
Ostat nio co raz czę ściej na -
sza re dak cja pi sze o zmia -
nach od no śnie sta ra nia się
i po bie ra nia róż nych za sił -
ków. Z mie sią ca na mie siąc
Mi ni ster stwo Spraw So cjal -
nych wdra ża w ży cie co raz
wię cej no wo ści ce lem
uszczu ple nia wy dat ków
na ce le so cjal ne, by wspo -
móc nie do ma ga ją cy bu dżet
ho len der skiej ko ro ny. Tym ra -
zem ko lej na zmia na do ty czy
po bie ra ją cych za si łek so cjal -
ny (Bij stan du it ke ring). 

Za si łek ten przy słu gu je dla
osób miesz ka ją cych w Ho lan -
dii, któ re po zo sta ły bez środ -

ków do ży cia oraz nie mo gą się
sta rać o za si łek dla bez ro bot -
nych. Jest to za si łek, do któ re -
go ma pra wo nie wie le osób,
po nie waż po ziom trud no ści je -
go zdo by cia jest bar dzo du ży.
Trze ba speł nić wie le nie raz
skom pli ko wa nych wa run ków,
by uzy skać z Urzę du ta kie
świad cze nie.

Przy po mnij my: o Bij sta nu it ke -
ring mo że sta rać się każ dy, kto:

1. Jest peł no let ni,
2. Miesz ka w Ho lan dii,
3. Nie ma pra wa do żad ne go

in ne go za sił ku,
4. Nie ma wy star cza ją cych

do cho dów, któ re by wy star czy ły
na prze ży cie,

5. Nie po sia da ma jąt ku prze -
kra cza ją ce go okre ślo ną kwo tę,

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Strona    8

Fakty i mity 
o podatkach 
i zasiłkach 
z Holandii 

Man dat dla bun tu

Wie lo ry by znów wi dzia ne
w wo dach Bał ty ku

Od lipca o zasiłek socjalny można starać się

już tylko przez Internet!

FOT. FRE EIMA GES. COM / IL KER.



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

6. Bie rze czyn ny udział w róż -
no ra kich ak cjach i dzia ła niach
do ty czą cych ak ty wi za cji w pra cy
or ga ni zo wa nych przez swo ją
gmi nę,

7. Ak tyw nie po szu ku je pra cy.

Je śli speł nia się te wa run ki, to
war to wal czyć o te świad cze nia,
po nie waż w przy pad ku po zo sta -
nia bez środ ków do ży cia, ho len -
der ski skar biec jest w sta nie za -
ofe ro wać nam z te go ty tu łu cał -
kiem nie ma łą za po mo gę. Do -
kład ne wy li cze nie przy słu gu ją -

cych kwot (któ re za le żą od sy tu -
acji ży cio wej) przed sta wia ta be la
obok (Tab. 1). 

Nie dość, że sa me wa run ki
otrzy ma nia te go świad cze nia są
nie raz trud ne do uzy ska nia, to
te raz do dat ko wo zo sta ły wpro -
wa dzo ne zmia ny, któ re jesz cze
bar dziej utrud ni ły do stęp do te go
świad cze nia. 

Mi ni ster stwo Spraw So cjal -
nych od dnia 1 lip ca 2014 ro ku
wpro wa dzi ło zmia nę od no śnie
wnio sko wa nia o Bij stan du it ke -
ring po le ga ją cą na tym, iż mo że
się ono od być od tej po ry je dy nie
dro gą in ter ne to wą. Do tej po ry
o świad cze nie to moż na by ło za -
wnio sko wać rów nież oso bi ście,
po przez wy peł nie nie pa pie ro we -
go for mu la rza oraz do star cze nie
go do urzęd ni ka lub po przez
zwy kłą wi zy tę w Urzę dzie UWV.
Od wy żej wy mie nio nej da ty sta ło
się to już nie moż li we. Od te raz,
że by za wnio sko wać o za si łek so -
cjal ny, na le ży po sia dać kod
do lo go wa nia in ter ne to we go
– Di gid Co de oraz przy je go po -
mo cy sa mo dziel nie za wnio sko -
wać o to świad cze nie. 

Wpro wa dze nie tych że zmian
spo wo du je za pew ne wie le kło -
po tów dla spo rej licz by osób po -
bie ra ją cych już ten za si łek, po -
nie waż wie le z nich jest przy zwy -
cza jo nych do me to dy „pa pie ro -
wej” oraz trud no im bę dzie się

prze sta wić na me to dę „zdal ną”.
Ist nie je tak że praw do po do bień -
stwo, że wie le osób nie bę dzie
po tra fi ło w spo sób pra wi dło wy
po słu żyć się Di gid Co dem, co
mo że spo wo do wać w eks tre -
mal nych przy pad kach na wet za -

trzy ma nie za sił ku. No i co naj -
waż niej sze – nie każ dy po sia da
Di gid Co de!

Tak więc, jak wi dać, sta ra nie
się o za si łek so cjal ny znów jest
co raz trud niej sze. Moż na za uwa -
żyć wręcz po głę bia ją cą się ten -

den cję do sys te ma tycz ne go
utrud nia nia do stę pu do te go
świad cze nia. Przy pa tru jąc się
dzia ła niom Mi ni ster stwa, któ re
co rusz wpro wa dza no we zmia -
ny, cie ka we jest ja kie nie spo -
dzian ki znów przy nie sie nam
przy szłość. A je śli fak tycz nie
przy nie sie, z pew no ścią Was
o tym po in for mu je my. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 5 sierpnia 2014Praca i życie w Holandii2

Reklama

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy
w tym zakresie zapraszamy do wysyłania 

e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. 
Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

Od lipca o zasiłek socjalny można starać się już tylko przez Internet!
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Reklama

Dro dzy Czy tel ni cy!

Oto ko lej ny, trze ci już ar ty -
kuł w na szym no wym cy klu in -
for ma cyj nym, któ ry do ty czy
spraw, któ re Was naj bar dziej
in te re su ją – spraw po dat ko -
wych oraz urzę do wych w Ho -
lan dii. 

W dzi siej szym wy da niu bę -
dzie my pi sać o mi cie, któ ry
jest wie lo krot nie po wta rza ny
przy wie lu róż nych oka zjach

przez na szych ro da ków. Do ty -
czy on zwro tu po dat ku.

MIT 3: Rozliczyłem się
w Holandii, dostanę szybciej
zwrot.

Czę sto do re dak cji do cie ra ją
py ta nia od na szych Czy tel ni ków,
któ rzy nas py ta ją, dla cze go do sta -
ją tak póź no zwro ty z po dat ku
i pro szą o pod po wiedź, jak moż -
na da ną spra wę przy spie szyć.

Wie lu z nich jest prze ko na nych, iż
fakt, że ZO STA LI ROZ LI CZE NI NA
TE RE NIE HO LAN DII spo wo du je,
że DO STA NĄ SZYB CIEJ ZWROT.
Nic bar dziej myl ne go.

Nie ma żad ne go zna cze nia,
czy da na oso ba zo sta ła roz li -
czo na na te re nie Ho lan dii czy
ja kie go kol wiek in ne go kra ju.
Ba zo wą kwe stią jest fakt, kie -
dy roz li cze nie do tar ło do Urzę -
du, a nie skąd zo sta ło wy sła ne.
Kwe stie geo gra ficz ne nie ma ją
tu taj nic do rze czy, po nie waż
naj istot niej sza jest da ta wpły -
wu de kla ra cji do Be la sting -
dienst – Urzę du Skar bo we go
w Ho lan dii. W do bie dwu dzie -
ste go pierw sze go wie ku i in for -
ma ty za cji sys te mu po dat ko -
we go de kla ra cje po dat ko we
wy sy ła ne są elek tro nicz nie
i wy star czy by po spo rzą dze niu
de kla ra cji Wasz księ go wy klik -
nął „wy ślij” i w kil ka se kund
de kla ra cja po dat ko wa jest
w sys te mie Be la sting dienst.
Chy ba, że wy bra li ście sta ro -

świec kie go księ go we go, któ re -
mu da le ko do pra cy z kom pu -
te rem, ale to już ra czej rzad -
kość. Tak więc je śli roz li cze nie
za rok po przed ni wpły nie
do Urzę du do 31 mar ca ro ku
na stęp ne go, ozna cza, że de cy -
zja po dat ko wa (Vo or lo pi ge
Aan sla ag lub Aan sla ag) po win -
na się po ja wić do 30 czerw ca,
a wy pła ta zwro tu po dat ku na -
to miast do mie sią ca cza su
od mo men tu otrzy ma nia de cy -
zji (pod wa run kiem, że Urząd
nie za żą da w mię dzy cza sie po -
twier dze nia nu me ru kon ta
do wy pła ty, co ostat nio zda rza
się bar dzo czę sto). Tak więc to,
kie dy ktoś otrzy ma zwrot z po -
dat ku, za le ży nie od te go,
gdzie się roz li czył, tyl ko kie dy
te go do ko nał. 

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

Fak ty i mi ty o po dat kach i za sił kach z Ho lan dii cz. 3

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy
w tym zakresie zapraszamy do wysyłania 

e-maili na adres redakcja@goniecpolski.nl. 
Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.
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l Skle py: eza ku py. nl – Nie prze pła caj – zrób
za ku py we wro cław skim Te sco przez in ter net
– a my je do star czy my. Obec nie do star cza my za -
ku py w każ dą NIE DZIE LĘ pod ad re sy w Zu id -Hol -
land oraz North Hol land i North Bra bant. Je steś
z po za re gio nu? Na pisz do nas czy też mo żesz
zro bić za ku py u nas. U nas mo żesz ku pić pol skie
świe że mię so, kieł ba sę, jak i ser bia ły i ka pu stę
ki szo ną. Ty ro bisz za ku py przez in ter net, my je od -
bie ra my i przy wo zi my sa mo cho da mi ty pu chłod -
nia do Ho lan dii. Wejdż na eza ku py. nl, lub za py taj
bok@eza ku py.nl.

l Trans port – ofe ru ję: Prze wóz osób Pol -
ska – Niem cy – Ho lan dia. Prze jazd już od 60
EUR (250 ZŁ). Co dzien ne wy jaz dy w obie stro -
ny!!! Fir ma LU XA DA ofe ru je Pań stwu: li cen cjo -
no wa ny prze wóz osób, jeź dzi my na tra sie Pol -
ska – Niem cy – Ho lan dia, co dzien ne wy jaz dy,
od biór z miej sca za miesz ka nia i do wóz
pod wska za ny ad res, wy so ki kom fort oraz bez -
pie czeń stwo, atrak cyj ne ce ny i licz ne pro mo cje,
bu sy wy po sa żo ne w kli ma ty za cję oraz 7 mo ni -
to rów LCD!, wy jaz dy z wo je wódz twa: Ślą skie go,
Opol skie go, Dol no ślą skie go, Ma ło pol skie go,
Lu bu skie go. Koszt prze jaz du od 60 EUR (250
ZŁ). Kon takt: www.LU XA DA.pl, Tel.:
+48 888 999 143, e -ma il: lu xa da@lu xa da.pl.

l Trans port – ofe ru ję: ENER GY TO -
UR!!!+48721143890. Wię cej in for ma cji. Za -
dzwoń lub na pisz SMS: +48721143890 lub
+48724030054. Ob słu gu je my wo je wódz twa:
LU BU SKIE, WIEL KO POL SKIE, ŁÓDZ KIE, DOL NO -
ŚLĄ SKIE. www.bus do ho lan dii.com.pl ema il -ener -
gy to ur@op.pl. Ener gy To ur prze wóz osób na któ ry
Cię stać!!! NAJ TA NIEJ ->NAJ BEZ PIECZ NIEJ ->NAJ -
WY GOD NIEJ. Za ufa ło nam już ty sią ce osób, któ -
re wy bra ły na sze bu sy do Ho lan dii, Nie miec i Bel -
gii i któ re do star czy li śmy na czas w wy zna czo ne
miej sce. Dzię ki te mu sta li śmy się roz po zna wal ni,
ja ko wia ry god ny i spraw dzo ny part ner w prze wo -
zie osób. Sprawdź nas! – wy jaz dy z Pol ski: CO -
DZIEN NIE – wy jaz dy z Ho lan dii: CO DZIEN NIE. Co
Nas wy róż nia? -krót ki czas po dróż, -in ter net Wi -
-Fi, -punk tu al ność, -prze jazd od drzwi do drzwi, -

mi ła, sym pa tycz na, pro fe sjo nal na ob słu ga, -kom -
for to we wa run ki po dró ży, -car au dio i DVD, -ko -
rzyst ne ce ny, -ra ba ty dla sta łych klien tów, -ubez -
pie cze nie każ de go pa sa że ra.

l Usłu gi – in ne: Fir ma „Otwar te Drzwi” po -
wsta ła z chę ci świad cze nia po mo cy oby wa te lom
pol skim w Ho lan dii, gdyż wie le drzwi wciąż po zo -
sta je dla nich za mknię te z po wo du pro ble mów
ję zy ko wych, róż nic kul tu ro wych czy nie zna jo mo -
ści ho len der skie go usta wo daw stwa. Spe cja li zu -
je my się w kom plek so wej po mo cy i or ga ni za cji
pro ce du ry w ce lu uzy ska nia kre dy tu hi po tecz ne -
go na za kup wła sne go do mu lub miesz ka nia.
Dzia łal ność na sza pro wa dzi my na te re nie ca łej
Ho lan dii, kon tak tu jąc się z na szy mi klien ta mi
oso bi ście, ma ilo wo, te le fo nicz nie i li stow nie. In -
for mu je my o kry te riach, ko rzy ściach, kosz tach
i ry zy ku ca łe go przed się wzię cia na prze strze ni lat
/okre su spła ca nia po życz ki. Ma jąc na uwa dze
zmien ność re gu la cji rzą do wo/praw nych, spe cy fi -
kę wy ma gań pol skich oby wa te li -klien tów Otwar -
tych Drzwi każ dą spra wę roz pa tru je my z osob -
na w świe tle ak tu al nych, obo wią zu ją cych w Ho -
lan dii prze pi sów Pra wa Za ku pu i Sprze da ży Nie -
ru cho mo ści i do pro wa dza my do sfi na li zo wa nia
za ku pu z asy sta Przy się głe go Tłu ma cza w Kan ce -
la rii No ta rial nej. Do ku men ta cje spo rzą dza my
w ję zy ku oj czy stym na sze go klien ta. Za pra sza -
my: www.otwar te drzwi.nl lub pro szę te le fo no wać
pod nu mer te le fo nu: +31 (0) 6 1238 3285 / +31
(0) 85 87 77 510. WSTAP DO NAS PO KLU CZE
DO SWO JE GO DO MU.

l Trans port – ofe ru ję: Ko ni czyn ka Bus Mię -
dzy na ro do wy prze wóz osób i pa czek już od 99 zł.
Ko ni czyn ka Bus Mię dzy na ro do wy prze wóz osób
i pa czek. Co dzien ne wy jaz dy do Nie miec, Ho lan -
dii oraz Bel gii. Świad czy my usłu gi z ad re su
pod ad res. Au ta wy po sa żo ne są w DVD KLI MA TY -
ZA CJE KOM FOR TO WE FO TE LE GPS. Za dzwoń
+48 605 356 742 www.ko ni czyn ka -bus.pl.

l Me cha ni cy do Au to ry zo wa -
nych FORD VW Gro up Fial Land
Ro ver. PRA CA sta la w Wiel kiej Bry -
ta nii; Do bre staw ki; Tyl ko z do -
świad cze niem w Au to ry zo wa nym
Ser wi sie; AN GIEL SKI POD STA WO -
WY; W wy pad ku speł nia nia po wyż -
szych wa run ków pro si my o CV
na : ta  len t@ho  r i  zon  s re  c ru  i t  -
ment.co.uk; HO RI ZONS RE CRU IT -
MENT IN TER NA TIO NAL. Tyl ko Mo -
to ry za cja – Tyl ko ASO.
tel. 00447761637664.

l PRA COW NIK TECH NICZ NY
(zgrze wa nie rur PCV) z do brą zna -
jo mo ścią ję zy ka an giel skie go -
od za raz. Miej sce pra cy: Ein dho ven,
Ho lan dia. Wy jazd od za raz! Pra ca
na mi ni mum kil ka mie się cy. Za kres
obo wiąz ków zgrze wa nie rur PCV.
Wy ma ga nia: min. kil ka mie się cy
do świad cze nia na sta no wi sku tech -
nicz nym (np. mon ter) i/lub wy kształ -
ce nie tech nicz ne, zna jo mość j. an -
giel skie go w mi ni mum do brym

stop niu (zna jo mość we ry fi ko wa -
na roz mo wą z kon sul tan tem -wa ru -
nek ko niecz ny), pra wo jaz dy kat. B,
mi le wi dzia na zna jo mość ry sun ku
tech nicz ne go, moż li wość wy jaz du
w prze cią gu 2-3 dni od przed sta wie -
nia ofer ty, po sia da nie wła sne go
obu wia ro bo cze go, po zy tyw ne na -
sta wie nie oraz du ża mo ty wa cja
do pra cy w Ho lan dii. Ofe ru je my:
Staw ka: 8,63 eu ro brut to/h (po 26
ty go dniach: 9,08 eu ro brut to/h).
Płat ność do dat ko wa: So bo ta: 150
pro cent. Licz ba go dzin pra cy: ok. 38-
40h/ty dzień. Pra ca na 1 zmia nę (7-
16). Moż li wość pra cy w nad go dzi -
nach. Za in te re so wa nych kan dy da -
tów pro si my o wy sy ła nie Cv na ad -
res:ho lan dia@eu ro work.net.pl z do -
pi skiem „Pra cow nik tech nicz ny”.
Kon takt te le fo nicz ny: 322580564.
Pro si my o za miesz cze nie klau zu li
w CV: „Wy ra żam zgo dę na prze twa -
rza nie mo ich da nych oso bo wych za -
war tych w mo jej ofer cie pra cy dla
po trzeb nie zbęd nych do re ali za cji

pro ce su re kru ta cji (zgod nie z Usta -
wą z dnia 29.08.1997 ro ku o Ochro -
nie Da nych Oso bo wych; tekst jed no -
li ty: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
ze zm.).” In for mu je my, że kon tak tu -
je my się tyl ko z wy bra ny mi kan dy -
da ta mi.

l PRA COW NIK PRO DUK CJI
(wa rzy wa -owo ce) z ko mu ni ka tyw -
ną zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie -
go. Dla na sze go klien ta w Ho lan dii
po szu ku je my osób na sta no wi sko:
PRA COW NIK PRO DUK CJI (wa rzy -
wa -owo ce) z ko mu ni ka tyw ną zna jo -
mo ścią ję zy ka an giel skie go! Miej -
sce pra cy: Uden. Wy jazd
na 5.08.2014. Ofer ta na min. 3
mie sią ce z moż li wo ścią prze dłu że -
nia (do ce lo wo pra ca do 3,5 ro ku).
Obo wiąz ki: Pra ca na li nii pro duk cyj -
nej (owo ce do pro duk cji so ków)
W za leż no ści od dzia łu pra ca
przy pa ko wa niu, my ciu, cię ciu, zbie -
ra niu i ukła da niu - pra cow nik mo że
być prze no szo ny na róż ne dzia ły.

Pra ca w za kła dzie pro duk cyj nym
na ha li, tem pe ra tu ra ok 4stop nie.
Ofe ru je my: Staw ki wie ko we eu ro
brut to/h: 19 lat – eu ro; 6,00, 20 lat
– eu ro; 6,00, 21 lat – eu ro; 6,55, 22
la ta – eu ro; 7,67, 23 la ta i wię -
cej: 9,03. Wy so kość staw ki wzra sta
wraz ze sta żem pra cy. Wy ma ga nia:
– Go to wość do wy jaz du na dłuż szy
okres cza su, – Min. ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel skie go
– spraw dza na roz mo wą te le fo nicz -
ną!, – Ela stycz ność co do pra cy
w róż nych go dzi nach (na róż ne
zmia ny), – Uczci wość, rze tel ność,
– chęć zdo by cia do świad cze nia za -
wo do we go. Za in te re so wa nych kan -
dy da tów pro si my o wy sła nie CV
na ad res: ho lan dia@eu ro -
work.net.pl z do pi skiem: „Pra cow -
nik pro duk cji (owo ce Uden)”. Kon -
takt te le fo nicz ny: 322580564. Pro -
si my o umiesz cza nie w CV klau zu li
o ochro nie da nych oso bo wych. In -
for mu je my, że kon tak tu je my się tyl -
ko z wy bra ny mi kan dy da ta mi!

5Nasza Holandia
Reklama
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Sejm uchwa lił w pią tek
usta wę o utwo rze niu Pol -
skiej Agen cji Ko smicz -
nej. Dzię ki niej pol skim
fir mom ma być ła twiej
po zy ski wać środ ki z Eu -
ro pej skiej Agen cji Ko -
smicz nej. Lep sza ma też
być współ pra ca na uki
z biz ne sem w tej bran ży. 

Za usta wą gło so wa ło 434 po -
słów, prze ciw by ło 3, wstrzy mał
się 1.

Pol ska Agen cja Ko smicz na,
czy li POL SA (od Po lish Spa ce
Agen cy) ma się przy czy nić
do usu wa nia ba rier w roz wo ju
firm i in sty tu cji ba daw czo -roz -
wo jo wych z sek to ra ko smicz -
ne go.

W uza sad nie niu usta wy, któ rą
fir mo wał by ły wi ce pre mier Wal -
de mar Paw lak (PSL) na pi sa no,
że Pol ska po przez uczest nic two
w Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz -

nej (ESA) wpła ca do niej kwo tę
rzę du kil ku dzie się ciu mi lio nów
eu ro rocz nie, na to miast pol ski
sek tor ko smicz ny, mi mo po ten -
cja łu i chę ci, w mi ni mal nym
stop niu uczest ni czy w pro gra -
mach ESA.

POL SA ma ko or dy no wać dzia -
ła nia sek to ra, któ re dziś są roz -
pro szo ne mię dzy róż ne in sty tu -
cje i re sor ty, iden ty fi ko wać cie -
ka we i waż ne za sto so wa nia,
two rzyć wła sne la bo ra to ria,
uspraw niać dzie le nie się wie dzą
itp. Kosz ty funk cjo no wa nia

Agen cji osza co wa no na 5-10
mln zł rocz nie.

Sie dzi bą agen cji bę dzie
War sza wa, jej pre ze sa ma po -
wo ły wać pre mier, spo śród
osób wy ło nio nych w dro dze
kon kur su. Ten ma or ga ni zo -
wać Ra da Agen cji, w skład
któ rej ma ją wejść przed sta wi -
cie le ad mi ni stra cji rzą do wej
(dzie więć osób) oraz po czte -
rech przed sta wi cie li na uki
i prze my słu.

Wnio sko daw cy pod kre śla li,
że w Nor we gii ‹ ‹ ‹

Sejm zdecydował: powstanie
Polska Agencja Kosmiczna
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Naj więk szym za in te re so wa -
niem wśród przy szłych stu -
den tów, któ rzy wy bie ra ją stu -
dia na rze szow skich uczel -
niach pu blicz nych, cie szy się
fi lo lo gia an giel ska na Uni -
wer sy te cie Rze szow skim
(UR) oraz fi nan se i ra chun -
ko wość na Po li tech ni ce Rze -
szow skiej (PRz). 

Na PRz na stu dia sta cjo nar -
ne I stop nia zgło si ło się po -
nad 5,7 tys. chęt nych na pra -
wie 3,4 tys. miejsc. Ozna cza to,
że w tym ro ku chęć stu dio wa nia
na PRz wy ra zi ło oko ło 1,2 tys.
mniej osób niż w ro ku ubie głym.

Naj bar dziej na PRz ob le ga ny
jest kie ru nek fi nan se i ra chun -
ko wość, gdzie na jed no miej -
sce cze ka wię cej niż 4 oso by.
Jak po in for mo wa ła rzecz nicz -
ka uczel ni Mag da le na Kam ler,
chęt nych do stu dio wa nia
na tym kie run ku jest 886. Spo -
rym za in te re so wa niem cie szy
się tak że au to ma ty ka i ro bo ty -
ka – rów nież po nad 4 oso by
na jed no miej sce.

Nie ma le je za in te re so wa nie
ta ki mi kie run ka mi jak lot nic two
i ko smo naut ka, lo gi sty ka, me -
cha ni ka i bu do wa ma szyn, me -
cha tro ni ka. Na każ dy z tych kie -
run ków za pi sa ły się po nad 3
oso by na miej sce.

No wo ścią w ofer cie uczel ni
jest in ży nie ria me dycz na I stop -
nia. To pierw szy na Pod kar pa ciu
ta ki kie ru nek stu diów; ru szy
od no we go ro ku aka de mic kie -
go. Stu den ci bę dą zdo by wać
wie dzę i do świad cze nie nie zbęd -
ne przy two rze niu no wo cze snej
tech no lo gii in ży nier skiej i uczyć
się jej za sto so wa nia w prak ty ce

me dycz nej. Oso by, któ re ukoń -
czą in ży nie rię me dycz ną, bę dą
mo gły nie tyl ko nad zo ro wać
dzia ła nie apa ra tu ry me dycz nej,
ale też bę dą spe cja li sta mi
od do bo ru od po wied nich tech -
nik sto so wa nych w pro ce sie le -
cze nia pa cjen ta.

Na 90 miejsc na tym kie run -
ku zgło si ło się 226 osób.

Na Uni wer sy te cie Rze szow -
skim zgło si ło się po nad 11,7
tys. chęt nych; uczel nia ofe ru je
pra wie 7 tys. miejsc na stu -
diach sta cjo nar nych i po nad 5
tys. miejsc na nie sta cjo nar -
nych. Rzecz nik UR Grze gorz
Ko la siń ski pod kre ślił, że re kru -
ta cja w tym ro ku jest na po -
dob nym po zio mie jak w ubie -
głym. Naj po pu lar niej szym kie -
run kiem pod wzglę dem licz by
chęt nych na jed no miej sce
jest fi lo lo gia an giel ska, na któ -
rą zgło si ło się po nad 6,3 oso -
by na jed no miej sce. Na dru -
gim miej scu upla so wa ło się
pie lę gniar stwo z 6,2 oso ba mi
na jed no z 70 miejsc. Po pu lar -
no ścią cie szy się tak że fi zjo te -
ra pia – pra wie 4,7 oso by
na miej sce.

Fi zjo te ra pia znaj du je się też
w czo łów ce kie run ków
pod wzglę dem ogól nej licz by
zgło szo nych kan dy da tów. Chęć
stu dio wa nia te go kie run ku za -
de kla ro wa ły 562 oso by
– przy 120 miej scach. Na an -
gli sty kę zgło si ły się 573 oso by
– na 90 miejsc. Naj wię cej chęt -
nych – 666 osób – za no to wa no
na eko no mii, ale na tym kie -
run ku jest aż 300 miejsc, więc
na jed no z nich przy pa da za le d -
wie 2,2 oso by.

Uni wer sy tet Rze szow ski pro -
po nu je też no we kie run ki. Jed -
nym z nich są sztu ki wi zu al ne,
moż na na nim zdo być wie dzę
i umie jęt no ści wy kwa li fi ko wa -
ne go pla sty ka, a tak że kwa li fi -
ka cje do upo wszech nia nia
prze ka zów wi zu al nych i me -
dial nych dla ce lów ar ty stycz -
nych, edu ka cyj nych i użyt ko -
wych, czy to we wła snej fir mie,
czy np. w ośrod kach i in sty tu -
cjach kul tu ry i sztu ki, agen -
cjach re kla mo wych.

No wość ta nie zdo by ła jed nak
na ra zie po pu lar no ści wśród
kan dy da tów; na 30 miejsc zgło -
si ło się tyl ko 3 oso by.

Nie wie lu chęt nych od no -
to wa no też na mu ze olo gii
i ad mi ni stra cji II stop nia,
któ re rów nież są no we
w ofer cie UR. Chęć stu dio -
wa nia mu ze olo gii na I stop -
niu wy ra zi ło 19 osób,
a na II stop niu – 10. Na obu
stop niach na stu den tów cze -
ka po 30 miejsc.

Na ad mi ni stra cji II stop nia
jest 275 miejsc, a zgło si ło
się 179 chęt nych. Rów nież ad -
mi ni stra cja I stop nia, któ ra jest
w ofer cie uczel ni od daw na, nie
cie szy się du żą po pu lar no ścią:
na 280 miejsc zgło si ło się 457
osób, co da je 1,6 oso by na miej -
sce.

Na Uni wer sy te cie Rze szow -
skim kan dy da ci mo gli wy bie rać
w ofer cie 45 kie run ków. Na Po li -
tech ni ce Rze szow skiej na ab sol -
wen tów szkół śred nich cze ka 25
kie run ków.

Rzecz ni cy obu uczel ni pod -
kre śli li, że nie ma ta kich kie -
run ków, któ re trze ba by ło by
zli kwi do wać ze wzglę du
na zbyt ma łą licz bę chęt nych.
Ko la siń ski za strzegł, że w przy -
pad ku ni skie go za in te re so wa -
nia ja kimś kie run kiem nie zo -
sta nie on uru cho mio ny, „ale
na pew no nie za mknię ty” – za -
pew nił. „Spo wo do wa ne jest to
tym, że pa trząc na Uni wer sy tet
Rze szow ski mu si my brać
pod uwa gę je go aka de mic -
kość i wszech stron ność kształ -
ce nia” – wy ja śnił.

Licz by kan dy da tów na UR
i PRz na po szcze gól ne kie run ki
mo gą ulec zmia nie po prze pro -
wa dze niu re kru ta cji uzu peł nia ją -
cych.
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Co mo że tak wy pro wa dzić
z rów no wa gi miesz kań ca, że
pa ku je sta ran nie śmie ci i za -
wo zi do cen trum Se roc ka tyl -
ko po to, by po sta wić je
przed scho da mi… urzę du
gmi ny?

– Miesz kam w gmi nie Se rock
od 3 mie się cy. Jesz cze za nim się
wpro wa dzi łem, pod pi sa łem
z gmi ną umo wę na wy wóz śmie -
ci, któ rą re gu lar nie opła cam. Mi -
mo to jesz cze nie zda rzy ło się,
że by śmie ci zo sta ły ode bra ne
zgod nie z har mo no gra mem
– opo wia da je den z miesz kań -

ców Se roc ka. – Do pie ro po mo -
jej in ter wen cji ktoś ła ska wie
przy jeż dża, co mie siąc sły szę za -
pew nie nia, że fir ma zo sta ła upo -
mnia na i to się nie po wtó rzy.
Dziś nie wy trzy ma łem i wy rę czy -
łem mia sto z obo wiąz ku od bie -
ra nia od pa dów i do star czy łem
wor ki z su row ca mi do urzę du
mia sta. Po zo sta wi łem je w ho lu
okle jo ne kart ką z mo im imie -
niem i na zwi skiem oraz nu me -
rem te le fo nu. Za dzwo ni łem rów -
nież do oso by od po wie dzial nej
w gmi nie za wy wóz od pa dów
i po raz ko lej ny zgło si łem ca łą
sy tu ację oraz po in for mo wa łem
o bie żą cym sta nie rze czy.

Po tym hap pe nin gu do drzwi
nie po kor ne go miesz kań ca za -
pu ka ła… Straż Miej ska (SM).
– W od po wie dzi usły sza łem, że
śmie ci nie za bra no, po nie waż
ich nie wy sta wi łem... przy sła no
za to do mnie straż miej ską,
aby uka ra ła mnie man da tem.
Man da tu nie przy ją łem, wnio -
sek o uka ra nie mnie tra fi
do są du – pi sze do re dak cji
bun tow nik. SM po twier dza, że
za za śmie ca nie miejsc pu blicz -
nych za pro po no wa no oby wa te -
lo wi man dat, ale ten go nie
przy jął. Ko men dant Ce za ry Tu -
dek tłu ma czy jed nak, że spra -
wa nie jest prze są dzo na i oko -

licz no ści tej spra wy bę dzie wy -
ja śniał sąd.

Re kla ma cje w cią gu 24h

Urzęd ni cy przy zna ją, że re kla -
ma cje do ty czą ce bra ku od bio ru
śmie ci są dość czę ste. Od biór
od pa dów pro wa dzo ny jest w go -
dzi nach 8.00 – 20.00. – Miesz -
kań cy w sy tu acji nie ode bra nia
od pa dów sprzed po se sji w ter mi -
nie zgod nym z har mo no gra -
mem zgła sza ją re kla ma cję
do Miej sko – Gmin ne go Za kła du
Go spo dar ki Ko mu nal nej w Se -
roc ku – tłu ma czy An na Ka mo la,
kie row nik Re fe ra tu Ochro ny Śro -

do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa.
Fir ma, któ ra nie ode bra ła śmie -
ci z po se sji miesz kań ców, zgod -
nie z umo wą mu si zre ali zo wać
re kla ma cję w prze cią gu 24 go -
dzin od otrzy ma nia za wia do -
mie nia. Do ty czy to rów nież bra -
ku po zo sta wio nych wor ków
na wy mia nę.

Gdzie przyj mu ją od pa dy?

We dług urzę du miesz ka niec
nie po trzeb nie do star czył wor ki
ze śmie cia mi do ra tu sza. – Wła -
ści cie le nie ru cho mo ści w przy -
pad ku bra ku moż li wo ści wy sta -
wie nia od pa dów se gre go wa nych
(pa pier, szkło, pla stik, me tal
oraz od pa dy bio de gra do wal ne)
w ter mi nie zgod nym z har mo no -
gra mem, mo gą przy wieźć od pa -
dy do Punk tów se lek tyw ne go
zbie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych (PSZOK) – in for mu je przed -
sta wi ciel urzę du. Na te re nie gmi -
ny funk cjo nu ją dwa ta kie miej -
sca: je den na te re nie MGZGK
w Se roc ku przy uli cy Na siel -

skiej 21 (czyn ny co dzien nie
w go dzi nach 7.00 – 17.00) oraz
dru gi, przy skła do wi sku od pa -
dów w Dę bem (czyn ny od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi -
nach 7.00 – 15.00).

Bę dzie po pra wa?

Nie wia do mo, czy ten hap pe -
ning po pra wi funk cjo no wa nie fir -
my od bie ra ją cej od pa dy. Miej my
na dzie ję, że ilość skarg nie za do -
wo lo nych miesz kań ców na stęp -
nym ra zem spo wo du je in ną re -
ak cję urzęd ni ków, a wy ko naw ca
bę dzie skru pu lat nie roz li cza ny
z wy ko ny wa nych usług. – Nie by -
ło mo ją in ten cją za śmie ca nie
urzę du, mia łem na to miast na -
dzie ję, że ko goś za in te re su je dla -
cze go śmie ci zna la zły się w urzę -
dzie. By łem jed nak w błę dzie
– prze cież to miesz kań cy są dla
urzęd ni ków, a nie na od wrót
– pod su mo wu je hi sto rię se roc ki
bun tow nik.

IWO NA WY MA ZAŁ
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Man dat dla bun tu
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‹ ‹ ‹ każ de eu ro wy da ne
na tech no lo gie ko smicz ne da -
je po nad 4,5 eu ro ob ro tu.
W 2008 r. ob ro ty ca łe go sek -
to ra ko smicz ne go na świe cie
wy nio sły po nad 250 mld dol.

Do koń ca 2017 ro ku Pol ska
ma funk cjo no wać w ESA
na spe cjal nych wa run kach,
dzię ki cze mu na sze wnio ski są
oce nia ne na bar dziej kon ku -
ren cyj nych wa run kach niż z in -
nych kra jów ESA.

Przez pierw szych pięć lat
na sze go człon ko stwa
w ESA 45 proc. opła ca nej
przez nas rocz nej skład ki
(wy no szą cej ok. 20 mln eu ro)
bę dzie wra ca ło do Pol ski
w ra mach pro jek tów re ali zo -
wa nych przez na sze fir my.
Póź niej to wła śnie dzię ki Pol -
skiej Agen cji Ko smicz nej ma
nam być ła twiej wal czyć
o cześć tych środ ków.

Znaw cy sek to ra uwa ża ją, że
Pol ska mo że się spe cja li zo wać
np. w bu do wie ma łych sa te li -
tów, mi sjach eks plo ra cyj nych
czy in stru men tach do ob ser -
wa cji Zie mi.

Pierw szy pol ski kon kurs
na pro jek ty fi nan so wa ne w ra -
mach ESA ogło szo no w 2013

ro ku. Pierw sze osiem umów
za war te paź dzier ni ku ze szłe go
ro ku opie wa ły na 5 mln eu ro.
Po la cy do sta li zle ce nie na zbu -
do wa nie m.in. ab sor be rów
drgań dla sa te li tów ob ser wa -
cyj nych, któ re wy dłu żą ich „ży -
cie” w ko smo sie. Na si in ży nie -
ro wie pra cu ją też urzą dze niem
do roz wi ja nia pa ne li sło necz -
nych sa te li ty.

Pro ble mem, z któ rym Pol -
ska mu sia ła się mie rzyć wal -
cząc o pro jek ty fi nan so wa ne
z ESA, by ła m.in. nie umie jęt -
ność współ pra cy mię dzy
ośrod ka mi na uko wy mi a prze -
my słem. Pol ska Agen cja Ko -
smicz na ma po móc go prze -
zwy cię żyć.

W la tach 2007-2012 pol skie
pod mio ty zło ży ły do ESA po -
nad 130 wnio sków. Uda ło się
zre ali zo wać 45 pro jek tów
z łącz nym bu dże tem 11,5 mln
eu ro.

ESA jest jed ną z głów nych
agen cji ko smicz nych na świe -
cie. Dys po nu je rocz nym bu dże -
tem na po zio mie ok. 4 mld eu -
ro, za trud nia ok. 2200 pra cow -
ni ków ze wszyst kich kra jów
człon kow skich, w tym na ukow -
ców, in ży nie rów, in for ma ty ków.

Sie dzi ba agen cji znaj du je się
w Pa ry żu.

ESA pro wa dzi licz ne mi sje
sond ko smicz nych i wy strze li -
wu je sa te li ty oko ło ziem skie.
Po sia da ko smo drom w Gu ja nie
Fran cu skiej, któ ry na le ży
do naj ko rzyst niej po ło żo nych
te go ty pu obiek tów na świe cie.
Wy szko li ła też wła snych astro -
nau tów, któ rzy bio rą udział
w mi sjach do Mię dzy na ro do wej
Sta cji Ko smicz nej (ISS). Opra -
co wa ła au to ma tycz ny po jazd
trans por to wy ATV, któ ry słu ży
do do sta wy za opa trze nia
na sta cję ISS.

We współ pra cy z NA SA eu -
ro pej ska agen cja re ali zu je
tak że m.in. mi sję Cas si ni -Huy -
gens (son da ba da ją ca Sa tur -
na i je go księ ży ce). We wła -
snym za kre sie ESA ope ru je
też son da mi ko smicz ny mi ta -
ki mi jak Mars Express (ba da -
nia Mar sa), Ve nus Express
(ba da nia We nus) oraz po sia -
da sa te li ty ob ser wu ją ce Zie -
mię. Dla Unii Eu ro pej skiej bu -
du je sys tem na wi ga cji sa te li -
tar nej Ga li leo.
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Dwa wie lo ry by wi dzia no
na nie miec kim i duń skim wy -
brze żu Bał ty ku. Praw do po -
dob nie na po cząt ku czerw ca
wie lo ryb wpły nął też na pol -
skie wo dy mor skie w oko li -
cach Dar ło wa. Pew no ści jed -
nak nie ma, bo wszyst ko
dzia ło się tak szy bo, że nikt
nie zro bił zdję cia. 

„11 lip ca w re jo nie nie miec -
kie go brze gu Fjor du Fle sen burg
za uwa żo no dwa hum ba ki. Dzień
póź niej by ły u duń skich brze gów
te go akwe nu” – in for mu je Sta -
cja Mor ska In sty tu tu Oce ano gra -
fii Uni wer sy te tu Gdań skie go.
W re jo nie wy brze ży Da nii za re je -
stro wa no oko ło sied miu wy sko -
ków hum ba ka.

Kil ka ty go dni te mu hum ba ka
praw do po dob nie za uwa żo no
rów nież u pol skich brze gów
– w re jo nie Dar łów ka. Wy nu rza -

ją ce się z wo dy cia ło wa le nia ok.
godz. 7 w czwar tek 27 czerw ca
za ob ser wo wał je den z węd ka rzy,
ło wią cy śle dzie na głów kach por -
to wych. „Pły nął z za cho du
na wschód za le d wie ok. 300 m
od por to wych głó wek. Nim zwie -
rzę po now nie się za nu rzy ło
w mo rzu, do strze żo no na wet ob -
łok pa ry. Ko lej ne je go wy nu rze -
nie mia ło miej sce w od le gło ści
ok. 1,5 km w kie run ku wschod -
nim, po czym ssak znik nął”
– opi su je Sta cja Mor ska IO UG.

Wiel kość wi docz nej czę ści
zwie rzę cia oce nio no na 5-6 me -
trów dłu go ści. Za bra kło jed nak
fo to do ku men ta cji zda rze nia, dla -
te go nie ma pew no ści czy to, co
za uwa żył węd karz, to rze czy wi -
ście był wie lo ryb. „Nikt nie po my -
ślał, aby zro bić zdję cie. Wszyst ko
dzia ło się zbyt szyb ko” – in for mu -
je Sta cja Mor ska IO UG.

Po przed nio hum bak w re jo nie
Dar ło wa po ja wił się w 2008 ro -

ku. Wi dzia ny był tak że m.in.
w Ro wach, Orze cho wie, Kuź ni cy
na Mie rzei Hel skiej. Ostat nia wi -
zy ta hum ba ka u pol skich brze -
gów mia ła miej sce w koń cu
mar ca 2006 ro ku, a po przed -
nia 7 lu te go 1979 ro ku. Jesz cze
wcze śniej u pol skich wy brze ży
wi dy wa no po je dyn cze oka zy ka -
sza lo tów, fin wa li, sej wa li.

Dłu go płe twiec (Me gap te ra
no va ean gliae), zwa ny też hum -
ba kiem, wy róż nia się dłu gi mi,
przy po mi na ją cy mi skrzy dła
płe twa mi pier sio wy mi i po kry tą
guz ka mi gło wą. Czę sto moż -
na za ob ser wo wać, jak zwie rzę
wy ska ku je nad wo dę, cza sa mi
cał ko wi cie się wy nu rza jąc. Wy -
stę pu je pra wie we wszyst kich
mo rzach i oce anach świa ta
prócz skraj nych ob sza rów ark -
tycz nych.
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Wieloryby znów widziane
w wodach Bałtyku
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Cy wi li za cja spra wi ła, że
świat stał się glo bal ną
wio ską i dziś mo że my
do trzeć nie mal w każ dy
je go za ką tek. Ale pro -
ces ten nie sie z so bą
rów nież ne ga tyw ne
skut ki. Co chwi lę do -
wia du je my się o ga tun -
kach zwie rząt i ro ślin
za gro żo nych wy gi nię -
ciem. Za ni ka ją od -
wiecz ne oby cza je i tra -
dy cje. Dzi kie ple mio -
na za chwy ca ją się zdo -
by cza mi tech ni ki i wy -
bie ra ją ła twiej sze ży cie,
utrzy mu jąc się z ru chu
tu ry stycz ne go. Wszę -
dzie wkra cza ko mer cja
i ma te ria lizm.

Roz po czy na jąc na szą
po dróż ni czą przy go dę, kie -
ro wa li śmy się za sa dą
„trze ba się spie szyć, by zo -
ba czyć to, cze go za chwi lę
nie bę dzie”. Na pierw szy
ogień po szła Afry ka z ma -
je sta tycz ną gó rą Ki li man -
dża ro. Na ukow cy bi li
na alarm, że za 10 lat nie
bę dzie śla du po lo dow cu
na jej szczy cie. Na szczę -
ście nic na to nie wska zu -
je. By li śmy za uro cze ni wi -
do kiem. Przy oka zji zo ba -
czy li śmy wie le ga tun ków
zwie rząt za gro żo nych wy gi -
nię ciem, ale też Ma sa jów
przy odzia nych w tra dy cyj -
ne stro je z dro gi mi ze gar ka mi
na rę kach i te le fo na mi ko mór -
ko wy mi u pa sa. 

Ko lej ne wy pra wy or ga ni zo wa -
li śmy do miejsc, któ re zmie nia ły
się nie od wra cal nie. Ukra ina,
Gru zja i Ar me nia za chwy ca ją ce,
bo przy po mi na ją na sze ży cie
sprzed kil ku dzie się ciu lat. Lecz
szyb ko po stę pu ją ce zmia ny wi -
dać tu na każ dym kro ku i za kil -
ka lat nie znaj dzie my tam te go
uni kal ne go kli ma tu, któ ry tak
nas za chwy cił. Ame ry ka Po łu -
dnio wa z ko lo ro wy mi stro ja mi
i pie lę gno wa ny mi tra dy cja mi to
też gi ną cy świat. Dżin sy i ko szul -
ki z na dru ka mi wy pie ra ją cha -
rak te ry stycz ne ka pe lu sze, sze ro -
kie spód ni ce i bo ga to zdo bio ne
ka fta ni ki. Mło dzi lu dzie ubie ra ją
się zgod nie ze świa to wą mo dą,
star si przy wdzie wa ją tra dy cyj ne
stro je dla tu ry stów, bo jest to nie -
zwy kle do cho do wy biz nes.

Ostat nia po dróż utwier dzi ła
nas w prze ko na niu, że ku ror ty
i „wy pa sio ne” ho te le mo gą za -
cze kać, trze ba chło nąć to, co na -
tu ral ne i pięk ne w swej pro sto -
cie. Etio pię po ko cha li śmy
od pierw sze go dnia. Wi dzie li śmy
wiel ką bie dę, ale szczę śli wych
lu dzi. W re gio nach od wie dza -

nych przez tu ry stów naj czę ściej
sły sza ne sło wa to „fo to ma ny”,
czy li za płać za zro bio ne zdję cie.
W nie do stęp nych gó rach ob le ga -
ły nas dzie ci i pro si ły o cu kier ki,
pie nią dze, ubra nia. Słyn ne dzi -
kie ple mio na z Do li ny Omo trud -
no dziś na zy wać dzi ki mi, gdyż
pie niądz stał się dla nich naj wyż -
szą war to ścią a tu ry ści środ kiem
do ła twe go uzy ska nia nie złej ka -
sy. Ba wi li śmy się w miej sco wych
dys ko te kach, kil ka ra zy je dli śmy
tra dy cyj ną ko la cję z etiop ską ro -
dzi ną, w ob skur nych lo ka lach pi -
li śmy tam tej sze wi no z rol ni ka mi
z gór. By ły śpie wy, tań ce i ser -
decz ne uści ski. Lecz gwał tow nie
roz wi ja ją ca się tu ry sty ka przy cią -
ga świa to wych in we sto rów, któ -
rzy bu du ją dro gi, ho te le i cen tra
han dlo we.  Za kil ka lat w dys ko -
te kach bę dą ko lo ro we świa tła
i mię dzy na ro do we to wa rzy stwo,
za ko la cję bę dzie usta lo na ce na,
a nie za pła ta, tak od ser ca,
za nie za po mnia ne prze ży cia. Ob -
skur ne, ale kli ma tycz ne lo ka li ki
zo sta ną za stą pio ne dro gi mi ho -
te la mi, dzi kie ple mio na za -
miesz ka ją w mia stach,
a do swych chat bę dą przy jeż -
dżać na kil ka go dzin, by dać po -
kaz dla tu ry stów. 

Gi ną cy świat ko ja rzy nam się
z Afry ką, Azją czy Ame ry ką Po łu -
dnio wą. Rzad ko do strze ga my
zmia ny za cho dzą ce w na szym
kra ju. Na rze ka my na brak dróg,
za bez pie cze nia tras tu ry stycz -
nych czy do stę pu do In ter ne tu
w ho te lach. Ocze ku jąc tzw. nor -
mal no ści, nie za uwa ża my, że gi -
nie tra dy cja.  

W lip cu spę dzi li śmy kil ka dni
na wsi. Wi dok ko nia cią gną ce go
wóz z sia nem wzbu dził w nas
nie sa mo wi te wspo mnie nia,
a mnie skło nił do za du my czy ist -
nie je jesz cze praw dzi wa pol ska
wieś. Od wie dzi li śmy kil ka oko -
licz nych wio sek, wszyst kie by ły
po dob ne do sie bie.   Więk szość
za bu do wań z traw ni ka mi, ko lo -
ro wy mi kwia ta mi i me bla mi
ogro do wy mi, tyl ko w nie licz nych
na dal upra wia się wa rzy wa. Ku ry
i kacz ki by ły w kil ku za gro dach,
a ko nie i kro wy spo tka łam w jed -
nym du żym go spo dar stwie,
do któ re go skie ro wa ła mnie na -
po tka na miesz kan ka. Mło dy rol -
nik chęt nie po zbył by się tych
zwie rząt. Ła twiej by ło by ku pić
w skle pie litr mle ka za 2 zł, a ko -
nie za stą pić no wo cze snym trak -
to rem – to je go sło wa. Jed nak oj -
ciec trwa przy tra dy cji ‹ ‹ ‹

Ginące światy

FOT. FREEIMAGES. COM / ADRIANA HERBUT
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‹ ‹ ‹ i nie po zwa la na to.
W go spo dar stwie brak mło dej
go spo dy ni, bo żad na z dziew cząt
nie ma rzy o cięż kiej pra cy na ro -
li, wo lą chło pa ków z mia sta.  

Wio ski sta ły się wy znacz ni -
kiem sta tu su spo łecz ne go,
dziś mod ne jest miesz kać
na wsi. Sta re do my zo sta ły od -
no wio ne i ogro dzo ne dro gi mi
wy myśl ny mi pło ta mi, po dwór -
ka za stą pio ne ide al nie przy -
strzy żo ny mi traw ni ka mi,
na pod jeź dzie sto ją dro gie au -
ta. Eg zo tycz ne dla na szej sze -
ro ko ści geo gra ficz nej drze wa
i krze wy do peł nia ją ca ło ści.
Ku ry, kacz ki, kro wy i ko nie to
już za mierz chła prze szłość. No,

ko nie mo że pod sio dło. No wo
wy bu do wa ne do my to ist ne pa -
ła ce, więc o zwie rzę tach do -
mo wych po za mod ny mi ra sa -
mi psów czy ko tów nie ma mo -
wy. Wa rzyw też się nie upra -
wia, bo są w wiej skim skle -
pie.  I tak po win no być, bo pra -
cu je my po to, by ży ło nam się
le piej. A jed nak cze goś żal.
Kon tak tu z na tu rą i spo tkań
z są sia dem, któ ry w wol nych
chwi lach spę dza czas przed te -
le wi zo rem lub kom pu te rem
i na po ga węd ki nie ma cza su.

Dzie ci czę ściej wi du ją stru sia,
któ re go moż na spo tkać przy sta -
cjach ben zy no wych i przy droż -
nych za jaz dach niż naj zwy klej -

szą ku rę. Kro wę zna ją z kar to -
nów na mle ko lub fio le to wą Mil -
kę z re kla my, ale więk szość wi -
dzia ła ze brę, da nie la a na wet
kan gu ra. 

Dla te go śpiesz my się, by zo -
ba czyć tę praw dzi wą wieś, są
jesz cze ta kie, wy star czy po -
szu kać. Wschod nie re gio ny
na sze go kra ju na dal ma ją tę
nie za po mnia ną ma gię. La to
jest naj lep szą po rą,  by wy brać
się „w Pol skę”, po sma ko wać
te go nie sa mo wi te go kli ma tu
i na ła do wać aku mu la to ry
na na stęp ny rok pra cy. Za -
miast prze ci skać się wśród
tłu mów w po pu lar nych ku ror -
tach, moż na spę dzić nie za po -

mnia ne chwi le na szla ku tu ry -
stycz nym, za trzy mu jąc się
w schro ni skach lub za nie wiel -
ką ce nę w go spo dar stwie
agro tu ry stycz nym. Choć jest to
tyl ko na miast ka tej praw dzi -
wej wsi, ale za pew nia smacz -
ną tra dy cyj ną kuch nię, siel -
skie wi do ki i czę sto da je moż -
li wość udzia łu w sia no ko sach,
żni wach czy in nych pra cach.
Dzie ci mo gą prze żyć nie sa mo -
wi tą przy go dę i zo ba czyć zwie -
rzę ta go spo dar skie w ich śro -
do wi sku, po sma ko wać praw -
dzi we go mle ka i owo ców zry -
wa nych pro sto z drze wa.

GRA ŻY NA SRO CZYŃ SKA

ŹRÓ DŁO: GŁO GO WIAK EXTRA
FOT. FREEIMAGES. COM / VANNMARIE

W naj bliż szych la tach utrzy ma się
ten den cja spad ku licz by miesz kań -
ców więk szo ści du żych miast w Pol -
sce ze wzglę du na mi gra cję lud no -
ści na ob sza ry pod miej skie, bądź
ujem ny przy rost na tu ral ny – wy ni ka
z ana li zy de mo gra fów z Uni wer sy te -
tu Łódz kie go. 

Nie dłu go z ma py miast po wy żej 100
tys. miesz kań ców znik nąć mo gą: Le gni -
ca, Cho rzów i Ka lisz.

W cią gu ostat nich 20 lat naj wię cej
miesz kań ców spo śród du żych pol -
skich miast stra ci ły m.in. Łódź, Czę -
sto cho wa, Wał brzych oraz mia sta
Gór ne go Ślą ska: Ka to wi ce, By tom,
So sno wiec, Ru da Ślą ska czy Za brze.
Tak wy ni ka z opra co wa nia „De po pu -
la cja du żych miast w Pol sce”, przy go -
to wa ne go przez de mo gra fa dr. hab.
Pio tra Szu kal skie go z In sty tu tu So cjo -
lo gii Uni wer sy te tu Łódz kie go.

W Pol sce du żych miast, któ re ma ją
przy naj mniej 100 tys. miesz kań ców, by -
ło w 1970 r. 29, w 1990 – 43, zaś

w 2000 r.
– 41. Obec -

nie jest
ich 39.

W ostat -
n i m

dwu -

dzie sto le ciu (w la tach 1995-2013)
w więk szo ści z nich na stą pił spa dek
licz by miesz kań ców – je dy nie w sze ściu
z nich na stą pił wzrost licz by lud no ści.

Miesz kań ców przy by ło w mia stach
naj więk szych i naj bar dziej atrak cyj -
nych z punk tu wi dze nia ryn ku pra cy,
tj. War sza wie i Kra ko wie, al bo w sto li -
cach re gio nów re la tyw nie mło dych
de mo gra ficz nie, w przy pad ku któ rych
sto li ca wo je wódz twa nie ma w po bli -
żu żad nej kon ku ren cji, np. Bia łym sto -
ku, Olsz ty nie, Zie lo nej Gó rze czy Rze -
szo wie.

Zde cy do wa na więk szość du żych
miast wy lud nia ła się, trzy z nich utra ci ły
mia no du że go mia sta, zaś w przy pad -
ku 11 miast utra ta miesz kań ców by ła
bar dzo du ża i prze kro czy ła 10 proc. Re -
kor dzi stą pod tym wzglę dem jest By -
tom, któ re go licz ba lud no ści zmniej szy -
ła się o nie mal jed ną czwar tą.

Zda niem dr. Szu kal skie go, pro ces
zmniej sza nia się licz by lud no ści
przy spie szył w ostat nich la tach, jed -
nak w przy pad ku Ło dzi czy miast
Gór ne go Ślą ska miał w tym okre sie
bar dzo sta bil ne tem po. De mo graf
zwró cił uwa gę, że mia sta o naj więk -
szym obec nie tem pie spad ku licz by
miesz kań ców w cza sach PRL by ły
ty po wy mi mo no kul tu ra mi prze my -
sło wy mi.

„Ich go spo dar ka opar ta o wiel kie
przed się bior stwa spe cja li zu ją ce się
w wy do by ciu wę gla, hut nic twie, che -
mii prze my sło wej czy włó kien nic twie,
po otwar ciu się Pol ski na świa to wą

kon ku ren cję, upa dła” – za zna -
czył Szu kal ski. Je go zda -

niem, do szyb kie go
tem pa de po pu la -

cji pro wa dzi ły
i c h

niż sze moż li wo ści roz wo ju, w po łą cze -
niu – jak to mia ło miej sce w przy pad -
ku miast Gór ne go Ślą ska i Wał brzy -
cha – z bra kiem na pły wu no wych
miesz kań ców i mi gra cja mi po wrot ny -
mi osób, któ re uzy skaw szy uprzy wi le -
jo wa ne eme ry tu ry, de cy do wa ły się
na po wrót w ro dzin ne stro ny.

Zda niem na ukow ca, głów nym czyn -
ni kiem pro wa dzą cym do spad ku licz by
lud no ści są mi gra cje, przede wszyst -
kim na ob sza ry pod miej skie, któ re są
ozna ką pro ce su sub ur ba ni za cji. Szu ka -
jąc bar dziej ko rzyst nych wa run ków ży -
cia, za moż niej sza lud ność więk szych
miast osie dla się na oka la ją cych je te -
re nach. Je dy nie w przy pad ku Bia łe go -
sto ku, Cho rzo wa, Dą bro wy Gór ni czej,
Go rzo wa Wiel ko pol skie go, Ło dzi, Rze -
szo wa, Szcze ci na i Wro cła wia waż niej -
szym czyn ni kiem za cho dzą cych zmian
niż mi gra cje we wnętrz ne był przy rost
na tu ral ny.

Ujem ny przy rost na tu ral ny naj bar -
dziej wy raź ny jest w Ło dzi – w cią -
gu 20 lat licz ba zgo nów w sto sun ku
do licz by uro dzeń by ła wyż sza o po -
nad 86 tys. „W tym mie ście mniej niż
jed na pią ta spad ku licz by lud no ści wy -
ni ka ła z sal da mi gra cji. Spa dek ten
był wy raź nie zdo mi no wa ny przez
wpływ ujem ne go przy ro stu na tu ral ne -
go” – za zna czył de mo graf.

Licz bo wo w ostat nich 20 la tach naj -
wię cej miesz kań ców stra ci ły: Łódź (nie -
mal 112 tys.), By tom (po nad 53 tys.)
oraz Ka to wi ce (po nad 47 tys.). Pro cen -
to wo naj wię cej uby ło miesz kań ców By -
to mia (23,5 proc.), Wał brzy cha (15,3
proc.) i Ru dy Ślą skiej (14,7 proc.).

Naj wię cej miesz kań ców zy ska ła
w cią gu ostat nich 20 lat sto li ca – nie -
mal 90 tys., Rze szów – nie mal 23 tys.
oraz Bia ły stok – pra wie 17 tys. W Rze -
szo wie przy by ło pro cen to wo naj wię cej

no wych miesz kań ców – 14,2
proc., ale by ło to spo -

wo do wa ne głów nie
zmia ną gra nic ad -
mi ni  stra cyj  nych
mia sta.

Zda niem Szu kal -
skie go, na le ży spo -
dzie wać się, iż
praw dzi we oka żą

się pro gno zy de mo gra ficz ne mó wią ce
o dal szym spad ku licz by lud no ści du -
żych miast z uwa gi na dal szy ciąg pro ce -
su sub ur ba ni za cji. Je dy nie kil ka naj bar -
dziej pręż nych ośrod ków miej skich
oprze się tej ten den cji.

„W efek cie już za 4-5 lat z li sty du żych
miast ubę dzie ko lej ne – Le gni ca, a na -
stęp nie w cią gu dal szych 2-3 lat – Cho -
rzów i Ka lisz” – pro gno zu je Szu kal ski.

W przy szło ści zaś de mo gra fo wie
spo dzie wa ją się eta pu reur ba ni za cji.
Wy ni kać ma ona z po łą cze nia utrzy -
mu ją cej się atrak cyj no ści wiel ko miej -

skich aglo me ra cji, głów nie dla lu dzi
mło dych, ob ni że nia wy gó ro wa nych
cen nie ru cho mo ści w cen trach tych
miast oraz ich prze bu do wy, zgod nie
z pro ce sem re wi ta li za cji.

„Jed no cze śnie za miast mó wić o du -
żych mia stach, mó wić się bę dzie
o funk cjo nal nych ob sza rach miej skich,
two rzo nych przez du że mia sta i zur ba ni -
zo wa ne te re ny bez po śred nio je oka la ją -
ce” – za zna czył dr Szu kal ski.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Demografowie: nadal będzie spadać
liczba mieszkańców wielu dużych miast

FOT. FREEIMAGES. COM / WAGNER MAGNI
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Mi mo wol ne wspo mnie nia au -
to bio gra ficz ne naj czę ściej po ja -
wia ją się pod czas wy ko ny wa nia
ma ło an ga żu ją cych za dań. Dla -
te go bar dziej praw do po dob ne,
że o przy pad ko wym spo tka niu
z daw no nie wi dzia ną ko le żan ką,
sma ku pysz nej ko la cji czy oglą -
da niu wraz ze zna jo my mi zwa -
rio wa nej ko me dii, przy po mni my
so bie pod czas pra so wa nia, niż
pod czas wy ma ga ją cej na sze go
sku pie nia roz mo wy.

„Wspo mnie nia mi mo wol ne
po wsta ją w spo sób spon ta -
nicz ny, a więc bez wcze śniej -
szej in ten cji przy po mnie nia so -

bie cze goś z wła snej prze szło -
ści. Są po wszech nie do świad -
cza ne przez nas wszyst kich
na co dzień i do ty czą naj czę -
ściej mi łych i po zy tyw nych tre -
ści. Wy jąt kiem są oso by z de -
pre sją, u któ rych wspo mnie nia
po zy tyw ne sta no wią mniej szą
część wspo mnień mi mo wol -
nych” – po wie dział PAP dr Kry -
stian Ba rzy kow ski z La bo ra to -
rium Apli ka cyj nych Ba dań
nad Pa mię cią, któ re kie ro wa -
ne jest przez prof. Agniesz kę
Niedź wień ską w In sty tu cie
Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go.

Jak wy ja śnił, są to względ -
nie „świe że wspo mnie nia”, bo
za zwy czaj do ty czą spraw, któ -
re wy da rzy ły się w nie da le kiej
prze szło ści, np. pa rę mie się cy
te mu. „Mo gą peł nić bar dzo
waż ną funk cję w pod trzy my -
wa niu do bre go sa mo po czu cia,
po czu cia toż sa mo ści, po ma -
ga ją nam pla no wać przy szłość
oraz ko rzy stać z na sze go do -
świad cze nia. Sza cun ki wska -
zu ją, że po ja wia ją się one
od kil ku do kil ku dzie się ciu ra -
zy dzien nie, ale da ne te są za -
zwy czaj za ni żo ne” – opi sał roz -
mów ca PAP.

Jed nak do tych czas ba da nia
nad wspo mnie nia mi mi mo -
wol ny mi by ły przede wszyst -
kim wią za ne z syn dro mem
stre su po ura zo we go. Lia Kva -
vi la shvi li z bry tyj skie go Uni ver -
si ty of Hert ford shi re wy róż nia
trzy ro dza je wspo mnień mi -
mo wol nych: wspo mnie nia nie -
in tru zyw ne, wspo mnie nia in -
tru zyw ne oraz wspo mnie nia
fla sh bac ko we.

„Te pierw sze są po wszech ne
wśród osób zdro wych i są to
wła śnie mi mo wol ne wspo -
mnie nia au to bio gra ficz ne, któ -
rych więk szość z nas co dzien -
nie do świad cza. Do ty czyć one
mo gą tre ści okre śla nych przez
nas za rów no ja ko po zy tyw ne,
ne ga tyw ne, jak i neu tral ne. Po -
ja wia ją się na gle i rzad ko kie dy
do świad cza my ich wie lo krot -
nie. Zaś wspo mnie nia fla sh -
bac ko we i in tru zyw ne opi sy wa -
ne są ja ko na wra ca ją ce i nie -
chcia ne, a więc ta kie, któ rych
wo le li by śmy uni kać” – po wie -
dział dr Ba rzy kow ski.

Jak wy ja śnił, w szcze gól no -
ści wspo mnie nia fla sh bac ko -
we wy stę pu ją u osób po prze -
by tej trau mie. Do ty czą wów -
czas zda rze nia, któ re by ło jej
źró dłem. To one do star cza ją
nam bó lu, cier pie nia i nie jed -
no krot nie pro wa dzą do gor sze -
go funk cjo no wa nia na co
dzień. „Wy jąt ko wą ich ce chą
cha rak te ry stycz ną jest uczu cie
po now ne go, in ten syw ne go
prze ży wa nia emo cji to wa rzy -
szą cych trau ma tycz ne mu wy -
da rze niu. Z te go też wzglę du
za wsze od no szą się swo ją tre -
ścią do cze goś ne ga tyw ne go”
– pod kre ślił ba dacz.

Po mię dzy ty mi dwo ma ro dza -
ja mi wspo mnień są jesz cze
wspo mnie nia in tru zyw ne. Są to
po wra ca ją ce, nie chcia ne my śli,
któ re do ty czyć mo gą tre ści za -
rów no po zy tyw nych, jak i ne ga -
tyw nych. „Ich in ten syw ność jest
jed nak zde cy do wa nie mniej sza
niż w przy pad ku wspo mnień fla -

sh bac ko wych i nie to wa rzy szy
im uczu cie po now ne go prze ży -
wa nia wy da rze nia” – wy ja śnił dr
Ba rzy kow ski.

Na ukow cy wciąż sto sun ko wo
nie wie le wie dzą na te mat wspo -
mnień mi mo wol nych, a pierw -
szy ar ty kuł, na pi sa ny przez prof.
Do rthe Bernt sen z duń skie go
Aar hus Uni ver si ty, do ty czą cy te -
go za gad nie nia po ja wił się do -
pie ro w 1996 ro ku. Dla te go
w swo im dok to ra cie, fi nan so wa -
nym przez Na ro do we Cen trum
Na uki w ra mach sty pen dium
ETIU DA oraz ba da niach fi nan so -
wa nych przez NCN w kon kur sie
PRE LU DIUM, dr Kry stian Ba rzy -
kow ski spraw dzał, w ja ki spo sób
prze szłość przy po mi na się oso -
bom zdro wym, któ re nie do -
świad czy ły trau my.

„Te go ty pu ba da nia mo gą być
istot ne spo łecz nie, po nie waż,
kie dy do wie my się, w ja ki spo -
sób mi mo wol ne wspo mnie nia
au to bio gra ficz ne po wsta ją na tu -
ral nie wśród osób zdro wych, bę -
dzie my mo gli od po wie dzieć
na py ta nie, jak to się dzie je, że

do świad cza my wspo mnień nie -
chcia nych, któ re utrud nia ją nam
funk cjo no wa nie” – po wie dział
roz mów ca PAP.

W swo ich ba da niach sku pił
się przede wszyst kim na pro ce -
sach, któ re z jed nej stro ny wpły -
wa ją na czę sto tli wość po wsta -
wa nia wspo mnień mi mo wol -
nych. Z dru giej stro ny na pro ce -
sach, któ re pro wa dzą do po -
wsta nia kon kret nych tre ści.
„Być mo że dzię ki te mu w przy -
szło ści bę dzie moż li we zmniej -
sze nie lub zwięk sze nie licz by
do świad cza nych przez nas
wspo mnień jak rów nież wpły -
wa nie na tre ści, któ re są ich
przed mio tem. In ny mi sło wy, być
mo że, moż li we bę dzie opra co -
wa nie stra te gii pro wa dzą cych
do rzad sze go do świad cza nia
mi mo wol nych wspo mnień au to -
bio gra ficz nych, któ re do ty czą
zda rze nia trau ma tycz ne go”
– po wie dział dr Ba rzy kow ski.

Ba da nie wspo mnień mi mo -
wol nych oka zu je się jed nak dość
trud ne. Nie moż na ich spro wo -
ko wać, bo wte dy nie bę dą to już
wspo mnie nia mi mo wol ne. Dla -
te go naj czę ściej na ukow com po -
zo sta je po pro stu cze kać, aż ba -
da nym coś się przy po mni i za pi -
szą to, na przy kład w spe cjal nym
dzien nicz ku. In nym spo so bem
jest pro wa dze nie ba dań w wa -
run kach ‹ ‹ ‹

Wspo mi naj na zdro wie

FOT. FREEIMAGES. COM / KAYLA THRIFT

FOT. FREEIMAGES. COM / NATE BRELSFORD

Każ dy z nas do świad cza ich kil ka na ście ra zy dzien nie, po pra wia ją nam sa mo po -
czu cie, po ma ga ją pla no wać przy szłość lub wy ko rzy sty wać wie dzę zdo by tą
w prze szło ści. Zba da nie me cha ni zmów po wsta wa nia mi mo wol nych wspo mnień
au to bio gra ficz nych mo że po móc w wal ce ze wspo mnie nia mi nie chcia ny mi, któ -
re po ja wia ją się po do świad cze niu trau ma tycz nych wy da rzeń. 
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‹ ‹ ‹ la bo ra to ryj no -eks pe ry -
men tal nych. Oso by an ga żo wa ne
są wów czas w wy ko na nie róż no -
rod nych mo no ton nych czyn no -
ści, któ re sprzy ja ją lub prze szka -
dza ją po wsta wa niu wspo mnień
te go ty pu. Kie dy po wsta ją – zo -
sta ją od no to wa ne i za pi sa ne
– dzię ki cze mu moż li we jest ich
dal sze ba da nie.

„Ten den cja do do świad cza nia
wspo mnień mi mo wol nych na si -
la się z wie kiem. W szcze gól no -
ści oso by star sze z jed nej stro ny
chęt niej wra ca ją do swo jej prze -
szło ści, są na nią w pew nym
stop niu ukie run ko wa ne. Z dru -
giej stro ny ta kie przy po mi na nie
mo że do dat ko wo pro wo ko wać
wspo mnie nia mi mo wol ne. Trud -
no po wie dzieć co jest tu taj skut -

kiem, a co przy czy ną. Oso by
star sze do świad cza ją jed nak
wię cej wspo mnień mi mo wol -
nych w po rów na niu z oso ba mi
młod szy mi” – opi sał.

Zna ne są też rzad kie przy pad -
ki osób, któ re spon ta nicz nie przy -
po mi na ją so bie nie mal wszyst ko
ze swo jej oso bi stej prze szło ści.
Jed ną z nich – jak tłu ma czy dr
Ba rzy kow ski – by ła czter dzie sto -
let nia ko bie ta o pseu do ni mie AJ.
Jej pa mięć by ła cał ko wi cie mi -
mo wol nym, au to ma tycz nym
i nie koń czą cym się pro ce sem
cią głe go przy po mi na nia, przez
co spę dza ła ogrom ną ilość cza su
na wra ca niu my śla mi do swo jej
prze szło ści.

„Z opi su jej przy pad ku moż -
na wy wnio sko wać, iż jej pa mięć

by ła po zba wio nym kon tro li, nie -
koń czą cym się stru mie niem
wspo mnień za le wa ją cych jej
my śli. Ten stru mień in for ma cji
unie moż li wiał jej jed nak nor mal -
ne funk cjo no wa nie. Jak sa ma
mó wi ła, ta wy jąt ko wa wy da wać
by się mo gło zdol ność by ła dla
niej swo istym cię ża rem, któ ry
utrud niał jej sku pie nie się na te -
raź niej szo ści oraz my śle nie
o swo istym tu i te raz. Tym sa -
mym bar dzo du żo wy sił ku kosz -
to wa ły ją pró by ha mo wa nia ta -
kich mi mo wol nych wspo mnień.
Wy sił ki te nie za wsze by ły jed -
nak sku tecz ne” – pod kre ślił dr
Ba rzy kow ski.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
FOT. FREEIMAGES. COM / TIBOR FAZAKAS

„Pa mięć pro spek tyw na umoż -
li wia nam wy ko ny wa nie róż no -
rod nych za mia rów w przy szło ści.
Kie dy mu szę pa mię tać, że umó -
wi łem się z kimś na roz mo wę
o godz. 14, ko rzy stam wła śnie
z pa mię ci pro spek tyw nej” – mó -
wi PAP dr Kry stian Ba rzy kow ski
z La bo ra to rium Apli ka cyj nych

Ba dań nad Pa mię cią z In sty tu tu
Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go.

Po nie waż oso bom star szym
wy ko ny wa nie za pla no wa nych
za dań mo że na strę czać trud no -
ści, a i oso bom młod szym zda -
rza się za po mnieć np. o umó -
wio nej roz mo wie te le fo nicz nej,

to war to za sto so wać me to dy,
któ re wspo mo gą na szą pa mięć
pro spek tyw ną. W ja ki spo sób
mo że my sku tecz nie po ma gać
na szej pa mię ci pro spek tyw nej
– to ba da ją na ukow cy z La bo -
ra to rium Apli ka cyj nych Ba dań
nad Pa mię cią, któ re kie ro wa ne
jest przez prof. Agniesz kę
Niedź wień ską z In sty tu tu Psy -
cho lo gii Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go.

„Za wsze war to sta rać się nie
od ra czać wy ko na nia czyn no ści
na póź niej. Nie za wsze jest to
jed nak moż li we. Wie dząc, że za -
po mi na my, mo że my jed nak
zmi ni ma li zo wać ry zy ko za po -
mnie nia. Jed nym ze spo so bów
jest wy ko rzy sta nie re gu lar no ści
i po wta rzal no ści na sze go try bu
ży cia” – wy ja śnia dr Kry stian Ba -
rzy kow ski.

Jak su ge ru je, war to sko ja rzyć
so bie za pla no wa ną czyn ność
z na szym zwy kłym dzia ła niem
o da nej po rze dnia, al bo z kon -
kret nym zda rze niem. „Kie dy
uma wiam się z kimś na roz mo -
wę o godz. 14, mo gę nie za pi sy -
wać te go pla nu w ka len da rzu,
ale war to wy obra zić so bie, co bę -
dę wte dy ro bił, w ja kich oko licz -
no ściach bę dę się znaj do wać.
Łą cząc świa do mość, że bę dę
wów czas u sie bie w do mu
– przy biur ku – mo gę sta rać się
po łą czyć te dwa fak ty mó wiąc
so bie: kie dy po prze rwie obia do -
wej bę dę sie dział przy biur ku,
po wi nie nem za dzwo nić. Al bo:
we zmę le ki za raz po za pa rze niu

po ran nej ka wy” – pod po wia da
dr Ba rzy kow ski.

Sku tecz nym „przy po mi na -
czem” bę dzie też ze sta wie nie
na szej pla no wa nej czyn no ści
– np. zmie rze nia ci śnie nia – z ja -
kimś kon kret nym wy da rze niem.
„Moż na po wie dzieć so bie: mu -
szę zmie rzyć ci śnie nie za raz
po wyj ściu spod prysz ni ca. W ten
spo sób łą czę za miar wy ko na nia
za da nia ze zda rze niem, któ re
z pew no ścią bę dzie mia ło miej -
sce. Wte dy ma my więk sze szan -
se, że nie za po mni my o wy ko na -
niu te go za da nia, niż gdy by śmy
po wie dzie li: mu szę zba dać so bie
ci śnie nie o godz. 8.30” – wy ja -
śnia dr Ba rzy kow ski.

Po moc ne są rów nież róż ne go
ro dza ju wska zów ki, któ re – aby
by ły sku tecz ne – mu szą być od -
po wied nio do bra ne. Prof.
Agniesz ka Niedź wień ska w swo -
jej książ ce pt. „Pa mięć pro spek -
tyw na. Ge ne za, me cha ni zmy
i de fi cy ty” zwra ca uwa gę, że
wska zów ki mu szą przede
wszyst kim przy cią gać uwa gę
w mo men cie, gdy bę dzie my wy -
ko ny wać za da nie. „Kie dy po wie -
si my jed ną kar tecz kę wśród in -
nych ta kich sa mych kar tek, to
praw do po dob nie jej nie roz po -
zna my. Po win ni śmy zaś – w wi -
docz nym dla nas i po wią za nym
z na szym za mia rem miej scu
– po ło żyć jed ną wy róż nia ją cą się
kart kę. Ta ką któ ra przy cią gnie
na szą uwa gę np. na za bie ra nej
do pra cy tor bie” – tłu ma czy roz -
mów ca PAP.

W ba da niach na ukow cy
z Apli ka cyj nych Ba dań nad Pa -
mię cią z In sty tu tu Psy cho lo gii UJ
po ka za li rów nież, że lu dzie star si
w po rów na niu z mło dy mi le piej
pa mię ta ją o ja kimś za da niu, je -
śli jest ono for mu ło wa ne przez
in ną oso bę w po sta ci proś by.
„Po ja wia się wte dy naj praw do -
po dob niej zo bo wią za nie spo -
łecz ne. Je śli po pro szę swo je go
dziad ka, aby wy ko nał okre ślo ną
czyn ność o da nej po rze, to po wi -
nien on rów nież sku tecz niej pa -
mię tać o jej wy ko na niu” – opi su -
je dr Ba rzy kow ski.

Pa mięć pro spek tyw na – jak
mó wi psy cho log – nie co róż ni
się od in nych ro dza jów pa mię ci,
bo nie jest na sta wio na na prze -
szłość, a wy bie ga w przy szłość.
„Nie ste ty, ba da się ją do pie ro

od dwóch de kad. Przez to, choć
na ukow cy wie dzą o niej co raz
wię cej, nie wie le jest obec nie ba -
dań do ty czą cych tre nin gów ma -
ją cych uspraw niać pa mięć pro -
spek tyw ną zdro wych osób star -
szych. Je stem jed nak prze ko na -
ny, że w naj bliż szej przy szło ści ta
część na szej nie wie dzy zo sta nie
w pew nym stop niu uzu peł nio na”
– za zna cza dr Ba rzy kow ski.

Ba da nia pro wa dzo ne w La bo -
ra to rium Apli ka cyj nych Ba dań
nad Pa mię cią z In sty tu tu Psy -
cho lo gii UJ, są jed nym z pro jek -
tów na uko wych opi sa nych
w Pro jek to rze Ja giel loń skim 2,
do stęp nym pod ad re sem:
www.pro jek tor.uj.edu.pl

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Kiedy supełek nie wystarczy,
aby zapamiętać...

FOT. FRE EIMA GES. COM / CLA RE TAL BOT

FOT. FRE EIMA GES. COM / CHRI STA SA WY ER

Za po mi nasz o umó wio nej roz mo wie te le fo nicz nej, nie bie rzesz le ku o wy zna czo nej po rze, przy go to wa -
na do pra cy ka nap ka zo sta je w lo dów ce, za miast tra fić do tor by? Je śli w ta kich sy tu acjach za wią za nie
przy sło wio we go su peł ka już nie wy star czy, moż na za sto so wać kil ka pro stych me tod, wspo ma ga ją cych pa -
mięć pro spek tyw ną. 
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Reklama

Na ukow cy z Uni wer sy te tu Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu pra cu ją
nad dia gno zo wa niem cho rób
na pod sta wie ludz kie go od de chu.
Me to da ta ma umoż li wić wy kry cie
no wo two rów, cu krzy cy, scho rzeń
wą tro by czy ne rek we wcze snym
sta dium roz wo ju. 

Ba da nie, któ re mu pod da no już po -
nad 3 tys. pa cjen tów z pol skich (byd go -
skich oraz to ruń skich), nie miec kich
i au striac kich kli nik, po le ga na po bra -
niu prób ki po wie trza z oko lic pę che rzy -
ków płuc nych. Słu żą do te go spe cjal ne
urzą dze nia, umoż li wia ją ce prze pro wa -
dze nie ca łej czyn no ści w spo sób bez in -
wa zyj ny.

Po bra ne po wie trze tra fia do nie wiel -
kich ba lo ni ków, w któ rych umiesz cza -
na jest igła po kry ta sor ben tem – ma te -
ria łem ad sor bu ją cym sub stan cje ga zo -
we i płyn ne. Po oko ło 15 mi nu tach
przy go to wa na w ten spo sób „prób ka”
prze no szo na jest do chro ma to gra fu ga -
zo we go wy po sa żo ne go w od po wied nio
se lek tyw ny de tek tor. Po nie ca łej go dzi -
nie zo sta ją ozna czo ne związ ki skła do -
we wy dy cha ne go po wie trza.

„Uzy ska ny wy nik po rów nu je się z ob -
ra zem prób ki oso by zdro wej. Je śli ana -
lit -bio mar ker, czy li zwią zek che micz ny
ty po wy dla da nej jed nost ki cho ro bo -
wej, jest pod wyż szo ny lub ob ni żo ny, to
znak, że za szła zmia na, któ ra mo że
świad czyć o zmia nie cho ro bo wej” – po -

wie dział PAP ko or dy na tor ba dań, kie row nik
Ka te dry Che mii Śro do wi ska i Bio ana li ty ki UMK
w To ru niu prof. Bo gu sław Bu szew ski.

Cza sa mi po rów na nie pró bek po wie trza
oso by cho rej i zdro wej by wa trud ne. Jest tak
choć by w przy pad ku pa cjen tów cier pią cych
na ra ka płuc. Aby stwier dzić, któ re bio mar ke -
ry od po wia da ją za tę cho ro bę, ba da cze mu -
szą spraw dzić skład wy dy cha ne go po wie trza
u pa la czy, osób nie pa lą cych i ta kich, któ re
rzu ci ły pa le nie. Licz ba związ ków che micz nych
w od de chu cho re go na no wo twór pa la cza nie
jest ta ka sa ma, jak u oso by do tknię tej no wo -
two rem, ale nie pa lą cej.

„Ta tech ni ka umoż li wia ozna cze nie, zi den -
ty fi ko wa nie cho ro by w 80-90 pro cen tach.
Pod czas prac ba daw czych, któ re pro wa dzi my
od po nad sze ściu lat, uda ło nam się prze -
strzec i ura to wać kil ka osób” – pod kre ślił prof.
Bu szew ski.

Z uwa gi na spe cy fi kę ba dań nad od de chem,
udział w nich bio rą nie tyl ko che mi cy z to ruń -
skiej uczel ni, ale tak że le ka rze, mi kro bio lo dzy,
ge ne ty cy, fi zjo lo dzy i ho dow cy psów. Eks pe ry -
men ty pro wa dzo ne przez UMK oraz uni wer sy te -
ty w Inns bruc ku i Ros to cku, po ka za ły, że w 90-
95 proc. przy pad ków psy po tra fi ły „wy czuć”
cho ro bę, a tym sa mym roz róż nić bio mar ke ry
cha rak te ry stycz ne dla da ne go scho rze nia.

„To prio ry te to wy pro jekt. Ro bi my wszyst ko,
aby stał się czę ścią dia gno sty ki me dycz nej.
Mu si być jed nak po prze dzo ny wie lo let ni mi,
żmud ny mi i sys te ma tycz ny mi ba da nia mi. Ale
war to” – za zna czył prof. Bu szew ski.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE 

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Wykrywanie chorób przez badanie oddechu

FOT. FRE EIMA GES. COM / ADAM CIE SIEL SKI
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Wi tam,
Mam py ta nie od no śnie tzw.

do fi nan so wa nia go dzin, do pła ty
do utra co nych go dzin. Mo ja part -
ner ka pra cu je ja ko po ko jów ka
w ho te lu na poł eta tu. I chcia ła by
otrzy mać ta kie do fi nan so wa nie.
Co mu si zro bić? Ja kie są kry te -
ria? Gdzie na le ży się zgło sić?

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Do fi nan so wa nie do go dzin to
świad cze nie nie zwy kle trud ne

do zdo by cia, po nie waż trze ba
speł nić wie le wa run ków na raz.
Do kład nie je opi su je my w na -
szym ar ty ku le: http://go niec pol -
ski.nl/do da tek -za -utra co ne -go dzi -
ny -pra cy/. Za pra sza my do lek tu ry.

Wi tam,
Otrzy ma łam 14.06.2014 ro ku

ge en vo or lo pi ge aan slag i chcia ła -
bym się od te go od wo łać. Czy to
jest moż li we i w ja ki spo sób mam

to zro bić? Czy od wo ła nie skró ci
w ja kiś spo sób pro ce du rę? Dzię -
ku ję z gó ry za od po wiedź.

Po zdra wiam ser decz nie

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Jest moż li we na pi sa nie proś -
by do urzę du o wy da nie de cy zji
wstęp nej.. 

Wi tam,
Mam py ta nie do Re -

dak cji czy po sia da ja -
kieś in for ma cje na te -
mat wy płat ubez pie cze -
nia zdro wot ne go
za rok 2012. Roz li cza -
łem się w ma ju ubie głe -
go ro ku i na dal nie
otrzy ma łem zwro tu. Czy
są szan se, że jesz cze
w tym ro ku do sta nę
zwrot? Do dam że 3 mie -
sią ce te mu do sta łem pi -
smo, że mo je kon to jest
w ich ba zie da nych.

Po zdra wiam

(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości

redakcji)

Od po wiedź:

Ow szem. Wszyst kie oso by,
któ re zło ży ły wnio ski o zorg to -
eslag 2012 po 1 grud nia 2012
ro ku otrzy ma ją swo je pie nią dze
po za twier dze niu do cho dów
za rok 2012, a więc po wy da niu
aan sag 2012. Je śli ta kie go do -
ku men tu Pan nie ma, to mu si
Pan cze kać.

Wi tam,
Zwra cam się z za py ta niem

czy roz li cza jąc się z po dat ku
pierw szy raz w Ho lan dii mu szę
mieć ho len der skie kon to czy
wy star czy pol skie. Pro szę o po -
moc.

Z po wa ża niem

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Nie ma zna cze nia ja ki ra -
chu nek ban ko wy Pan po sia da.
Waż ne, że by od po wied nio po -
in for mo wać urząd o je go ist -
nie niu, a to z re gu ły za ła twia ją
oso by wy sy ła ją ce roz li cze nia
do urzę du.

Wi tam,
Dro ga Re dak cjo, chcia łem

za py tać ile się cze ka na pie nią -
dze z Be la stin gu od ode sła nia
do Ba la stin gu po twier dze nia
kon ta? I z po dat ku, i z ubez pie -
cze nia?

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Je śli są wy da ne de cy zje, a do -
ku men ty po twier dza ją ce ra chu -
nek ban ko wy zo sta ną od ra zu
za ak cep to wa ne to trwa to oko -
ło 6-8 ty go dni o wy sła nia do ku -
men tów. Nie ste ty w tym ro ku po -
twier dzać kon to trze ba na wet
kil ka ra zy… 

Wi tam,
Po ja ki for mu larz trze ba się

zgło sić do UWV w spra wie do fi -
nan so wa nia do utra co nych go -
dzin?

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

In for ma cje na ten te mat i za -
mó wie nie for mu la rza moż -
na uzy skać pod nu me rem te le -
fo nu  31 88 898 20 01.
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Pytania do eksperta – listy czytelników

Reklama

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

Otrzymaliśmy od Was wiele listów odnośnie
spraw dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy cztery
z nich. Na pytania czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej 
mgr An na Kło sow ska www.roz licz sie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
Je że li ma cie ja kieś py ta nia 
do na szych eks per tów cze ka my 
na Wa sze ma ile pod ad re sem 
re dak cja@go niec pol ski.nl

l  l  l
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l Oj ciec roz ma wia z do ro -
słym sy nem. 

– Nie myśl, że nie sza nu ję
two ich upodo bań ale za sta na -
wia mnie dla cze go przy two im
wzro ście, za każ dym ra zem przy -
pro wa dzasz do do mu sa me ni -
skie dziew czy ny? 

– Oj ta ta! – sta ram się mieć
na uwa dze to co mi wpa ja łeś
od dziec ka. 

– Cie szy mnie ale o czym te -
raz my ślisz? 

– Że by wy bie rać za wsze
mniej sze zło!

l – Ja siu, a gdzie jest wasz
ta tuś? – do py tu je się cie kaw -
ski są siad.

– Po je chał na trzy la ta
do Ame ry ki.

– A dla cze go was ze so bą nie
za brał?

– Bo my w tym na pa dzie nie
bra li śmy udzia łu.

l Wspo mnie nia Ta ter ni ka: 
„Pod czas jed ne go z obo zów

wspi nacz ko wych w Ta try po je -
cha li śmy w re jon Mor skie go
Oka. 

Do tar li śmy pod ścia nę. Nasz
in struk tor (ja ko, że by li śmy przy -
go to wa ni na wy pra wę pod każ -
dym wzglę dem) za pro po no wał,
że by śmy so bie strze li li po jed -
nym – „że by nam się ścia na tro -
chę po ło ży ła – bę dzie się le piej
wcho dzić”. To wa rzy stwo nie na -
my śla ło się dłu go i za czę li „kłaść

ścia ny” do syć in ten syw nie, z cza -
sem flasz ki za czę ły top nieć jed -
na po dru giej i skoń czy ło się
na kom plet nym ubo ju. Gdy gru -
pa ock nę ła się rów no ze świ tem
za uwa ży li, że bra ku je wśród nich
pro wo dy ra li ba cji – in struk to -
ra...” 

I tu taj na stę pu je wer sja
GOPR -owców: 

„Za su wa my ga zi kiem, wy jeż -
dża my zza za krę tu, a tu ja kiś fa -
cet na środ ku dro gi idzie
na czwo ra ka, wbi ja ha ki w as falt
i ase ku ru je się li ną...”

l Sier żant ze brał kom pa nię
i mó wi: 

– Kto chce po je chać na wy -
kop ki ziem nia ków na po lu sio -
stry ge ne ra ła? 

Zgło si ło się dwóch. Sier żant
sko men to wał: 

– Do bra, po zo sta li pój dą
na pie cho tę.

l Na lek cji ję zy ka pol skie go
na uczy ciel py ta:

– Czym bę dzie wy raz „chęt -
nie” w zda niu: „Ucznio wie chęt -
nie wra ca ją do szko ły po wa ka -
cjach.”?

Zgła sza się Ja sio:
– Kłam stwem, pa nie pro fe so -

rze!

l Pra co daw ca wpro wa dził
za sa dę, że by wszyst kie je go
pra cow ni ce cho dzi ły w ża -
kie tach fir mo wych. Mu siał
więc im je ku pić, a wcze śniej
wziąć od nich wy mia ry. Że by
nie krę po wać ich za nad to,
wy zna czył jed ną z nich
– blon dyn kę – aby ze bra ła
da ne od wszyst kich i przed -
sta wi ła mu ta be lę zbior czą,
bez wy szcze gól nia nia kon -
kret nych osób. Blon dyn ka
przy no si mu po ja kimś cza -
sie wy ni ki. Pra co daw ca czy -
ta i krzy czy:

– Co to do dia bła ma być: łącz -
ny ob wód w pa sie 12 me trów 45
cen ty me trów?!

l Kon tro la dro go wa: 
– Tu taj jest ogra ni cze nie

do 40 km/h wy je dzie cie 80
km/h. Cie ka we gdzie się tak
spie szy cie? 

– 100 zł pa nu przy wieźć....

l Kró lew na Śnież ka spo ty -
ka w le sie 3 kra sno lud ków.

– Kim je ste ście?
– Sied mio ma kra sno lud ka mi!
– Ale prze cież...
– Wie my, wie my... Ma my

przej ścio we pro ble my ka dro we.
– Co z resz tą?
– Sie dzą w Lon dy nie pod zmy -

wa kiem.

l Przy cho dzi kra sno lu dek
do ap te ki i mó wi:

– Po pro szę ta blet kę na żo łą -
dek.

– Za pa ko wać?
– Nie po tur lam.

l – Po co słoń ma trą bę?
–?
– Że by się tak na gle nie za czy -

nał!

l Zła pa no mrów kę na go rą -
cym uczyn ku jak za bi ja ła sło -
nia. 

Za swój czyn sta nę ła wkrót ce
przed są dem.

Sę dzia py ta ją:
– Dla cze go to zro bi łaś?
Na to mrów ka:
– Cóż, ta kie są pra wa dżun gli.

l Dżun gla. Na ga łę zi wi szą
dwa le niw ce. Mi ja pierw szy
dzień i nic. Mi ja dru gi i tez nic.
To sa mo trze cie go dnia.
Czwar te go dnia je den z le niw -
ców po wo li ru szył gło wą.

Na to dru gi:
– Ro man, aleś ty ner wo wy!

l Idą dwa niedź wie dzie po -
lar ne przez pu sty nię. Je den
mó wi do dru gie go:

– Zo bacz, ale tu mu sia ło być
śli sko!

Na to dru gi:
– Cze mu tak uwa żasz?
– No zo bacz, ile tu pia sku na -

sy pa li.

l Wjeż dża ża ba na wóz ku
in wa lidz kim do re stau ra cji
fran cu skiej, sta je na środ ku
sa li, roz glą da się i mó wi z wy -
rzu tem:

– I co, sma ko wa ły?

l Zde spe ro wa na dziew czy -
na stoi na na brze żu i chce po -

peł nić sa mo bój stwo. Wi dzi to
mło dy ma ry narz, któy pod -
cho dzi do niej i mó wi:

– Nie rób te go! Za bio rę cię
na po kład na sze go stat ku, ukry -
je, prze my cę do Ame ry ki i za -
czniesz no we ży cie. Przez ca ły
rejs bę dę cię kar mił i bę dzie my
się do brze ba wić. Jesz cze nie
wszyst ko stra co ne...

Dziew czy na, jesz cze po chli pu -
ją ca z ci cha, po sta no wi ła dać so -
bie jesz cze jed na szan se i po szła
z nim na sta tek. Jak obie cy wał
tak zro bił – ukrył ją pod po kła -
dem, raz na ja kiś czas pod rzu cał
jej ka nap kę, ja kiś owoc lub coś
do pi cia, a ca łe no ce spę dza li
na mi ło snych igrasz kach. Sie lan -
kę prze rwał ka pi tan, któ ry pew -
ne go dnia od krył kry jów kę
dziew czy ny.

– Co tu ro bisz? – za py tał su ro wo.
– Mam układ z jed nym z ma -

ry na rzy. Za brał mnie do Ame ry -
ki, kar mi mnie, a ja mu po zwa -
lam ro bić ze mną, co chce. Mam
na dzie je, że ka pi tan go nie uka -
rze?

– Nie – od po wie dział ka pi tan.
– Chciał bym jed nak, że byś wie -
dzia ła, ze je steś na po kła dzie
pro mu Wo lin – Świ no uj ście
– Wo lin...

l Pe wien męż czy zna od -
wie dza sta re go zna jo me go.
Na gle przez po kój prze bie ga
ma ły chłop czyk.

– Pa tent! – wo ła za nim go -
spo darz. – Zrób nam her ba tę
i przy nieś ja kieś ciast ka!

– Pa tent? – dzi wi się gość.
– Cóż za nie zwy kłe imię! Skąd
się wzię ło?

Go spo darz wzdy cha cięż ko.
– Wy sła łem cór kę na kurs że -

glar ski i zo bacz, z czym wró ci ła...

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.
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Reklama

Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -
na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie
prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie
aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -
ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy
Ze spół Ka me ral ny „Mi nia tur ki”, z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -
jach Eu ro py, gru pę te atral ną „Świt”, te atr jed ne go ak to ra, prze wo -
dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -
ty ka ła się z uzna niem – jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża
Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

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!

TA BOR 
DO CZE SNO ŚCI

ŚWIT
WIO SNA
akwa re la ci szy
po wsta je
w ko lo rach tę czy

Świt
wio sna
mo dli twa du szy
uka zu je świa tu
RAJ PO WRO TU

ŚWIT
WIO SNA
WIA RY
NA DZIEI
MI ŁO ŚCI

U STÓP CHRY STU SA
NO ROZ STA JU MĘ KI
TO TRIUMF MI ŁO SIER DZIA
TO TA BOR DO CZE SNO ŚCI
TO KLĘ SKA... KAŻ DEJ UDRĘ KI!!!

Wszyst kim bliź nim,
z któ ry mi wiel bi my Bo ga po świę cam...

Wiel ka noc Świa ta 2007 ro ku
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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
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