
Oso by, któ re pra cu ją w Ho -
lan dii, bar dzo czę sto wnio -
sku ją o do da tek do ubez pie -
cze nia (Zorg to eslag). Jest to
świad cze nie wy pła ca ne ze
skarb ca ho len der skie go,
ma ją ce na ce lu czę ścio wą
re kom pen sa tę kosz tów po -
nie sio nych na ubez pie cze -
nie, po nie waż w Ho lan dii pła -
ce nie skład ki na ubez pie cze -
nie zdro wot ne na czas pra cy
i po by tu le ży w ge stii po dat ni -
ka, a nie pra co daw cy.
Do oso by pra cu ją cej/za mel -
do wa nej na le ży rów nież wyj -
ście z ini cja ty wą w spra wie
po bie ra nia w/w re kom pen -
sa ty w po sta ci do fi nan so wa -
nia do ubez pie cze nia – zorg -
to eslag. Tak więc wnio sek
po win na zło żyć każ da oso ba,
któ ra speł nia wa run ki, na ja -
kich zorg to eslag jest przy -
zna wa ny, czy li:

1. Wiek – co naj mniej 18 lat,
2. Za trud nie nie lub za mel do -

wa nie w Ho lan dii,
3. Opła ca nie skła dek na ubez -

pie cze nie zdro wot ne (za po śred -
nic twem pra co daw cy lub sa mo -
dziel nie),

4. Do chód po ni żej 28 400 eu -
ro brut to na rok (kwo ta dla oso -
by sa mot nej).

W ro ku 2014 mak sy mal nie
moż na otrzy mać 865 eu ro
(na oso bę) na rok, tak więc gra
jest war ta świecz ki. W przy pad -
ku mał żeństw kwo ta ta ule ga
po dwo je niu i wy no si mak sy mal -
nie 1750 eu ro na rok. 

Oso by, któ re zło ży ły wnio ski
o do dat ki do ubez pie cze nia
za rok 2013 spo ty ka nie raz
w tym ro ku nie mi ła nie spo -
dzian ka. Czę sto jest tak, że
chcą one wraz z wy sła nym
wnio skiem do stać tyl ko
świad cze nie za rok 2013. Nie -
mniej jed nak urzęd ni cy nie raz
wy sta wia ją dla nich tak zwa ne
„de cy zje au to ma tycz ne”
na rok 2014. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Strona    5

Strona    6

W NUMERZE

Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych

Reklama

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n
D

W
U

T
Y

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

n
n

n

Strona    10

Ten Typ Mes oraz VNM
zagrają w Holandii

Holendrzy to według
polskiego turysty
najmilszy naród

Gdzie zniknęło
86 tysięcy złotych?

Je sień… czas cze ków z Be la sting dienst 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Są to de cy zje za licz ko we,
zgod nie z któ ry mi dal sze wy -
pła ty do dat ku do ubez pie cze -
nia na stę pu ją w for mie co mie -
sięcz nej z gó ry (np. w mie sią cu
lu tym za mie siąc ma rzec). Nie
wszyst kich za do wa la ta sy tu -
acja, po nie waż na si ro da cy nie
za wsze pra cu ją w wy mia rze
ca ło rocz nym, a do sta ją te pie -
nią dze z od gór nym do mnie ma -
niem (nie raz błęd nym), że
w dal szym cią gu pra cu ją. I naj -
czę ściej z otrzy ma ną de cy zją
nie ro bią nic, a to BŁĄD. Otrzy -
mu jąc de cy zję wstęp ną na le ży
zro bić od po wied nie ak tu ali za -
cje.

Od nie daw na Urząd za czął
kon tro lo wać ta kie sy tu acje (gdy
wy sta wio no de cy zję au to ma -
tycz ną) i gdy do pa trzył się bra ku
ubez pie cze nia lub in nych nie -
speł nio nych wa run ków do otrzy -
ma nia świad cze nia, za czął ma -
so wo wy sy łać cze ki do za pła ty
za rok 2014. 

Co cie kaw sze, nie za wsze te
cze ki są za sad ne, po nie waż Be -
la sting dienst ma kło pot z po -
praw nym ob li cze niem okre sów
ubez pie cze nia da ne go po dat ni -
ka, co mo że skut ko wać utra tą
do fi nan so wa nia za nie któ re
mie sią ce i w związ ku z tym zo -
sta je wy sta wio ny nie pra wi dło wy
czek. Po wo da mi nie spój no ści
da nych w urzę dzie ze sta nem
fak tycz nym mo że być czę sta
zmia na pra co daw cy i to wa -
rzystw ubez pie cze nio wych lub
by cie ubez pie czo nym na pod sta -
wie ubez pie cze nia gru po we go.

Zda rza się tak że, iż do chód
da nej oso by (od któ re go za le ży

wy miar do dat ku do ubez pie cze -
nia) jest na kre ślo ny przez urzęd -
ni ka w spo sób nie pra wi dło wy,
a sam po dat nik nie ra czył go
zak tu ali zo wać w cią gu ro ku, co
rów nież czę sto jest przy czy ną żą -
da nia przez Be la sting dienst
zwro tu czę ści wy pła co nych środ -
ków.

W przy pad ku, gdy czek ta ki
się po ja wi, nie zmier nie waż ne
jest, by jak naj szyb ciej wy ja śnić
je go przy czy nę, po nie waż nie za -
wsze jest on wy sta wio ny za sad -
nie i żą da nia kwo ta zwro tu jest

zbyt wy so ka. Gdy po po rów na niu
de cy zji ze sta nem fak tycz nym
wy cho dzi na to, że nie są spój -
nie, trze ba na tych miast do ko -
nać ak tu ali za cji da nych lub na pi -
sać od wo ła nie. Moż na zro bić to
sa me mu al bo sko rzy stać z usług
biur po dat ko wych, któ re ta kie
usłu gi świad czą.

A co zro bić na przy szłość, aby
unik nąć ta kich pro ble mów? Wy -
da je się, że zło że nie wnio sku
o do da tek to nic trud ne go i wie -
le osób ro bi to sa mo dziel nie, nie -
ste ty po tem prze ko nu ją się, że

prócz wy sła nia wnio sku trze ba
jesz cze za dbać o po praw ność
de cy zji, o czym nie ste ty nie ma -
ją bla de go po ję cia. Za tem naj -
bez piecz niej szym roz wią za niem
jest prze ka zać pro wa dze nie
spra wy spe cja li stom, któ rzy na -
wet jak czek się po ja wi, to wie -
dzą jak bły ska wicz nie za re ago -
wać i uspo ko ją na sze oba wy, je -
śli czek jest nie pra wi dło wy.

Do bre biu ro po dat ko we
wie, kie dy na le ży do ko nać
ak tu ali za cji da nych, aby
praw do po do bień stwo cze ku
by ło ma łe. W ra zie po trze by
na pi sze od wo ła nie. A przede
wszyst kim przed wy sła niem
wnio sku zro bi od po wied ni
wy wiad, aby stwier dzić czy
w ogó le wnio sek war to skła -
dać.

Tak więc Dro gi Czy tel ni ku, bądź
mą dry przed szko dą i za nim zło -
żysz wnio sek sam, za sta nów się
czy nie le piej wte dy od po cząć,
a spra wę po wie rzyć spe cja li ście;).

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 23 września 2014Praca i życie w Holandii2
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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 Na uka: Lek cje ję zy ka ho -
len der skie go dla Po la ków.
Na po cząt ku paź dzier ni ka roz -
po czy na ją się kur sy ję zy ka ho -
len der skie go dla Po la ków. Jest
to in ten syw ny oraz pro fe sjo nal -
ny kurs na sta wio ny na ko mu -
ni ka cję oraz prak tycz ne za sto -
so wa nie ję zy ka. In for ma cje
prak tycz ne do ty czą ce kur su.
Ma łe gru py ok. 6-8 oso bo we.
Kurs trwa 12 ty go dni po 1,5
go dzi ny. Lo ka li za cja: Pro fe sjo -
nal nie wy po sa żo na sa la nie da -
le ko Zu id ple in w Rot ter da mie.
Wię cej in for ma cji: www.ta al -
dien sten -ca pel le.com oraz
pod nu me rem te le fo -
nu 0 623 72 05 76.

l Usłu gi – kom pu te ry:
Usłu gi in for ma tycz ne, na pra wa
kom pu te rów, ca ła Ho lan dia.
Usłu gi in for ma tycz ne w Ho lan -
dii, po go to wie kom pu te ro -
we 24H, stro ny in ter ne to we.
www.it spec.com.pl biu ro@it -
spec.com.pl Za pra sza my!

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 do stro ny in ter ne to wej:
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 Miesz ka nie/po kój – wy -
naj mę: Wi tam. Mam do wy na -
ję cia od za raz po kój dla SPO -
KOJ NEJ PA RY w cen trum Rijs -
ber gen. Do dys po zy cji kuch nia,
ła zien ka, sa lon, ogród oraz in -
rer net 600 eu ro ze wszyst kim
war to. Nu mer
+31626487481.

l Usłu gi – kom pu te ry: In -
sta la cje lap topw Rid der kerk
ko lo Rot ter da mu. In sta la cje
lap to pow Rid der kerk ta nio
szyb ko so lid nie nie prze pla caj
za dzwon tel. 0627316448.

l Trans port – ofe ru ję:
Prze wo zy Mię dzy na ro do we
Pol ska -Ho lan dia -Pol ska. ZIE -
LO NA GÓ RA, WRO CŁAW, OPO -
LE, CZĘ STO CHO WA, KA TO WI -
CE. WI FI, DVD, KLI MA TY ZA CJA,
DU ŻA PRZE STRZEŃ BA GA ŻO -
WA. Wo je wódz twa: lu bu skie,
dol no ślą skie, opol skie, ślą -
skie,(wszyst kie mia sta w tych
wo je wódz twach). KON TAKT PL
+48 666 977 871, PL
+48 666 977 834.

l Usłu gi – kom pu te ry: In -
sta la cje lap topw Rid der kerk
ko lo Rot ter da mu. In sta la cje
lap to pow Rid der kerk ta nio
szyb ko so lid nie nie prze pla caj
za dzwon tel. 0627316448.

WTOREK, 23 września 2014Nasza Holandia4
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Se zon kon cer to wy po wa ka -
cyj nej prze rwie na bie ra tem -
pa. Już 18 paź dzier ni ka
w Den Ha ag od bę dzie się wy -
jąt ko wy hip -ho po wy kon cert,
na któ rym nie za brak nie
gwiazd pol skiej sce ny. Im -
pre za ma aż 2 gwiaz dy: Ten
Typ Mes oraz VNM. Po nad to
go ścin nie zo ba czyć w ak cji
bę dzie moż na mło de go wil ka
i ra pe ra, któ ry nie daw no za -
de biu to wał w sze re gach la -
be lu Al ko po li ga mia, a już wy -
ra sta na gwiaz dę tej wy twór -
ni.

Mes to war szaw ski ra per, tek -
ściarz, pro du cent, fe lie to ni sta T -
-Mo bi le Mu sic i współ za ło ży ciel
wy twór ni Al ko po li ga mia. com.
Ja ko au tor tek stów za wsze sta -
wiał na kon tro wer sję i bez po -
śred niość (już od de biu tu z Fle -
xxi pem w 2003 r.), ja ko MC
– na tech ni kę i re wo lu cyj ną for -
mę. Je go wo kal ne wy ciecz ki
w stro nę g -fun ku i punk roc ka
da ły mu mia no naj bar dziej roz -
śpie wa ne go ra pe ra w Pol sce.
Mes (wł. Piotr Szmidt, ur. 1982 r.
w War sza wie) skom po no wał
i wy pro du ko wał też kil ka swo ich
szla gie rów, m.in. „List”, „Jak
to?!” czy „Pa trzę w ra chu nek”.

Roz wią za nia na gra ni cy re gu -
lar ne go kon cer tu i per for man -
ce'u (pro mu jąc pły tę z Lep szy mi
Żbi ka mi Mes wy stę pu je w ma -
sce ko ta, a je go DJ w ma sce dzi -
ka) wy róż nia ją „gi gi” Me sa po -
śród kon ku ren cji. Mło dzież (i pół -
-mło dzież) z Pol ski i zza gra ni cy
re gu lar nie śle dzi tra sy kon cer to -
we ze spo łu (od ma łych klu bów,
po Co ke Li ve Mu sic Fe sti val czy
cze ski Hip Hop Kemp). Ten Typ

Mes czę sto zmie nia wi ze ru nek
sce nicz ny in try gu jąc żąd nych za -
sko czeń fa nów i wpra wia jąc
w osłu pie nie scep ty ków – z Fle -
xxi pem stra szył ły są gło wą,
przy pro mo cji so lo wych płyt sta -
wiał na ma ry nar ki i em ploi prze -
pi te go po ety, in spi ro wał się ka li -
for nij ski mi al fon sa mi pod czas
prac nad g -fun ko wy mi al bu ma -
mi for ma cji 2czte ry7.

VNM po cho dzi z El blą ga i jest
uwa ża ny przez wie lu za jed ne go
z naj lep szych ra pe rów w kra -
ju. 2010 rok to zwrot w ka rie rze
VNM -a. W lip cu pod pi sał swój
pierw szy w ży ciu kon trakt z wy -
twór nią pły to wą. VNM to pierw -

szy i jak na ra zie je dy ny ra per
w hi sto rii na sze go kra ju, któ ry,
nie ma jąc na kon cie ofi cjal nie
wy da nej pły ty, zna lazł się
na okład ce hi pho po we go pi sma
(Ma ga zyn Hip Hop #52, gru -
dzień 2007). War to rów nież do -
dać, że je go ofi cjal ny pro fil
na My spa ce od wie dzi ło już bli -
sko 400 tys. osób. VNM w cią gu
swej dzie się cio let niej dzia łal no -
ści wy stę po wał we wspól nych
ka wał kach mię dzy in ny mi z So -
ko łem, HI FI Ban dą, Pe ze tem,
Ma ło la tem, Ona rem, Py ska tym,
El do, z DJ -ami: Twi ste rem, Ike,
Me dy kiem i Pro xem, na bi tach
pro du cen tów: Ma gie ry, DJ -a Sto -
ry, R. J. Ma jew skie go czy Kaz zu -

shie go. W swo ich ka wał kach
VNM sta wia na skom pli ko wa ne
sche ma ty ry mów, za ba wę sło -
wem i ory gi nal ne flow. Wy cho dzi
z za ło że nia, że ja ko ra per mu si
wciąż po szu ki wać no wych roz -
wią zań wo kal no -ryt micz nych,
a nie tyl ko umieć „na wi nąć
pod każ dy bit”. In spi ru je się
głów nie do ko na nia mi przed sta -
wi cie li pod zie mia zza oce anu,
ta kich jak: Pa po ose, J. Co le,
Emi lio Ro jas i in ni. Kon cert
w Ha dze pro mo wał bę dzie wy da -
ny nie daw no al bum 'Pro pejn'

Kon cer ty gwiazd po prze dzi
wy stęp Ku by Kna pa oraz pol -
skich wy ko naw ców i dj'ów re pre -
zen tu ją cych na szą sce nę w Ho -
lan dii.

So bo ta 18 paź dzier ni -
ka 2014r.

Klub: Pip
Binc khor stla an 36
2516 BE Den Ha ag

Start: 20.00

Bi le ty: 25 eu ro w przed sprze -
da ży / 30 eu ro w dniu kon cer tu

Bi le ty do na by cia: www.easy -
tic ket.nl

Oraz w skle pach: 
Gro szek Su per markt: Zu -

ider par kla an 28, 2574HK Den
Ha ag.

Pol skie De li ka te sy DE LI
– Van Mus schen bro ek stra -
at 166, 2522 AW Den Ha ag.

De li Emi grant – Prins Hen -
drik stra at 98-104, 2518HW
Den Ha ag

In fo kon cer to we: dmd@o2.pl

Wstęp +16

Uzu peł nie nie:

So cial Me dia:
VNM: www.fa ce bo -

ok.com/vnm.of fi cial
Ten Typ Mes: www.fa ce bo -

ok.com/me sten typ
Ku ba Knap: www.fa ce bo -

ok.com/rap.ku bak nap

YouTu be:
https://www. youtu be.

com/watch? v=PgQay 62biFs
https://www. youtu be.

com/watch? v=gGzRy2_hlQ4
https://www. youtu be.

com/watch? v=Ic DWlR fRE do
https://www. youtu be.

com/watch? v=w42c2XWr -P0
https://www. youtu be.

com/watch? v=W4ZVTU ePMmc

TEKST/FOT. 

MA TE RIA ŁY 
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PRACA

l Zbie ra nie za mo wien Al -
me re. Obo wiąz ki: przy go to wy -
wa nie i zbie ra nie za mó wień in -
ter ne to wych, pra ca z sys te mem
Vo ice pic king (slu chaw ki). 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 Pra cow nik pro duk cji
w Die ren. Obo wiąz ki: pra ca
na li nii pro duk cyj nej przy pro -

duk cji ro we rów. Wy ma ga nia:
do kład ność, 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 lub ho len der skie -
go. Za dzwon: 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 Pra cow nik pro duk cji
cze sci sa mo cho do wych
w Bun scho ten: pra ca na li nii
pro duk cyj nej z czę ścia mi do sa -
mo cho dów. Wy ma ga nia: do -
kład ność, 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 lub ho len der skie -
go. Za dzwon: 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 Spa wacz TIG (spa wa nie
rur) z zna jo mo ścią ję zy ka
an giel skie go. Dla na sze go
klien ta w Ho lan dii z bran ży
prze my sło wej po szu ku je my
kan dy da tów na sta no wi sko:
Spa wacz TIG (spa wa nie rur)
z zna jo mo ścią ję zy ka an giel -
skie go. Miej sce pra cy: 1. ty -
dzień Po el dijk, Ho lan dia, póź -

niej de le ga cja na te ren Ro sji.
Wy jazd i ter min roz po czę cia
pra cy: 8.09.2014. Pierw szy ty -
dzień pra cy jest na te re nie Ho -
lan dii w miej sco wo ści Po el dijk,
póź niej Pra cow nik zo sta je od -
de le go wa ny do pra cy na te ren
Ro sji na okres 8-14 ty go dni.
Obo wiąz ki: Spa wa nie me to dą
TIG, spa wa nie rur (śred ni ca 4-6
ca li) z sta li wę glo wej oraz sta li
nie rdzew nej. Pra ca na ha li pro -
duk cyj nej. Ofe ru je my: Staw -
ka: 15 eu ro net to/h, Ubez pie -
cze nie: za pew nio ne płat -
ne: 20,65 eu ro/ty dzień, Za -
kwa te ro wa nie: bez płat ne, za -
pew nio ne przez pra co daw cę.
Wy ży wie nie we wła snym za kre -

sie. Ilość go dzin pra cy: ok 40h
ty go dnio wo. Wy ma ga nia: 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), Do -
świad cze nie przy spa wa niu rur
me to dą TIG, Waż ny cer ty fi kat
spa wal ni czy 141 (gru pa ma te -
ria łów kar bon stal gr. 1 i inox
gr. 8), Waż ny cer ty fi kat spa wal -
ni czy 141 H -L045, Cer ty fi kat
VCA, pro si my o wy sy ła nie Cv
na ad res ma ilo wy: ho lan -
dia@eu ro work.net.pl.

l Avon -Zo stań Kon sul tant -
ką w Ho lan dii. Ser decz nie za -
pra szam do współ pra cy w bran ży
ko sme tycz nej na te re nie Ho lan -

dii. Avon jest bar dzo zna ną i ce -
nio ną przez Po lki fir mą. Pra cu je -
my na pol skich ka ta lo gach,
wszyst kie pro duk ty są w pol skich
ce nach. Avon ofe ru je: -Upu sty
od 15% do 40%, --Wpi so we 0 zł!!,
-Na gro dy i upu sty w ofer tach pro -
mo cyj nych, -Do stęp do pro duk -
tów przed pre mie ro wych, -Przy wi -
le je, kon kur sy, su per na gro dy, -
Pre zen ty i atrak cyj ne ofer ty w ra -
mach spe cjal ne go pro gra mu dla
no wej kon sul tant ki. Po za tym
ode mnie: -pa kiet star to wy
(w tym ka ta lo gi i prób ki), -pew ny
ku rier z ko sme ty ka mi Pol ska
–Ho lan dia, -opie ka i po moc. An -
ge li ka tel: 0617 800 383, ema -
il:avon ho lan dia@vp.pl.

Reklama

Ten Typ Mes oraz VNM
zagrają w Holandii



Gre cy to naj bar dziej go ścin ny
na ród w Eu ro pie

Zoo ver – W kon tek ście wa ka cji
Po la cy uwa ża ją Ho len drów za naj -
sym pa tycz niej szy na ród. Ho len -
drów ce ni my naj bar dziej za ich go -
ścin ność. Tak wy ni ka z ba dań
prze pro wa dzo nych wśród gru -
py 2000 eu ro pej skich tu ry stów
przez „Zoo ver” – por tal z opi nia mi
o wa ka cjach. W kwe stii życz li wo -
ści Po la cy ce nią rów nież Wło chów
i Gre ków. Au stria cy i Fran cu zi nie
za ję li tak wy so kich po zy cji na pol -
skiej dra bi nie po pu lar no ści. 

Na are nie mię dzy na ro do wej
Gre cy oce nia ni są ja ko naj bar -
dziej go ścin ny na ród. Pla su ją się
na pierw szej po zy cji z 15,3% gło -
sów Eu ro pej czy ków, po nich naj -
bar dziej go ścin ni oka zu ją się być
Ho len drzy (15,1%). 

Kie dy pla nu je my wa ka cje de -
sty na cja z ład ną po go dą, smacz -
nym je dze niem i wie lo ma za byt -
ka mi sta no wi dla nas ide al ne
miej sce. Co jed nak, kie dy cel po -
dró ży nie szczy ci się mia nem go -
ścin nej miej sco wo ści? Na ro do -
wość o przy ja znym na sta wie niu
w miej scu po by tu sta no wi war -
tość do dat nią w trak cie wa ka cji. 

Eu ro pej czy cy uwa ża ją się
za naj bar dziej go ścin nych

Cie ka we, że Eu ro pej czy cy po -
strze ga ją sie bie ja ko naj bar dziej
go ścin nych. Wa ka cje we wła -
snym kra ju by ły by w związ ku
z tym dla więk szo ści Eu ro pej czy -
ków naj lep szym roz wią za niem.
Naj bar dziej po zy tyw nie my ślą
o so bie Au stria cy (53%). Ho len -
drzy i An gli cy są naj skrom niej si,

je dy nie 22% uwa ża sie bie
za naj bar dziej go ścin nych. 

Gre cy w kon tak cie z tu ry stą
naj bar dziej się sta ra ją

Eu ro pej scy tu ry ści po strze ga -
ją Gre ków ja ko naj bar dziej przy -
ja zny na ród (15,3%). Sym pa tią
cie szą się rów nież Ho len drzy
(15,1%) i Wło si (11,6%). Na to -
miast Egip cja nie (2,9%) i An gli cy
(3,1%) w ran kin gu go ści no ści
zaj mu ją ostat nie miej sca.

Wię cej in for ma cji na te mat
an kie ty moż na zna leźć na stro -
nie

http://we blog.zoo ver.pl/brak -
-ka te go rii/ho len drzy -to -we dlug -
-pol skie go -tu ry sty -naj mil szy -na -
rod/2519 

ŹRÓDŁO: KOMUNIKAT PRASOWY

PRZESŁANY PRZEZ ZOOVER
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Holendrzy to według
polskiego turysty
najmilszy naród

FOT. FREEIMAGES. COM / HERMAN BRINKMAN
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Ze spół z Po li tech ni ki Wro cław skiej
z ła zi kiem Scor pio zwy cię żył w roz -
gry wa nych po raz pierw szy, mię dzy -
na ro do wych za wo dach ła zi ków
mar sjań skich Eu ro pe an Ro ver
Chal len ge. 

Eu ro pe an Ro ver Chal len ge (ERC) to
kon kurs skie ro wa ny do stu den tów, ab -
sol wen tów oraz pra cow ni ków uczel ni.
Uczest ni czą ce w nim dru ży ny mu szą za -
pro jek to wać i zbu do wać ła zik mar sjań -
ski. Trwa ją ce dwa dni za wo dy prze pro -
wa dzo no w Pod zam czu Chę ciń skim ko -
ło Kielc. Ry wa li zo wa ło w nim dzie sięć
dru żyn z Pol ski, Egip tu, In dii i Ko lum bii.

Zwy cię żył ze spół z Po li tech ni ki Wro -
cław skiej z ro bo tem Scor pio. W na gro -
dę lau re aci otrzy ma li m.in. czek na ty -
siąc do la rów.

Ze spół ma już spo ro do świad cze nia,
bo w kon kur sach ła zi ków mar sjań skich
m.in. w ame ry kań skich za wo dach Uni -
ver si ty Ro ver Chal len ge, star to wał już
czte ro krot nie. Dro ga do nie dziel nej wy -
gra nej wca le nie by ła jed nak ła twa.

Choć w kon kur sie star to wa li
ja ko pierw si, to pierw sza kon -
ku ren cja nie przy nio sła im
punk tów m.in. z po wo du pro -
ble mów z kom pa sem i łącz no -
ścią. Zło ży li jed nak od wo ła nie,
któ re sę dzio wie uzna li. Po now -
ny za koń czo ny suk ce sem prze -
jazd, do dał im ty le pew no ści
sie bie, że szyb ko wy ro śli na fa -
wo ry tów za wo dów. W ko lej -
nych kon ku ren cjach ra dzi li so -
bie już bez pro ble mów.

„Ca ły rok cięż kiej pra cy
wresz cie mógł się zre ali zo wać.
Mu si my te raz ulep szać na sze -
go ła zi ka. Te za wo dy ujaw ni ły
kil ka nie do cią gnięć. Bę dzie my
an ga żo wać no wych człon ków
ze spo łu, aby po ka zać kil ka je -
go no wych za sto so wań” – po -
wie dział PAP po ogło sze niu wy -
ni ków czło nek dru ży ny Ję drzej
Gór ski.

Pod kre ślił, że ele men tem
za pew nia ją cym suk ces w za -
wo dach jest zgra ny ze spół, któ -

ry prze szedł kil ka cięż kich prób.
„Na sza efek tyw ność nie wy ni ka
z te go, że je ste śmy ge niu sza mi,
tyl ko zgra nym ze spo łem” – wy ja -
śnił Gór ski.

Dru gie miej sce w kon kur sie
za ję ła dru ży na „Im puls” z Po li -
tech ni ki Świę to krzy skiej. Na trze -
ciej po zy cji upla so wał się ze spół
z Uni wer sy te tu Ka ir skie go „Lu nar
and Mars Ro ver Te am”.

Dla ła zi ków, któ re uczest ni -
czą w roz gry wa nym po raz
pierw szy kon kur sie, przy go to -
wa no spe cjal ny tor, przy po mi -
na ją cy po wierzch nię Mar sa.
Ro bo ty bra ły udział w trzech
wi do wi sko wych kon ku ren cjach
te re no wych mu sia ły m.in. do je -
chać je dy nie z po mo cą GPS
i kom pa su do wy zna czo ne go
miej sca, prze je chać tor
na czas, po brać prób kę grun tu.

Człon ko wie dru żyn pod czas
wy ko ny wa nia za dań nie wi dzą
swo ich ła zi ków i ste ru ją ni mi
zdal nie. Zu peł nie jak praw dzi wy -
mi ła zi ka mi na Mar sie. Na każ dej

z ma szyn znaj du je się ka me ra, dzię ki
któ rej za wod ni cy mo gli wszyst ko zo ba -
czyć i od po wied nio po kie ro wać ła zi -
kiem.

W 2015 ro ku, ko lej na edy cja Eu ro -
pe an Ro ver Chal len ge, rów nież od bę -
dzie się w Pol sce w tym sa mym miej -
scu. Or ga ni za to rem wy da rze nia jest
Mars So cie ty Pol ska we współ pra cy
z agen cją Pla net PR, Urzę dem Mar -
szał kow skim Wo je wódz twa Świę to -
krzy skie go oraz Re gio nal nym Cen -
trum Na uko wo -Tech no lo gicz nym
w Pod zam czu k. Chę cin.

Kon kurs jest eu ro pej ską wer sją pre -
sti żo wych za wo dów Uni ver si ty Ro ver
Chal len ge (URC), któ re co rocz nie od by -
wa ją się na pu sty ni Utah w Sta nach
Zjed no czo nych. Od dwóch lat pierw sze
miej sca w tym kon kur sie zaj mu je dru -
ży na z Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej z ła zi -
kiem Hy pe rion i Hy pe rion 2. Stu den ci
z Bia łe go sto ku wy gra li za wo dy rów nież
w 2011 ro ku z ła zi kiem Mag ma2.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Drużyna z Wrocławia zwyciężyła
w międzynarodowych zawodach łazików

FOT. FRE EIMA GES. COM / BAR TEK AM BRO ZIK



Łącz nie stu dok to ran tów
współ pra cu ją cych z biz ne -
sem z dwóch opol skich
uczel ni pu blicz nych do sta -
wa ło przez dwa la ta sty pen -
dia sa mo rzą du woj. opol skie -
go, któ re po ma ga ły im pro -
wa dzić ba da nia. W czwar tek
pod su mo wa no pro jekt i za -
po wie dzia no je go kon ty nu -
ację. 

Wspar cie przy zna wa ne by ło
w ra mach pro jek tu „Sty pen dia
dok to ranc kie – in we sty cja w ka -
drę na uko wą wo je wódz twa opol -
skie go” re ali zo wa ne go przez sa -
mo rząd woj. opol skie go w part -
ner stwie z Uni wer sy te tem Opol -
skim oraz Po li tech ni ką Opol ską.
Ce lem pro jek tu by ło pod nie sie -

nie kwa li fi ka cji wy so kich kadr
w woj. opol skim i wzrost in no wa -
cyj no ści go spo dar ki Opolsz czy -
zny.

Jak po wie dzia ła PAP kie row -
nik pro jek tu, z -ca dy rek to ra De -
par ta men tu Ko or dy na cji Pro gra -
mów Ope ra cyj nych w opol skim
urzę dzie mar szał kow skim
Agniesz ka Okup niak, w pro jek -
cie bra li udział dok to ran ci obu
opol skich pu blicz nych uczel ni
z ta kich kie run ków jak che mia,
bio tech no lo gia, bio lo gia czy fi zy -
ka, oraz z wy dzia łów bu dow nic -
twa, me cha ni ki i elek tro tech ni -
ki. „Cho dzi ło nam o to, by na kie -
run kach, któ re są istot ne z punk -
tu wi dze nia go spo dar ki re gio nu,
jak naj wię cej osób koń czy ło stu -
dia dok to ranc kie i bro ni ło dok to -
ra tów” – mó wi ła Okup niak. Wy -
ja śnia ła, że wspar cie w ra mach
pro jek tu do sta wa ły oso by pro -
wa dzą ce ta kie ba da nia, któ re
wy pra co wy wa ły in no wa cyj ne
roz wią za nia dla kon kret nych
przed się biorstw.

Przez dwa ko lej ne la ta pro jek -
tu sty pen dia do sta wa ło 76 dok -
to ran tów rocz nie. Do sta wa li oni
po 3 tys. zł brut to mie sięcz nie.
Sty pen dia – jak mó wi ła Okup -
niak – wy pła ca ne by ły przez ca ły
rok. Łącz nie z tej for my wspar cia
sko rzy sta ło sto osób. Część
z nich do sta wa ła sty pen dia
przez dwa la ta, a część rok lub
kró cej – je śli obro ni li się wcze -
śniej.

Okup niak do da ła, że w śro dę
do opol skie go urzę du mar szał -
kow skie go do tar ła zgo da Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo -
ju na prze dłu że nie pro gra mu sty -
pen dial ne go dla dok to ran tów
o ko lej ny rok. Na bór chęt nych ru -
szy naj praw do po dob niej w paź -
dzier ni ku, a wspar cie tym ra zem
mo że ob jąć 80 osób.

Pro mo tor dok to ran tów ko rzy -
sta ją cych ze sty pen diów prof.
Kry sty na Cza ja z Wy dzia łu Che -
mii Uni wer sy te tu Opol skie go
pod kre śli ła, że in for ma cja
o prze dłu żo nym pro jek cie to bar -
dzo do bra wia do mość – nie tyl -
ko dla dok to ran tów, ale i wy dzia -
łów. „Do cho dzi ły do mnie gło sy,
że przy bra ku tych sty pen diów
nie któ rzy za sta na wia ją się
nad re zy gna cją ze stu diów dok -
to ranc kich” – mó wi ła w roz mo -
wie z PAP prof. Cza ja. Tłu ma czy -
ła, że oso by ro bią ce dok to rat są
czę sto są w okre sie, gdy np. za -
kła da ją ro dzi ny. „Ko niecz ność
pod ję cia za trud nie nia, czę sto
nie zwią za ne go z te ma ty ką pra cy
na uko wej, przy dok to ra tach
o cha rak te rze eks pe ry men tal -
nym bar dzo dez or ga ni zu je pra -
cę. W ta kich wa run kach prak -
tycz nie nie ma szans na zro bie -
nie ba dań w cią gu czte rech lat”
– za zna czy ła prof. Cza ja.

W dru gim ro ku pro jek tu sty -
pen dial ne go prze pro wa dzo no
kon kurs na naj bar dziej in no wa -
cyj ne roz wią za nia opra co wa ne
w ra mach stu diów dok to ranc -
kich. Wy gra ła go Mar ta Ku rek
z Po li tech ni ki Opol skiej, któ ra
w ra mach swo je go dok to ra tu
na po trze by pro du cen ta ma te -
ria łów bu dow la nych fir my Knauf
ba da ła, dla cze go pę ka ły głów ne
wa ły su szar ni w jed nej z fa bryk
te go przed się bior stwa, i stwo rzy -
ła mo del sza co wa nia tzw. trwa -
ło ści zmę cze nio wej tych ma te -
ria łów. Ku rek wy ja śnia ła, że ma
on słu żyć do te go, by w przy szło -
ści in ży nier pra cu ją cy w po dob -
nej fir mie na po sta wie pro gra -
mu kom pu te ro we go mógł osza -
co wać, jak dłu go da ny ma te riał
mo że pra co wać pod kon kret ny -
mi ob cią że nia mi. „Sty pen dium
bar dzo po mo gło mi przy pra cy,
dzię ki nie mu mia łam +czy stą

gło wę+, nie mar twi łam się o do -
dat ko wą pra cę i ca łą ener gię po -
świę ci łam na uce” – tłu ma czy ła.

Na czwart ko wej kon fe ren cji
pod su mo wu ją cej dwa la ta pro -
jek tu człon ki ni za rzą du woj.
opol skie go Bar ba ra Ka miń ska
pod kre śla ła, że pro gram sty pen -
dial ny dla dok to ran tów to je den
z naj waż niej szych pro jek tów re -
ali zo wa nych w re gio nie w ostat -
nich la tach. Dzię ki nie mu – za -
zna czy ła – moż na by ło bez po -
śred nio i w spo sób bar dzo kon -
kret ny za in we sto wać w ka pi tał
ludz ki re gio nu.

Pro jekt re ali zo wa ny był od po -
ło wy 2012 ro ku. Je go war tość
za mi nio ne dwa la ta to po -
nad 6,2 mln zł. Koszt kon ty nu -
acji w ko lej nym ro ku sza co wa ny
jest na ok. 3 mln zł.

PAP – NA UKA W POL SCE
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W sierp niu br. swo je set ne
uro dzi ny ob cho dzi ła miesz -
ka ją ca w Zgło bi cach Ste fa -
nia Wla złow ska. Z tej oka zji
ju bi lat kę od wie dzi li: wójt
gmi ny Tar nów Grze gorz Ko -
zioł oraz wójt gmi ny Ko nop ni -
ca Ma rio la Her nas, bo wiem
pa ni Ste fa nia na sta łe za -
mel do wa na jest w miej sco -
wo ści Ka myk wcho dzą cej
w skład tej gmi ny po ło żo nej
w wo je wódz twie łódz kim
w do li nie rze ki War ty. 

Nie za bra kło tak że przed sta -
wi cie li Ka sy Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go. Wło da rze
oby dwu gmin zło ży li ju bi lat ce ży -
cze nia, wrę cza jąc kwia ty oraz
upo min ki – ko sze ze sma ko ły ka -
mi, na to miast przed sta wi cie le
KRUS – obok oko licz no ścio we -
go ad re su od pre ze sa ka sy –
prze ka za li in for ma cję o przy zna -
nym spe cjal nym do dat ku
do eme ry tu ry. Nie za bra kło też
ży czeń od Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów prze ka za nych za po śred -
nic twem przed sta wi cie li sa mo -
rzą dów.

Ste fa nia Wla złow ska, któ ra
w mi nio ną nie dzie lę wkro czy ła
w dru gie stu le cie swe go ży cia,
do cze ka ła się cór ki i sy na, pię -
cior ga wnu cząt oraz czwor ga
pra wnu cząt. W cza sie II woj ny
świa to wej wraz z mę żem zo -
sta ła wy wie zio na na ro bo ty
do Nie miec, gdzie przez pięć
lat pra co wa ła w za kła dach Sie -
men sa, któ re go więk szość pro -
duk cji tam tym cza sie więk -
szość pro duk cji by ła kie ro wa -

na na po trze by ar mii. Po po -
wro cie do Pol ski za miesz ka ła
w ro dzin nym Ka my ku, gdzie
pro wa dzi ła dom, go spo da ru jąc
rów no cze śnie na czte ro hek ta -
ro wym go spo dar stwie.
W 2007 ro ku za miesz ka ła
z sy nem i je go ro dzi ną – naj -
pierw na Ślą sku, a od ro -
ku 2009 – w Zgło bi cach.

Ju bi lat ka na ogół nie na rze ka
na zdro wie, ra no wsta je ze słoń -

cem i du żo cza su spę dza
na świe żym po wie trzu. Ele men -
ta mi jej prze pi su na dłu go wiecz -
ność jest uni ka nie zbęd nych ner -
wów oraz al ko ho lu. Ste fa nia
Wla złow ska jest dru gą w tym ro -
ku – po Fer dy nan dzie Gond ku
z Tar now ca – oso bą z te re nu
gmi ny Tar nów, któ ra ukoń czy ła
sto lat.

ŹRÓ DŁO: EXTRA GA LI CJA

Dru gie stu le cie

FOT. FRE EIMA GES. COM / BIL LY ALE XAN DER

Opole/ Stu doktorantów współpracujących
z biznesem otrzymało stypendia
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Ka sjer ka z dwu dzie sto let nim
sta żem pra cy przy własz czy ła
so bie spo rą ilość go tów ki
wpła ca nej przez miesz kań -
ców do ka sy Urzę du Miej -
skie go. Spra wą za ję ła się
pro ku ra tu ra, a bur mistrz
gwa ran tu je, że to są stra ty
urzę du, a nie oby wa te li.

18 stycz nia w Urzę dzie Miej -
skim w Brod ni cy wy bu chła afe -
ra. Oka za ło się, że jed na z wpłat
w ka sie nr 1, do ko na na przez
miesz kań ca mia sta, nie zo sta ła
od no to wa na w ewi den cji wpły -
wów. Zgod nie z we wnętrz ny mi
pro ce du ra mi po wo ła no ko mi sję
do zba da nia spra wy i oka za ło
się, że na kon to nie do tar ło wię -
cej wpła ca nych w tej ka sie pie -
nię dzy. Po spraw dze niu wpłat
z 2012 ro ku wy szło na jaw, że
znik nę ło 86 ty się cy zło tych.

– Po twier dzam, że wpły nę ło
za wia do mie nie o prze stęp stwie
z brod nic kie go ma gi stra tu – mó -
wi Le szek Ru piń ski, za stęp ca
Pro ku ra to ra Re jo no we go
w Brod ni cy. – Zo sta ło wsz czę te
po stę po wa nie, w któ rym wy ja -
śnia my, czy mia ło miej sce przy -
własz cze nie pie nię dzy przez ka -
sjer kę i co sta ło się z ni mi sta ło. 

Re ak cja bur mi strza Ja ro sła wa
Ra da cza mo gła być tyl ko jed na.
Z dniem 28 stycz nia ko bie ta zo -
sta ła zwol nio na dys cy pli nar nie
z pra cy a jej prze ło żo ny nad zo ru -
ją cy pra cę ka sy, za wie szo ny
w czyn no ściach służ bo wych. 

– Miesz kań cy mia sta, któ rzy

do ko ny wa li wpłat w ka sie nr 1
nie mu szą się mar twić. To jest
stra ta bu dże tu mia sta, a nie oby -
wa te li. Miesz kań cy, któ rzy wpła -
ca li pie nią dze do ka sy mo gą być
spo koj ni – uspo ka jał miesz kań -
ców bur mistrz Ja ro sław Ra dacz
na zwo ła nej kon fe ren cji pra so -
wej. – Je ste śmy w szo ku, że pra -
cow ni ca o tak dłu gim sta żu po -
stą pi ła w ten spo sób. Wi ze ru nek
mia sta zo stał jej dzia ła niem
moc no nad szarp nię ty.

Oka za ło się, że głów ny pro ce -
der zni ka nia wpła ca nych pie nię -
dzy w ka sie miał miej sce w li sto -
pa dzie ubie głe go ro ku, tuż
przed wpro wa dze niem w brod nic -
kim ma gi stra cie sys te mu elek tro -
nicz ne go re je stro wa nia wpłat.

Czyż by był to rzut na ta śmę w wy -
ko na niu ka sjer ki i przy własz cze -
nie mak sy mal nie moż li wej kwo -
ty? Mu sia ła prze cież zda wać so -
bie spra wę, że jej kom bi na cje zo -
sta ną ujaw nio ne, a ona sa ma po -
nie sie te go kon se kwen cje?

Z wy ja śnień urzęd ni ków sa -
mo rzą du miej skie go wy ni ka, że
in wen ta ry za cje ka sy, czy to
cząst ko we czy rocz ne, za wsze
się zga dza ły. Tak że pod czas od -
pro wa dza nia pie nię dzy do ban -
ków ni gdy nie wy ka za no nie do -
bo rów czy nad wy żek. Żad ne do -
ku men ty ogól ne nie da wa ły pod -
staw do przy pusz czeń, że są ja -
kieś nie pra wi dło wo ści.

Czy pro ce der zni ka nia pie nię -
dzy z ka sy trwał tak że w la tach

wcze śniej szych? Być mo że od -
po wiedź na to py ta nie przy nie sie
kom plek so wa kon tro la do ku -
men tów ka so wych z ostat nich
pię ciu lat, prze pro wa dzo na przez
po wo ła ną przez bur mi strza trzy -
oso bo wą ko mi sję, któ ra spraw -
dzi skru pu lat nie wszel kie do -
stęp ne do ku men ty. 

– W 2009 ro ku Re gio nal -
na Izba Ob ra chun ko wa prze pro -
wa dzi ła kon tro lę, ale nie stwier -
dzi ła żad nych uchy bień w do ku -
men tach fi nan so wych – in for -
mu je Edy ta Rat kow ska, skarb -
nik urzę du. – Kon tro lo wa ni by li -
śmy tak że w 2005 ro ku i wów -
czas kon tro le rzy za rzu ci li je dy nie
brak we wnętrz ne go ure gu lo wa -
nia go spo dar ki fi nan so wej.
Wszel kie za le ce nia z tej kon tro li
zo sta ły skru pu lat nie zre ali zo wa -
ne i by ły prze strze ga ne. 

Z wy li czeń urzęd ni ków sa mo -
rzą do wych wy ni ka, że ka sjer ka
w 2012 ro ku przy własz czy ła so -
bie trzy pro cen ty ob ro tu ka so we -
go. Ni by nie wie le, ale to prze cież
prze stęp stwo. Ko bie ta prócz
utra ty pra cy, po nie sie tak że kar -
ne kon se kwen cje swe go czy nu. 

Jak za tem mo gła ka sjer ka za -
gar nąć 86 ty się cy zło tych, a mo -
że wię cej? Prze cież wszyst kie
wpła ty by ły re je stro wa ne i ewi -
den cjo no wa ne, a ka sa pod le ga -
ła kon tro li. Czy ko bie ta dzia ła ła
sa ma, czy mo że ktoś jej po ma -
gał? Na to py ta nie bę dzie mu sia -
ła zna leźć od po wiedź brod nic ka
pro ku ra tu ra.

(EVER)

ŹRÓ DŁO: EXTRA BROD NI CA
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Gło go wia nin Ra do sław Ka -
węc ki obro nił ty tuł mi strza
Eu ro py w pły wa niu na dy stan -
sie 200 m sty lem grzbie to -
wym. Pod czas za wo dów od -
by wa ją cych się w Ber li nie nie
miał on so bie rów nych za rów -
no w pół fi na le, jak rów nież
w sa mym fi na le.

Do ry wa li za cji na swo im ko -
ron nym dy stan sie Ka węc ki przy -
stę po wał jak obroń ca ty tu łu i re -
kor dzi sta Eu ro py, jed nak nie
wszy scy wie rzy li w to, że uda mu
się po raz dru gi z rzę du sta nąć
na naj wyż szym stop niu po dium. 

Wy cho wa nek Pia sta Gło gów

do wy ści gu fi na ło we go awan so -
wał z naj lep szym cza sem eli mi -
na cji. Do pły wa jąc do me ty
w 1: 57,35, za le d wie o 0,06 s
wy prze dził teo re tycz nie naj groź -
niej sze go ry wa la do zło te go me -
da lu mi strzostw Eu ro py, Wę gra
Pe te ra Ber ne ka.

„Ka wa” bez kon ku ren cyj ny
oka zał się rów nież w fi na le. Co
praw da po prze pły nię ciu pierw -
szych 100 me trów zaj mo wał od -
le głą szó stą lo ka tę, lecz nie by ło
to ozna ką sła bo ści, a umie jęt ne -
go roz kła da nia sił. Po wyj ściu
na ostat nią pro stą zde cy do wa -
nie przy spie szył i swo ich ry wa li,
po dob nie jak w eli mi na cjach, zo -
sta wił da le ko w ty le. Uzy sku jąc

czas 1: 56,02, ja ko je den z nie -
licz nych pły wa ków Sta re go Kon -
ty nen tu obro nił ty tuł mi strza Eu -
ro py sprzed dwóch lat. Dru gi
na me cie był Nie miec Chri stian
Die ner (1: 57,16), a trze ci Wę -
gier Ga bor Ba log (1: 57,42).

Gło go wia nin tym wy ści giem
roz wiał wszel kie wąt pli wo ści
na te mat swo jej for my i choć  jak
sam przy znał bar dziej za do wo lo -
ny jest z uzy ska ne go miej sca, niż
cza su, w ja kim te go do ko nał, to
mi mo wszyst ko jest na naj lep -
szej dro dze do te go, by nie prze -
rwa nie rzą dzić na tym dy stan sie
w pły wac kim świe cie.

P. MA CHE RA

ŹRÓ DŁO: GŁO GO WIAK EXTRA

Radosław Kawęcki:
obronił tytuł

mistrza Europy!

FOT. FRE EIMA GES. COM /
STA SYS EIDIE JUS,

HTTP://WWW.ALA FO TO.COM

Gdzie znik nę ło 86 ty się cy zło tych?

FOT. FREEIMAGES. COM / MARCIN ROLICKI

FOT. FREEIMAGES. COM / MARCIN KRAWCZYK
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Aka de mia Le ona Koź miń -
skie go i Szko ła Głów na Han -
dlo wa to dwie pol skie uczel -
nie, któ re zna la zły się w ran -
kin gu „Fi nan cial Ti mes”
na naj lep sze na świe cie kie -
run ki ma gi ster skie z za rzą -
dza nia. Naj lep szy w ze sta -
wie niu jest kie ru nek pro wa -
dzo ny przez szwaj car ski Uni -
wer sy tet St. Gal len. 

Ran king „Fi nan cial Ti mes” po -
rów nu je 70 naj lep szych pro gra -
mów ma gi ster skich na ca łym
świe cie. Naj now szą edy cję ran -
kin gu opu bli ko wa no w po nie -
dzia łek. Na 70 skla sy fi ko wa nych
w ze sta wie niu uczel nia nych pro -
gra mów aż 64 po cho dzi z Eu ro -
py.

Wśród naj lep szych
zna la zły się: Aka de mia
Le ona Koź miń skie go
(ALK) i Szko ła Głów -
na Han dlo wa (SGH). Ta
pierw sza za ję ła w ran -
kin gu 35. miej sce,
w po rów na niu z ubie -
głym ro kiem spa dła
więc o 10 po zy cji. Z ko -
lei skla sy fi ko wa ny
na 68. miej scu kie ru -
nek za rzą dza nie ofe ro -
wa ny przez Szko łę
Głów ną Han dlo wą
w War sza wie za no to -
wał awans o jed ną po -
zy cję w po rów na niu
do ubie głe go ro ku. Do -
dat ko wo pią te miej sce
w ran kin gu za ję ło CEMS – sto -
wa rzy sze nie szkół eko no micz -
nych i firm mię dzy na ro do wych

z ca łe go świa ta. Je de nym pol -
skim człon kiem te go sto wa rzy -
sze nia jest Szko ła Głów na Han -

dlo wa, któ ra pro wa -
dzi kie ru nek stu diów
CEMS Ma ster in In -
ter na tio nal Ma na ge -
ment.

„Kil ku let nia obec -
ność Aka de mii Le -
ona Koź miń skie go
w ran kin gach +Fi -
nan cial Ti mes+ prze -
kła da się bez po śred -
nio na na szą po zy cję
mię dzy na ro do wą.
Zna ko mi te uni wer sy -
te ty ofe ru ją nam
współ pra cę w za kre -
sie wy mia ny ka dry
na uko wej, stu den -
tów, pro wa dze nia
wspól nych ba dań

i łą czo nych pro gra mów edu ka -
cyj nych” – mó wi rek tor ALK prof.
Wi told Bie lec ki.

Te go rocz ny ran king Ma sters
in Ma na ge ment „Fi nan cial Ti -
mes” wy grał – po dob nie jak
w 2013 ro ku – szwaj car ski Uni -
wer sy tet St. Gal len. Na dru gie
miej sce awan so wa ła z trze cie go
HEC Pa ris, a na trze ciej po zy cji
zna lazł się Es sec Bu si ness Scho -
ol (awans o 5 miejsc). Po -
za uczel nia mi z Eu ro py w ran kin -
gu uję to tak że szko ły z Ka na dy,
In dii, Chin i Au stra lii.

Na miej sce w ran kin gu „Fi -
nan cial Ti mes” Glo bal Ma sters
In Ma na ge ment skła da ją się
wy ni ki z trzech ob sza rów ba da -
nia. Pierw szym są an kie ty
prze pro wa dza ne wśród ab sol -
wen tów ba da ne go kie run ku,
w któ rych od po wia da ją oni
na py ta nia do ty czą ce ich ka rie -
ry za wo do wej, wy so ko ści za -
rob ków czy tem pa awan su

w kor po ra cyj nej hie rar chii.
Dru gim ob sza rem są py ta nia
o róż no rod ność szko ły
pod wzglę dem m.in. od set ka
ko biet wśród ka dry na uko wej,
cu dzo ziem ców w ra dzie do rad -
czej uczel ni. W tej czę ści ran -
kin gu oce nia się tak że od se tek
ob co kra jow ców wśród wy kła -
dow ców da nej uczel ni i cu dzo -
ziem ców w ogó le stu den tów.
W trze cim ob sza rze wzię to
pod uwa gę m.in. udział w pro -
gra mach mię dzy na ro do wych
i na ukę ję zy ków ob cych.

Peł na wer sja ran kin gu znaj du -
je się na stro nie in ter ne to wej
(http://ran kings. ft. com/bu si -
ness scho ol ran kings/ma sters -in -
-ma na ge ment -2014 – przyp.
red.).

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE
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W tym ro ku nie co wcze śniej
niż za zwy czaj, bo już od 15
sierp nia bo cia ny, sku pio ne
w sta dach, za czę ły opusz -
czać Pod kar pa cie – po in for -
mo wał w po nie dzia łek or ni -
to log dr Ma rian Stój. Do ce lu
ma ją do trzeć w li sto pa dzie,
a już w lu tym wy ru szą z po -
wro tem do Pol ski. 

„Na przy kład nad Prze łę czą
Du kiel ską w Be ski dzie Ni skim
od 15 do 24 sierp nia wi dzia no
prze la tu ją ce sta da li czą ce
po 60, 22, 50 oraz 40 osob ni -
ków” – po wie dział Stój.

Przy po mniał, że bo cia ny wy la -
tu ją „w cie płe, sło necz ne dni,
przy wstę pu ją cym ma sach na -
grza ne go po wie trza”. „Nie tra cą
wów czas ener gii, prze miesz cza -
jąc się lo tem szy bow co wym.
Dzien nie po ko nu ją do dwu stu ki -
lo me trów. Le cą nad lą dem i tyl -
ko w dzień” – tłu ma czył or ni to -
log.

Pol skie bo cia ny po ko nu ją mo -
rze nad cie śni ną Bos for. Po tem
prze la tu ją przez Bli ski Wschód
i Izra el, da lej wzdłuż Ni lu i koń -
czą swo ją wę drów kę w po łu dnio -
wej czę ści Afry ki. Do ce lu do cie -
ra ją w li sto pa dzie. Na to miast bo -
cia ny eu ro pej skie ży ją ce na za -
chód od Ła by, do Afry ki le cą
nad Gi bral ta rem. Pod czas zi mo -
wa nia w Afry ce ży ją w sta dach.

W dro gę po wrot ną wy ru szą
na po cząt ku lu te go. Ich po wrót
trwa znacz nie kró cej, bo nie speł -
na sześć ty go dni. Głów nym po -
wo dem po śpie chu jest chęć jak
naj szyb sze go do tar cia do gniaz -
da.

Przy rod nik zwró cił uwa gę, że
nie wszyst kie bo cia ny wró cą
na wio snę. „Więk szość mło dych,
nie doj rza łych płcio wo osob ni -
ków po zo sta je w Afry ce do oko ło
trzech lat. Nie któ re z nich jed nak
po wró cą do Pol ski i bę dą ko czo -
wać na łą kach w nie wiel kich
gru pach. Przy la tu ją one jed nak
znacz nie póź niej, naj czę ściej
w po ło wie ma ja” – mó wił Stój.

Bo cian bia ły jest pta kiem
chro nio nym. Wy stę pu je w środ -
ko wej i wschod niej Eu ro pie,
na pół wy spach Pi re nej skim
i Bał kań skim, a tak że w pół noc -
nej Afry ce oraz w Azji Mniej szej
i Azji Środ ko wej. Osią ga je den
metr dłu go ści, a roz pię tość je go
skrzy deł do cho dzi do dwóch
me trów. Moż na go spo tkać
na wil got nych łą kach, w po bli żu
osad ludz kich. Ży wi się drob ny -
mi bez krę gow ca mi, ry ba mi, gry -
zo nia mi oraz pła za mi i ga da mi
– np. chęt nie zja da za skroń ce
i żmi je.

W Pol sce ży je po nad 50 tys.
par. W oce nie Stó ja na Pod kar -
pa ciu te go rocz ne lę gi „na le ży
uznać ra czej za uda ne”. „W nie -
któ rych gniaz dach od cho wa ło
się na wet po pięć mło dych; tak
by ło np. Ra do szy cach i To kar ni
w Be ski dzie Ni skim. W su mie
gniaz da opu ści ło znacz nie wię -
cej mło dych, niż w in nych re gio -
nach kra ju” – do dał.

Oprócz bo cia nów bia łych
na Pod kar pa ciu ży ją tak że bo -
cia ny czar ne. Te do miejsc zi mo -
wa nia uda dzą się do pie ro w po -
ło wie wrze śnia.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Jed nym z naj bar dziej wy róż -
nia ją cych się w Pol sce krwio -
daw cą jest Ta de usz Ko wa -
lew ski, obec ny Pre zes Od -
dzia łu Re jo no we go PCK w Le -
gio no wie.

Jest on za ło ży cie lem naj bar -
dziej za słu żo ne go   Klu bu HDK
PCK przy CSŁiI w Ze grzu.   Ja ko
żoł nierz za wo do wy przez la ta
umie jęt nie go dził pra cę spo łecz -
ną z obo wiąz ka mi służ bo wy mi.
Jak sam przy zna je, w cią gu 26
lat spo ty kał się z wie lo ma róż ny -
mi pro ble ma mi, jed nak ni gdy
nie utra cił wia ry w sens swo jej
dzia łal no ści. „Ho no ro wi krwio -
daw cy to lu dzie wiel kie go ser ca,
a da ru jąc krew, od da ją cząst kę
sie bie, bez in te re sow nie po ma -

ga jąc po trze bu ją cym. Krew to ży -
cie, któ re moż na ko muś ura to -
wać, tak na praw dę nie wiel kim
na kła dem sił” – mó wi pan Pre -
zes. „Je stem dum ny z tych
wszyst kich, któ rzy do nas do łą -
czy li, i z te go co ro bi my” – do da -
je.

We dług do stęp nych da nych
Ta de usz Ko wa lew ski jest re kor -
dzi stą w po wie cie le gio now -
skim – do tych czas od dał po -
nad 124 li try krwi i oso cza. Jed -
nak sta ty sty ki tak na praw dę
nie ma ją w tym przy pad ku
więk sze go zna cze nia. Jak mó wi
pre zes Ko wa lew ski, naj waż niej -
sze jest to, że w lu dziach na dal
jest wie le do bra, i chęć po ma -
ga nia in nym.

ŹRÓ DŁO: LE GIO 24 EXTRA

Tadeusz Kowalewski:
rekordzista

krwiodawstwa

FOT. FRE EIMA GES. COM 
/ BAR TEK AM BRO ZIK

Wcześniej niż zwykle
bociany wyruszyły do Afryki

FOT. FRE EIMA GES. COM / JE RO EN VAN DE SAN DE

Dwie pol skie uczel nie w ran kin gu „Fi nan cial Ti mes” 

FOT. FRE EIMA GES. COM / CRE ATI VE DAW



Pierw sze w Pol sce kom plek -
so we ba da nie związ ków ho -
mo sek su al nych, w tym tak że
tych, któ re wy cho wu ją wspól -
nie dzie ci, pro wa dzą na -
ukow cy z In sty tu tu Psy cho lo -
gii Pol skiej Aka de mii Na uk.
W ilo ścio wej czę ści pro jek tu
wzię ło udział po nad 3 tys. re -
spon den tów. 

Pro jekt no si na zwę „Ro dzi ny
z wy bo ru” i – jak pod kre śla ją je -
go au to rzy – jest pierw szym tak
kom plek so wym i naj więk szym
w na szym kra ju ba da niem po -
świę co nym ro dzi nom/związ kom
nie he te ro sek su al nym.

Roz po czę te w ubie głym ro ku
ba da nie na ukow ców z PAN obej -
mu je kil ka eta pów i róż ne, za -
rów no ilo ścio we jak i ja ko ścio -
we, me to dy ba daw cze, w tym:
ana li zę dys kur su, wy wia dy bio -
gra ficz ne, ba da nie et no gra ficz -
ne, zo gni sko wa ne wy wia dy gru -
po we.

„W ba da niu ilo ścio wym wzię -
ło udział 3038 osób, któ re są
w związ ku jed no pł cio wym od co
naj mniej pół ro ku. W pró bie zna -
la zły się rów nież pa ry, ko bie ce
i mę skie, któ re wy cho wu ją dzie -
ci. 9 proc. na szych re spon den -
tów za de kla ro wa ło, że jest opie -
ku na mi dzie ci” – po wie dzia ła
PAP dr hab. Jo an na Mi zie liń ska,
któ ra kie ru je ba da nia mi „Ro dzi -
ny z wy bo ru”.

Jak do da ła, przy ję ta pró ba ba -
daw cza jest ce lo wa, ale bio rąc
pod uwa gę jej wiel kość i to, że

ce chu je ją róż no rod ność (ze
wzglę du na miej sce za miesz ka -
nia, płeć, wiek), moż na uznać ją
za re pre zen ta tyw ną dla po pu la -

cji ge jów i les bi jek w Pol sce.
W cen trum uwa gi na ukow -

ców z PAN są za gad nie nia zwią -
za ne z co dzien nym ży ciem, pro -

ble ma mi, po trze ba mi i ocze ki -
wa nia mi związ ków nie he te ro -
sek su al nych ży ją cych we współ -
cze snej Pol sce.

Ba da nie po dej mu je tak że
kwe stię wy cho wy wa nia dzie ci
przez pa ry tej sa mej płci. Jak
oso by nie he te ro sek su al ne ra dzą
so bie z ro dzi ciel stwem, ja kie po -
dej mu ją w związ ku z nim de cy -
zje i jak je urze czy wist nia ją?
– chce do wie dzieć się eki pa ba -
daw cza. In te re su ją ją tak że spo -
łecz ne ba rie ry i prze szko dy, ja kie
na po ty ka ją ho mo sek su al ni ro -
dzi ce.

„Chcia ła bym mieć kon takt
z in ny mi dziew czy na mi, któ re
tak jak ja wy cho wu ją dzie ci, że by
też mo je dzie ci wie dzia ły, że nie
je stem ufo lud kiem” – po wie -
dzia ła uczest nicz ka ba da nia, Ali -
cja, 40 lat, od dwóch lat ży ją ca
w związ ku ze swo ją part ner ką.

Szcze gól nie cie ka we wy da je
się w tym przy pad ku za sto so wa -
nie me to dy et no gra ficz nej.

„Po le ga ona na tym, że ba da -
cze miesz ka ją przez mie siąc
z +ro dzi ną z wy bo ru+ lub
– w przy pad ku, gdy nie ma ona
ta kich wa run ków – gdzieś w po -
bli żu i sta le ją od wie dza ją.
W tym cza sie do kład nie ob ser -
wu ją ba da nych w ich co dzien -
nych czyn no ściach i prze pro wa -

dza ją z ni mi wy wia dy” – wy ja śni -
ła Mi zie liń ska.

Na zwa pro jek tu: „ro dzi ny z wy -
bo ru” (ter min po cho dzi z pra cy
ame ry kań skiej an tro po loż ki
Kath We ston), bie rze się stąd
– tłu ma czą pol scy ba da cze – że
związ ki te nie ma ją czę sto spo -
łecz ne go i praw ne go wspar cia,
nie za wsze łą czą ich wię zy krwi.
Tak więc to od wo li sa mych par
za le ży to, czy uzna ją się za ro dzi -
nę czy też nie.

Pro jekt za koń czy się w przy -
szłym ro ku. Nie daw no za mknię -
to waż ny etap ba da nia: ob szer -
ne wy wia dy bio gra ficz ne z 54
oso ba mi, któ re na co dzień ży ją
w róż ne go ty pu związ kach ho -
mo sek su al nych. Obec nie trwa
ana li za tych wy wia dów.

Pro jek to wi pa tro nu je mię dzy -
na ro do wa ra da eks perc ka zło żo -
na z ba da czy re pre zen tu ją cych
uczel nie i in sty tu ty z Pol ski (UW
i UJ), Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii,
Szwe cji i USA.

Sza cu je się, że w Pol sce ży je
po nad dwa mi lio ny osób nie he -
te ro sek su al nych (les bi jek, ge -
jów, osób trans pł cio wych i bi sek -
su al nych) i że oko ło po ło wa
z nich ży je w związ kach. Wie le
spo śród nich wy cho wu je też
dzie ci.

Szcze gó ło we in for ma cje
o pro jek cie – tak że dla osób pra -
gną cych w nim wziąć udział
– do stęp ne są na stro nie:
http://ro dzi ny zwy bo ru.pl/

PAP – NA UKA W POL SCE
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Prze czu cie pod po wie dzia ło
ci, że je steś w nie bez pie -
czeń stwie? We śnie przy szła
od po wiedź na trud ny pro -
blem? Nie ma w tym nic pa -
ra nor mal ne go, to spraw ka
in tu icji, zdol no ści umy słu
do roz wią zy wa nia pro ble mów
po za świa do mo ścią. Zja wi -
sko to ba da psy cho log z Wro -
cła wia. 

Stra żak w pło ną cym do mu
ma na gle dziw ne prze czu cie, że
po wi nien na tych miast opu ścić
ja kiś po kój. Kie dy wy bie ga z po -
miesz cze nia, za wa la się za nim
strop. Moż na by po my śleć, że to
cud: in tu icja ura to wa ła mu ży cie.
Oka zu je się jed nak, że prze czu -
cie wca le nie mu si być „cu dem”
i da się je ra cjo nal nie wy tłu ma -
czyć. Mo że się np. oka zać, że
stra żak już wcze śniej zna lazł się
w po dob nej sy tu acji i znał od gło -
sy po prze dza ją ce mo ment za -
wa le nia się stro pu, tem pe ra tu rę,

ja ka mo że wte dy wy stę po wać al -
bo wy gląd pło mie ni. W umy śle
czło wie ka mógł więc już ist nieć
nie uświa do mio ny wzo rzec pew -
nej sy tu acji. To dzię ki nie mu
stra żak do my ślił się, że gro zi mu
śmier tel ne nie bez pie czeń stwo.

„Bar dzo czę sto, zwłasz cza
w po tocz nym mnie ma niu, in tu -
icja od bie ra na jest ja ko coś pa -
ra nau ko we go, coś nie na ma cal -
ne go. Ale ja, opie ra jąc się
na teo riach na uko wych, opra co -
wu ję ba da nie, dzię ki któ re mu
moż na tę ludz ką in tu icję zmie -
rzyć me to da mi na uko wy mi”
– opo wia da w roz mo wie z PAP
Aga ta Sob ków z Wy dzia łu Za -
miej sco we go SWPS we Wro cła -
wiu. Wy ja śnia, że in tu icją moż -
na na zwać zdol ność umy słu
do nie świa do me go, spon ta nicz -
ne go ucze nia się róż nych wzor -
ców, sche ma tów, któ re wy stę pu -
ją w oto cze niu. „Je śli nie in ten cjo -
nal nie na uczy my się pew nych
za leż no ści, to po tem, zu peł nie
nie spo dzie wa jąc się, że ma my

ta ką wie dzę, mo że my ją w od po -
wied niej sy tu acji wy ko rzy stać”
– przy zna je psy cho log.

Roz mów czy ni PAP przy zna je
jed nak, że in tu icja da je nam
pew ną pod po wiedź, ale nie za -
wsze jest to roz wią za nie opty -
mal ne. „Naj le piej więc, je śli tę
pod po wiedź w spo sób ra cjo nal -
ny roz wa ży my. In tu icja ba zu je
na uogól nio nych wzor cach, któ -
re zna my z prze szło ści. A no wa
sy tu acja, w któ rej aku rat się
znaj du je my, wca le nie mu si pa -
so wać do wzor ców, któ re już
zna my” – pod kre śla ba dacz ka.

Sob ków chce po znać, czym
wła ści wie jest in tu icja i zba dać,
kto i w ja kich sy tu acjach ma lep -
szą in tu icję. „Mo je ba da nia są
jed ny mi z pierw szych, któ re tak
sze ro ko pod cho dzą do in tu icji ja -
ko zdol no ści” – za zna cza ba -
dacz ka.

W swo im eks pe ry men cie psy -
cho log po pro si ła, aby ba da ni za -
pa mię ty wa li cią gi li ter, któ re wy -
da wa ły się cha otycz ne, ‹ ‹ ‹

Pionierskie badania o rodzicielstwie
par homoseksualnych

FOT. FRE EIMA GES. COM / MI CHA EL & CHRI STA RI CHERT

Szósty zmysł – tajemnicza praca
umysłu poza naszą świadomością

FOT. FREEIMAGES. COM / ARTM
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Ma ło praw do po dob ne, by wi -
rus ebo la uległ tak du żej mu -
ta cji, że był by w sta nie prze -
no sić się dro gą kro pel ko wą,
ale też nie moż na ta kie go ry -
zy ka wy klu czyć – po wie dział
PAP dr Pa weł Grze siow ski
z Cen trum Me dy cy ny Za po -
bie gaw czej w War sza wie. 

Grze siow ski, któ ry jest rów -
nież pre ze sem Fun da cji In sty tut
Pro fi lak ty ki Za ka żeń, uwa ża, że
mu sia ła by na stą pić du ża zmia -
na w wi ru sie ebo li, że by za czął
się on prze no sić dro ga po wietrz -
ną. Mu siał by na uczyć się ata ko -
wać ko mór ki ukła du
od por no ścio we go
czło wie ka. Na ra zie
jed nak po tra fi wnik -
nąć je dy nie do ko -
mór ki ukła du po kar -
mo we go.

„Oczy wi ście, ta kiej
moż li wo ści nie moż -
na cał ko wi cie wy klu -
czyć. Wy da je się jed -
nak, że mu ta cja sa -
me go wi ru sa mo że
do te go nie wy star -
czyć. Ra czej mu sia ło -
by dojść do skrzy żo -
wa nia się ebo li z in -
nym drob no ustro -
jem, np. z wi ru sem
gry py” – twier dzi
Grze siow ski. Mo że
się to zda rzyć
na przy kład wte dy,
gdy ja kaś oso ba za -
cho ru je jed no cze śnie
na go rącz kę krwo -
tocz ną i na gry pę.

Ta ka sy tu acja mo że się zda -
rzyć, po nie waż ebo la do tąd prze -
no si ła się głów nie ze zwie rząt
na lu dzi. Te raz co raz czę ściej
prze no si się mię dzy ludź mi i nie
uda je się za trzy mać tej epi de -
mii. „Licz ba za ka żeń po dwa ja
się każ de go mie sią ca. Je śli nic
się nie zmie ni, a nic na to na ra -
zie nie wska zu je, za pół ro ku mo -
że być kil ka dzie siąt ty się cy za ka -
żo nych osób” – pod kre śla spe -
cja li sta.

W po dob nym to nie pod czas
prze słu cha nia w kon gre sie wy -
po wie dział się prof. An tho ny
Fau ci z ame ry kań skie go Na ro -
do we go In sty tu tu Zdro wia (NIH).

Jak po in for mo wa ła AP, ten je -
den z naj bar dziej zna nych
na świe cie spe cja li stów cho rób
za kaź nych pod kre ślił, że rzad ko
się zda rza, by ja kiś drob no ustrój
cał ko wi cie zmie nił spo sób prze -
no sze nia się na ko lej ne swe ofia -
ry. „Na ra zie nie ma po wo dów
do obaw. Sta le ba da ne są zmia -
ny ge ne tycz ne ebo li i nie wska -
zu ją na to, że ule ga on groź nej
mu ta cji” – po wie dział.

Fau ci do dał jed nak, że naj lep -
szym spo so bem na za ha mo wa -
nie mu ta cji drob no ustro ju jest
za trzy ma nie w Afry ce Za chod -
niej epi de mii go rącz ki krwo tocz -
nej. „Wi rus, któ ry się nie roz prze -

strze nia, nie mu tu je” – pod kre -
ślił.

Spe cja li sta od niósł się rów -
nież do te go, czy wi rus ebo la mo -
że być uży ty ja ko broń bio lo gicz -
na. Po wie dział, że w la bo ra to -
rium są pra wie nie ogra ni czo ne
moż li wo ści ma ni pu lo wa nia wi -
ru sem, by zmie nić spo sób je go
prze no sze nia się. Ma ło jed nak
praw do po dob ne jest, by uda ło
się te go do ko nać w do mo wym
la bo ra to rium. „Oso by, któ re by
te go pró bo wa ły, praw do po dob -
nie nie prze ży ły by te go” – po wie -
dział w kon gre sie Fau ci.

We dług Świa to wej Or ga ni za -
cji Zdro wia (WHO) lu dzie za ra ża -

ją się wi ru sem ebo la wy łącz -
nie po przez bez po śred ni kon -
takt z krwią, na rzą da mi, wy -
dzie li na mi lub in ny mi pły na -
mi ustro jo wy mi. Pró bo wa no
jed nak ba dać, czy mo gą one
roz prze strze niać się rów nież
dro ga kro pel ko wą.

Grze siow ski przy znał w roz -
mo wie z dzien ni ka rzem PAP,
że nie ma jed nak pew no ści,
czy nie któ re szcze py ebo li nie
na by ły już umie jęt no ści prze -
no sze nia się dro gą kro pel ko -
wą. Je śli na wet tak jest, to nie
na le ży się oba wiać, że bę dzie
on w sta nie roz prze strze niać
się po dob nie jak gry pa. „To ra -
czej bym wy klu czył, choć
w bio lo gii wszyst ko jest moż li -
we” – do da je.

Z eks pe ry men tów dr. Ga ry -
ego Ko bin ge ra z Pu blic He -
alth Agen cy of Ca na da opu -
bli ko wa nych w 2012 r. na ła -
mach „Scien ti fic Re ports” wy -
ni ka, że roz py la ne przez za ka -

żo ne ebo lą zwie rzę ta drob ne
kro pel ki ślu zu są w sta nie utrzy -
mać się w po wie trzu, ale nie są
zdol ne do prze miesz cza nia się
na więk szą od le głość.

Do tych cza so we ob ser wa cje
w Afry ce wska zu ją, że za ka że nie
wi ru sem go rącz ki krwo tocz nej
wy stę pu je je dy nie lo kal nie
i zwią za ne jest z prze miesz cza -
niem się lu dzi. Na ra zie nie jest
ono prze no szo ne na więk sze od -
le gło ści.

Grze siow ski pod kre śla jed -
nak, że nie mu si być bez po -

śred nie go kon tak tu z cho rym,
że by do szło do za ka że nia. „Po -
dej rze wa się, że ebo la w Afry -
ce Za chod niej prze no si się
rów nież po przez środ ki trans -
por tu. W tak sów kach i środ -
kach ko mu ni ka cji miej skiej
po zo sta wia ne są przez cho -
rych reszt ki za ka żo nej krwi,
za po śred nic twem któ rej drob -
no ustrój prze no szo ny mo że
być na in ne oso by”.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

‹ ‹ ‹ np. XVR TVM. Po tem in -
for mo wa no, że jed nak by ły pew -
ne re gu ły two rze nia tych cią gów
i pro szo no, aby ba da ni od ga dy -
wa li, czy no we cią gi, któ re zo ba -
czą, są utwo rzo ne we dług te go
sa me go wzor ca. „Więk szość
osób de kla ro wa ła, że nie ma po -
ję cia, ja ka re gu ła łą czy ko lej ne li -
te ry. Mi mo to ba da ni ty po wa li
pra wi dło we od po wie dzi czę ściej,
niż gdy by rze czy wi ście lo so wa li
od po wiedź. A to zna czy, że ba da -
ni cze goś się na uczy li, mi mo że
wy da wa ło im się, że nie na uczy li
się ni cze go. W od po wie dziach
po ma ga ła im wła śnie in tu icja”
– za zna cza psy cho log.

W ko lej nym za da niu ba da ni
mie li re ago wać na po ja wie nie
się krop ki, któ ra po ja wia ła się
w róż nych miej scach na ekra nie.
Ko lej ne lo ka li za cja krop ki by ły
zgod ne z pew ną skom pli ko wa ną
re gu łą, któ rej oso ba ba da na nie
zna ła. Oka zy wa ło się jed nak, że
czas re ak cji ba da nych na po ja -
wie nie się krop ki skra cał się
w mia rę trwa nia te go eks pe ry -

men tu. Zda niem Sob ków ba da -
ni uczy li się pew ne go al go ryt mu,
wca le go nie ro zu mie jąc.

Ba da nia psy cho log nie wy ka -
za ły, że by ist niał zwią zek mię dzy
in tu icją a płcią. Ko bie ca in tu icja
nie jest więc w ja ki kol wiek spo -
sób traf niej sza niż in tu icja mę -
ska. Aga ta Sob ków za ob ser wo -
wa ła jed nak, że w jej ko lej nym
ba da niu in tu icji – w tzw. te ście
od le głych sko ja rzeń – by ła pew -
na gru pa osób, któ ra wy ka zy wa -
ła się więk szą in tu icją. By ły to
oso by, któ re moż na okre ślić
mia nem „otwar tych” – a więc lu -
bią ce no we wy zwa nia i nie jed no -
znacz no ści, nie do gma tycz ne,
chęt ne do zdo by wa nia wie dzy.
W eks pe ry men cie tym ba da ni
do sta wa li trzy sło wa, któ re by ły
w dość nie oczy wi sty spo sób ze
so bą zwią za ne (np. „włos”, „ko -
rzeń”, „łza”). Ba da ni mie li po łą -
czyć te sło wa dzię ki jed ne mu
sko ja rze niu (w tym przy pad ku
roz wią za niem by ła „ce bu la”).
„Te go ty pu za da nia trud no jest
roz wią zać ana li tycz nie, szu ka nie

roz wią zań mu si być in tu ityw ne”
– wy ja śnia psy cho log i za zna cza,
że oso by otwar te ra dzi ły so bie
z ta ki mi wy zwa nia mi spraw niej
niż po zo sta li uczest ni cy eks pe ry -
men tu.

Roz mów czy ni PAP tłu ma czy,
że po ja wia niu się in tu ityw nych
roz wią zań nie kie dy to wa rzy szy
tzw. zja wi sko olśnie nia, czy też
„efekt: aha!”, cze mu czę sto to -
wa rzy szą po zy tyw ne emo cje.
Sob ków po da je przy kład sy tu -
acji, kie dy nie mo że my so bie po -
ra dzić z ja kimś pro ble mem
(na przy kład przy po mnieć so bie
na zwi ska da nej oso by), a po tem
na gle, np. przed snem, kie dy je -
ste śmy roz luź nie ni, wpa da my
na do bre roz wią za nie.

Po wsta ły już pew ne teo rie
wy ja śnia ją ce, co wte dy dzie je
się w na szym mó zgu. Ba dacz -
ka opo wia da, że kie dy roz wią -
zu je my ja kiś pro blem, w umy -
śle spon ta nicz nie ak ty wu ją się
tzw. sie ci se man tycz ne, kon -
struk ty, któ re łą czą róż ne po ję -
cia (np. kie dy po my śli my sło -

wo „ław ka”, mo gą się z nią
sko ja rzyć in ne wy ra zy np.
„szko ła” czy „ta bli ca”. To wła -
śnie frag ment pew nej sie ci se -
man tycz nej). Ta kie sie ci ak ty -
wo wać się mo gą na wet wte dy,
kie dy wy da je nam się, że wca -
le się nad da nym pro ble mem
nie za sta na wia my. Mózg mo że
więc prze szu ki wać i łą czyć róż -
ne sie ci „w tle”, po za udzia łem
świa do mo ści. Zda rza się, że
mózg ta kie roz wią za nie znaj -
dzie, ale mu si ono się jesz cze
prze do stać do świa do mo ści.
Sob ków po da je przy kład sy tu -
acji, kie dy wy da je nam się, że
ma my roz wią za nie na koń cu
ję zy ka. To wła śnie znak, że
nasz mózg już zna od po wiedź,
ale my jesz cze nie.

Swo je ba da nia Aga ta Sob ków
re ali zu je w ra mach gran tu Pre lu -
dium fi nan so wa ne go przez Na -
ro do we Cen trum Na uki.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

LU DWI KA TO MA LA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL FOT. FREEIMAGES. COM / THAD ZAJDOWICZ

Ekspert: mało prawdopodobne, by ebola
przenosił się drogą kropelkową

FOT. FREEIMAGES. COM
/ 123DAN321

FOT. FREEIMAGES. COM
/ RENATA HORVAT



Wi tam,
Mam py ta nie, pro szę o od po -

wiedz pil nie. Z te go co wi dzę, to
orien tu je cie się Pań stwo w wie -
lu spra wach. W 2012 ro ku  li -
piec -sier pień -wrze sień prze pra -
co wa łem  12 ty go dni zgod nie z
kon trak tem. Ule głem wy pad ko -
wi. UWV pła ci ło za si łek do mar -
ca 2014 ro ku po nie waż mia łem
ko mi sję i mi go za bra no przed
upły wem 2 lat z uwa gi, iż mo ja
pra ca nie jest skom pli ko wa na i
nie ma za gro żeń. Do jazd do pra -
cy był ro we rem, więc z ich punk -
tu wi dze nia nie by ło żad nych za -
strze żeń co do pro wa dze nia au -
ta, w czerw cu pod ją łem pra cę,
po nie ca łych 2 mie sią cach do le -
gli wo ści wró ci ły. Le karz ho len -
der ski wy sy ła mnie do spe cja li -
sty, prze pi sał  mi wcze śniej sze
le ki na 3 mie sią ce (uit zend bu ro
prze sta ło pła cić  ubez pie cze nie
2 ty go dnie te mu, mu sze pła cić
za wi zy tę – w ogó le ja kaś ma sa -
kra). Czy po le cze niu na le ży mi
się za si łek dla bez ro bot nych???
W cią gu 2 lat mam  prze pra co -
wa ne 19 ty go dni z nie mo jej wi -
ny, ogól nie za łam ka. Pro szę o
po moc!

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

Od po wiedź:

Tak, po le cze niu mo że się Pan
ubie gać o za si łek dla bez ro bot -
nych.

Sza now ni Pań stwo,
Zwra cam się do Pań stwa z py -

ta niem czy le karz mo że za żą dać
opła ty za wi zy tę le kar ską po mi -
mo po sia da ne go ubez pie cze nia
zdro wot ne go? Miesz kam w ma -
łej miej sco wo ści, gdzie le karz od -
rzu ca wszel kie kar ty Hol land
Zorg i ka że pła cić za wi zy tę, to
po cią ga za so bą ko lej ne kosz ty
le ków. Sy tu acja ta do pro wa dzi ła
do ta kie go sta nu ze wie lu Po la -
ków nie idzie do le ka rza na wet
kie dy pil nie po trze bu ją po mo cy,
po nie waż koszt wi zy ty wraz z le -
ka mi wy no si 150 eu ro, na któ re
wie lu nie stać. Czas ocze ki wa nia
na zwrot z ubez pie cze nia to oko -

ło 6 ty go dni. Czy to jest zgod ne z
pra wem?

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:

Nie ste ty bar dzo czę sto zda -
rza się, że le ka rze jak i ap te ki w
Ho lan dii nie uzna ją kart z ubez -
pie czal ni je śli pa cjent nie jest
za mel do wa ny w Ho lan dii. Bo ją
się, że kar ty są nie waż ne i nie
otrzy ma ją za pła ty z ubez pie -
czal ni. Ale tak jak Pan wspo -
mniał, po wy sła niu ra chun ków
do ubez pie czal ni, kosz ty są
zwra ca ne. Cza sem mo że się
zda rzyć, że nie w ca ło ści, je śli
umo wa ubez pie cze nia za wie ra
za pis o eigen ri si co.

Wi tam,
Pra co wa łem w Ho lan dii od 9

ma ja 2013 ro ku do 29 li sto pa -
da 2013 ro ku. Po wi nie nem do -
stać do fi nan so wa nie za czer -
wiec, li piec, sier pień, wrze sień,
paź dzier nik i li sto pad, czy li 6
prze le wów na kon to, a otrzy ma -
łem do fi nan so wa nie 4 ra -
zy   (31.10 2013r., 21.11.
2013r., 17.12.2013r., 27.02.
2014r.). Jak mo gę się do wie -
dzieć, cze mu otrzy ma łem 4
prze le wy, a nie 6? Żad ne pi smo
na ten te mat mi nie przy szło z
Ho lan dii... W ro ku 2014 otrzy -
ma łem co mie siąc ten do da tek,
wiec wszyst ko jest w po rząd ku,
ale za 2013 rok już tak nie
jest…

Dzię ku ję i pro szę o od po wiedź.

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

Od po wiedź:

Do da tek do ubez pie cze nia na -
le ży się za każ dy mie siąc, w któ -
rym był Pan ubez pie czo ny pierw -
sze go dnia da ne go mie sią ca,
więc je śli miał Pan urlop w któ -
rymś z mie się cy i pra co daw ca nie
opła cił Pa na ubez pie cze nia pierw -
sze go dnia da ne go mie sią ca, to
mo że być je den z po wo dów kie dy
do da tek do ubez pie cze nia się Pa -
nu nie na le ży. W Pa na przy pad ku
naj le piej za dzwo nić do Urzę du i
do wie dzieć się do kład nie dla cze -
go nie otrzy mał Pan prze le wów za
wszyst kie mie sią ce. 

Wi tam,
Mam ta ki pro blem: do sta łam

w ma ju de cy zję, że do sta nę pie -
niąż ki za prze pra co wa ne 2 mie -
sią ce w Ho lan dii w 2013r. Te raz
w lip cu otrzy ma łam "dziw ne" pi -
smo od nich, ze mój nu mer kon -
ta jest nie po praw ny. Wo bec te -
go wczo raj wy sła łam tam do
nich ko pie wszyst kich pism, ja -
kie od nich otrzy ma łam, ko pie
do wo du, wszyst kie da ne, po -
twier dze nie z ban ku i ta ki for -
mu larz - "op p graf...".  Czy to wy -
star czy? Czy w mo men cie kie dy
już ma ją mo je wszyst kie da ne
otrzy mam te pie nią dze? Pi szę
do Pań stwa, po nie waż nie mo gę
do dzwo nić się do Ho lan dii, bo
nu mer jest nie ak tyw ny... Chcę
nad mie nić, że miesz kam w Pol -
sce i po da łam pol ski nu mer
kon ta.

Dzię ku ję i 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:

W związ ku ze zmia ną prze pi -
sów pro ce du ra po twier dze nia
kon ta ban ko we go w urzę dzie
wy glą da na stę pu ją co: je że li
otrzy ma ła Pa ni pi smo z proś bą
o po twier dze nie kon ta, na le ży
ode słać do urzę du nu mer kon -
ta wraz z li stem, któ ry Pa ni do -
sta ła, wy cią giem ban ko wym (
np. print scre en ), oraz czy tel -
ną, po więk szo ną ko pię do wo du
oso bi ste go. Ca łość na le ży ode -
słać na ad res znaj du ją cy się na
od wro cie pi sma. Pol ski nu mer
kon ta jest jak naj bar dziej ak -
cep to wa ny, jed nak for mu larz
oop gaf jest uży wa ny tyl ko do
po da nia kon ta ho len der skie go.
Je śli urząd bę dzie po sia dał
wszel kie da ne za pew ne wy pła -
ci pie nią dze, jed nak aby do wie -
dzieć się czy wszyst kie da ne już
po sia da ją na le ża ło by skon tak -
to wać się z tym że urzę dem te -
le fo nicz nie ( Be la sting dienst ) –
nu mer te le fo nu 0031 555
385 385.

Wi tam ser decz nie,
Mam py ta nie: pra cu je w Ho -

lan dii na kontr ak cie. Od
01.03.2013r. do tych czas nie
mam ho len der skie go ubez pie -
cze nia i nie je stem za mel do wa -
ny, ale ca ły czas pła cę ubez pie -
cze nie w Pol sce. Chciał bym się

ubez pie czyć. Czy jak się ubez pie -
czę te raz, to bę dę mu siał pła cić
ubez pie cze nie od mo men tu, kie -
dy za czą łem pra cę w Ho lan dii? A
je śli tak, to czy bę dzie mi przy słu -
gi wał do da tek do ubez pie cze nia
za tam ten okres wstecz? Czy mo -
że to jest ja kaś in na su ma wy zna -
czo na? Czy mo gę te go unik nąć?
Z gó ry dzię ku ję za od po wiedź.

Ser decz nie po zdra wiam ca łą
Re dak cję

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

Od po wiedź:

Je śli ma Pan w Pol sce  wy ku -
pio ne ubez pie cze nie mię dzy na -
ro do we (tzn. ma ono ta kie sa me
wa run ki jak ubez pie cze nie wy -
ku pio ne np.  w Ho lan dii ), to wte -
dy nie mu si Pan do dat ko wo
ubez pie czać się na te re nie Ho -
lan dii i do da tek do ubez pie cze -
nia się Pa nu na le ży. W przy pad -
ku gdy Pa na ubez pie cze nie opła -
ca ne w Pol sce nie  jest ubez pie -
cze niem tzw. mię dzy na ro do -
wym, to te raz gdy by chciał się
Pan ubez pie czyć na te re nie Ho -
lan dii wraz z tym okre sem
wstecz, mu si się Pan li czyć z
tym, że mo gą zo stać Pa nu do li -
czo ne ka ry za brak ubez pie cze -
nia od mar ca 2013 ro ku do
chwi li obec nej. Wszy scy miesz -
kań cy Ho lan dii są praw nie zo bo -
wią za ni do ubez pie cze nia się. W
tym wy pad ku do da tek do ubez -
pie cze nia, za ten okres gdzie
ubez pie cze nie nie by ło re gu lar -
nie opła ca ne, nie ste ty nie na le ży
się. 

Wi tam ser decz nie,
Po krót ce przed sta wię swo ją

sy tu ację. Od 2006 ro ku pra co -
wa łem w Ho lan dii nie ustan nie,
na wet ostat nie trzy la ta na
kontr ak cie przez fir mę, a nie
przez po śred ni ka i wy naj mo wa -
li śmy z żo ną miesz ka nie, by li -
śmy nor mal nie za mel do wa ni,
by ło au to na ho len der skich bla -
chach, aż do pew ne go mo men -
tu ja kim był urlop do Pol ski w
ze szłym ro ku w lip cu 2013 ro -
ku. W trak cie te go urlo pu do -
zna łem po waż ne go zła ma nia
koń czy ny dol nej, co mnie unie -
ru cho mi ło pod wzglę dem pra cy
aż do dziś. Oczy wi ście ostat ni
kon trakt wy gasł na cho ro bo -
wym i fir ma prze kie ro wa ła
spra wę do UWV nie prze dłu ża -
jąc mi kon trak tu i do dzi siaj wy -
pła ca ne jest cho ro bo we przez
UWV i trans fe ro wa ne do Pol ski,
gdyż tu pod ją łem le cze nie. Te -
raz mo je py ta nie brzmi: czy po
ta kim cza sie na cho ro bo wym
po po wro cie do Ho lan dii na le ży
mi się za si łek dla bez ro bot nych
przy pró bie po szu ki wa nia pra -

cy??? Jed nak mia łem pra wie
osiem lat pra cy i ten ostat ni rok
na za sił ku cho ro bo wym.

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:

Mo że się Pan sta rać o za si łek
dla bez ro bot nych, a na stęp nie o
trans fer te go za sił ku do Pol ski,
po nie waż miał Pan cią głość pra -
cy.

Wi tam Sza now na Re dak cjo,
Wy je cha łem wraz z mo ją

dziew czy ną do pra cy do Ha gi, ale
od ja kie goś cza su nie ma dla nas
pra cy (i dla wie lu zna jo mych).
Sie dzi my po 3, a na wet 4 dni w
ty go dniu bez pra cy, za ra bia my
tyl ko na ho tel, nie wie my do ko go
mo że my się zwró cić, sko ro fir -
ma  nas zby wa i czy to nie jest ła -
ma nie pra wa? Nie wy wią zu ją się
z umo wy - w umo wie jest, że  mie -
li nam za pew nić 37 go dzin ty go -
dnio wo.

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 pra co daw ca nie wy wią -
zu je się z za war tej umo wy na le -
ży zgło sić się do Pań stwo wej In -
spek cji pra cy w Ho lan dii.

Po ni żej da ne do kon tak tu (
kon takt w ję zy ku pol skim). Oto
nu mer te le fo nu  31 70 – 333 44
44 oraz link do stro ny in ter ne to -
wej: http://www.in spec -
tieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/.

Dzień do bry,
Mam do Pań stwa py ta nie : 28

czerw ca skoń czy ła mi się umo wa
o pra cę i za re je stro wa łam się w
urzę dzie w Ho lan dii i przy zna li mi
ku ro niów kę. Otrzy ma łam pierw -
sze pie nią dze  9 lip ca – 100 eu -
ro i w mie sią cu sierp niu jesz cze
nic. Ja ki jest ter min wy płat ku ro -
niów ki?

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:

Za si łek po wi nien być wy pła co -
ny każ de go na stęp ne go mie sią -
ca re gu lar nie. W ce lu uzy ska nia
szcze gó ło wych in for ma cji naj le -
piej za dzwo nić do urzę du UWV i
za py tać co jest przy czy ną opóź -
nie nia w wy pła ca niu za sił ku .
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Pytania do eksperta – listy czytelników

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

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
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l Fa cet na pra wia jąc elek -
try kę w do mu zwra ca się
do te ścio wej:

– Ma mu sia po trzy ma przez
chwi lę ten drut.

– Już trzy mam.
– Czu je ma mu sia coś?
– Nie...
– Aha. To zna czy, że fa za bę -

dzie w dru gim!

l Idzie so bie pre zes ban ku
uli cą, stoi że brak i mó wi:

– Dzień do bry, pa nie pre ze sie.
– Dzień do bry, pan mnie zna?
– Tak, pra co wa łem kie dyś

u pa na w ban ku, ale mnie pan
zwol nił.

Pre zes idzie da lej, wi dzi ko lej -
ne go że bra ka.

– Dzień do bry, pa nie pre ze sie.
– Dzień do bry, pan też mnie

zna?
– Tak, pra co wa łem kie dyś

u pa na, ale mnie pan zwol nił.
Idzie pre zes da lej, wi dzi ko lej -

ne go że bra ka szpe ra ją ce go
w śmiet ni ku.

– Dzień do bry, pa nie pre ze sie.
– Pa na też zwol ni łem?
– Nie, ja jesz cze u pa na pra cu -

ję, tyl ko mam te raz prze rwę
na lunch.

l – Ja siu, a gdzie jest wasz
ta tuś? – do py tu je są siad.

– Po je chał na trzy la ta do Afry -
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 No wak do są sia da:
– Wszy scy wo kół cię po dzi wia -

ją twój ro man tyzm. Po 15 la tach
mał żeń stwa cią gle trzy masz żo -
nę za rę kę.

– Wiesz, niech my ślą, co chcą.
Praw da jest ta ka: je że li trzy mam
ją za rę kę, to ona mi nią nie przy -
wa li.

l Spo tka nie przy ja ció łek
po la tach.

Oglą da ją zdję cia:
– Po patrz, ja kie by ły śmy kie -

dyś pięk ne. Zwłasz cza ja!
– A te raz?
– Te raz wy glą da my, nie naj le -

piej. Zwłasz cza ty…

l Sta ry, już nie mo gę pić.
Te raz, jak się na pi ję, je stem
ca ły opuch nię ty.

– Co, ner ki? 
– Nie, żo na...

l Mąż z żo ną oglą da hor ror.
Na gle na ekra nie po ja wia się

prze ra ża ją ca ko bie ca po stać.
Żo na wy stra szo na wy krzyk nę -

ła:
– O mat ko!
– Po zna łaś, co?

l Ro dzi na je dzie sa mo cho -
dem. Oj ciec py ta sy na:

– A ty, syn ku, z kim wo lisz jeź -
dzić, ze mną, czy z ma mą?

– To za le ży… Z to bą jeź dzi się
szyb ciej, a z ma mą śmiesz niej.

l Na si łow ni, mło dzie niec
do tre ne ra:

– Jak pan są dzi, ja kie urzą dze -
nie zro bi naj więk sze wra że nie
na mo jej dziew czy nie?

– Ban ko mat. Stoi przed si łow -
nią.

l Kra wiec do klien ta:
– Czy sza now ny pan jest żo na -

ty?
– Tak.
– Wo bec te go mo gę pa nu za -

pro po no wać taj ną kie szeń
w ma ry nar ce.

l Tuż przed roz po czę ciem
przed sta wie nia Le ono wi za -
chcia ło się strasz nie siu siu.

Wy szedł z wi dow ni, szu ka
to a le ty. Wszedł do ja kie goś
ciem ne go ko ry ta rzy ka, już nie
mo że wy trzy mać, zła pał wa -
zon sto ją cy w ką cie i na siu siał
do nie go.

Po wszyst kim wró cił za do wo -
lo ny na wi dow nię.

Przed sta wie nie już trwa, więc
Le on na chy la się do są sia da i się
py ta:

– Jak się za czę ło?
– A wie pan, ta ka sce na ty po -

wa dla no wo cze snych dra ma -
tów: wcho dzi fa cet, si ka do wa -
zo nu i wy cho dzi...

l Ogło sze nie:
– Sprze dam en cy klo pe dię, 40

to mów. Stan bar dzo do bry. Nie
bę dzie mi już po trzeb na. Oże ni -
łem się ty dzień te mu. Mo ja żo -
na wie wszyst ko naj le piej...

Pa ni py ta dzie ci w szko le, co
ja dły na śnia da nie. Zgła sza się
Ja sio:

– Ja ja dłem droż dżów kę z dże -
mem.

– No to po dejdź i na pisz to
na ta bli cy.

Ja sio po my ślał i mó wi:
– To jed nak by ła buł ka z ma -

słem.

l – Ma mo, dla cze go uci -
nasz gó rę i dół mię sa na pie -
czeń? – za py ta ła raz cór ka.

– Bo tak ro bi ła bab cia – od -
par ła ma ma.

– Bab ciu, cze mu tak ro bi łaś?
– drą ży da lej dziew czę.

– Bo tak na uczy ła mnie mo ja
ma ma.

A pra bab cia, za py ta na o po -
wód ob ci na nia mię sa na pie -
czeń, przy po mnia ła so bie:

– A, bo mia łam ta ką ma łą
bryt fan nę.

l Po ob fi cie za kra pia nym
wie czo rze to wa rzy skim spo -
ty ka ją się dwaj pa no wie.
Pierw szy mó wi:

– Ale mia łem pe cha! Gdy wra -
ca łem do do mu, na tkną łem się
na pa trol po li cji i ca łą noc mu sia -
łem spę dzić w izbie wy trzeź wień.

– Ty to masz szczę ście! – mó -
wi dru gi. – Gdy ja wra ca łem, na -
tkną łem się na mo ją żo nę i te -
ścio wą.

l Blon dyn ka sie dzi ze swo -
im chło pa kiem na ław ce
w par ku. Py ta się go:

– Ko cha nie, czy to praw da, że
pła zy nie ma ją mó zgu?

– Praw da, Żab ciu – od po wia -
da chło pak.

Tu ry sta spo ty ka ba cę, któ ry
tak rą bie drze wo, że aż wió ry le -
cą:

– Ba co, gdzie pan na uczył się
tak rą bać drze wo?

– Na Sa ha rze – od po wia da.
– Sa ha ra? Prze cież to pu sty -

nia!
– Te raz tak. 

l Do ka sy w ban ku pod cho -
dzi męż czy zna i za czy na ner -
wo wo szu kać cze goś po kie -
sze niach.

– Czy pan do ko nu je wpła ty
czy wy pła ty?

– Ani jed no, ani dru gie. Re wol -
we ru szu kam!

l Świe żo upie czo na żo -
na mó wi do mę ża:

– Te raz, kie dy je ste śmy po ślu -
bie, le piej prze stań grać w gol fa.
Sam zo bacz – jak sprze dasz
sprzęt, bę dzie my mo gli so bie po -
zwo lić na no we me ble do kuch -
ni.

– Ga dasz jak mo ja by ła żo na.
– By ła?! Nie mó wi łeś mi, że

by łeś żo na ty!
– Bo nie by łem.

l Gość luk su so we go ho te lu
skła da u kel ne ra za mó wie nie:

– Pro szę dwa go to wa ne jaj ka.
Jed no tak mięk kie, że za rów no
żółt ko i biał ko ma być w sta nie
płyn nym, a dru gie ta kie twar de,
że bym miał kło po ty z je go po gry -
zie niem. Pro szę rów nież dwa
pla ster ki bocz ku, zim ne, ale
z jed nej stro ny zwę glo ne, oraz
spa lo ne go, kru szą ce go się
w dło niach to sta. Ma seł ko niech
bę dzie tak zmro żo ne, że bym
za nic w świe cie nie mógł go roz -
sma ro wać. Pro szę tak że o bar -
dzo sła biut ką ka wę o tem pe ra -
tu rze po ko jo wej.

– To bar dzo skom pli ko wa ne
za mó wie nie, pro szę pa na. Nie
wiem, czy na si ku cha rze bę dą
po tra fi li mu spro stać.

– Wczo raj ja koś po tra fi li!
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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!

ROZ MY ŚLA NIE 
NAD SO BĄ
od czu wam z cza sem
sła bość rąk w dzia ła niu
i kru chość nóg w wę drów ce
po dro gach i bez dro żach

jest jesz cze za pał du cha
lecz tak że gnu śność cia ła
po wie ki już zmę czo ne
sza rą rze czy wi sto ścią
opa da ją w mrok ci szy
na obrze ża nie mo cy
po ko ra le czy umysł bal sa mem
ci szą no cy

no cą ob łok ja śnie je
jak ra dość ZWIA STO WA NIA
no cą po kój roz brzmie wa
w blask BE TLE JEM SKIEJ CHWA ŁY

ra dość wra ca do sto łu
w ci szy
w bie li opłat ka
przy cho dzisz do nas CHRY STE
z ko lę dą
w rę ku mat ki

Le win Brze ski, gru dzień 1986
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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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