni ków pań -
stwo wych, przed się bior ców,
woj sko wych, mi sjo na -
rzy” – wy ja śni ła pro fe sor.

Jak przy po mnia ła, jesz cze
do po ło wy lat 90. ubie głe go wie -
ku spoj rze nie na zja wi sko dzie ci
mi gran tów by ło dość wą skie.
O dzie ciach mi gran tów – za rów -
no emi gran tów jak i imi gran -
tów – my śla no głów nie ja ko
o ofia rach wo jen lub mi gra cji
eko no micz nych spo wo do wa nych
bie dą w kra jach po cho dze nia. 

Dzi siaj so cjo lo dzy, psy cho lo dzy
i an tro po lo dzy co raz wię cej wie -
dzą o naj młod szych mi gran tach.
Sa me też dzie ci mo gą wir tu al nie
ko mu ni ko wać się ze so bą, m. in.
za po mo cą por ta li spo łecz no ścio -
wych. „Kie dy dzie ci te sta ją się
na sto lat ka mi, to za czy na ją my -
śleć o swo jej toż sa mo ści. Wie le
z nich od kry wa, że so cjo lo go wie
przy po rząd ko wa li je do kon kret -
nej gru py. Wi dzą, że coś je łą czy
i czu ją, że jed nak przy na le żą
do ja kiejś ka te go rii, ma ją swo je
miej sce w spo łe czeń stwie” – opi -
sy wa ła psy cho log.

Prof. Grzy ma ła -Mosz czyń ska
zwró ci ła tak że uwa gę na pro ble -

my dzie ci mi gran tów w ży ciu do -
ro słym. „Wie lu oso bom wy da je
się, że to atrak cyj ne być dziec -
kiem trze ciej kul tu ry, być na pię -
ciu kon ty nen tach świa ta, znać
kil ka ję zy ków. Te dzie ci ja ko do -
ro śli ma ją pro blem z iden tycz no -
ścią i od po wie dzią na ru ty no we
py ta nie: skąd je steś” – mó wi ła
pro fe sor. 

Jej zda niem dzie ci trze ciej
kul tu ry czę sto cier pią na tzw.
„fa ta mor ga nę ko twi cy” – zja -
wi sko po le ga ją ce na po czu ciu
stra ty, ko niecz no ści po wro tu
do ja kie goś miej sca; dą że niu
do wy jaz du do in ne go kra ju
na wet je śli po ja wia się szan -
sa za miesz ka nia gdzieś
na sta łe.

Do ro sły trze ciej kul tu ry bę -
dzie jed nak ide al nym kan dy da -
tem na pra cow ni ka mię dzy na ro -
do wej kor po ra cji czy or ga ni za cji.
Zna ją cy wie le kul tur i kil ka ję zy -
ków do sko na le od naj dzie się
w za gra nicz nej pla ców ce da nej
fir my.

W Pol sce po ję cie dzie ci trze -
ciej kul tu ry jest mniej zna ne niż
za gra ni cą, np. w USA. „W na -
szym kra ju da lej po ku tu je mit,
że je ste śmy spo łe czeń stwem
ho mo ge nicz nym, ale to już nie
jest praw dą” – po wie dzia ła pro -
fe sor.

We dług niej ma my do czy nie -
nia z tzw. „dzieć mi – ukry ty mi
mi gran ta mi”. Są to przede
wszyst kim ci mło dzi lu dzie, któ -
rzy uro dzi li się, wy cho wy wa li
i cho dzi li do szkół na Wy spach
Bry tyj skich, a po la tach wra ca ją
do oj czy zny. W pol skiej szko le
oka zu je się, że ma ją ogrom ne
kło po ty w na uce. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

O dzieciach trzeciej kultury 
– na konferencji w Krakowie

FOT. STOCK. XCHNG / ANITA PEPPERS
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O dzieciach trzeciej kultury – na konferencji w Krakowie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 11

„Pro ble my te nie wy ni ka ją
z te go, że dzie ci nie są zdol ne,
ale z te go, że ma ją ubyt ki w spe -
cja li stycz nym ję zy ku pol skim.

In ną przy czy ną są róż ni ce pro -
gra mo we w sys te mie edu ka cyj -
nym obu kra jów” – wy tłu ma czy -
ła pro fe sor. Do da ła, że pol scy pe -
da go dzy nie są przy go to wa ni
do na ucza nia Po la ków wra ca ją -

cych z emi gra cji z Wiel kiej
Bry ta nii i Ir lan dii. Je śli dziec -
ko nie ra dzi so bie np. z bio lo -
gią i ma te ma ty ką, to na uczy -
cie le kła dą na cisk na na ukę
ję zy ka pol skie go. Pro ble my
dzie ci jed nak nie wy ni ka ją
z nie zna jo mo ści ję zy ka pol -
skie go ja ko przed mio tu
szkol ne go, ale przede wszyst -
kim z bra ku zna jo mo ści pol -
skie go słow nic twa cha rak te -

ry stycz ne go dla da nej dzie ci ny
na uki.

Kon fe ren cja „+Mo im do mem
jest sa mo lot+ Dzie ci Trze ciej Kul -
tu ry” obej mie 14 pa ne li te ma -
tycz nych. Dys ku tan ci bę dą roz -
ma wiać m. in. o psy cho lo gicz -
nych i spo łecz nych aspek tach
mi gra cji dzie ci, ro li re li gii w pro -
ce sie mi gra cji, funk cjo no wa niu
dzie ci trze ciej kul tu ry w sys te mie
edu ka cji. W pro gra mie spo tka -

nia zna la zły się rów nież wy kła dy
ple nar ne zna nych eks per tów
z za kre su re la cji mię dzy kul tu ro -
wych, m. in. prof. Dir ka Ho er de ra
z uni wer sy te tu w Ari zo nie (Ari zo -
na Sta te Uni ver si ty) i prof. Ewy
No wic kiej -Ru sek z Uni wer sy te tu
War szaw skie go.

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji
są In sty tut Re li gio znaw stwa i In -
sty tut So cjo lo gii Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go.

Ha li na Grzy ma ła -Mosz -
czyń ska jest pro fe so rem psy -
cho lo gii na Uni wer sy te cie Ja -
giel loń skim w Kra ko wie. Au -
tor ka kil ku dzie się ciu pu bli ka -
cji na uko wych z za kre su psy -
cho lo gii kul tu ro wej i psy cho -
lo gii re li gii.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Trzy oso by na świe cie za per -
fu my za pła ci ły re kor do wą su -
mę 215 tys. do la rów. Król
An glii Ka rol I miał za pa cho -
we go do rad cę, za to pre zy -
dent USA John F. Ken ne dy
per fum nie uży wał wca le, bo
uwa żał, że je go na tu ral ny za -
pach jest wy star cza ją co
atrak cyj ny. 

Naj droż sze per fu my na świe -
cie „Im pe rial Ma je sty” stwo rzył
bry tyj ski pro jek tant Cli ve Chri -
stian. Każ dy z 10 fal ko nów za -
wie ra 500 ml per fum, ale ce -
nę – 215 tys. dol. – za wdzię cza -
ją one przede wszyst kim zdo bio -
ne mu 18-ka ra to wym zło tem
i dia men tem kor ko wi. Do tej po -
ry per fu my te zna la zły je dy nie
trzech na byw ców. Jed nak ten
sam za pach, bez spek ta ku lar ne -
go kor ka, moż na ku pić za „je dy -
nie” 2 tys. dol.

Z cze go wy ni ka wy so ka ce -
na per fum? Dla uzy ska nia 1 kg
esen cji za pa cho wej po trze ba
np. dwóch ton kwia tów gar de -
nii, to ny kwia tów po ma rań czy,
600-800 kg płat ków ró ży, 8
mln kwia tów ja śmi nu. Do te go
kwia ty trze ba zbie rać w okre -
ślo nych mo men tach dnia, bo
np. w po łu dnie są one in ne niż
nad ra nem. W re zul ta cie ki lo -
gram np. ma sła iry so we go, któ -
re da je zna ko mi te re zul ta ty
w po łą cze niu z in ny mi skład ni -
ka mi, kosz tu je 80 tys. do la rów.
„Jed nak ce na skład ni ków to
i tak tyl ko 3 proc. cał ko wi tej ce -
ny per fum. Resz tę sta no wią
mar ka i mar ke ting” – wy ja śnia
prof. Mi ro sław Weł niak z Uni -
wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu.

Skom po no wa nie za pa chu
mo że trwać dłu go i wy ma ga wie -
lu prób, cza sem mo że po trwać
na wet 15 lat. Za zwy czaj per fu -
my skła da ją się z 50 do na wet
700 za pa chów, a ich twór ca ma
do dys po zy cji oko ło 400 sub -
stan cji po cho dze nia ro ślin ne go

lub zwie rzę ce go i ok. 4 tys. za pa -
cho wych skład ni ków syn te tycz -
nych. Dla te go pra ca kom po nu ją -
ce go za pach „no sa” do naj ła -
twiej szych nie na le ży. Nic dziw -
ne go, że je den z nich swo je „na -
rzę dzie pra cy” ubez pie czył na 3
mln do la rów.

Pierw szy zna ny wy twór ca
per fum Ta put ti – po cho dził
z Me zo po ta mii. Na gli nia nych
ta blicz kach za pi sy wał re cep tu -
ry, ko niecz ne do uzy ska nia da -
nej sub stan cji. Ja ko pierw si
pach ni deł za czę li uży wać wła -
śnie miesz kań cy: Me zo po ta mii,
Chin i In dii. Stam tąd, głów nie
dzię ki kon tak tom han dlo wym,
per fu my roz prze strze nia ły się
po ca łym świe cie do: Gre cji,
Egip tu, Per sji, Rzy mu.

Sta ro żyt ni Gre cy nie zwy kle
dba li o hi gie nę dla te go swo ją
skó rę na masz cza li co naj mniej
dwa ra zy dzien nie. „Nie ste ty każ -
dą część cia ła per fu mo wa li in -
nym olej kiem, w re zul ta cie mo -
gło to pach nieć strasz nie” – mó -
wi prof. Weł niak. Rów nież w sta -
ro żyt nym Rzy mie sub stan cje za -
pa cho we sto so wa no w nad mia -
rze, a pach ni dła do da wa no na -
wet do wi na i je dze nia. W 1 ro ku
n. e. zu ży to tam 3 tys. ton ka dzi -
dła i 500 ton mir ry.

W re ne san sie po pu lar ność
per fum jesz cze wzro sła, ale
głów nie dla te go, że ład ny mi
za pa cha mi za mie rza no przy -
kryć te brzyd kie. W tam tym
cza sie roz po czął się bo wiem
od wrót od hi gie ny. „Po stę po -
wa no tak, by nie myć się wca -
le, ale ob fi cie zle wać się per fu -
ma mi, by li kwi do wać przy kry
za pach po wo do wa ny nie my -
tym cia łem. Fran cu zi, któ rych
dziś uwa ża się za wzór ele gan -
cji, w tam tych cza sach ab so -
lut nie nie by li ele ganc cy” – wy -
ja śnia prof. Weł niak.

Po dob no fran cu ski król Hen -
ryk IV śmier dział tak bar dzo, że
je go kan dy dat ka na żo nę Ma ria
Me dy cej ska ze mdla ła pod czas
pierw sze go spo tka nia. Lu dwik
XIV kom po no wał wła sne per fu -

my, a Lu dwik XV wprost za le wał
się spe cjal nie skom po no wa nym
za pa chem: „Per fu mo wa ny
Dwór”.

Nie le piej by ło w An glii, w któ -
rej kró lo wa Elż bie ta ucho dzi ła
za czy ściosz kę, bo my ła się trzy
ra zy do ro ku. „W szpi ta lach, fa -
bry kach, na uli cach sta ło się ko -
niecz ne uży wa nie ja kie goś za pa -
chu. Ina czej moż na by ło umrzeć
z nie chę ci do za pa chu” – po wie -
dział prof. Weł niak. Per fu my cie -
szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią
wśród wład ców, a król Ka rol
I miał na wet spe cjal ne go do rad -
cę do spraw za pa chu.

Choć hi sto ria prze my słu per -
fu me ryj ne go jest bar dzo dłu ga,
to pierw sza wo da ko loń ska po -
ja wi ła się do pie ro na po cząt ku
XVIII wie ku. Skom po no wał ją
Włoch Jo hann Ma ria Fa ri na.
Zna na jest pod sym bo lem
4711, bo w bu dyn ku o ta kim
nu me rze znaj do wa ła się wy -
twór nia tej wo dy. „Spo sób jej
wy twa rza nia był dłu go ta jem ni -
cą ro du Fa ri na, a uży wa li jej
prak tycz nie wszy scy wład cy Eu -
ro py” – po wie dział prof. Weł -
niak.

Spe cjal nie skom po no wa ną
wo dę ko loń ską miał też Na po le -
on. Skła da ła się m. in. z olej ku
po ma rań czo we go i roz ma ry nu.
Mia ła jed nak nie tyl ko war to ści
za pa cho we. „Na po le on uwa żał,
że za bez pie czy go ona
przed cho ro ba mi, któ re wte dy
sze rzy ły się w Eu ro pie” – wy ja -
śniał uczo ny.

Jak po wstał je den z naj słyn -
niej szych za pa chów na świe cie
Cha nel No. 5? Skom po no wał go
uro dzo ny w Mo skwie Er nest Be -
aux, któ ry po re wo lu cji paź dzier -
ni ko wej mu siał ucie kać do Fran -
cji. „Po dob no na pla ży w Can nes
zo stał przed sta wio ny Co co Cha -
nel, któ ra za pro po no wa ła by za -
pro jek to wał coś spe cjal nie dla
niej. Za pach, któ ry bę dzie od -
zwier cie dlał jej oso bo -
wość” – po wie dział prof. Weł -
niak.

‹ ‹ ‹

Kilkaset zapachów w jednym flakoniku,
czyli brawurowa kariera perfum

FOT. STOCK. XCHNG 
/ ERIK ARAUJO
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Po dob no Be aux przy wiózł
ze so bą z Ro sji róż ne już go to -
we kom po zy cje per fu me ryj ne.
Wy brał te, któ re uwa żał
za naj bar dziej uda ne, ukła da -
jąc kom po zy cję ze 130 skład -
ni ków. Po nie waż ulu bio ną cy -
frą Co co Cha nel by ła „5”, to
bez za sta no wie nia nada ła im
ta ki nu mer.

Cha nel No. 5 zro bi ły fu ro rę
na ca łym świe cie. Po wo dy
do sa tys fak cji mo gą mieć też
twór cy za pa chu „Whi te ro se”
opar te go na aro ma cie bia -
łych róż, fioł ka i ja śmi nu. Ich
naj słyn niej szą wiel bi ciel ką
sta ła się kró lo wa bry tyj ska

Elż bie ta II. Bar dzo mę skie go
za pa chu przy po mi na ją ce go
przy pra wy i drew no uży wał
pre zy dent Ro nald Re agan.
„Z ko lei John F. Ken ne dy nie
uży wał wód ko loń skich bo
uwa żał, że je go za pach jest
już wy star cza ją co atrak cyj ny
i chy ba się nie my lił” – po wie -
dział prof. Weł niak.

Wy kład po świę co ny hi sto -
rycz nym aspek tom pro duk cji
per fum prof. Mi ro sław Weł -
niak wy gło sił pod czas 13. To -
ruń skie go Fe sti wa lu Na uki
i Sztu ki.
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Za pew nie nie peł nej ano ni -
mo wo ści w in ter ne cie jest
trud ne, bo po zo sta wia my
po so bie wie le in for ma cji
w sie ci. Eks per ci prze strze -
ga ją, że choć co raz le piej ro -
zu mie my te za gro że nia to
do roz wią za nia pro ble mu
jesz cze da le ka dro ga. 

Dr Ma rek Klo now ski z In sty tu -
tu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki Po -
li tech ni ki Wro cław skiej, na uko -
wiec zaj mu ją cy się ukry wa niem
toż sa mo ści użyt kow ni ków w in -
ter ne cie, po wie dział PAP, że po -
ję cie ano ni mo wo ści w in ter ne cie
nie jest tym sa mym, co po uf -
ność.

„Po uf ność po le ga na tym, że
moż na np. ukryć treść ema ila

wy sła ne go mię dzy jed ną a dru -
gą oso bą. Wy star czy po pro stu
go za szy fro wać. Na to miast ano -
ni mo wość to jest coś wię cej. Mu -
si my np. ukryć fakt, że sam
ema il zo stał prze sła ny mię dzy
dwie ma oso ba mi. Bo to, że dwie
oso by pro wa dzą ze so bą ja kąś
ko mu ni ka cję to już jest ja kaś in -
for ma cja” – po wie dział Klo now -
ski.

Ta ka sa ma sy tu acja mo że
do ty czyć osób, któ re nie chcą,
aby zo sta ła ujaw nio na in for -
ma cja o ich cho ro bie. A wy -
star czy, że ktoś spraw dzi w in -
ter ne cie, że da na oso ba łą czy -
ła się z ja kimś ser wi sem in ter -
ne to wym po świę co nym cho ro -
bom, na któ rą cho ru je. „Co ta
oso ba spraw dza ła w ser wi sie
nie mu si być jaw ne. Wy star czy,
że uda ło się usta lić fakt ko rzy -
sta nia z te go ser wi su” – pod -
kre ślił na uko wiec.

Klo now ski po wie dział, że pro -
blem zwią za ny z ano ni mo wo -
ścią w in ter ne cie moż na pró bo -
wać roz wią zać wy ko rzy stu jąc
spe cjal ne pro gra my ukry wa ją ce
co ro bi my w in ter ne cie. „Trze ba
jed nak wie dzieć jak ko rzy stać
z ta kich pro gra mów. Dla te go nie
za wsze moż na z ta kie go roz wią -
za nia sko rzy stać” – do dał eks -
pert.

In nym spo so bem na za cho -
wa nie ano ni mo wo ści in ter ne cie
jest tzw. ano ni mi za cja da nych,
czy li ukry cie in for ma cji do ty czą -
cych da nej oso by, któ re umoż li -
wi ły by okre śle nie jej toż sa mo ści.
„Ta ki spo sób jed nak nie za wsze
jest sku tecz ny” – po wie dział Klo -
now ski. Ja ko przy kład po dał hi -
sto rię zwią za ną z ba zą użyt kow -
ni ków naj więk szej na świe cie in -
ter ne to wej wy po ży czal ni fil mów
Net flix. Ofe ru je ona za sta łą
opła tą oglą da nie fil mów za po -
śred nic twem in ter ne tu. W jej
zbio rach znaj du je się obec nie
ok. 150 tys. fil mów a licz ba sta -
łych użyt kow ni ków wy no si ok.

33 mln osób. Aby uspraw nić ob -
słu gę klien tów Net flix wy ko rzy -
stu je pro fi lo wa nie, któ re w opar -
ciu o wcze śniej szą ak tyw ność
użyt kow ni ka przy go to wu je mu
przy go to wa ną dla nie go ofer tę.

„Ja kiś czas te mu wła ści cie le
Net flix ogło si li kon kurs na pro -
gram, któ ry po zwo li przy go to wy -
wać lep szą ofer tę dla klien tów
wy po ży czal ni” – do dał Klo now -
ski. Uczest ni kom kon kur su udo -
stęp ni li do te sto wa nia frag ment
swo jej ba zy da nych li czą cej 480
tys. użyt kow ni ków, któ rych da ne
zo sta ły ukry te (za no ni mi zo wa -
ne). Za wie ra ły one 100 mln wy -
ra żo nych przez nich opi nii o 18
tys. wy po ży czo nych fil mach.

De cy zja fir my wzbu dzi ła dys -
ku sje czy wol no upu blicz nić ta -
kie da ne, ale przed sta wi cie le fir -
my za pew nia li, że wszyst kie in -
for ma cje, któ re mo gły by do pro -
wa dzić do od kry cia toż sa mo ści
użyt kow ni ków zo sta ły bar dzo do -
brze ukry te. „Imię na zwi sko każ -
dej oso by zo sta ło za stą pio ne
przy pad ko wym cią giem licz by

i li ter. W ten spo sób nie moż -
na by ło roz po znać, kto wy po ży -
czał lub ko men to wał da ne fil -
my” – wy ja śnił Klo now ski.

Oka za ło się jed nak, że me -
to da ta by ła nie wy star cza ją ca.
„Dwój ka na ukow ców, Arvind
Na ray anan i Vi ta ly Shma ti kov
z Uni ver si ty of Te xas po ka za ła,
że moż na te za no ni mi zo wa ne
da ne, zde ano ni mi zo wać, czy li
okre ślić, kto ja kie fil my wy po -
ży czał, i ja kie wy ra żał o nich
opi nie. Je śli ja kaś oso ba w cią -
gu trzech dni wy po ży czy ła
osiem fil mów to na ukow cy
z praw do po do bień stwem się -
ga ją cym 96 proc. po tra fi li zi -
den ty fi ko wać tę oso bę” – po -
wie dział Klo now ski.

Że by od kryć ukry te da ne na -
ukow cy wy ko rzy sta li in for ma cje,
któ re za wie ra je den z naj więk szy
ser wi sów in ter ne to wych o fil mie
The In ter net Mo vie Da ta ba se
(IMDb). Eks per ci po rów na li m.
in. wy po wie dzi na fo rach ser wi -
su z ko men ta rza mi z ba zy Net -
flix, spraw dza li też, ja kie fil my

by ły wy mie nia ne wśród ulu bio -
nych oraz w udo stęp nio nej ba zie
wy po ży czal ni. „Przed sta wi cie le
Net flix nie prze wi dzie li te go, że
moż na od kryć toż sa mość oso by,
wy ko rzy stu jąc in for ma cje po zo -
sta wio ne przez w in ter ne -
cie” – pod kre ślił Klo now ski.

Zda niem na ukow ca za pew -
nie nie peł nej ano ni mo wo ści
w sie ci jest pro ble mem „bo nie
cho dzi tu o sa me tech nicz ne roz -
wią za nia, ale o in for ma cje, któ re
zo sta wia my w sie ci”.

„W in ter ne cie jest wie le in -
for ma cji o nas, któ re sa mi po -
zo sta wi li śmy, ale już nie pa -
mię ta my gdzie. Wy star czy, że
ktoś je po łą czy i mo że okre ślić
na szą toż sa mość. Ale co raz le -
piej ro zu mie my za gro że nia
zwią za ne z ano ni mo wo ścią
i wie le osób pra cu je nad roz -
wią za niem tych pro ble -
mów” – po wie dział Klo now ski.
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Ekspert: zapewnienie całkowitej
anonimowości w internecie jest trudne
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Wy ni ki naj now sze go ba da nia
kra kow skich na ukow ców opu bli -
ko wa ło w naj now szym nu me rze
cza so pi smo HO MO – Jo ur nal of
Com pa ra ti ve Hu man Bio lo gy.

Ba da cze z UJ pod kre śla ją, że
me no pau za na dal kry je
przed na mi wie le ta jem nic.
Po pierw sze, wciąż nie wia do mo,
co do kład nie wpły wa na to, że
nie któ re ko bie ty prze kwi ta ją
wcze śniej niż in ne. Po dru gie, zja -
wi sko utra ty zdol no ści ro dze nia
po tom stwa na dłu go przed koń -
cem ży cia nie wy stę pu je u sa mic
żad ne go in ne go ga tun ku.

We dług tzw. hi po te zy bab ci,
me no pau za po ja wi ła się w to ku
ewo lu cji czło wie ka ja ko swo ista
ada pta cja. U lu dzi uro dze nie
dziec ka w póź nym wie ku wią że
się z więk szym ry zy kiem cho rób

u dziec ka i kom pli ka cji cią żo -
wych. Za tem w pew nym wie ku
ko bie cie bar dziej mo że się opła -
cać zre zy gno wa nie z ro dze nia
wła snych dzie ci, by w za mian po -
móc cór ce w wy cho wy wa niu jej
dzie ci. In na hi po te za zwra ca
uwa gę na to, że ko bie ta po win -
na za prze stać re pro duk cji po to,
by nie kon ku ro wać z cór ka mi
o za so by.

Dr Gal bar czyk i prof. Ja sień ska,
po prze ba da niu bli sko ty sią ca Po -
lek po me no pau zie – za rów no
miesz ka nek wsi, jak i miast – ja -
ko pierw si wy ka za li, że im wcze -
śniej ko bie ta uro dzi ła pierw szą
cór kę, tym wcze śniej prze szła na -
tu ral ną me no pau zę. Bez wzglę du
na to, czy cór ka by ła pierw szym,
czy ko lej nym dziec kiem. Nie za -
ob ser wo wa no na to miast, by
wiek uro dze nia pierw sze go dziec -
ka czy też uro dze nia pierw sze go
sy na w ja ki kol wiek spo sób wpły -
wał na wiek me no pau zy.

„Za ob ser wo wa ne zja wi sko
moż na na zwać swo istym +kon -
trak tem+ po mię dzy mat ką
a cór ką” – po wie dział PAP dr
Gal bar czyk. Wy ja śnił, że ko bie ta,
któ ra wcze śniej uro dzi cór kę zy -
sku je od niej nie oce nio ną po -
moc w opie ce nad ko lej ny mi
dzieć mi. Na to miast cór ka, kie dy
za cznie ro dzić wła sne dzie ci, bę -
dzie ocze ki wać od mat ki szyb -
szej re zy gna cji z wła snej re pro -
duk cji na rzecz po mo cy w wy -
cho wy wa niu wnu ków.

„Ko bie ta wcze śniej ro dzą ca
pierw szą cór kę nie tyl ko wcze -
śniej po dej mie świa do mą de cy -
zję o za prze sta niu ro dze nia dzie -
ci, lecz mo że też wcze śniej utra -
cić fi zjo lo gicz ną zdol ność re pro -
duk cji” – do da ła prof. Ja sień ska.

Dr An drzej Gal bar czyk i prof.
Gra ży na Ja sień ska pra cu ją w Za -
kła dzie Zdro wia i Śro do wi ska In -
sty tu tu Zdro wia Pu blicz ne go UJ
CM w Kra ko wie, obo je są zwią -
za ni z Fun da cją Sa lus Pu bli ca,
po za rzą do wą or ga ni za cją non -
-pro fit, fi nan su ją cą pro wa dze nie
ba dań na uko wych. Kra kow scy
an tro po lo dzy od lat pro wa dzą
ba da nia nad róż ny mi aspek ta mi
re pro duk cji ko biet.
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Badacze: urodzenie pierwszej córki
może wpływać 

na termin menopauzy
Wiek, w któ rym ko bie ta prze cho dzi me no -
pau zę mo że za le żeć od te go, kie dy uro dzi ła
pierw szą cór kę. Do ta kich wnio sków do szli
dr An drzej Gal bar czyk i prof. Gra ży na Ja -
sień ska z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie -
go – Col le gium Me di cum. 
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l – Nie ro zu miem, jak je den czło wiek mo że ro bić
ty le błę dów? – mó wi po lo nist ka do ucznia.

– Wca le nie je den – od po wia da uczeń. Po ma ga li mi
ma ma i ta ta.

l Bru net ka i blon dyn ka idą przez park. Bru net ka
na gle mó wi: „Och, po patrz na te go bied ne go zde -
chłe go ptasz ka!” 

Blon dyn ka spoj rza ła na nie bo i spy ta ła „Gdzie?”

l Póź nym wie czo rem w War sza wie ban dy ta
w czar nej ma sce wy ska ku je na chod nik przed do -
brze ubra ne go męż czy znę i przy kła da mu broń
mię dzy że bra:

– Da waj swo je pie nią dze! – żą da.
Na pad nię ty od po wia da obu rzo ny:
– Nie mo żesz te go zro bić! Je stem po słem!

– W ta kim ra zie – od po wie dział ra buś – od da waj mi
mo je pie nią dze!

l – Ko cha na żo no, mo że za śpie wasz coś dla go -
ści?

– Ale oni już prze cież za czy na ją po wo li wy cho dzić.
– No wła śnie... po wo li...

l Żo na do mę ża:
– Mam dla cie bie do bre wie ści!
– Ja kie?!
– Nie na dar mo opła ci łeś au to ca sco.

l Ksiądz zgu bił się w gó rach, spo ty ka ba cę:
– Ba co, któ rę dy do Za ko pa ne go?
– A za ile?

– Jak to, ba co, za ile?! Za Bóg za płać!
– A, to niech was Bóg pro wa dzi...

l Tak sów karz wio zą cy ma ry na rza pę dzi jak wa -
riat po mi mo mgły gę stej jak mle ko.

– Jak pan w ta kiej mgle po tra fi tak szyb ko jeź -
dzić? – od zy wa się nie spo koj nie ma ry narz.

– A wy, tam na mo rzu, jak so bie ra dzi cie we mgle?
– Pły wa my we dług przy rzą dów.
– No wła śnie, ja też – za sie dem dzie siąt gro szy bę -

dzie dwo rzec.

l – Dy rek to rze, ja kiś fa cet cze ka na pa -
na w spra wie nie za pła co nej fak tu ry. Nie chciał się
przed sta wić.

– A jak wy glą da?
– Wy glą da tak, że le piej za pła cić...
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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!

Usta
Mo je usta
dziś nie mó wią
szu ka ją cie nia
głęb sze go schro nie nia
bo nie chcą być
jak każ de in ne
nie czu le otwar te
nie chcą by
o nich mó wio no
sza re ni ja kie usta

Ży cia sens
Jest ta kie uczu cie, co mną drga
Choć nie wiem czy już czas
Aby zga sić znicz
Któ ry za pa lił ży cie to
Wiem, że nie umiem pły nąć stat kiem tym
tak jak Ty
Choć ży cie to
Jak je sien ny wiatr
Nie po ukla da ne jest
Na sto le ży wo ta
Jesz cze w ten sam dzień
To pię smut ki w szklan ce łez
Lecz mo że Nie bo
Ła skaw sze bę dzie
Wchła nia jąc mnie
Za ni ka więc
Ca łe go ży cia sens!
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