
A dla cze go? Ku si ich nie tyl -
ko wy so ka pen sja, ale i bar dzo
etycz ny sto su nek pra co daw cy
do tam tej szych pra cow ni ków.
Bel gij ski sys tem pra cy jest
skon stru owa ny w ta ki spo sób,
aby jak naj bar dziej chro nić
pra cow ni ków, ich pra wa oraz
przy wi le je. To bar dzo dzia ła
na wy obraź nię uci śnio nych nie -
raz u pol skich pra co daw ców
lu dzi, któ rzy nie raz de cy du ją
się na pra cę za gra ni cą z po -
wo du lep szych wa run ków so -
cjal nych. 

Jak za pew ne wszy scy już wie -
dzą, każ da oso ba, któ ra pra cu je
w Bel gii, ma obo wią zek roz li cze -
nia się z po dat ku w tym kra ju. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Pierwsze kroki
w Holandii

Podrobienie
cudzego podpisu
jest niemożliwe 
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Wrzesień? Czas na rozliczenie podatku z Belgii!

Strona    12 FOT. STOCK. XCHNG / SANJA GJENERO

Bel gia, po za słyn ny mi na ca ły świat cze ko lad ka mi
oraz pięk ny mi kra jo bra za mi, sły nie tak że z fa li emi -
gra cji za rob ko wej na szych ro da ków. Sta ty sty ki po -
ka zu ją, że bar dzo du ża licz ba Po la ków przy by wa
do te go kra ju ce lem po szu ki wa nia pra cy oraz de cy -
du je się na za ra bia nie pie nię dzy wła śnie w Bel gii. 



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Co wię cej, w trak cie wy peł nia -
nia de kla ra cji po dat ko wej na le ży
wy ka zać nie tyl ko swo je do cho dy
z Bel gii, ale i z in nych kra jów, np.
z Pol ski, jed no cze śnie uni ka jąc
po dwój ne go opo dat ko wa nia.

Roz li cze nia po dat ku z pra cy
w Bel gii jest w wie lu przy pad -

kach bar dzo ko rzyst ne. Dla
osób, któ re prze pra co wa ły krót ki
okres cza su w tym kra ju ist nie je
moż li wość od zy ska nia ca ło ści
po dat ku za pła co ne go przez swo -
je go pra co daw cę. A gra jest war -
ta świecz ki, po nie waż Bel gia na -
le ży do kra jów, w któ rych pła ci
się jed ne z naj wyż szych po dat -
ków na ca łym świe cie – się ga ją

one na wet do 50%. 
Na to miast dla osób, któ re

pra cu ją w Bel gii dłuż szy okres
cza su bar dzo ko rzyst ne jest roz li -
cza nie wspól ne z mał żon kiem,
któ ry ma ni skie do cho dy, po nie -
waż dzię ki te mu moż na uzy skać
(po za sa mym zwro tem nad pła -
co ne go po dat ku) mał żeń ską
ulgę po dat ko wą się ga ją cą na -
wet 9.500 eu ro. 

Bel gia ja ko kraj bar dzo pro ro -
dzin ny ofe ru je rów nież róż ne go
ro dza ju ulgi na dzie ci oraz in ne
oso by do ro słe, któ re utrzy mu je
po dat nik (np. ro dzi ców czy
dziad ków). Ist nie je tak że moż li -
wość uzy ska nia róż no ra kich od -
pi sów od po dat ku, np. za pła co -
ne kre dy ty hi po tecz ne czy wy dat -
ki re mon to we. 

Ale jak się roz li czyć? Pod sta -
wą do roz li cze nia po dat ku z Bel -
gii jest po sia da nie tam tej szej
kar ty po dat ko wej, tzw. Lo on fi -
sche. To na niej wy szcze gól nio ne
są wszyst kie do cho dy i za pła co -
ne po dat ki. Na jej pod sta wie wy -
peł nia się de kla ra cję po dat ko wą
i wy sy ła do Fe de ra le Over he ids -
dienst Fi nan cien, któ ry
opra co wu je de cy zję po -
dat ko wą oraz wy pła ca
zwrot po dat ku. 

Ter min do roz li cze nia
mi ja wraz z koń cem paź -
dzier ni ka ro ku na stęp ne -
go po ro ku po dat ko wym,

tak też że by roz li czyć po da tek
z Bel gii z do cho dów za rok 2012
ma my czas do 31 paź dzier ni -
ka 2013 ro ku. Oczy wi ście je śli
urząd nie we zwał nas do roz li cze -
nia, to mo że my zło żyć de kla ra cję
na wet do 3 lat wstecz, ale wte dy
pro ce du ra ocze ki wa nia na zwrot
po dat ku mo że się wy dłu żyć.

Mi mo te go, iż po zo sta ło jesz -
cze pół to ra mie sią ca do koń ca
ter mi nu na le ży się spie szyć, po -
nie waż roz li cze nia moż na do ko -
nać tyl ko na pod sta wie spe cjal -
nych for mu la rzy, któ re w przy -
pad ku osób nie za mel do wa nych
w Bel gii trze ba w szcze gól ny spo -
sób za ma wiać w Bel gij skim
Urzę dzie Po dat ko wym, a to mo -
że trwać na wet do kil ku ty go dni.
Po tem for mu la rze na le ży wy peł -
nić, do li czyć przy słu gu ją ce ulgi
i od li cze nia oraz spo koj nie cze -
kać na swój zwrot po dat ku. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Wrzesień? Czas na rozliczenie podatku z Belgii!
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Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy w tym

zakresie zapraszamy do
komentowania lub wysyłania 

e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl

Je śli za mie rza ją Pań stwo
prze by wać w Ho lan dii dłu żej
niż trzy mie sią ce, po win ni
Pań stwo za re je stro wać się
w Urzę dzie Imi gra cji i Na tu -
ra li za cji (IND) lub w gmi nie.

W tym ce lu na le ży sko rzy stać
z in fo li nii czyn nej w dni ro bo cze

w go dzi nach od 9: 00 do 17: 00.
Po wy bra niu nu me ru 0900-
1234561 na le ży sko rzy stać
z opcji usta la nia ter mi nów spo -
tkań („afspra ken lijn”). Na stęp -
nie otrzy ma ją Pań stwo in for ma -
cję o ter mi nie spo tka nia ce lem
za re je stro wa nia się w od dzia le
IND w Pań stwa re gio nie. 

Je że li prze by wa ją Pań stwo
w Ho lan dii już po nad trzy mie -
sią ce, pro si my o bez zwłocz ne
za dba nie o re je stra cję w IND.
Po usta le niu ter mi nu spo tka -
nia mo gą Pań stwo otrzy mać pi -
smo (bę dzie ono prze sła ne
na ad res za mel do wa nia). W pi -
śmie zo sta ną Pań stwo po in for -

mo wa ni o do ku -
men tach, któ re
na le ży ze so bą za -
brać. W cza sie sa -
me go spo tka nia
IND skon tro lu je,
czy speł nia ją Pań -
stwo wszyst kie wy -
ma ga nia. Re je -
stra cja w IND jest
bez płat na. Po -
twier dze niem re je -
stra cji w nie któ -
rych gmi nach jest
na klej ka w pasz -
por cie, co ozna -
cza, że nie otrzy -
ma ją Pań stwo
żad ne go osob ne -
go do ku men tu po -
by to we go. Za pra -
sza my na stro nę
i n  t e r  n e  t o  w ą
www.ind.nl.

ŹRÓDŁO:

MINISTERSTWO

SPRAW SOCJALNYCH

I ZATRUDNIENIA

Pierwsze kroki w Holandii – Rejestracja
w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND)

FOT. RGBSTOCK. COM / CRAIG YOUNG
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Pod ro bie nie cu dze go pod pi -
su jest prak tycz nie nie moż li -
we. Do ku ment też nie tak ła -
two jest pod ro bić – po wie -
dzia ła PAP Ewa Fa biań ska,
kie row nik Pra cow ni Ba da nia
Pi sma Ręcz ne go i Do ku men -
tów In sty tu tu Eks per tyz Są -
do wych w Kra ko wie. 

PAP: Czy moż na pod ro bić
cu dzy pod pis?

EWA FA BIAŃ SKA: Nie moż -
na. Fał szer stwo da się wy kryć
w ba da niach gra ficz no -po rów -
naw czych, po słu gu jąc się mi -
kro sko pem i po rów nu jąc kwe -
stio no wa ny pod pis z ma te ria -
łem po rów naw czym, mi mo, że
są róż ne me to dy pod ra bia nia.
Pod pi sy pod ra bia ne są
„na prze świt”, czy li np. przez
szy bę, moż na na pod pis pa -
trzeć i od wzo ro wy wać go, al bo
na pi sać z pa mię ci, ale im jest
dłuż szy i bar dziej skom pli ko -
wa ny, tym trud niej to zro bić.

Stąd ostrze że nie, by pod pi sy -
wać się peł nym pod pi sem,
zwłasz cza na do ku men tach
więk szej wa gi.

PAP: Czym zaj mu je się pa -
ni pra cow nia?

E. F.: W na szej pra cow ni zaj -
mu je my się iden ty fi ka cją osób
na pod sta wie pi sma i ba da niem
do ku men tów, czy li we ry fi ka cją
au ten tycz no ści do ku men tów.
Ba da my np. au ten tycz ność pod -
pi sów osób nie ży ją cych, ma jąc
do dys po zy cji rę ko pi sy z róż nych
okre sów ich ży cia, czę sto na wet
sprzed woj ny i póź niej sze. Ta kie
eks per ty zy wy da wa li śmy cho -
ciaż by w spra wach o usta le nie
wła sno ści ka mie nic. Do ty czy ły
zwy kle mie nia ży dow skie go,
a więc osób, któ re wy je cha ły
z Pol ski po woj nie lub w cza sie
oku pa cji.

PAP: I na gle po ja wia li się
rze ko mi po tom ko wie al bo
peł no moc ni cy z do ku men ta -
mi?

E. F.: Tak, a miesz kań cy kwe -
stio no wa li toż sa mość tych osób.
W jed nej ze spraw np. po ja wił
się syn rze ko me go wła ści cie la,
o tym sa mym na zwi sku co pra -
wo wi ty. Twier dził, że je go oj ciec
ku po wał kie dyś ka mie ni cę i je -
że li eks per ty za pi smo znaw cza
wy ka że, że to je go pod pis fi gu ru -
je na przed wo jen nym do ku men -
cie wła sno ścio wym, to on, ja ko
spad ko bier ca, go tów jest prze -
jąć ka mie ni cę. W opi nii wy da nej
na zle ce nie są du bie gły po twier -
dził au ten tycz ność pod pi su oj ca
na umo wie. Tym cza sem ad mi ni -
stra tor ka kwe stio no wa ła to,
twier dząc, że ma sta ły kon takt
z ro dzi ną wła ści cie la, któ re go
wcze śniej zna ła. Spra wa tra fi ła
do In sty tu tu i po ze bra niu od po -
wied nie go ma te ria łu po rów naw -
cze go wy ka za li śmy, że nie jest to
ta oso ba, a wer sja ad mi ni stra to -
ra ka mie ni cy jest praw dzi wa.

PAP: Ale pierw szy bie gły
po twier dził?

E. F.: My ślę, że błąd wy ni kał,
jak to czę sto by wa, z nie do brze
ze bra ne go, zbyt ma ło ob szer ne -
go ma te ria łu po rów naw cze go.
Trze ba tak że pa mię tać, że na ob -
raz pi sma wpły wa m.in. wzo rzec
ele men ta rzo wy, z któ re go ko rzy -
sta my, ucząc się pi sać. Wie le po -
ko leń ko rzy sta ło np. z ele men ta -
rzy Fal skie go, jed nak przed wo -
jen ne wzo ry li ter by ły in ne. I po -
do bień stwo ta kich mniej ty po -
wych roz wią zań w po rów ny wa -
nych pod pi sach mo gło czę ścio -
wo wy ni kać z te go sa me go al bo
po dob ne go wzor ca ele men ta -
rzo we go, a czę ścio wo by ło po do -
bień stwem przy pad ko wym.

PAP: Czy li, mi mo wspól ne -
go wzor ca ele men ta rzo we go,
każ dy ma swój wła sny cha -
rak ter pi sma?

E. F.: Tak, pi smo każ de go
czło wie ka jest in dy wi du al ne.

PAP: Co moż na po pi śmie
stwier dzić o czło wie ku?

E. F.: Nie zaj mu je my się tym.
Okre śla niem cech oso bo wo ści
na pod sta wie pi sma zaj mu je się
gra fo lo gia. My je ste śmy na zy wa -
ni gra fo lo ga mi, ale to nie jest
pra wi dło we okre śle nie.

PAP: A co pa ni wi dzi ja ko
fa cho wiec pa trząc na pi smo?

E. F.: W każ dym pi śmie wi dzę
je go cha rak te ry stycz ne ce chy,
np. mo to rycz ne; ta kie jak tem -
po pi sa nia, im puls – któ ry wy ra -
ża na wyk łą cze nia zna ków i zo -
sta wia nia mię dzy ni mi od stę -

pów. Ta ki im puls mo że być li te -
ro wy – każ da li te ra jest pi sa -
na od dziel nie, sy la bo wy – kil ka
li ter łą czo nych ra zem, a w szyb -
kich, bar dzo do brze wy ro bio nych
pi smach zda rza się im puls wy ra -
zo wy, a na wet zda nio wy, kie dy
wy ra zy są pi sa ne ra zem, jed nym
ru chem rę ki, bez od ry wa nia jej
od pod ło ża.

Pa trzę tak że na ce chy to po -
gra ficz ne, czy li roz miesz cze nie
rę ko pi su na kart ce. Oce niam ce -
chy mie rzal ne, a więc wiel kość
pi sma, je go pro por cje, na chy le -
nie; i ce chy kon struk cyj ne. Są to
ce chy, na któ re prze cięt ny ob ser -
wa tor naj bar dziej zwra ca uwa gę
– czy li bu do wa zna ków.

Oce niam, czy jest spój ne i czy
jest na tu ral ne. Na pi smo, o któ -
rym mó wi się, że jest śla dem
psy cho fi zycz nym czło wie ka mo -
gą wpły wać róż ne czyn ni ki: za -
awan so wa ny wiek, cho ro ba, le -
ki, al ko hol, nar ko ty ki. Wi dać to
np. w zmie nio nych mo to rycz nie
za pi sach i pod pi sach osób star -
szych, gdzie wy stę pu je tre mor,
czy li drże nie li nii pi sma, za trzy -
ma nia i prze rwy w jej prze bie gu,
po więk sza nie al bo w przy pad ku
par kin so ni zmu – zmniej sza nie
li ter. Spo ty ka my się cza sem
z imi ta cją pi sma oso by star szej,

gdy ktoś wpro wa dza róż ne de -
for ma cje do wła sne go pi sma,
jed nak w ba da niach mi kro sko -
po wych moż na usta lić, czy jest
to na tu ral ny czy sztucz ny me -
cha nizm kre śle nia...

PAP: Na prze strze ni lat pi -
smo się zmie nia i mi mo to moż -
na usta lić toż sa mość oso by?

E. F.: Tak, pi smo roz wi ja się
i zmie nia na prze strze ni wie lu
lat. Po cząt ko wo, od mo men tu
na uki pi sa nia do oko ło 15.-16.
ro ku ży cia jest to pi smo szkol ne;
po tym okre sie sta je się doj rza łe
i w za sa dzie po zo sta je sta bil ne
do cza su, kie dy na stę pu ją w nim
zmia ny w związ ku z za awan so -
wa nym wie kiem lub cho ro bą.
Do dat ko wo ce chu je je tzw. na tu -
ral na zmien ność, bo prze cież ni -
gdy nie pi sze my tak sa mo i na -
sze pod pi sy nie są iden tycz ne.
Nie za leż nie od te go po zo sta ją
w pi śmie utrwa lo ne, na wy ko we
ce chy gra ficz ne, któ re są pod sta -
wą iden ty fi ka cji.

PAP: I mi kro skop do tych
ba dań wy star cza?

E. F.: Przy mniej szym po więk -
sze niu lu py, przy więk szym mi -

kro sko py ste reo sko po we, cza -
sem ko niecz ne jest wy ko na nie
po mia rów za po mo cą kom pu te -
ra. Istot ne jest okre śle nie za kre -
su na tu ral nej zmien no ści, że by
wie dzieć, czy wła ści wo ści spor -
ne go pod pi su lub tek stu od po -
wia da ją ce chom pi sma kon kret -
nej oso by i miesz czą się w za kre -
sie zmien no ści jej gra fi zmu. Bar -
dziej do kład ne po mia ry są po -
trzeb ne w ba da niach do ku men -
tów, w tym rów nież wy dru ków.

PAP: Co moż na ba dać
przy wy dru kach kom pu te ro -
wych?

E. F.: Zda rza się ko niecz ność
usta le nia, czy wy druk jest au ten -
tycz ny, a więc np. czy do go to wej,
wy dru ko wa nej i pod pi sa nej już
umo wy nie zo stał do pi sa ny lub
w niej zmie nio ny istot ny frag -
ment. Ma my wów czas za zwy -
czaj do dys po zy cji tyl ko za kwe -
stio no wa ny do ku ment. Jed nak
na pod sta wie bar dzo szcze gó ło -
wych po rów nań, po mia rów, nie -
kie dy tak że w po łą cze niu z ana li -
zą fi zy ko che micz ną na dru ków
moż na stwier dzić, czy do ku ment
jest ory gi nal ny, czy też do je go
tre ści wpro wa dzo ne zo sta ły no -
we ele men ty. ‹ ‹ ‹

Ekspert IES: podrobienie cudzego
podpisu jest praktycznie niemożliwe 

FOT. STOCK. XCHNG / CARL DWYER

FOT. STOCK. XCHNG / ABDULAZIZ ALMANSOUR FOT. STOCK. XCHNG / PEDRO SIMAO
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‹ ‹ ‹ PAP: Czę sto zda rza ją
się ta kie oszu stwa?

E. F.: Co raz czę ściej, bo kom -
pu te ry, dru kar ki i ko piar ki są te -
raz w po wszech nym uży ciu. Zda -
rza ją się też do ku men ty, na któ -
rych są sko pio wa ne pod pi sy. Ko -
lo ro we ko piar ki do brej ja ko ści
dość wier nie od da ją bar wy ma -
te ria łów pi sar skich, dla te go je że -
li ktoś nie pa trzy na do ku ment
wy star cza ją co uważ nie, mo że
ko pię pod pi su uznać za je go ory -
gi nał. Fał szer stwo ta kie da się
wy ka zać pod czas ob ser wa cji mi -
kro sko po wych, po nie waż in -
na jest struk tu ra li nii pi sma, a in -
na ko pii za pi su.

Sko ro już mo wa o ko piach, to
w do bie co raz no wo cze śniej -
szych tech no lo gii trud no nam
się po go dzić z tym, że w Pol sce
ko pie kse ro gra ficz ne, któ rych
zgod ność z ory gi na łem nie zo -
sta ła po twier dzo na, cią gle jesz -
cze funk cjo nu ją w obie gu i trak -
to wa ne są czę sto na rów ni z ory -
gi na łem, na wet ja ko do wo dy
w pro ce sie. Bo prze cież moż -
na pod ja kiś tekst prze nieść pod -
pis z in ne go do ku men tu, a na -
stęp nie ta ką kom pi la cję przed -
sta wiać, ja ko ko pię rze ko mo za -
gi nio ne go ory gi na łu.

PAP: Ja kie jesz cze ba da nia
są prze pro wa dza ne w pra -
cow ni?

E. F.: Wy ko rzy stu jąc kom pa -
ra tor spek tral ny wszyst kie kwe -

stio no wa ne do ku men ty, rów nież
te, w któ rych zle co ne są ba da nia
pi smo znaw cze, pod da je my spe -
cja li stycz nym ba da niom, spraw -
dza jąc czy nie ma na nich śla -
dów prze ra bia nia, wy wa bia nia
i wy ma zy wa nia. W tym sa mym
urzą dze niu od czy tu je my za kre -
ślo ne lub wy wa bio ne za pi sy. Sto -
su jąc me to dy optycz ne i no wo -
cze sne tech ni ki spek tro sko po we
ba da my, czy do ku men ty zo sta ły
spo rzą dzo ne jed nym ma te ria -
łem kry ją cym (tj. atra men tem,
pa stą dłu go pi so wą, to ne rem
itd.) czy ja kieś ich ele men ty zo -
sta ły do pi sa ne in nym.

We ry fi ku je my au ten tycz ność
do ku men tów za bez pie czo nych
– bi le tów, znacz ków, zna ków ak -
cy zy i usta la my po cho dze nie róż -
nych fał szy wych do ku men tów,
np. bank no tów.

Zda rza ją się też mniej ty po we
eks per ty zy, jak ba da nie au ten -
tycz no ści sy gna tur ma lar skich
czy ujaw nia nie zna ków wła sno -
ścio wych w sta ro dru kach i in ku -
na bu łach – ta ką opi nię wy dał In -
sty tut w gło śnej kie dyś spra wie
kra dzie ży ksiąg z Bi blio te ki Ja -
giel loń skiej.

PAP: Ja kich spraw jest te -
raz naj wię cej?

E. F.: Naj wię cej w tej chwi li
jest umów – czę sto są to spra wy
zwią za ne z kra dzie żą do ku men -
tów toż sa mo ści i jed no cze śnie
ła two ścią uzy ska nia kre dy tu
na za kup sprzę tu elek tro tech -

nicz ne go al bo za war cia umo wy
te le ko mu ni ka cyj nej. Spo ro jest
spraw cy wil nych, w któ rych
przed mio tem spo ru są te sta -
men ty, umo wy kup na i sprze da -
ży al bo po kwi to wa nia od bio ru
pie nię dzy. Nie rzad ko licz ba do -
wo do wych pod pi sów i osób, któ -
rych pi smo trze ba pod dać ba da -
niom, jest bar dzo du ża.

PAP: Ba da li ście pań stwo
tak że re cep ty z pa vu lo nem
do spra wy tzw. łow ców skór?
(pro ce der do ty czą cy za bi ja nia
pa cjen tów przez pra cow ni ków
łódz kie go po go to wia; je den

z oskar żo nych sa ni ta riu szy
ska za ny zo stał na do ży wo cie,
dru gi na 25 lat – PAP).

E. F.: Wy da wa li śmy kil ka opi -
nii w tej spra wie i – jak się do -
wie dzie li śmy póź niej – na sza
eks per ty za wła ści wie nada ła
kie ru nek ca łe mu po stę po wa niu.
Do wie dli śmy, że sło wa „pa vu lon”
na re cep tach by ły do pi sy wa ne
i usta li li śmy przez ko go. Mie li -
śmy ob szer ny ma te riał po rów -
naw czy od kil ku na stu osób, sta -
no wią cych ze spo ły ka re tek, pod -
czas pra cy któ rych by ły wy pi sy -
wa ne te re cep ty.

PAP: Pra ca bie głe go jest
ob cią żo na du żą od po wie -
dzial no ścią...

E. F.: Tak. Eks per ty zy zwią za -
ne z ba da niem do ku men tów de -
cy du ją czę sto o ma jąt ku i dal -
szym ży ciu wie lu osób, bo sfał -
szo wa nie do ku men tu to po waż -
ny za rzut.

PAP: Kim trze ba być, że by
ba dać pi smo i do ku men ty?

E. F.: W pra cow ni In sty tu tu
pra cu ją oso by o róż nym wy -
kształ ce niu. Tro je z nas jest

bio lo ga mi, jest praw nik, fi lo -
log i hi sto ryk, a za wo du uczy -
li śmy się w In sty tu cie i oczy -
wi ście w in nych la bo ra to -
riach, w tym za gra nicz nych,
w związ ku z na szą współ pra -
cą w Eu ro pej skiej Sie ci In sty -
tu tów Na uk Są do wych (EN -
FSI). Dzię ki te mu zróż ni co wa -
niu ma my róż ne po dej ście
i ła twiej nam czer pać wie dzę
z róż nych źró deł.

ROZ MA WIA ŁA AN NA PA SEK (PAP)

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG / SHHO
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PRACA

l Or der pic ker w Am ster da -
mie. Obo wiąz ki: przy go to wy wa nie
i zbie ra nie za mó wień, Wy ma ga -
nia: dys po zy cyj ność do pra cy
na min 6 mie się cy, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go, nie miec kie go bądź ho len der -
skie go. Za dzwoń:   Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste lve -
en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Cu sto mer Se rvi ce Re pre sen -

ta ti ve. De Cu sto mer Se rvi ce Re -
pre sen ta ti ve is ve ran two or de lijk
vo or al le ac ti vi te iten die aan or -
ders ge re la te erd zijn in in het lo gi -
stie ke cen trum in Rot ter dam. Hij
of zij we rkt sa men met de klan ter -
se rvi ce te ams van zo wel EMEA,
APAC en AMER en ook met lo ka le
te ams. Het zwa ar te punt van de ze
func tie ligt op het be kij ken van or -
ders met een pro ble em. Het or ga -
ni se ren van esca la ties en dit log -
gen en on der ho uden in een or der
mo ni to ring sy ste em. Te vens optre -
den als su per vi sor vo or de cu sto -

mer se rvi ce en or der ad mi ni stra tie
gro ep. Va ar di ghe den: MBO ni ve au,
Erving in  een so ort ge lij ke po si tie,
Stress be sten dig, Het kun nen in -
schat tenn van urgen tie van ta ken
en escar le ren in dien no dig, In sta -
at zijn om in een snel ve ran de ren -
de omge ving te we rken, En gels zo -
wel schri fte lijk of mon de ling uit -
ste kend, Ne der lands zo wel schri -
fte lijk en mon de ling uit ste kend,
Go ede te le fo ni sche va ar di ghe den,
Te am spe ler en klan tvrien de lijk
ho uding, Erva ring met MS Of fi ce
en ERP Sys te men (SAP, Na vi sion

of an de ren). Ta ken en ve ran two or -
de lij khe den: Or ders met een pro -
ble em be han de len en do cu men te -
ren, Escar la ties afhan de len en be -
ge le iden, Ver bru ik go ede ren be kij -
ken en wa ar no dig aan pas sen,
Ver sche pings da rum aan pas sen
en or ders slu iten ERP sy ste em,
Ma ken van pa pier werk vo or ver -
sche ping. Ge in te re se erd? Stu ur jo -
uw CV na ar: klo bo da@ot to work for -
ce.eu

l PRA COW NIK ZA KŁA DU MIĘ -
SNE GO. OPIS STA NO WI SKA: Wie -

sza nie szy nek, od ci na nie karcz -
ków od ło pat ki, ob ci na nie pod -
gar dla ze sło ni ną, wie sza nie ło pa -
tek na ha ki, pra ce po moc ni cze
ta kie jak kła dze nie pod gar dla
i sło ni ny na ma szy nę w ce lu oskó -
ro wa nia, pa ko wa nie karcz ków
do pu deł kar to no wych. WY MA GA -
NIA: Mi le wi dzia ne do świad cze -
nie w pra cy w za kła dzie mię -
snym, w pra cy z no żem. Szu ka my
wy so kich, sil nych, do brze zmo ty -
wo wa nych osób. Ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go lub nie miec kie go. Dys po zy cyj -
ność na dłuż szy okres cza su. OFE -
RU JE MY: Atrak cyj ne wy na gro dze -
nie. Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nie
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 klau zu lą o ochro nie da nych oso -
bo wych pod ad res: pra ca@sba eu -
ro.pl z do pi skiem w te ma cie ma -
ila: ZA KŁAD MIĘ SNY.

l FRE ZER / CNC PRO GRA MI -
STA / OPE RA TOR. Obo wiąz ki:
pro gra mo wa nie i ob słu ga fre zar -
ki 3 osio wej ze ste ro wa niem He -
iden ha in 530 and Fa nuc, two rze -
nie i pi sa nie pro gra mów do two -
rze nia wy ro bów me ta lo wych dla
in ży nie rii prze my słu stocz nio we -
go, sa mo dziel nie pro gra mo wa nie
na pul pi cie fre zar ki CNC, sa mo -
dziel na pra ca z ry sun kiem tech -
nicz nym. Wy ma ga nia: po sia da -
nie wie dzy i umie jęt no ści w za -
kre sie pro gra mo wa nia fre zar ki
CNC ze ste ro wa niem He iden ha -
in 530 and Fa nuc, do świad cze nie
w pra cy z fre zar ka mi 3 osio wy mi
mi ni mum 2-3 la ta, umie jęt ność
czy ta nia ry sun ku tech nicz ne go,
wy kształ ce nie śred nie tech nicz ne
lub wyż sze tech nicz ne, zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, sa mo -
dziel ność i zdol ność sa mo or ga ni -
za cji pra cy, pra wo jaz dy. OFE RU -
JE MY: atrak cyj ne wy na gro dze -
nie 11,50 Eu ro net to za 1 go dzi nę
(przy 40h ty go dnio wo), staw ka
po od trą ce niu kosz tów kwa te ry,
do da tek pa li wo wy 0,19€
do 1 km, gdy pra cow nik uży wa
wła sne go sa mo cho du na do jazd
z miej sca za kwa te ro wa nia
do miej sca pra cy, za trud nie nie
na min 1 rok z moż li wo ścią prze -
dłu że nia, moż li wość roz mo wy
z pra co daw cą przed wy jaz dem,
miesz ka nie w peł ni wy po sa żo ne,
ubez pie cze nie płat ne 23,5 Eu ro
ty go dnio wo, po 4 ty go dniach pra -
cy moż li wość pierw sze go urlo pu.
Kon takt dczar nec ka@eu ro -
temp.nl lub (31) 6 228 09 570.

l Bru karz / pra ce ziem ne. Dla
na sze go klien ta na te re nie Ho lan -
dii (Ap pel do orn) po szu ku je my
Bru ka rza któ ry speł nia po niż sze
wy ma ga nia: cer ty fi kat VCA, kła -
dze nie kost ki i pod bru ku w związ -
ku z pra ca mi przy świa tło wo dach,
wy na gro dze nie 10,61 eu ro brut -
to, pra ca sta ła na la ta dla oso by
któ ra się spraw dzi. Agen cja po -
śred nic twa pra cy za gra ni ca nu -
mer cer ty fi ka tu 3762. Kon takt

d c z a r  n e c  ka @ e u  ro  te mp . n l
bądź 06 228 09 570.

l Pra cow nik fi zycz ny z umie -
jęt no ścia mi spa wa nia. Agen cja
po śred nic twa pra cy Job In ve st -
ment po szu ku je pra cow ni ka
z umie jęt no ścią spa wa nia do pra -
cy w za kła dzie zaj mu ją cym się re -
no wa cja/ na pra wa wóz ków skle -
po wych. Opis sta no wi ska: Pra -
cow nik ma za za da nie wy szu kać
uster kę w wóz ku a na stęp nie ją
wy eli mi no wać, aby wó zek mógł
się nada wać do po now ne go użyt -
ku (w skład na pra wy wóz ka
wcho dzi spa wa nie czę ści me ta lo -
wych). Wy ma ga nia: Umie jęt ność
spa wa nia, Sa mo dziel na or ga ni -
za cja pra cy, Szyb kie wy szu ka nie
uster ki i spraw na jej na pra wa,
Zdol no ści ma nu al ne, Za mi ło wa -
nie do maj ster ko wa nia. Ofe ru je -
my: Sta łe za trud nie nie, Atrak cyj -
ne wy na gro dze nie, Przy ja zna
i swo bod na at mos fe rę w pra cy.
Je śli je steś za in te re so wa ny
i chcesz po znać wię cej szcze gó -
łów wy ślij nam swo je CV na ad res
po len@jo bi nve st ment.nl oraz
skon tak tuj się z na mi te le fo nicz -
nie a umó wi my się na wstęp ne
spo tka nie 0 73 711 3 717.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI DŁO -
WE GO WY SO KIE GO SKŁA DO WA -
NIA. OPIS STA NO WI SKA: Pra ca
na ma ga zy nie ja ko ope ra tor wóz -
ka wi dło we go bocz ne go czte ro -
kie run ko we go ty pu: COM BI LIFT.
WY MA GA NIA: Mi le wi dzia ne do -
świad cze nie w pra cy na te go ty pu
wóz ku wi dło wym, Ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go lub nie miec kie go. OFE RU JE -
MY: Atrak cyj ne wy na gro dze nie,
Trans port z Pol ski do Ho lan dii
oraz z miej sca za kwa te ro wa nie
do za kła du pra cy, 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 klau zu lą o ochro nie da nych
oso bo wych pod ad res: pra -
ca@sba eu ro.pl z do pi skiem w te -
ma cie ma ila: WÓ ZEK.

l Dwie fry zjer ki – Rot ter dam.
SZU KAM 2 FRY ZJE REK DO SA LO -
NU FRY ZJER SKIE GO „SON JA”
W ROT TER DA MIE TEL. 0684
504 410.

l Pra cow nik fi zycz ny przy li nii
pro duk cyj nej oko li ce Til bur ga.
Agen cja po śred nic twa pra cy Job In -
ve st ment po szu ku je męż czyzn
do pra cy przy li nii pro duk cyj nej two -
rzyw sztucz nych w oko li cach Til bur -
ga. Wy ma ga nia: do świad cze nie
w pra ca pro duk cyj nych, chęć i za -
an ga żo wa nie w pra cy, bar dzo do -
bra zna jo mość ję zy ka ho len der -
skie go, po sia da nie nr So fi, kon ta
w ban ku ho len der ski, do ku ment
toż sa mo ści, wła sne za kwa te ro wa -
nie. Ofe ru je my: sta ła za trud nie nie,
pra ce w re no mo wa nej fir mie,
atrak cyj ne wy na gro dze nie. Je śli
speł niasz po wyż sze wy ma ga nia,
prze ślij do nas swo je CV na ad res:
po len@jo bi nve st ment.nl, kon takt
te le fo nicz ny mie dzy 8: 30-10
pod nu me rem: 073 711 3 717. 
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l Praw ni cy: Pol skie pra wo
ro dzin ne. Czy wiesz, że je że li
Ty, Twój part ner/ka oraz Wa -
sze dziec ko po sia da cie oby wa -
tel stwo pol skie, wie le spraw
z za kre su pra wa ro dzin ne go,
mo że zo stać prze pro wa dzo -
na w Pol sce? Czy wiesz, że ist -
nie je moż li wość, aby ta kie
spra wy pro wa dzić na od le -
głość, bez ko niecz no ści sta wia -
nia się na roz pra wy w pol skim
są dzie? Je że li chcesz za się -
gnąć in for ma cji na te mat roz -
wo du, ali men tów, wła dzy
nad dziec kiem itp., je że li już je -
steś stro ną po stę po wa nia są -
do we go to czą ce go się w Pol -
sce lub je że li za mie rzasz za ło -
żyć spra wę są do wą w Pol sce
i po trze bu jesz po mo cy – do -
brze tra fi łeś! Kan ce la ria Do rad -
cy Praw ne go „Pol ski Praw nik”
ofe ru je sze ro ko ro zu mia ną po -
moc praw ną w za kre sie pol -
skie go pra wa ro dzin ne go. Po -
moc ta obej mu je ust ne po ra dy
praw ne (w tym szcze gó ło we
wy ja śnia nie par ty ku lar nej sy -
tu acji klien ta w da nym sta nie
fak tycz no -praw nym oraz ob ja -
śnia nie moż li wych do prze pro -
wa dze nia pro ce dur wraz z ich
skut ka mi fak tycz no -praw ny -
mi), jak rów nież spo rzą dza nie
opi nii pi sem nych, pism pro ce -
so wych (w tym po zwów, od po -
wie dzi na po zew, od po wie dzi
na zo bo wią za nie są du, wnio -
sków do wo do wych i in nych)
oraz pism urzę do wych, a tak że
spo rzą dza nie umów (np. umo -
wa ali men ta cyj na, umo wa dot.
kon tak tów ro dzi ców z ma ło let -
nim dziec kiem). Ist nie je rów -
nież moż li wość po mo cy praw -
nej w po pro wa dze niu ca łej
spra wy (np. roz wo du, spra wy
ali men ta cyj nej). W za kre sie
w/w ofer ty znaj du ją się m.in.
po niż sze za gad nie nia: roz wód,
se pa ra cja, roz dziel ność ma jąt -
ko wa, wła dza nad dziec kiem,
kon tak ty z dziec kiem, ali men -
ty, oj co stwo. tel. 629220935,
k.de ja ger@pol ski praw nik.nl

l Im pre zy/Wy da rze nia:
New Ma vis Bar. New Ma vis
BAR w Den Ha ag (LO OS DU IN -

SE KA DE 737) ZA PRA SZA
Wszyst kich bar dzo ser decz nie
na im pre ze w kaz dy pia tek
i so bo te, dar mo we piw ko
na wej sciu oraz WE LCO ME
DRINK dla Wszyst kich Pan.
W kaz da ostat nia so bo te mie -
sia ca im pre za do 5: 00 ra no...
ZA PRA SZA MY BAR DZO SER -
DECZ NIE:):) im pre zo wy kli mat
za pew nia pol ski DJ

l Na uka: OD KRY WA MY JE -
ZYK POL SKI! LEK CJE JE ZY KA
POL SKIE GO DLA DZIE CI
W WIE KU OD 8 LAT W HO ORN.
– Do świad czo na po lo nist ka,
dy plom Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. Obec nie na uczy ciel -
ka ję zy ka pol skie go w The In -
ter na tio nal Scho ol of Am ster -
dam. Ma łe gru py (max. 10
uczniów). Róż no rod ne i kre -
atyw ne tech ni ki na ucza nia;
śro da, godz. 16.00 – 17.30;
Wijk cen trum De Za ag tand, ad -
res: Sint Eloy stra at 106, Ho -
orn. 10 lek cji w ce nie 60 eu ro.
Kon takt: ma rze na.cha -
c e @ g m a  i l . c o m
0616 145 965.

l Na uka: An giel ski w Ha -
dze – wszyst kie po zio my.
Chcesz na uczyc sie an giel skie -
go od pod staw, al bo po sze rzyc
swo je umie jet no sci? Chcesz
zdo byc cer ty fi kat FCE, CAE al -
bo TO EFL czy IE TLS? A mo ze
po trze bu jesz ko re pe ty tor ki dla
swo ich dzie ci? W kaz dym
z tych przy pad kow do brze tra fi -
les! Ofe ru je pry wat ne lek cje
w Ha dze w mi lej, do mo wej at -
mos fe rze. Po sia dam wla sne
ma te ria ly do pa so wa ne do kaz -
de go po zio mu na ucza nia. Mo -
zli wosc na uki w ma lych gru -
pach. PIERW SZA GO DZI NA
GRA TIS!!! Nic nie ry zy ku jac
sprawdz, czy Ci sie spodo ba:)
Cen nik: 15e lek cja 60min, 2
oso by – 20e lek cja 60 min
(10e za os.), 3 oso by – 25e lek -
cja 60 min (ok. 8.30e za os);
kon takt: tel.
+31 629 220 935. e -ma il: an -
giel ski.w.ha dze@wp.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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Gla dia to rzy przed wal ką
splu wa li w rę kę na szczę ście;
przy zie wa niu usta za kry wa -
no nie tyl ko z tro ski o hi gie -
nę, ale też by nie wnik nął
przez nie de mon; je dy nym
dniem, kie dy moż na by ło
spo tkać mań ku ta bez oba wy
o pe cha był wto rek. Na wet
dziś wszy scy ule ga my prze są -
dom, choć cza sem na wet nie
zda je my so bie z te go spra wy. 

„Prze są dy są prze ja wem lę -
ków i za gro żeń. Je śli ja kaś spra -
wa w na szym ży ciu opie ra się tyl -
ko na szczę ściu, to je ste śmy
skłon ni za kli nać je wszel ki mi si -
ła mi” – uwa ża Agniesz ka Ko -
strze wa z Mu zeum Et no gra ficz -
ne go im. Ma rii Zna mie row skiej -
-Pruf fe ro wej w To ru niu.

W cza sach przed chrze ści -
jań skich każ da re li gia mia ła
swój ob rzą dek ma gicz ny.
Świat po strze ga no ja ko miej -
sce peł ne nie bez pie czeństw
i de mo nów. Z bra ku moż li wo -
ści na uko we go wy ja śnie nia
przy czyn nie któ rych zja wisk
po go do wych czy epi de mii tłu -
ma czo no je w spo sób ir ra cjo -
nal ny. Ob rzę dy ma gicz ne mia -
ły za pew nić lu dziom przy chyl -
ność sił nad przy ro dzo nych:
zdro wie i ob fi ty plon.

Już w 77 ro ku n. e. splu wa no
w dłoń przed ja kimś wy sił kiem
fi zycz nym. Ro bi li to np. gla dia to -
rzy czy atle ci. „Wie rzo no, że śli -
na ma moc oczysz cza ją cą, od -
ga nia złe du chy i dzię ki te mu
zwięk sza praw do po do bień stwo
suk ce su. Dzi siej sze splu nię cie
przez ra mię, to nic in ne go jak
prze gna nie sza ta na zza ple ców”
– wy ja śni ła Agniesz ka Ko strze -
wa.

Z oba wy przed de mo na mi
wią że się też zwy czaj za sła nia nia
ust przy zie wa niu. Dzi siaj ro bi my
to przede wszyst kim z po wo dów
hi gie nicz nych i grzecz no ścio -

wych. Daw niej jed nak wie rzo no,
że otwar te usta są bra mą do na -
szej du szy, a gdy zie wa my, mo że
przez nie wnik nąć de mon. Du -
szę na le ża ło więc chro nić za sła -
nia jąc usta.

Złe mo ce mia ły też od stra -
szać dzwon ki. „Daw niej śmier -
tel ność dzie ci by ła znacz na i no -
wo na ro dzo ne dziec ko uzna wa no
za szcze gól nie na ra żo ne na złe
mo ce” – wy ja śni ła pre le gent ka.
Dla te go nad dzie cię cy mi łó żecz -
ka mi wie sza no za baw ki i dzwo -
necz ki.

Sym bo lem, któ ry za po bie gał
dzia ła niu de mo nów, był też
krzyż. Choć jest on naj bar dziej
zna nym zna kiem chrze ści jań -
skim, to był też waż nym sym bo -

lem w kul tach przed chrze ści jań -
skich. W kra jach an glo sa skich
do tej po ry krzy żu je się pal ce
na szczę ście, cze go od po wied ni -
kiem w na szej kul tu rze jest trzy -
ma nie kciu ków.

Rów nież zwy czaj prze nie -
sie nia pan ny mło dej przez
drzwi do miesz ka nia wy ni ka
z obaw przed dzia ła niem złych
mo cy. „Mo ment ślu bu jest
uwa ża ny za czas przej ścia.
Szcze gól nie do ty czy to pan ny
mło dej, któ ra do mo men tu
ślu bu po zo sta wa ła isto tą
asek su al ną. Ślub wpro wa dzał
ją do no we go świa ta, dla te go
by ła szcze gól nie na ra żo -
na na dzia ła nie de mo nów.
Pan mło dy mu siał prze nieść

ją przez próg, by nie wnio sła
do do mu złych mo cy” – po -
wie dzia ła Ko strze wa.

Dla cze go pa rę mło dą wi ta się
za zwy czaj chle bem i so lą? Chleb
jest sym bo lem do stat ku, a sól
naj czyst szą sub stan cją uży wa ną
w go spo dar stwie do mo wym. Sól
świet nie kon ser wu je, uwa ża -

na jest za sym bol trwa ło ści i do -
stat ku. Dla te go roz sy pa nie so li
wró ży kres do stat ku i nie zgo dę.

Sym bo lem trwa ło ści i szczę -
ścia jest z ko lei wę zeł, dla te go
czę sto mó wi my o wię zach mał -
żeń skich. W kra jach an glo sa -
skich wie rzo no, że opóź nia ją cy
się po ród moż na przy spie szyć,
za wią zu jąc wo kół bio der ko bie ty
pa sek. „Oj ciec dziec ka zdej mo -
wał go mó wiąc: co za wią za łem
to i roz wią zu ję. Po tem mu siał
opu ścić sa lę, by nadać swo im
sło wom moc spraw czą” – wy ja -
śni ła pre le gent ka.

Pe cha mo gło przy nieść za to
spo tka nie mań ku ta. Le wa stro -
na by ła uwa ża na po wszech nie
za „złą”, bo więk szość lu dzi jest
pra wo ręcz na. Był tyl ko je den
dzień w ty go dniu, w któ rym spo -
tka nie z oso bą le wo ręcz ną nie
mu sia ło ozna czać nie szczę ścia.
Był to wto rek – po świę co ny jed -
ne mu z le wo ręcz nych grec kich
bóstw.

Skąd się wzię ło po wie dze nie
o sied miu la tach nie szczę ścia
zwia sto wa nych przez roz bi te
lu stro? „Wie rzo no, że lu stro nie
po ka zu je je dy nie na sze go od -
bi cia, ale też rów no rzęd ną rze -
czy wi stość, na szą du szę, tro -
ski, uczu cia. Je śli przez nad tłu -
cze nie lu stra na stą pi de for ma -
cja tej rze czy wi sto ści, to mo że -
my spo dzie wać się, że np. na -
sze cia ło zo sta nie uszko dzo ne.
Czło wiek miał od na wiać się co
sie dem lat, dla te go wła śnie
w tym cza sie mia ło za mknąć
się nie szczę ście” – tłu ma czy ła
Agniesz ka Ko strze wa.

Do tej po ry w wie lu do mach
lu stra za sła nia się, kie dy ktoś
umrze. Daw niej ro bio no to, bo
oba wia no się, że przez lu stro,
któ re umoż li wia spoj rze nie
w prze szłość i przy szłość, nie -
bosz czyk do bie rze so bie to wa -
rzy szy po dró ży w za świa ty.

Dla cze go zda rza się nam od -
pu kać w nie ma lo wa ne. W wie -
lu mi tach do ty czą cych po wsta -
nia świa ta bo go wie i de mo ny
wspól nie two rzy ły świat. Sie dzi -
bą bo gów by ło nie bo, a dia bła
– pod zie mie. „Gdy od pu ka my
w drew no, to tak jak by śmy
uniesz ko dli wia li złe mo ce, kie -
ru jąc je tam, gdzie ich miej sce
– pod zie mię” – wy ja śni ła pre -
le gent ka.

Współ cze śnie prze są dy czę -
sto ma ją już tyl ko grzecz no -
ścio wy cha rak ter. „Mó wi się
np. +bę dę trzy mać za cie bie
kciu ki+ i nie ma to zna mion
wiel kiej wia ry, ale do wo dzi do -
brych in ten cji mó wią ce go.
Ule ga my im wszy scy, choć
cza sem na wet nie zda je my
so bie z te go spra wy” – pod -
kre śli ła Ko strze wa.

Wy kład „Spluń przez le we ra -
mię, od pu kaj w nie ma lo wa ne
i trzy maj za mnie kciu ki! Po co
nam te go ty pu za cho wa nia?”
przy go to wa ny przez Agniesz kę
Ko strze wę od był się w ra -
mach 13. Fe sti wa lu Na uki i Sztu -
ki w To ru niu.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA
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Chcesz ochronić swoją duszę – zasłoń usta
przy ziewaniu/ 13. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
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Ama to rzy astro no micz nych
ob ser wa cji we wrze śniu bę dą
mie li do bre wa run ki do po -
dzi wia nia Jo wi sza, Ura -
na i Nep tu na oraz trzech pla -
ne to id. 

Wrze sień to mie siąc rów no no -
cy je sien nej, czy li mo men tu
przej ścia Słoń ca przez rów nik
nie bie ski z pół ku li pół noc nej
na po łu dnio wą. W tym ro ku mo -
ment ten, zwią za ny z po cząt -
kiem astro no micz nej je sie ni, wy -

pa da 22 wrze śnia o godz. 22.44
na sze go cza su.

Po nie waż de kli na cja Słoń ca
ma le je, dni sta ją się co raz krót -
sze. W War sza wie 1 wrze śnia
na sza dzien na gwiaz da wzej dzie
o godz. 5.47, a zaj dzie
o godz. 19.24. Na to miast 30
wrze śnia jej wschód wy pa da
o godz. 6.35, a za chód
o godz. 18.16.

Ko lej ność faz Księ ży ca we
wrze śniu jest na stę pu ją ca: nów
– 5 wrze śnia o godz. 13.36,
pierw sza kwa dra – 12 wrze śnia
o godz. 19.08, peł nia – 19 wrze -
śnia o godz. 13.13 i ostat nia
kwa dra – 27 wrze śnia
o godz. 5.56. Naj bli żej Zie mi
Srebr ny Glob znaj dzie się 15
wrze śnia o godz. 18.35, a naj da -
lej – 27 wrze śnia o godz. 20.18.

Mer ku ry znaj du je się we wrze -
śniu bli sko Słoń ca i je go ob ser -
wa cje w tym mie sią cu nie są
moż li we.

Rów nież wa run ki do ob ser wa -
cji We nus nie są ła twe. Pla ne ta
za cho dzi oko ło go dzi ny po za -
cho dzie Słoń ca i tyl ko dzię ki jej
du żej ja sno ści moż na pró bo wać

ją doj rzeć w bla sku łu ny za cho -
dzą ce go Słoń ca. Nie da le ko We -
nus świe ci Sa turn. Jest on jed -
nak od We nus pra wie sto ra zy
słab szy, przez to je go doj rze nie
we wrze śniu jest nie zmier nie
trud ne.

Na do bre roz po czy na się na to -
miast se zon na po ran ne ob ser -
wa cje Mar sa i Jo wi sza. Go dzi nę
przed wscho dem Słoń ca Czer -
wo ną Pla ne tę doj rzy my w kon -
ste la cji Ra ka na wy so ko ści po -
nad 20 stop ni nad wschod nim
ho ry zon tem. W oko li cach 8
wrze śnia Mars znaj dzie się tyl ko
pół stop nia od ja snej gro ma dy
otwar tej Żło bek (łac. Pra ese pe).

Du żo ja śniej sze go od Mar sa
Jo wi sza znaj dzie my w gwiaz do -
zbio rze Bliź niąt. Ran kiem wi dać
go oko ło 40 stop ni nad wschod -
nim ho ry zon tem. War to użyć lu -
ne ty lub te le sko pu, aby po dzi -
wiać je go tar czę i księ ży ce.

Wrze sień to do sko na ły czas
do po dzi wia nia Nep tu na i Ura na.
Nep tun był w opo zy cji pod ko -
niec sierp nia, a Uran bę dzie
w niej na po cząt ku paź dzier ni ka.
Obie pla ne ty wi dać więc przez

Kilka planet i planetoid do podziwiania
na wrześniowym niebie

Za pro jek to wa nie pro stej, ta -
niej i bez piecz nej dwu oso bo -
wej mi sji na Mar sa, to wy -
zwa nie dla mło dych in ży nie -
rów z ca łe go świa ta. Mi sja
ma wy ru szyć w stycz niu 2018
r., a zgło sze nia moż na prze -
sy łać do 15 mar ca 2014 ro -
ku. Na naj lep szy ze spół cze -
ka 10 tys. do la rów. 

Dwu oso bo wa mi sja ko smicz -
na In spi ra tion Mars Fo un da tion
ma wy star to wać w stycz -
niu 2018 r. W po ło wie sierp nia
ame ry kań ski mi lio ner i pierw szy
ko smicz ny tu ry sta – Den ni sa Ti -
to, pod czas mię dzy na ro do wej
kon wen cji The Mars So cie ty,
ogło sił kon kurs, w któ rym uni -
wer sy tec kie ze spo ły in ży nier skie
z ca łe go świa ta mo gą opra co -
wać kon cep cję dwu oso bo wej
mi sji ko smicz nej.

„Więk szość skła du każ dej
z dru żyn po win ni sta no wić stu -
den ci. To oni mu szą prze wod ni -
czyć oraz wy ko ny wać i pre zen to -
wać wszyst kie ma te ria ły kon kur -
so we. W dru ży nach mi le wi dzia -
ni są rów nież ab sol wen ci, pro fe -
so ro wie i in ni pra cow ni cy uczel -
ni. Pro jek ty moż na skła dać
do 15 mar ca 2014 ro ku” – in for -
mu je or ga ni za cja The Mars So -
cie ty.

Mi sje bę dą oce nia ne w czte -
rech ka te go riach: bu dżet, ja kość
tech nicz na pro jek tu, pro sto ta
oraz har mo no gram. Dzie sięć
naj lep szych dru żyn otrzy ma za -
pro sze nie do Cen trum Ba daw -
cze go NA SA im. Jo se pha Ame -
sa. Ze spo ły przed sta wią swo je
kon cep cje przed pa ne lem sze -
ściu sę dziów. Wszyst kie pro po zy -
cje zo sta ną opu bli ko wa ne. Fun -

da cja In spi ra tion Mars bę dzie
mo gła ko rzy stać z za war tych
w nich po my słów, ale nie bę dzie
mia ła do nich wy łącz nych praw.

Zwy cię ska eki pa otrzy ma
czek na 10 tys. do la rów oraz cał -
ko wi cie opła co ny wy jazd na Mię -
dzy na ro do wą Kon wen cję Mars
So cie ty w 2014 ro ku. Miej sca
od dru gie go do pią te go bę dą ho -
no ro wa ne na gro da mi w wy so ko -

ści od 1-5 ty się cy do la rów.
„Ini cja ty wa Den ni sa Ti to, to

wiel ka szan sa tak że dla mło -
dych, pol skich in ży nie rów. Udział
w tym pre sti żo wym kon kur sie
mo że otwo rzyć drzwi do mię dzy -
na ro do wej ka rie ry” – mó wi eu ro -
pej ski ko or dy na tor The Mars So -
cie ty Łu kasz Wil czyń ski. „Po suk -
ce sach ła zi ków mar sjań skich,
je stem pew ny, że pol scy stu den -

ci mo gą też z po wo dze niem za -
pro jek to wać mi sję na Mar sa,
któ ra po wal czy o głów ną na gro -
dę” – do da je.

Za kła da się, że sza co wa ne
na po nad mi liard do la rów kosz ty
mar sjań skiej po dró ży po kry ją
pry wat ni dar czyń cy i spon so rzy.
Z uwa gi na wy ma ga ną dla mi sji
naj ko rzyst niej szą po zy cję Zie mi
wzglę dem Mar sa sta tek po wi -

nien wy star to wać 5 stycz -
nia 2018 ro ku lub w cią gu na -
stęp nych kil ku dni. Po dob ne
usta wie nie obu pla net po wtó rzy
się do pie ro w 2031 ro ku.
Po 228 dniach lo tu sta tek mi -
nął by Czer wo ną Pla ne tę w od le -
gło ści oko ło 250 ki lo me trów
i nie zmie nia jąc swej do tych cza -
so wej or bi ty po dal szych 273
dniach po wró cił by na Zie mię.
Ca ły lot trwał by w ten spo -
sób 501 dni.

Prze strzeń ży cio wą dwu oso -
bo wej za ło dze za pew ni wy no -
szą ca oko ło 600 stóp sze ścien -
nych (17 me trów sze ścien nych)
ku ba tu ra pro jek to wa ne go stat -
ku. Astro nau ci prze by wa li by dłu -
gie mie sią ce w je go cia snym
wnę trzu, na ra że ni na za nik mię -
śni i nu dę, jed nak głów nym nie -
bez pie czeń stwem by ło by ko -
smicz ne pro mie nio wa nie jo ni -
zu ją ce. Jak do no sił w mar cu br.
„New Scien tist” za bez pie czyć
przed nim mia ła by osło na z wo -
dy, żyw no ści i od cho dów. Ta ką
tech no lo gię opra co wa ła już
wcze śniej NA SA, łą cząc w pro -
jek cie Wa ter Walls sys te my pod -
trzy my wa nia ży cia oraz usu wa -
nia od pa dów z osło ną an ty ra -
dia cyj ną.

PAP – NAUKA W POLSCE
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Studenci mogą zaprojektować misję na Marsa
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Zdję cia Zie mi z ko smo su,
a tak że mo ment roz ło że nia
swo je go ża gla na or bi cie ma
prze sy łać na Zie mię sa te li ta
PW -Sa t2. Urzą dze nie, bu do -
wa ne przez stu den tów z Po li -
tech ni ki War szaw skiej, jesz -
cze w 2015 r. ma szan sę wy -
ru szyć w po dróż ko smicz ną. 

PW -Sa t2, nad któ rym pra cu ją
stu den ci ze Stu denc kie go Ko ła
Astro nau tycz ne go (SKA)
przy PW, ma być na stęp cą
pierw sze go pol skie go sa te li ty
stu denc kie go – PW -Sat.

PW -Sat na or bi tę zo stał wy -
nie sio ny 13 lu te go 2012 r. Je go
głów nym za da niem by ło prze -
te sto wa nie sys te mu de or bi ta -
cyj ne go, któ ry miał by w przy -
szło ści po móc w wal ce z ko -
smicz ny mi śmie cia mi. W sa te -
li cie miał się otwo rzyć ogon,
któ ry spra wił by, że PW -Sat
szyb ciej wy ha mu je, wej dzie
w at mos fe rę i spło nie. „Przez
pa rę mie się cy ko mu ni ka cja
z PW -Sa tem by ła peł na, ale po -
tem za czę ły się pro ble my.

Ostat ni ko mu ni kat po ja wił się
na prze ło mie 2012 i 2013 ro -
ku” – mó wi w roz mo wie z PAP
ko or dy na tor ka pro jek tu PW -
-Sa t2, In na Uwa ro wa z SKA.
Wy ja śnia, że naj pierw po ja wi ły
się kło po ty z wy da wa niem sa -
te li cie po le ceń, a po tem z je go
za si la niem.

No wy sa te li ta, PW -Sa t2, bę -
dzie miał wy mia ry
ok. 10x10x20cm. Bę dzie miał
dwu krot nie więk szą ob ję tość
i ma sę niż po przed nik. „Kon ty -
nu uje my ba da nia nad struk tu rą
de or bi ta cyj ną. Tym ra zem ta ką
struk tu rą bę dzie ża giel” – mó wi
Uwa ro wa. Ża giel ma być o wie le
więk szy niż ogon pierw sze go sa -
te li ty. Bar dziej skom pli ko wa ny
bę dzie też me cha nizm je go roz -
wi ja nia.

Sa te li ta zo sta nie wy po sa żo ny
w ka mer ki. Jed na skie ro wa -
na ma być na Zie mię, dzię ki cze -
mu – jak ma ją na dzie ję stu den -
ci – bę dzie moż na uzy skać
pierw sze zdję cia na szej pla ne ty
zro bio ne z pol skie go sa te li ty.
Dru ga ka mer ka na gry wać bę -
dzie za to mo ment otwar cia ża -
gla.

PW -Sa t2 bę dzie też wy po sa -
żo ny w czuj nik sło necz ny. „Ta kie
czuj ni ki sto su je się do okre śla -
nia po ło że nia sa te li ty w prze -
strze ni, np. wzglę dem Słoń ca”
– opi su je stu dent ka PW. Pol ski
sa te li ta bę dzie też miał otwie ra -
ne pa ne le sło necz ne, któ re do -
star czać mu bę dą ener gii, a tak -
że układ ste ro wa nia, dzię ki któ -
re mu bę dzie mógł się ob ra cać.
Przy pro jek to wa niu PW -Sa t2 wy -
ko rzy sta nych ma być na wet
sześć prac in ży nier skich.

„Te raz bu do wa ne są pierw sze
ele men ty i pro wa dzo ne są
na nich te sty” – mó wi roz mów -
czy ni PAP.

In na Uwa ro wa za zna cza, że
stu den ci za mie rza ją wy cią gnąć
wnio ski z mi sji pierw sze go sa te -
li ty. Do da je, że pierw sze pro ble -
my z PW -Sat zwią za ne by ły
z prze sy ła niem ko mend sa te li -
cie. „Sa te li ta prze stał od bie rać
od nas sy gna ły, nie sły szał nas”
– wy ja śnia. Sa te li cie wy da no po -
le ce nie, aby otwo rzył ogon, ale
nie do koń ca wia do mo, czy PW -
-Sat za da nie wy ko nał. „A nasz
sa te li ta bę dzie miał au to ma tycz -
ny sys tem, któ ry sam wy ko -

na mi sję, je śli pad nie sys tem ko -
mu ni ka cji. Bę dzie więc mógł wy -
ko ny wać zdję cia, ob ra cać się,
otwo rzyć ża giel i prze sy łać in for -
ma cje na Zie mię. Ale na wet je śli
nie prze śle in for ma cji, to mi sję
wy ko na. To, czy otwo rzył ża giel,
zo ba czy my w ob li cze niach or bi -
ty” – opi su je stu dent ka PW.

Uwa ro wa przy zna je, że naj trud -
niej szą do prze te sto wa nia czę ścią
bę dzie ża giel. Pod uwa gę trze ba
prze cież brać pa nu ją cą na or bi cie
próż nię, mi kro gra wi ta cję i eks tre -
mal ne tem pe ra tu ry. „Próż nię
i tem pe ra tu ry je ste śmy w sta nie
za sy mu lo wać, ale mi kro gra wi ta cji
– nie” – do da je. Zwra ca uwa gę,
że ża giel ma się roz kła dać na wet
kil ka mi nut, a w wa run kach ziem -
skich – choć jest to bar dzo kosz -
tow ne – moż na za sy mu lo wać naj -
wy żej dwa dzie ścia kil ka se kund
nie waż ko ści.

Część pie nię dzy na bu do wę
PW -Sa t2 to środ ki, któ re zo sta ły
z bu do wy pierw sze go sa te li ty. To
jed nak nie wy star czy. „Je ste śmy
w trak cie po szu ki wa nia fi nan so -
wa nia, np. z re sor tu na uki. Nie
wy klu cza my też opcji ko mer cyj -
nych” – za zna cza ko or dy na tor -

ka. Przy zna je, że du żym kosz -
tem bę dzie wy sła nie sa te li ty
na or bi tę. Wy nie sie nie PW -Sat
w prze strzeń ko smicz ne by ło
dar mo we, bo stu den ci wy gra li
kon kurs na sa te li ty stu denc kie.
Te raz za start trze ba by ło by za -
pła cić ok. 200 tys. eu ro.

Stu den ci z PW chcą ukoń -
czyć pro jekt za dwa la ta. PW -
-Sa t2 na or bi tę mógł by więc
tra fić już na wet pod ko -
niec 2015 r.

LU DWI KA TO MA LA (PAP)
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Studenci z Politechniki Warszawskiej
szykują kolejnego satelitę

FOT. STOCK. XCHNG / BENIAMIN POP

ca łą noc: Ura na w kon ste la cji
Ryb, Nep tu na w Wod ni ku. Oba
cia ła ma ją blask bli ski mak sy -
mal ne go. W przy pad ku Ura -
na to 5.7 ma gni tu do, a w przy -
pad ku Nep tu na 7.8 ma gni tu do.
Ozna cza to, że w bar dzo do brych
wa run kach Ura na doj rzy my go -
łym okiem, a do ob ser wa cji Nep -
tu na wy star czy ma ła lor net ka.

Plu to na moż na ob ser wo wać
wie czo rem w kon ste la cji Strzel -
ca. Je go blask wy no si jed nak tyl -
ko 14.2 ma gni tu do, a to ozna -
cza, że do je go ob ser wa cji po -

trze bu je my spo re go te le sko pu
ama tor skie go.

W sierp niu w opo zy cji zna la zła
się pla ne to ida (7) Iris. Mak si mum
swo je go bla sku (7.9 ma gni tu do)
osią gnę ła ona 19 sierp nia. We
wrze śniu jej ja sność bę dzie spa -
dać od 8.1 do 8.8 ma gni tu do, a to
ozna cza, że bę dzie ją moż na do -
strzec przez nie wiel ką lor net kę.
Od naj dzie my ją pra wie do kład nie
po środ ku po mię dzy gwiaz da mi
Be ta i Ep si lon Wod ni ka.

Po dob ną ja sność do Iris (mak -
sy mal nie 8.2 ma gni tu do) osią -

gnie pla ne to ida (324) Bam ber -
ga, któ ra w opo zy cji znaj dzie
się 13 wrze śnia. W oko li cach tej
da ty znaj dzie my ją w kon ste la cji
Ryb (nie da le ko gwiazd Gam ma
i The ta).

Wrze sień to tak że do bry czas
do ob ser wa cji pla ne to idy (89)
Ju lia. Jest ona słab sza od Iris
i Bam ber gi, bo jej blask wy no -
si 9.1-9.2 ma gni tu do, ale wciąż
jest w za się gu zwy kłej lor net ki
o obiek ty wie oko ło 50 mm lub
więk szym.

W nad cho dzą cym mie sią cu
nie ma żad ne go bar dzo du że -
go ro ju me te orów. Naj więk -
szym do stęp nym są Au ri gi dy
ak tyw ne na po cząt ku wrze -
śnia. Zwy kle w mak si mum ak -
tyw no ści wy stę pu ją cym w oko -
li cach 1 wrze śnia, moż na doj -
rzeć oko ło 10 zja wisk na go dzi -
nę. W tym ro ku wa run ki do ob -
ser wa cji ro ju są bar dzo do bre
ze wzglę du na ko rzyst ny układ
faz Księ ży ca.

Ze wzglę du na ko rzyst ne po -
ło że nie apek su i źró dła prze -
ciw sło necz ne go, gwa ran tu ją -
cych wy syp me te orów spo ra -
dycz nych oraz du żą ilość ma -
łych ro jów, wrze sień jest do -
brym mie sią cem do ob ser wa cji
te go ty pu zja wisk. Spo glą da jąc
na nie bo w dru giej po ło wie no -
cy, z ciem ne go miej sca, je ste -
śmy w sta nie doj rzeć na wet 10-
20 „spa da ją cych gwiazd” w cią -
gu go dzi ny.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Kon fi tu ry, ga la ret ki, dże my,
kom po ty – kto z nas nie pa -
mię ta ich sma ków z dzie ciń -
stwa. Ma łe, aro ma tycz ne
sło icz ki ro bio ne przez ma mę
lub bab cię wy peł nio ne wi ta -
mi na mi. Nie ste ty tem po ży -
cia po wo du je, iż ma ło kto
z nas ro bi dzi siaj do mo we
prze two ry. No bo i po co?
– spy ta cie. Wy star czy pójść
do naj bliż sze go skle pu – pół -
ki, aż ugi na ją się od ko lo ro -
wych sło icz ków. Tru skaw ko -
we, wi śnio we, brzo skwi nio we
– do wy bo ru, do ko lo ru. Ale
czy zdro wo? Skład go to wych
wy ro bów przy wra ca o za wrót
gło wy. A jak przy po mni my so -
bie hi sto rie opo wia da ne
przez zna jo mych, któ rzy w la -
tach mło do ści, pra co wa li
w chłod ni przy owo cach se -
zo no wych, to ode chcie wa się
wszel kich za ku pów. 

Czy jest w ta kim ra zie ja kiś
spo sób na zdro we owo ce w sło -
ikach, gdy nie ma my cza su lub
chę ci na dłu gie sta nie w kuch ni
a nie chce my ku po wać kon ser -
wan tów ani sztucz nych barw ni -
ków? My zna leź li śmy na to spo -
sób. FLA VON!!!

Każ dy ko mu za le ży na wła -
snym zdro wiu, a nie za wsze ma
czas zjeść do brze i zdro wo, po wi -
nien mieć w do mu sło iczek że lu
FLA VON. Pro duk ty gru py Fla von
to su ple men ty die ty za wie ra ją ce
fla wo no idy, któ re są na tu ral ny mi
prze ciw u tle nia cza mi. Spo ży wa -
jąc je co dzien nie wzmac nia my
swój or ga nizm do star cza jąc por -
cję na tu ral nych wa rzyw lub owo -
ców. Do wy bo ru ma my 6 pro -
duk tów z gru py Fla von:

– Fla von max,
– Fla von max plus,
– Fla von Kids (od 4 ro ku ży -

cia),

– Fla von Ac ti ve (dla lu dzi ak -
tyw nych, za wie ra gu ara nę i ko fe -
inę),

– Fla von Pro tect,
– Fla von Gre en.
Wszyst kie są na tu ral ne, bez

kon ser wan tów, zro bio ne ze sta -
ran nie wy se lek cjo no wa nych wa -
rzyw i owo ców. Mi mo no wa tor -
skich me tod pro duk cji przy po mi -
na ją bab ci ne, na tu ral ne dże mi -
ki, peł ne róż no rod nych sma ków
i wi ta min.

Fla von Gre en to żel wa rzyw ny,
któ re go 1 ły żecz ka dzien nie za -
spo ka ja znacz ną część dzien nej
por cji wa rzyw. Ma w swo im skła -
dzie m.in. bro ku ły, zie lo ne pę dy
psze ni cy, szpi nak, se ler, czo -
snek. Po nad to za wie ra wy ciąg
z zie lo nej her ba ty oraz wi ta mi -
nę C.

Po zo sta łe Fla vo ny to owo co -
we że le w 100% na tu ral ne, bez
żad nych kon ser wan tów. W ich

skła dzie do mi nu ją ciem ne owo -
ce (ja go dy, po rzecz ki, bez). Jed -
nak że skład po szcze gól nych Fla -
vo nów jest róż ny w za leż no ści
od je go prze zna cze nia i osób dla
któ rych jest za le ca ny.*

Jak do wia du je my się od pa -
na Ja ro sła wa Kar skie go, kon su -
men ci po wyż szych pro duk tów
two rzą Fla von max Klub. Po -
za zdro wy mi pro duk ta mi, któ re
ku pu ją, wspie ra ją się przy two -

rze niu gru py biz ne so wej. Każ dy
ak tyw ny czło nek Klu bu, po przez
za pro sze nie ko lej nych kon su -
men tów, mo że li czyć na zniż ki
przy za ku pach, a z cza sem
na za uwa żal ny za strzyk go tów ki.
Od dru giej po ło wy czerw ca 2013
funk cjo nu je w ra mach Klu bu
Fla von re wo lu cyj ny sys tem bu -
do wy biz ne su ET NAN GPS – mó -
wi nasz roz mów ca. Pro duk ty Fla -
von roz pro wa dza ne są na za sa -
dzie tzw. mar ke tin gu sie cio we -
go. In no wa cyj ność me to dy wpro -
wa dzo nej przez ET NAN po le ga,
we dług pa na Ja ro sła wa, na bu -
do wie głę bo ko ści struk tu ry kon -
su men tów, a nie jej sze ro ko ści.
Da je to ol brzy mie wspar cie dla
no wych klu bo wi czów.

Oso by za in te re so wa ne dzia ła -
niem su ple men tów Fla von,
a tak że moż li wo ścią po zy ska nia
do dat ko wych środ ków fi nan so -
wych mo gą uzy skać in for ma cje,
kon tak tu jąc się z pa nem Jar -
kiem po przez ad res ma ilo wy ja -
rek@et nan.biz.

*In for ma cje na te mat pro -
duk tów Fla von za czerp nię to ze
stro ny fla von max. pl i umiesz -
czo ne go na niej po rad ni ka Zdro -
wie i Suk ces.

AUTOR ARTYKUŁU JAROSŁAW KARSKI
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KIEROWAĆ NA MAILA:

JAREK@ETNAN.BIZ
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l Na te ry to rium In dian po ło żo no
dro gę że la zną. Wódz po sta no wił oso -
bi ście po wi tać pierw szy przy jeż dża -
ją cy po ciąg. Sta nął na to rach pod -
niósł rę kę w ge ście po wi ta nia a lo ko -
mo ty wa... na wet nie zwol ni ła i prze je -
cha ła po nim jak po ły sej ko by le. Cięż -
ko ran ny wódz od zy sku je przy tom ność
w swo im ti pi, gdy na gle sły szy zza ścia ny
na ra sta ją cy gwizd. Zry wa się na rów ne
no gi, wy ska ku je na ze wnątrz, pa trzy a tu
czaj nik z gwizd kiem. Zrzu ca go na zie -
mię, ko pie, dep cze, wa li to por kiem. Żo -
na wy pa da za nim wo ła jąc:

– Uspo kój się, co ro bisz???
A wódz na to:
– Za bić gni dę pó ki ma ły!!!

l Po ogo le niu klien ta fry zjer mó wi:
– Go to we. Pła ci pan 8 zło tych.
– Jak to? Przed go le niem mó wił pan,

że bę dzie kosz to wać 5 zło tych!
– Tak, mó wi łem, ale mu si pan do pła -

cić za trzy opa trun ki, któ re pa nu za ło ży -
łem na ra ny.

l Fry zjer py ta klien ta:
– Pan już chy ba u nas był?
– Nie, ucho stra ci łem na woj nie.

l Roz tar gnio ny pro fe sor wcho dzi
do fry zje ra i mó wi:

– Pro szę mnie ostrzyc.
– Z przy jem no ścią, pa nie pro fe so rze,

tyl ko pro szę zdjąć ka pe lusz.

– Och, bar dzo prze pra szam! Nie za -
uwa ży łem, że tu są da my!

l Ko wal ski py ta ko le gę:
– Czy two ja żo na jest bru net ką, czy

blon dyn ką?
– Trud no po wie dzieć. Dwie go dzi ny te -

mu po szła do fry zje ra i jesz cze nie wró ci ła.

l Ko wal ski po sta no wił zro bić żo nie
nie spo dzian kę. Po szedł do fry zje ra,
zgo lił wą sy, bro dę, przy strzygł krót ko
wło sy. Kie dy wró cił, żo na rzu ci ła mu
się na szy ję i za czę ła na mięt nie ca ło -
wać.

– Wie dzia łem ko cha nie, że zro bię ci
nie spo dzian kę!

– Och, to ty?! – krzyk nę ła spe szo -
na żo na.

l 15-let ni mło dzie niec przy cho dzi
do fry zjer i sia da jąc na fo te lu, mó wi:

– Go le nie.
Fry zjer wszyst ko przy go to wał, ale nie

za czy na go le nia.
– Na co pan cze ka?
– Na za rost.

l Oj ciec py ta sy na: 
– Co ro bi li ście dziś na ma te ma ty ce? 
– Szu ka li śmy wspól ne go mia now ni ka. 
– Coś po dob ne go! Kie dy ja by łem w szko -

le, też szu ka li śmy wspól ne go mia now ni ka!
Że też nikt go do tej po ry nie zna lazł...
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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!

Smak Tę sk no ty
Gdy tę sk no ta
otwie ra oczy
roz pa da ją się
usta ci che
któ re pro szą
głę bią wia ry
o chwi lę swe go

Za py taj więc mnie sa me go
Mo ja tę sk no to
Dla cze go ty
Pro sisz ci szę
By po zwo li ła mi
Otwo rzyć oczy
Za mknąć usta
I móc tyl ko tę sk nić

Jed no tak, dru gie nie
Tak, tak
Naj wyż szy czas już
By żyć do sko na le
Nie, nie
Prze cież mo żesz
Jesz cze za cze kać
Tak, tak
Do brze jest ra dzić
Sa me mu żyć trze ba
Nie, nie
Po co się śpie szysz
Ży cie za szyb ko ucie ka?
Tak, tak
To wła śnie my śli czy nią
Z ust mo ich si łę
Nie, nie
Po co żyć mą drze
Jak moż na żyć szyb ko
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i

FOT. STOCK.XCHNG / HERMAN BRINK MAN
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