
8 czerw ca 2017 ro ku w Am -
ba sa dzie RP w Ha dze miesz -
kań cy Ho lan dii mie li oka zję
spo tkać się twa rzą w twarz
z Ka ta rzy ną Bon dą, pol ską
dzien ni kar ką (m. in. TVP,
New swe ek, Wprost, Su per
Express) i sce na rzyst ką, au -
tor ką be st sel le ro wych po -
wie ści kry mi nal nych, któ re
jak sa ma au tor ka przed sta -
wi ła – kry mi na ła mi nie są.

Jest pierw szą, któ ra do swo -
ich po wie ści wpro wa dzi ła za wód
„pro fi le ra” – kry mi no lo ga wy ko -
rzy stu ją ce go wie dzę psy cho lo -
gicz ną do chwy ta nia prze stęp -
ców (naj czę ściej se ryj nych za bój -
ców). Zro bi ła to w cza sach, gdy
w po li cji ich pro fe sja do pie ro
racz ko wa ła, a w ca łej Pol sce ta -
kich pro fe sjo na li stów by ło za le d -
wie trzech i ukry ci by li na sta no -

wi skach psy cho lo gów lub psy -
chia trów, sa mi zaś po li cjan ci,
nie zna jąc ich me tod, trak to wa li
wy ni ki tej pra cy ra czej jak „wró -
że nie z fu sów”. Oso by wy so ko
po sta wio ne w po li cyj nej hie rar -
chii, po pro szo ne przez au tor kę
o kon takt z pro fi le ra mi, w ce lu
kon sul ta cji pod czas jej pra cy
nad pierw szą po wie ścią, po cząt -
ko wo w ogó le za prze czy li, by ta -
ko wi pro fe sjo na li ści w pol skiej
po li cji ist nie li...

O Ka ta rzy nie Bon dzie mó wi
się, że jest nie kwe stio no wa ną
kró lo wą pol skie go kry mi na łu.
W 2007 ro ku za de biu to wa ła po -
wie ścią „Spra wa Ni ny Frank”,
któ ra zo sta ła no mi no wa -
na do Na gro dy Wiel kie go Ka li -
bru oraz zdo by ła na gro dę De biut
Ro ku. Po wieść „Oku lar nik” zdo -
by ła na gro dę Be st sel ler Em pi -
ku 2015. Na pi sa ła rów nież do -
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Polski internet to pole bitwy
politycznych botów

Pytania do eksperta 
– listy Czytelników
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Wie czór au tor ski z Ka ta rzy ną Bon dą
Prze sła nie dla na szych Czy tel ni ków
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VI Edycja Turnieju 7vs7
Domek.nl Summer Cup!!!
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ku men ty kry mi nal ne: „Pol skie
mor der czy nie” oraz „Zbrod nia
nie do sko na ła” (z Bog da nem La -
chem). Naj więk szą fu ro rę obec -
nie ro bi te tra lo gia kry mi nal -
na Agniesz ki Bon dy, czy li se ria:
Czte ry Ży wio ły Sa szy Za łu skiej,
w skład któ rej wcho dzą po wie -
ści: „Po chła niacz” (2014), „Oku -
lar nik” (2015), „Lam pio ny”
(2016), „Czer wo ny pa jąk”
(w przy go to wa niu). W wie lu kra -
jach, gdzie książ ki Ka ta rzy ny
Bon dy zo sta ły prze tłu ma czo ne,
znaj du ją się one w TO P5 be st sel -
le rów, prze bi ja jąc ro dzi mą twór -
czość. W tym ro ku w Ho lan dii
uka za ła się prze tłu ma czo -
na na ję zyk ni der landz ki po -
wieść „Po chła niacz” – ni der -
landz ki ty tuł książ ki: „Het Me isje
Uit Het No or den” (Dziew czy -
na z pół no cy). 

Licz nie przy by li go ście nie tyl -
ko mie li oka zję wy słu chać opo -
wie ści o tym, jak „od kuch ni” po -
wsta ją dzia ła ją ce na czy tel ni ka
ni czym ma gnes po wie ści, lecz
rów nież mo gli za da wać py ta nia,
nie ko niecz nie zwią za ne z sa -
mym pro ce sem po wsta wa nia
be st sel le rów. W ten spo sób do -
wie dzie li śmy się mię dzy in ny mi
o tym, że plan, fa bu łę i treść ko -
lej nych czę ści au tor ka ukła da
nie ja ko w gło wie przez kil ka
mie się cy, nie jed no krot nie uda -
jąc się do miejsc, gdzie bę dzie
roz gry wa ła się ak cja przy szłej
po wie ści po to, by po znać lu dzi
oraz spe cy ficz ne lo kal ne zwy cza -
je i hu mor te go re gio nu. Pa ni Ka -
ta rzy na Bon da zdra dzi ła swo im
czy tel ni kom rów nież, że gdy ma
już go to wy „wir tu al ny” sce na -
riusz, sia da w za ci szu do mo wym
i ubra na w dro go cen ną pa miąt -
kę – szla frok po uko cha nym ta -

cie, za czy na prze le wać sło wa
na pa pier. Na py ta nie od zgro -
ma dzo nej pu blicz no ści o to,
gdzie na by wa swo je pięk ne kre -
acje, skrom nie od po wie dzia ła,
że na co dzień lu bi ubie rać się
luź no, w dre sy lub dżin sy, a tyl ko
na spo tka nia ta kie jak to, przy -
wdzie wa szy te przez za przy jaź -
nio ną kraw co wą su kien ki. 

Spe cjal nie dla na szych Czy tel -
ni ków miesz ka ją cych i prze by -
wa ją cych w Ni der lan dach Ka ta -
rzy na Bon da prze ka za ła na stę -
pu ją ce sło wa: „Dro dzy Pań stwo,
czy taj cie pol ską li te ra tu rę, nie -
waż ne czy to są po wie ści kry mi -
nal ne, fan ta sty ka, li te ra tu ra
pięk na czy po ezja. Nie za po mi -
naj cie o ję zy ku pol skim ani też
o pol skiej hi sto rii, o tym co by ło,
po nie waż to co by ło i co jest, bę -
dzie też te go kon se kwen cją.
Miej cie wy obraź nię, po nie waż
w li te ra tu rze ta wy obraź nia jest
uru cha mia na. Chcia ła bym, by
każ dy z Czy tel ni ków Goń ca Pol -
skie go, a w przy szło ści być mo że
Czy tel ni ków mo ich ksią żek miał
też po gląd glo bal ny, że by zo ba -
czył Ho lan dię i Pol skę na jed nej
ma pie i by zo ba czył to po łą cze -
nie, a nie tyl ko po dzia ły.”

TEKST/FOT. TO MASZ PO KOR SKI
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Tyn karz Ho lan dia. 450
EUR/40h net to + dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka ob ce go, au to (1 na
gru pę), VCA/SCC oraz So Fi mi le
wi dzia ne. Ofe ru je my: ho len der -
ska umo wa o pra cę, co ty go -
dnio we wy na gro dze nie (450
EUR/40h net to), ubez pie cze nie
zdro wot ne, dar mo we za kwa te -
ro wa nie. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Ma larz prze my sło wy -pia -
skarz Ho lan dia. 480 EUR/40h
net to + dar mo we za kwa te ro wa -

nie. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, ko mu -
ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka
ob ce go, au to (1 na gru pę),
VCA/SCC, mi le wi dzia ne So Fi.
Ofe ru je my: ho len der ska umo -
wa o pra cę, co ty go dnio we wy -
na gro dze nie (480 EUR/40h net -
to), ubez pie cze nie zdro wot ne,
dar mo we za kwa te ro wa nie (po -
ko je 1-oso bo we, do stęp do In -
ter ne tu). Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Kon tro ler Ja ko ści. Pil nie
po szu ku je my oso by do pra cy ja -
ko kon tro ler ja ko ści w za kła dzie
mię snym w Am ster da mie. Za in -

te re so wa nych pro si my o te le fon
+31614731834 lub prze sla nie
CV na ema il re kru ta cja@biz z -
temp.nl. 

Ope ra tor wóz ka wi dło we -
go. Dzień do bry. Po szu ku je my
ope ra to rów wóz ków wi dło wych
w miej sco wo ści Ra ams donk -
sve er. Pra ca w sys te mie dwu -
zmia no wym 38 go dzin ty go dnio -
wo. Staw ka go dzi no wa 10,30
eu ro brut to+15 pro cent do da tek
zmia no wy ra zem 11,85 eu ro.
Wy ma ga ne: ak tu al ny cer ty fi kat
na wó zek wi dło wy, po ro zu mie -
wa nie się w ję zy ku – an giel skim,
ho len der skim (w mia rę ko mu ni -
ka tyw nie). Je steś za in te re so wa -
ny wy ślij nam swo je CV lub na -

pisz ma ila na ad res ko en@uit -
zend bu re au bra bant.nl.

Cie śla sza lun ko wy Ho lan -
dia. 11-12 EUR/h net to + dar -
mo we za kwa te ro wa nie. Ho len -
der ska fir ma po szu ku je do -
świad czo nych cie śli sza lun ko -
wych.Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk ob cy, au to (1 na
gru pę), VCA lub SCC018, mi le
wi dzia ne So Fi. Ofe ru je my: ho -
len der ska umo wa o pra cę,
staw ka 11-12 EUR/h net to, dar -
mo we za kwa te ro wa nie, peł ne
ubez pie cze nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Ma larz. Dla na sze go klien ta
szu ka my do świad czo nych ma la -
rzy, któ rzy ma ja do świad cze nie w
Ho lan dii. Ofe ru je my: za trud nie -
nie w opar ciu o Ho len der ską
umo wę o pra cę, atrak cyj ne wy -
na gro dze nie/ ty go dnio we wy pła -
ty, bez płat ne za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie w Ho lan dii na sta no -
wi sku ma larz (mi ni mum 2 la ta),
ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka nie miec kie go, an giel skie go
lub ho len der skie go,  au to, wła -
sne pod ręcz ne na rzę dzia. Zgło -
sze nia z za łą czo nym CV w ję zy ku
nie miec kim, ho len der skim lub
pol skim pro szę wy sy łać na ad -
res: jo an na@wo rxx.nl, T: 0031
485 350 380.

Spa wacz. Spa wacz. MIG/
MAG. Dla re la cji z Ven ray po szu -
ku je my spa wa cza Mig/Mag do
spa wa nia kon struk cji me ta lo -
wych. Pra ca od za raz. Za in te re -
so wa nych pro sze o pil ny kon -
takt na nu mer 0478-580647
badz ma ilo wy An na Wojt kiw
a.wojt kiw@ac ti ve per so ne el.nl,
Ire na Pie tru sch ka i.pie tru sch -
ka@ac ti ve per so ne el.nl.

Cie śla da cho wy/de karz
Ho lan dia. 440-460 EUR/40h
net to + dar mo we za kwa te ro wa -
nie. Ho len der ska fir ma po szu -
ku je do świad czo nych de ka rzy
do po kry cia da chów spa dzi -
stych lub pła skich (pa pa, pcv,
strze cha, da chów ka). Wy ma ga -
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nia: do świad cze nie na w/w sta -
no wi sku (min. 4 la ta), ko mu ni -
ka tyw na zna jo mość ję zy ka ob -
ce go,  au to (1 na gru pę),  mi le
wi dzia ne VCA/SCC oraz So Fi,
Ofe ru je my: ho len der ska umo -
wa o pra cę, co ty go dnio we wy -
na gro dze nie (440-460
EUR/40h net to), ubez pie cze nie
zdro wot ne, dar mo we za kwa te -
ro wa nie. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Kon sul tant Avon. Do dat ko -
wa Pra ca. Mam dla Cie bie pro -
po zy cję. Sko rzy staj z za ra bia nia
w ta ki spo sób, ja ki pa su je do
Two je go sty lu ży cia i ryt mu dnia
Ty de cy du jesz o wszyst kim. Ty
pla nu jesz i or ga ni zu jesz swój
dzień zgod nie z Two imi po trze -
ba mi. Nie trać oka zji do by cia
wła snym sze fem. Je steś Ma -
mą? Stu diu jesz? Nie masz
skoń czo ne 18 lat? Chcesz eks -
tra ka sę? Nie waż ne gdzie
miesz kasz, ile masz lat i czym
obec nie się zaj mu jesz. :) Nie
zwle kaj, na pisz do mnie już
DZIŚ https://www.fa ce bo -
ok.com/zkka von/. Wszyst ko
wy ja śnię KROK PO KRO KU :).

De karz. OD KAN DY DA TÓW
OCZE KU JE MY: 5 let nie do -

świad cze nie na w/w sta no wi -
sku pra cy, po sia da nie wie dzy z
za kre su bu dow nic twa, ko mu ni -
ka tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, nie miec kie go lub ni -
der landz kie go, wła sne na rzę -
dzia i ubra nie ro bo cze, go to -
wość do pod ję cia pra cy na te re -
nie Ho lan dii, wła sny sa mo chód
na do jazd do pra cy. OFE RU JE -
MY: atrak cyj ne wy na gro dze nie,
za trud nie nie na wa run kach ho -
len der skich, ubez pie cze nie
zdro wot ne, kwa te ra w peł ni wy -
po sa żo na, bez płat na. Za in te re -
so wa nych kan dy da tów pro si my
o prze sla nie swo je go CV w ję zy -
ku pol skim lub nie miec kim na
ad res : jo an na@wo rxx.nl. Kon -
takt te le fo nicz ny T : 0031 485-
350 380.

Mu rarz. Ho lan dia 11-13 net -
to/h + dar mo we za kwa te ro wa -
nie. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk ob cy, au to (1 na
gru pę), mi le wi dzia ne VCA/SCC
oraz So Fi. Ofe ru je my: ho len der -
ska umo wa o pra cę, co ty go -
dnio we wy na gro dze nie, dar mo -
we za kwa te ro wa nie, ubez pie -
cze nie zdro wot ne. Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o kon takt
pod nr tel. +48 864711471 lub
cv@ch -24.com. www.cra fthun -
t24.com.

Mon ter izo la cji prze my sło -
wej. Ho lan dia 520-580E net -
to/40h + dar mo we za kwa te ro -
wa nie. Wy ma ga nia: do świad -
cze nie na w/w sta no wi sku, VCA
lub SCC018, ko mu ni ka tyw ny ję -
zyk ob cy, wła sne na rzę dzia, au -
to (1 na gru pę), mi le wi dzia ne
So Fi. Ofe ru je my: sta łe za trud -
nie nie na ho len der skiej umo wie
o pra cę, 520-580 E net to/40h,
dar mo we za kwa te ro wa nie (po -
ko je 1-oso bo we, do stęp do In -
ter ne tu). Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com.
www.cra fthun t24.com.

Spa wacz. Spa wacz MIG
MAG. Pil nie po szu ku je my spa -
wa cza kon struk cji me ta lo wych
dla fir my w Ven ray. Mi le wi dzia -
ne oso by z wła snym trans por -
tem. Pra ca od za raz na pro jekt.
Za in te re so wa nych pro szę o kon -
takt 0478-580647 nadz me ila
naa.wojt kiw@ac ti ve per so ne -
el.nl badz i.pie tru sch ka@ac ti ve -
per so ne el.nl.

Pra ca dla mon te ra kar ton -
-gips. Po szu ku je my do świad -
czo nych mon te rów ścia nek dzia -
ło wych i pod wie sza nych su fi tów,
sta wia nie me ta lo wych kon struk -
cji/szkie le tów i po kry wa nie ich
pre fa bry kan ta mi. Wy ma ga nia:

do świad cze nie na w/w sta no wi -
sku,  do kład ność oraz wła ści wa i
ter mi no wa re ali za cja za dań, do -
bra zna jo mość : ję zy ka an giel -
skie go lub j. nie miec kie go, pra -
wo jaz dy i wła sny sa mo chód, do -
stęp ność na dłu gi okres cza su.
Ofe ru je my: atrak cyj ne wy na gro -
dze nie, za kwa te ro wa nie nie od -
płat ne, ubez pie cze nie zdro wot -
ne. Za in te re so wa nych kan dy da -
tów pro si my o prze sla nie swo je -
go CV w ję zy ku pol skim lub nie -
miec kim na ad res : jo an na@wo -
rxx.nl. Kon takt te le fo nicz ny
0031 485 350 380.

Ope ra tor ma szyn CNC Ho -
lan dia. 450-550 EUR/40h net -
to + dar mo we za kwa te ro wa nie.
Wy ma ga nia: do świad cze nie na
w/w sta no wi sku, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka ob ce go,
wła sne au to, VCA/SCC oraz So -
Fi mi le wi dzia ne. Ofe ru je my: ho -
len der ska umo wa o pra cę na
sta łe,  dar mo we za kwa te ro wa -
nie (w peł ni wy po sa żo ne z do -
stę pem do In ter ne tu), staw ka
450-550 EUR /40h net to (pod -
le ga ne go cja cji). Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Pra ca w lo gi sty ce Lim bur -
gia. Wi tam wszyst kich za in te re -

so wa nych biu ro Van Kop pen &
Van Eiij szu ka osób chęt nych do
pra cy na okres nie krót szy niż 9
mie się cy. Je że li je steś oso bą
któ ra po trze bu je sta bi li za cji
masz dość pra cy na te le fon i
cze ka nia do póź nych go dzin czy
ko or dy na tor ode zwie się z ofer -
ta czy nie to jest wła śnie pra ca
dla Cie bie. Klient w każ dy pią tek
wy wie sza plan ning na kan ty nie
na ca ły przy szły ty dzień. Śred nia
ilość go dzin w okre sie 9 mie się -
cy to 40. Współ pra cu je my z
wiel ką fir ma lo gi stycz ną zaj mu -
ją cą się sprze da żą wszel kie go
ro dza ju to wa rów. Fir ma ta ma
po nad 100 skle pów w sa mej
Ho lan dii. Od po ten cjal nych kan -
dy da tów wy ma ga my: rze tel no -
ści, mo ty wa cji, chę ci pra cy
przez okres min 9 mies., ko mu -
ni ka tyw nej zna jo mo ści ję zy ka
an giel skie go. Gwa ran tu je my:
opie kę pol skie go ko or dy na to ra,
wy pła ty na czas co 4 ty go dnie
zgod ne z ho len der skim CAO, za -
kwa te ro wa nie 6,5 km od miej -
sca pra cy je że li jest ono ko -
niecz ne, ro wer fir mo wy, pew ne
miej sce pra cy w pew na ilo scia
go dzin w mlo dym i przy ja znym
ze spo le, przy do brej zna jo mo ści
ję zy ka jest moż li wość do sta nia
kon trak tu bez po śred nio od
klien ta po prze pra co wa niu 9
mie się cy. Wszyst kich za in te re -

so wa nych pro si my o wy sy ła nie
swo je go CV na ad res we -
ert@vkve.nl.

Mon ter. Po szu ku je my oso by
do pra cy przy de mon ta żu du -
żych roz mia rów wi ró wek do
prze my słu spo żyw cze go. Oso by
naj le piej z ja ka kol wiek zna jo -
mo ścią ję zy ka ho len der skie go,
nie miec kie go lub an giel skie go z
oko lic Ein dho ven/Hel -
mond/Deur ne.Pra ca w Gel drop
do koń ca sierp nia ( przy do brej
współ pra cy na dłu żej). Oso by za -
in te re so wa ne pro szo ne są o wy -
sy ła nie cv na a.wojt kiw@ac ti ve -
per so ne el.nl bądź o kon takt te -
le fo nicz ny 0478580647.

Mon ter pa ne li sło necz nych
Ho lan dia. 500 EUR/40h net to
+ dar mo we za kwa te ro wa nie.
Wy ma ga nia: do świad cze nie na
w/w sta no wi sku, VCA lub
SCC018, ko mu ni ka tyw ny ję zyk
ob cy, au to (1 na gru pę), go to -
wość do pod ję cia pra cy na wy -
so ko ściach. Ofe ru je my: sta łe za -
trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, co ty go dnio we
wy pła ty (500 EUR/40h net to),
dar mo we za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie peł ne. Oso by za -
in te re so wa ne pro si my o kon -

PRACA
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takt +48 864711471 lub
cv@ch -24.com, www.cra fthun -
t24.com.

Po ko jów ka. Pil nie po szu ku -
je my Pan do pra cy w 5 gwiazd -
ko wych ho te lach w Am ster da -
mie. Po szu ku je my Pa nie z oko -
lic Nord Ho land.  Sta no wi sko:
Pra ca po le ga na przy go to wy wa -
niu po koi dla go ści we dług stan -
dar dów wy ty czo nych przez ho -
tel. Wy ma ga nia: Przy naj mniej
ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go, Brak ta tu aży
w wi docz nych miej scach (rę ce,
szy ja) oraz pier cin gu na twa rzy,
Ko mu ni ka tyw ność, ener gia w
dzia ła niu, mo ty wa cja oraz zdol -
no ści in ter per so nal ne, Wy so ka
kul tu ra oso bi sta, Mi ła apa ry cja.
Ofe ru je my: Le gal ne za trud nie -
nie zgod nie z pra wem ho len der -
skim, Pro fe sjo nal ne szko le nie
w ho te lu, Ubez pie cze nie zdro -
wot ne, Opie ka w Ho lan dii spra -
wo wa na przez na szych pol skich
ko or dy na to rów. Za in te re so wa -
ne Pa nie pro si my o prze sla nie
swo je go CV na ad res ema il: pra -
ca@biz z temp.nl z in for ma cja w
ty tu le: Po ko jow ka.  Szcze gó ły fi -
nan so we i ofer ty wy sy ła my po -
zy tyw nie zwe ry fi ko wa nym kan -
dy da tom na ad res ema il oraz
kon tak tu je my się te le fo nicz nie.

Mon ter re gip sów. 440-
480e/40h net to + dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, mi le wi dzia ne VCA lub
SCC018, ko mu ni ka tyw ny ję zyk
ob cy, au to (1 na gru pę), wła sne
na rzę dzia, So Fi mi le wi dzia ne.
Wa run ki: sta łe za trud nie nie na
ho len der skiej umo wie o pra cę,
staw ka 440=480e net to/40h,
dar mo we za kwa te ro wa nie (po -
ko je 1-oso bo we, do stęp do In -
ter ne tu), ubez pie cze nie zdro -
wot ne. Oso by chęt ne pro si my o
kon takt ema il cv@ch -24.com
lub pod nu me rem te le fo nu +48
864711471. www.cra fthun -
t24.com.

Roz biór ki bu dow la ne. 10-
11 EUR/h + dar mo we za kwa te -
ro wa nie. Ho len der ska fir ma po -
szu ku je osób chęt nych do pra cy
przy roz biór kach. Wy ma ga nia:
pod sta wo wa zna jo mość ję zy ka
ob ce go (an giel ski/ nie miec ki/
ni der landz ki), VCA lub SCC, mi le
wi dzia ne au to (1 na gru pę). Ofe -
ru je my: pra ca na ho len der skich
wa run kach, staw ka 10-11E
/go dzi na, dar mo we za kwa te ro -
wa nie, ubez pie cze nie (opła co ne
przez pra co daw cę). Oso by za in -
te re so wa ne pro si my o kon takt
pod nr tel +48 864711471 lub
cv@ch -24.com. www.cra fthun -
t24.com.

Pra ca w prze my śle mię -
snym. Pa nie i Pa no wie! Je ste -
śmy li de rem w re kru ta cji wy -
kwa li fi ko wa nych rzeź ni ków - wy -

kra wa czy, kla so wa czy oraz ubo -
jow ców do prze my słu prze twór -
stwa mię sne go na te re nie ca łej
Ho lan dii. JE SLI PO SIA DASZ JA -
KIE KOL WIEK DO SWIAD CZE NIE
WA HAJ SIE APLI KO WAĆ!Miej -
sce pra cy: HO LAN DIA - Am ster -
dam i Til burg. Da ta roz po czę cia
pra cy: od za raz! OPIS STA NO WI -
SKA: Try bo wa nie, Kla so wa nie,
Ob rób ka, Ubój.  Szu ka my osób,
któ re: ma ją do świad cze nie w
pra cy z no żem przy wy kra wa -
niu/ try bo wa niu min 6msc (wa -
ru nek ko niecz ny), po sia da ją
pra wo jaz dy kat B - mi le wi dzia -
ne. OFE RU JE MY: atrak cyj ne
wy na gro dze nie, pra ca na
wa run kach Ho len der skich,
za kwa te ro wa nie, ubez pie -
cze nie, opie kę pol skie go ko -
or dy na to ra na miej scu. Oso -
by za in te re so wa ne po wyż szą
ofer tą za pra sza my do apli ko -
wa nia przez prze sła nie CV na
pra ca@biz z temp.nl wpi su jąc
w ty tu le ‘’Wo lo wi na’ lub pod
nu me rem te le fo nu
+31614731834.

Mon ter rusz to wań. 520-
580E net to/40h + dar mo we
za kwa te ro wa nie. Wy ma ga -
nia: VCA lub SCC018, do -
świad cze nie na w/w sta no -
wi sku, ko mu ni ka tyw ny ję zyk
ob cy, au to (1 na gru pę), Wa -
run ki:  sta łe za trud nie nie na
ho len der skiej umo wie o pra -
cę,  staw ka 520-580E net -
to/40h, dar mo we za kwa te -
ro wa nie z do stę pem do In -
ter ne tu (po ko je 1-oso bo we).
Oso by chęt ne pro si my o kon -
takt ema il cv@ch -24.com
lub pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

Pra ca przy ger be rach.
Vel dwerk Uit zend bu re au z
sie dzi ba w Rot ter da mie po -
szu ku je osób do pra cy przy
ger be rach. Pra ca po le ga na
zry wa niu, sor to wa niu oraz
pa ko wa niu kwia tów. Wy ma -
ga nia:  do świad cze nie przy
ger be rach - mi le wi dzia ne,
wła sne za kwa te ro wa nie do
15 km od miej sco wo ści Mo -
er ka pel le, wła sny śro dek
trans por tu, do stęp ność na
dłuż szy okres, ję zyk an giel -
ski lub ho len der ski na po zio -
mie ko mu ni ka tyw nym. Za -
pew nia my: sta łą pra ce (38 -
45 h ty go dnio wo), ty go dnio -
wy sys tem wy na gro dzeń
(staw ka u te go klien ta 9.43
eu ro brut to + zwrot kosz tów
do jaz du), opie kę ho len der -
skich oraz pol skich ko or dy -
na to rów. Oso by za in te re so -
wa ne oraz speł nia ją ce po -
wyż sze wy ma ga nia pro si my
o oso bi sty kon takt z biu rem
010-422 25 33 lub wy sła nie
swo je go CV w na ma ila pra -
ca@vel dwer ku it zend bu re -
au.nl.

Zbro jarz/be to niarz Ho -
lan dia. 450-550 EUR/40h

net to + dar mo we za kwa te ro wa -
nie. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, VCA lub
SCC, ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka ob ce go, au to (1 na
gru pę), mi le wi dzia ne So Fi. Ofe -
ru je my: ho len der ska umo wa o
pra cę, co ty go dnio we wy na gro -
dze nie (450-550 EUR/40h net -
to), moż li wość nad go dzin, dar -
mo we za kwa te ro wa nie (po ko je
1-oso bo we, do stęp do In ter ne -
tu). Oso by za in te re so wa ne pro -
si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Pra cow nik ma ga zy no wy
Ko op man In ter na tio nal.
€10,80. Szu ka my en tu zja stycz -
nych ko le gów do pra cy w bar dzo
atrak cyj nym cen trum dys try bu -
cyj no -han dlo wym: „Ko op man
In ter na tio nal”. Ofe ru je my pra cę
m.in przy: kom ple to wa niu za -
mó wień, roz ła dun ku kon te ne -
rów, pa ko wa niu i ety kie to wa niu
pro duk tów. Ko op man In ter na -
tio nal jest fir mą “ro dzin ną”, któ -
ra ma prze szło 75 lat do świad -
cze nia zwią za ne go z im por tem
pro duk tów w ca łej Eu ro pie.
Klien ta mi sie ci Ko op man są

mię dzy na ro do we cen tra han -
dlo we, su per mar ke ty, skle py
ogrod ni cze, a na wet cen tra z na -
rzę dzia mi wsze la kiej ma ści.
Ocze ku je my: zna jo mo ści ję zy ka
an giel skie go lub ho len der skie -
go, chę ci do na uki i mo ty wa cji
do pra cy, ak tu al ne go za świad -
cze nia o nie ka ral no ści (oso by
za mel do wa ne w Ho lan dii mo gą
pod pi sać u nas oświad cze nie
VOG), go to wo ści do pra cy w sys -
te mie zmia no wym, pra wo jaz dy
i wła sny śro dek trans por tu bę dą
do dat ko wym atu tem, mi le wi -
dzia ne oso by z wła snym za kwa -

te ro wa niem w oko li cach Em -
me lo ord . Ofe ru je my: le gal ne i
sta bil ne za trud nie nie na ho len -
der skich wa run kach, sta ła ilość
go dzin + do dat ki zmia no we, co -
ty go dnio we wy pła ty prze le wa ne
na Two je kon to, moż li wość roz -
wo ju i po sze rza nia kom pe ten cji,
za kwa te ro wa nie oraz  ubez pie -
cze nie, po moc przy wy ro bie niu
nu me ru BSN, trans port z  miej -
sca za kwa te ro wa nia do  pra cy
i  z  po wro tem .Chcesz do wie -
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dzieć się wię cej? Wejdź na na -
szą stro nę abva kwerk.nl/ko op -
man lub przyjdź do na szej pla -
ców ki w Em me lo ord, Du it 1,
0527788850.

Gla zur nik Ho lan dia. 420-
520 EUR/40h net to + dar mo we
za kwa te ro wa nie. Wy ma ga nia:
do świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, pod sta wo we na rzę dzia oraz
ubra nie ro bo cze, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka ob ce go,
au to (1 na gru pę), mi le wi dzia ne
VCA/SCC oraz So Fi. Ofe ru je my:
ho len der ska umo wa o pra cę, co -
ty go dnio we wy na gro dze nie
(420-520 EUR/40h net to), moż -
li wość nad go dzin, dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Ofer ta prac wa ka cyj nych.
Je steś uczniem lub stu den tem?
In te re su je Cię pod ję cie pra cy w
okre sie wa ka cyj nym? Agen cja
Pra cy TPM B.V. ofe ru je To bie ofer -
tę pra cy se zo no wej na mie siąc,
dwa, trzy a mo że i wię cej na te re -
nie Ho lan dii. Mi ła at mos fe ra,
opie ka pol skie go ko or dy na to ra,
pra ce pro duk cyj ne nie wy ma ga -
ją ce do świad cze nia i do bre za rob -
ki na pew no Cię za in te re su ją.

Chcesz wy je chać w po je dyn kę, w
gru pie czy w pa rze? Apli kuj ko -
niecz nie i po in for muj nas o orien -
ta cyj nym ter mi nie wy jaz du. Mi le
wi dzia na: zna jo mość ję zy ka ob -
ce go. Agen cja Pra cy TPM B.V.
ofe ru je: za kwa te ro wa nie, ubez -
pie cze nie zdro wot ne, trans port
na te re nie Ho lan dii, opie kę pol -
skie go ko or dy na to ra, co ty go dnio -
we wy pła ty na kon to, moż li wość
pra cy dłu go ter mi no wej, le gal ną
pra cę zgod ną z ho len der skim
Ukła dem Zbio ro wym Pra cy (zwa -
nym CAO). CHA RAK TER PRA CY :
pra ca wa ka cyj na od lip ca LUB
sierp nia 2017. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sła nie CV z
do pi skiem PRA CA WA KA CYJ NA
na ad res: in fo@tpm work.com
(Cer ty fi kat nr 2318/1b). W tre ści
CV pro si my o wpi sa nie zgo dy na
prze twa rza nie da nych oso bo -
wych: Wy ra żam zgo dę na prze -
twa rza nie mo ich da nych oso bo -
wych dla po trzeb nie zbęd nych dla
re ali za cji pro ce su re kru ta cji,
zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp -
nia 1997 ro ku o ochro nie da nych
oso bo wych (Dz. U. Nr 133, poz.
883). Po ów cze snym uzgod nie -
niu wy ma ga ne jest do tar cie biu ra
w Hel mond w ce lu pod pi sa nia
sto sow nych do ku men tów (Cer ty -
fi kat nr 2318/1b). Za strze ga my
so bie pra wo roz mo wy z wy bra ny -
mi kan dy da ta mi. www.tpm -
work.com.

Sto larz bu dow la ny Ho lan -
dia.  420-520 EUR/40h net to +
dar mo we za kwa te ro wa nie. Wy -
ma ga nia: do świad cze nie na
w/w sta no wi sku, pod sta wo we
na rzę dzia oraz ubra nie ro bo cze,
ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję -
zy ka ob ce go, au to (1 na gru pę),
mi le wi dzia ne VCA/SCC oraz
So Fi. Ofe ru je my: ho len der ska
umo wa o pra cę, co ty go dnio we
wy na gro dze nie (420-520
EUR/40h net to), moż li wość
nad go dzin, dar mo we za kwa te -
ro wa nie. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Mon ter izo la cji prze my sło -
wych. 610 EUR/40h net to. Ho -
len der ska fir ma po szu ku je do -
świad czo nych mon te rów izo la cji
prze my sło wych do pra cy na pro -
jek cie Es so w An twer pii (Bel gia)
dla głów ne go wy ko naw cy Al -
trad. Trze ba sta wić się w sie dzi -
bie fir my w Ho lan dii do 23
czerw ca aby pod pi sać umo wę.
Start pra cy: 26.06.2017. WY -
MA GA NIA: wła sne na rzę dzia /
skrzyn ka z na rzę dzia mi, min. 3
la ta do świadcz nia ja ko mon ter
izo la cji prze my sło wych, VCA lub
SCC018 - wy móg ko niecz ny, so -
fi nr/BSN - wy móg ko niecz ny,
za trud nie nie przez mi ni mum
ostat ni 4 ty go dnie pod ho len -

der skie ubez piecz nie (czy li za -
trud nie nie w ho len der skiej fir -
mie) - wy móg ko niecz ny, wła sny
trans port - mi le wi dzia ne, zna jo -
mość ję zy ka - mi le wi dzia ne (te -
sty na bra mie w ję zy ku pol -
skim). OFE RU JE MY: 610 EU RO
net to za 40 go dzin pra cy, je że li:
Ubez pie cze nie PRA COW NIK
SAM CHCE OPŁA CAĆ UBEZ PIE -
CZE NIE, Miesz ka nie opła co ne
przez pra co daw cę 1-oso bo wy
po kój (nie jest po trą ca ne z wy -
na gro dze nia),  va kan tie geld 8
pro cent - WLI CZO NE W STAW -
KĘ, re se rve tion geld WLI CZO NE
W STAW KĘ, va ka tie da gen (wy -
pła ca ne raz w ro ku, czer wiec,
lub po za koń cze niu pra cy) 24
dni płat ne go urlo pu na rok +
11dni ATW - Nie ma moż li wo ści
wli cze nia te go w staw kę,  umo -
wa ho len der ska, co ty go dnio we
wy na gro dze nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt
cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu +48 864711471,
www.cra fthun t24.com.

Ma larz bu dow la ny Ho lan -
dia.  420-520 EUR/40h net to +
dar mo we za kwa te ro wa nie. Wy -
ma ga nia: do świad cze nie na
w/w sta no wi sku, pod sta wo we
na rzę dzia oraz ubra nie ro bo cze,
ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję -
zy ka ob ce go, au to (1 na gru pę),
mi le wi dzia ne VCA/SCC oraz

So Fi. Ofe ru je my: ho len der ska
umo wa o pra cę, co ty go dnio we
wy na gro dze nie (420-520
EUR/40h net to), moż li wość
nad go dzin, dar mo we za kwa te -
ro wa nie. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Pra ca na pro duk cji dla sin -
gli, par i grup osób. Szu kasz
pra cy w Ho lan dii? Masz do świad -
cze nie? A mo że to Two ja pierw -
sza pra ca? Za po znaj się z ofer tą
pra cy fir my TPM B.V. i ko niecz nie
apli kuj! Po szu ku je my oso by chęt -
ne do pra cy w Ho lan dii. W skład
ofer ty wcho dzą głów nie pra ce po -
le ga ją ce na pa ko wa niu oraz sor -
to wa niu pro duk tów na ta śmie
pro duk cyj nej w za kła dach prze -
my słu spo żyw cze go. Mi le wi dzia -
na zna jo mość ję zy ka ob ce go.
Cha rak ter pra cy: pra ca od lip ca
2017. Agen cja Pra cy TPM B.V.:
za kwa te ro wa nie, ubez pie cze nie
zdro wot ne, trans port na te re nie
Ho lan dii, opie kę pol skie go ko or -
dy na to ra, co ty go dnio we wy pła ty
na kon to, moż li wość pra cy dłu go -
ter mi no wej, le gal ną pra cę zgod -
ną z ho len der skim Ukła dem
Zbio ro wym Pra cy (zwa nym CAO),
ty go dnio we wy pła ty na kon to.
Oso by za in te re so wa ne pro si my o
prze sła nie CV z do pi skiem PRA -
CA PRO DUK CYJ NA na ad res: in -

fo@tpm work.com (Cer ty fi kat nr
2318/1b). W tre ści CV pro si my o
wpi sa nie zgo dy na prze twa rza nie
da nych oso bo wych: Wy ra żam
zgo dę na prze twa rza nie mo ich
da nych oso bo wych dla po trzeb
nie zbęd nych dla re ali za cji pro ce -
su re kru ta cji, zgod nie z usta wa z
dnia 29 sierp nia 1997 ro ku o
ochro nie da nych oso bo wych (Dz.
U. Nr 133, poz. 883). Po ów cze -
snym uzgod nie niu WA RUN KIEM
KO NIECZ NYM jest do tar cie biu ra
w Hel mond w ce lu pod pi sa nia
sto sow nych do ku men tów (Cer ty -
fi kat nr 2318/1b). Za strze ga my
so bie pra wo roz mo wy z wy bra ny -
mi kan dy da ta mi. www.tpm -
work.com/.

Spa wacz MIG alu mi nium.
640 E/40h net to + dar mo we
za kwa te ro wa nie. Ho len der ska
fir ma po szu ku je do świad czo -
nych spa wa czy MIG. Przed pod -
ję ciem pra cy bę dzie prze pro wa -
dzo ny eg za min prak tycz ny, któ -
re go po zy tyw ny wy nik gwa ran -
tu je za trud nie nie oraz wy ro bie -
nie przez ho len der skie go pra co -
daw cę świa dec twa eg za mi nu
spa wa cza. OFE RU JE MY: staw ka
16 EUR/go dzi na net to (na rę -
kę), co ty go dnio we wy pła ty (640
EUR net to), moż li wość nad go -
dzin, dar mo we za kwa te ro wa nie
(po ko je 1-oso bo we w peł ni wy -
po sa żo ne), ubez pie cze nie opła -
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co ne przez pra co daw cę. WY -
MA GA NIA: umie jęt ność spa wa -
nia alu mi nium me to dą MIG
(nie wy ma ga my świa dec twa
eg za mi nu spa wa cza), ko mu ni -
ka tyw ny ję zyk ob cy (nie miec ki
lub an giel ski bądź ho len der ski),
VCA lub SCC018. Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o kon takt
pod nu me rem te le fo nu +48
864711471 lub cv@ch -
-24.com.

Na kle ja nie ety kiet na opa -
ko wa niach. Agen cja Pra cy
TPM B.V. po szu ku je pra cow ni -
ków do prac pro duk cyj nych po -
le ga ją cych na na kle ja niu ety -
kiet na opa ko wa nia w za kła -
dach prze twór stwa mię sne go.
Wy ma ga nia: zna jo mość ję zy ka
an giel skie go lub ho len der skie -
go w stop niu ko mu ni ka tyw -
nym/do brym. Mi le wi dzia ne
oso by po sia da ją ce za kwa te ro -
wa nie w Best lub oko li cach.
Agen cja Pra cy TPM B.V. ofe ru -
je:za kwa te ro wa nie (opcjo nal -
nie), ubez pie cze nie zdro wot ne,
trans port na te re nie Ho lan dii,
opie kę pol skie go ko or dy na to ra,
co ty go dnio we wy pła ty na kon -
to, moż li wość pra cy dłu go ter mi -

no wej, le gal ną pra cę zgod ną z
ho len der skim Ukła dem Zbio ro -
wym Pra cy (zwa nym CAO),
staw kę go dzi no wą ca 11.15 eu -
ro brut to. CHA RAK TER PRA CY :
pra ca od czerw ca 2017. Oso by
za in te re so wa ne pro si my o prze -
sła nie CV z do pi skiem ETY KIE -
TY na ad res: in fo@tpm -
work.com (Cer ty fi kat nr
2318/1b). W tre ści CV pro si my
o wpi sa nie zgo dy na prze twa -
rza nie da nych oso bo wych: Wy -
ra żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych dla
po trzeb nie zbęd nych dla re ali -
za cji pro ce su re kru ta cji, zgod -
nie z usta wą z dnia 29 sierp nia
1997 ro ku o ochro nie da nych
oso bo wych (Dz. U. Nr 133, poz.
883). Po ów cze snym uzgod nie -
niu WA RUN KIEM KO NIECZ NYM
jest do tar cie biu ra w Hel mond
w ce lu pod pi sa nia sto sow nych
do ku men tów (Cer ty fi kat nr
2318/1b). Za strze ga my so bie
pra wo roz mo wy z wy bra ny mi
kan dy da ta mi.

Płyt karz/ka fel karz Ho lan -
dia. Opis sta no wi ska: przy go to -
wa nie pod ło ża, ukła da nie pły -
tek, fu go wa nie. Wy ma ga nia:

do świad cze nie min. 5 lat, ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka nie miec kie go lun an giel -
skie go, pra wo jaz dy ka te go rii B
+ wła sne au to. Ofe ru je my:
umo wę o pra cę na ca ły etat,
sta bil ną pra cę na dłuż szy okres
cza su, za pew nio ne od płat ne za -
kwa te ro wa nie. Uprzej mie in for -
mu je my, że skon tak tu je my się
tyl ko z wy bra ny mi kan dy da ta -
mi. Oso by za in te re so wa ne pro -
si my o prze sy ła nie apli ka cji na:
jo an na@wo rxx.nl, Kon takt te le -
fo nicz ny 0031 485 350 380.

OPE RA TOR DŹWI GU. Agen -
cja Pra cy The Per fect Match
B.V. po szu ku je ope ra to ra dźwi -
gu do pra cy w Ho lan dii. Jest to
pra ca po le ga ją ca na za ła dun ku
i roz ła dun ku opon dźwi giem
Fuchs z chwy ta kiem 5-ra mien -
nym. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie w pra cy ope ra to ra dźwi gu,
ko mu ni ka tyw na zna jo mość j.
an giel skie go. Agen cja Pra cy
The Per fect Match B.V. ofe ru je:
za kwa te ro wa nie, ubez pie cze -
nie zdro wot ne, trans port na te -
re nie Ho lan dii, staw kę go dzi no -
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Już 16 lip ca 2017 ro ku w Til -
bur gu od bę dzie się VI Edy cja
Tur nie ju 7vs7 Do mek. nl Sum -
mer Cup. W tym pre sti żo wym
tur nie ju udział weź mie po -
nad 30 dru żyn nie tyl ko z Ho -
lan dii, ale tak że z Bel gii, Nie -
miec oraz z Pol ski. Co rocz ny
tur niej Sum mer Cup przy cią -
ga na try bu ny mnó stwo ki bi -
ców, przed sta wi cie li lo kal -
nych me diów oraz VIP -ów.

Ideą or ga ni za cji tur nie ju
jest zbiór ka pie nię dzy
na pro jekt „Speł nia my Ma -
rze nia” pro wa dzo ny przez
Fun da cję Bia łe Or ły, a dla
wszyst kich ze spo łów
umoż li wie nie udzia łu w za -
wo dach na naj wyż szym
po zio mie. Udział w sa -
mym wy da rze niu to tak że
nie by wa ła szan sa na wy -
gra nie głów nej na gro dy
w wy so ko ści 350 eu ro. 

Sum mer Cup to nie tyl ko
spor to we emo cje, to tak że
za ba wa dla ca łych ro dzin,
na któ re cze ka ją nie by wa łe
kon kur sy i atrak cje przy go -
to wa ne przez ani ma to rów
za ba wy. Jak co ro ku na na -
szych naj młod szych go ści
cze ka ją wspa nia łe pre zen ty
w Lo te rii dla Dzie ci. Lo te ria
dla do ro słych nie zmien nie
od lat za ska ku je nas atrak -

cyj no ścią. Uchy la jąc rąb ka ta jem -
ni cy – głów ny mi na gro da mi są
m.in. kom plet me bli czy też wy -
ciecz ka do Lon dy nu.

Za pra sza my Wszyst kich
na Do mek. nl Sum mer Cup
do Til bur ga. Dla lau re atów tur -
nie ju or ga ni za to rzy wraz ze
spon so ra mi przy go to wa li me da -
le (m -ce 1-3), na gro dy rze czo we
oraz pa miąt ko we pu cha ry (m -
-ce 1-4). Wy bie rze my rów nież
naj lep sze go za wod ni ka tur nie ju,
po zna my naj lep sze go strzel ca
jak rów nież naj lep sze go bram -

ka rza. Oni tak że zo sta ną uho no -
ro wa ni in dy wi du al ny mi sta tu et -
ka mi. GŁÓW NA NA GRO DA
TO 350,00 eu ro!!!

Nie prze gap i za pisz swo ją
dru ży nę!!!

til burg soc cer@hot ma il.com

16 Lip ca (nie dzie la)
TSV LON GA
Spo or dijk 30
5018 GH Til burg

TEKST/FOT. PRZE SŁA NE 

PRZEZ FUN DA CJĘ BIA ŁE OR ŁY

VI Edycja Turnieju 7vs7
Domek.nl Summer Cup!!!
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wą 9 eu ro net to/h, 40-50h pra -
cy w ty go dniu. CHA RAK TER
PRA CY: pra ca na dłuż szy okres.
Oso by za in te re so wa ne pro si my

o prze sła nie CV z do pi skiem
DŹWIG na ad res: in fo@the per -
fect match.pl LUB in fo@tpm -
work.com LUB re je stra cję po -
przez for mu larz kon tak to wy
tpm work.com/#for mu larz (Cer -

ty fi kat nr 2318/1b). W tre ści CV
pro si my o wpi sa nie zgo dy na
prze twa rza nie da nych oso bo -
wych: Wy ra żam zgo dę na prze -
twa rza nie mo ich da nych oso bo -
wych dla po trzeb nie zbęd nych

dla re ali za cji pro ce su re kru ta cji,
zgod nie z usta wa z dnia 29
sierp nia 1997 ro ku o ochro nie
da nych oso bo wych (Dz. U. Nr
133, poz. 883). Za strze ga my so -
bie pra wo roz mo wy z wy bra ny -

mi kan dy da ta mi. www.tpm -
work.com/. 

Kie row cy bu sa. Agen cja
Pra cy The Per fect Match B.V.
po szu ku je kie row cy bu sa do
pra cy w Ho lan dii. Jest to pra -
ca po le ga ją ca m.in. na roz -
wo że niu pra cow ni ków z do -
mów do za kła dów pra cy i z
po wro tem na miej sce za -
kwa te ro wa nia, do szpi ta li (w
ra zie po trze by), urzę dów, roz -
wo że niu kon trak tów, po mo -
cy przy prze pro wadz kach
pra cow ni ków, kon tro lach do -
mów. Wy ma ga nia: do świad -
cze nie w pra cy kie row cy bu -
sa (naj le piej na te re nie Ho -
lan dii), ko mu ni ka tyw na zna -
jo mość j. an giel skie go lub
nie miec kie go. Agen cja Pra -
cy The Per fect Match B.V.
ofe ru je: za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie zdro wot ne;
pen sje: 1-3 mie siąc: ca
1100 eu ro net to, 4-12 mie -
siąc: ca 1150 eu ro net to, 13-
24 mie siąc: ca 1200 eu ro
net to, 25-36 mie siąc: ca
1250 eu ro net to, 37 mie -

siąc+: ca 1300 eu ro net to. CHA -
RAK TER PRA CY: PRA CA NA
DŁUŻ SZY OKRES. Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o prze sła nie
CV w j. pol skim ORAZ an giel -
skim/nie miec kim z do pi skiem
KIE ROW CA na ad res: in fo@the -
per fect match.pl LUB in fo@tpm -
work.com LUB re je stra cję po -
przez for mu larz kon tak to wy
tpm work.com/#for mu larz (Cer -
ty fi kat nr 2318/1b). W tre ści
CV pro si my o wpi sa nie zgo dy
na prze twa rza nie da nych oso -
bo wych: Wy ra żam zgo dę na
prze twa rza nie mo ich da nych
oso bo wych dla po trzeb nie -
zbęd nych dla re ali za cji pro ce su
re kru ta cji, zgod nie z usta wa z
dnia 29 sierp nia 1997 ro ku o
ochro nie da nych oso bo wych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883). Za -
strze ga my so bie pra wo roz mo -
wy z wy bra ny mi kan dy da ta mi.
www.tpm work.com/.

Pra ca fi zycz na. The Per fect
Match B.V. po szu ku je lu dzi do
pra cy w Ho lan dii. Jest to pra ca
fi zycz na po le ga ją ca na sor to wa -
niu, kla sy fi ko wa niu opon oraz
ukła da niu/prze no sze niu ich na
pa le ty i re ga ły w fir mie zaj mu ją -
cej się re cy klin giem opon (Am -
ster dam). Mi le wi dzia ne: zna jo -
mość j. an giel skie go w stop niu
ko mu ni ka tyw nym, pra wo jaz dy

kat.B. Ofer ta pra cy MOŻ LI WA
JEST TAK ŻE DLA osób z wła -
snym za kwa te ro wa niem. Agen -
cja Pra cy The Per fect Match B.V.
ofe ru je: za kwa te ro wa nie (opcjo -
nal nie), ubez pie cze nie zdro wot -
ne, trans port na te re nie Ho lan -
dii, opie kę pol skie go ko or dy na -
to ra, wy pła ty w sys te mie ty go -
dnio wym, moż li wość dłu go ter -
mi no wej współ pra cy, staw kę 9
eu ro net to/h, 40-50h pra cy w
ty go dniu. Cha rak ter pra cy: pra -
ca tym cza so wa od lip ca 2017.
Oso by za in te re so wa ne pro si my
o prze sła nie CV z do pi skiem
OPO NY na ad res: in fo@tpm -
work.com (Cer ty fi kat nr
2318/1b). W tre ści CV pro si my
o wpi sa nie zgo dy na prze twa rza -
nie da nych oso bo wych: Wy ra -
żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych dla
po trzeb nie zbęd nych dla re ali za -
cji pro ce su re kru ta cji, zgod nie z
usta wa z dnia 29 sierp nia 1997
ro ku o ochro nie da nych oso bo -
wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Po ów cze snym uzgod nie niu
WA RUN KIEM KO NIECZ NYM jest
do tar cie biu ra w Hel mond w ce -
lu pod pi sa nia sto sow nych do ku -
men tów (Cer ty fi kat nr
2318/1b). Za strze ga my so bie
pra wo roz mo wy z wy bra ny mi
kan dy da ta mi. www.tpm -
work.com/.

PRACA
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Trans port – ofe ru ję: Ta xi
Ho lan dia, Niem cy, Bel gia. Tel.
+31687323783. Szu ka cie pań -
stwo trans por tu na te re nie Ho -
lan dii, Nie miec, Bel gii? Do brze
tra fi li ście. Ofe ru je bez piecz ny
trans port z ad re su pod ad res w
roz sąd nej ce nie. Prze wóz mak -
sy mal nie dla 4 osób kom for to -
wym sa mo cho dem w mi łej at -
mos fe rze. Pro wa dzę ob słu gę
lot nisk Ein dho ven, We eze, Do rt -
mud. Ofe ru je do jaz dy do urzę -
dów, le ka rzy, na dys ko te ki -Lu -
na, Shuf fle,Gel dern i in ne. Usłu -
ga tak że do ty czy za ku pów (rów -
nież w go dzi nach noc nych i
week en dy), tak że po moc w ma -
łych prze pro wadz kach, oraz
wszel kie in ne we dług po trze by
klien ta. Ce ny do ne go cja cji, dla
sta łych klien tów du że ra ba ty.
Lo ka li za cja Cu ijk ko ło Nij me -
gen. Po staw na spraw dzo nych,
za osz czę dzisz pie nią dze i ner wy.
Po zdra wiam. Te le fon: Dzwoń
każ de go dnia o każ dej po rze
+31687323783.

Trans port – ofe ru ję: BU SY
POL SKA - HO LAN DIA BEZ PRZE -
SIA DEK TA NIO SZYB KO BEZ -
PIECZ NIE +48 601 380  539.
PRZE JAZ DY BEZ PRZE SIA DEK.
DO HO LAN DII - PO NIE DZIA ŁEK I
CZWAR TEK. DO POL SKI - WTO -
REK I PIĄ TEK. CON NECT - LI CEN -
CJO NO WA NE PRZE WO ZY BU -
SEM POL SKA – HO LAN DIA. Tel.
+48 601380539, www.prze wo -
zy con nect.pl. Ofe ru je my prze -
wo zy kom for to wy mi bu sa mi 9
oso bo wy mi na tra sie Pol ska -
Ho lan dia. Nie wąt pli wą za le tą
po dró ży jest sto sun ko wo krót ki
czas prze jaz du, OD BIÓR i DO -
WÓZ pa sa że rów pod wska za ny

ad res od DRZWI do DRZWI. Tra -
sy prze jaz du pla no wa ne tak,
aby mak sy mal nie skró cić czas
po dró ży. Dla sta łych klien tów i
grup zor ga ni zo wa nych ko rzyst -
ne ra ba ty! www.prze wo zy con -
nect.pl, tel. +48 601 380 539.

Le ka rze: Pol ski fi zjo te ra peu -
ta. Obo la ła(y), prze mę czo na(y),
bez sił, w stre sie itp.??? Ja wiem
jak te mu za ra dzić. Mam wie lo -
let nie do świad cze nie w re ha bi li -
ta cji, ma sa żu, re kon wa le scen cji
po wy pad ko wej. Wię cej in fo. 0-
626-621-486.

Trans port – ofe ru ję: Kom -
for to wo z Ad re su pod Ad res do
Nie miec i Ho lan dii – Lanc Car.
PL +48 514 436 222 NL +31
620 999 731, www.lanc car.eu.
Je że li ce nisz so bie kom fort i wy -
go dę wy bierz Lanc Car. Po sia da -
my sa mo cho dy Re nault Ma ster
z za bu do wą VIP: kom for to we
sie dze nia z du żą ilo ścią miej -
sca, do dat ko we ogrze wa nie, kli -
ma ty za cja, dvd, wi -fi na te re nie
Pol ski. Świad czy my usłu gi w za -
kre sie prze wo zu osób z po łu -
dnio wej Pol ski przez środ ko we
Niem cy do Ho lan dii i Bel gii,
prze wo zi my lu dzi z ad re su pod
ad res, or ga ni zu je my wy jaz dy
week en do we do do wol ne go
mia sta w Eu ro pie, moż li wość
wy na ję cie sa mo cho du z kie row -
cą lub bez. Je śli masz ja kieś py -
ta nia za dzwoń lub na pisz. 

Me ble – ku pię/sprze dam:
Me bli ne NL - Naj tań sze me ble w

Ho lan dii. Sklep in ter ne to wy
www.me bli ne.nl. Ofe ru je my
Pań stwu bar dzo sze ro ki asor ty -
ment me bli wy so kiej kla sy, któ -
re cha rak te ry zu ją się no wo cze -
sną li nią wzor ni czą i do sko na łą
ja ko ścią wy ko na nia. Za pew nia -
my: Sze ro ką ga mę pro duk tów,
me ble do sko na łej ja ko ści w sze -
ro kiej pa le cie ko lo ry stycz nej
oraz wzor ni czej. 100 pro cent
bez pie czeń stwa trans por tu. do -
sta wa wła snym ta bo rem na te -
re nie Pol ski, a tak że w ra mach
in dy wi du al nych za mó wień za -
gra nicz nych. Kom plek so wą ob -
słu gę po sprze da ży, po moc w
mon ta żu me bli, od po wiedź na
każ de py ta nie tech nicz ne oraz
py ta nia do ty czą ce pie lę gna cji
me bli. No we me ble z peł ną
gwa ran cją, fa brycz nie no we pro -
duk ty, ob ję te dwu let nią gwa ran -
cją. Przy stęp ne ce ny za naj wyż -
szą ja kość. Sze ro ka ofer ta me -
bli w naj lep szych ce nach. W ra -
zie py tań za pra sza my do kon -
tak tu ma ilo we go bądź te le fo -
nicz ne go: Tel. kom. +48 733
760  700, Tel. kom. +48 733
780  700, E -ma il: biu ro@me bli -
ne.nl, Pon. - Pt.: 8:00 - 17:00,
Sob.: 8:00 - 12:00. ZA PRA SZA -
MY DO ZA KU PU!!!

Trans port – ofe ru ję: !!! U W
A G A !!! Bu sy do Ho lan dii / Bu -
sy do Nie miec / Bu sy do Pol ski
z Wi Fi i DVD już od 65 EU RO !!!
Prze wóz osób Pol ska - Niem cy –
Ho lan dia. Prze jazd kom for to -
wym bu sem już od 65 EUR*
(280 ZŁ*) Co dzien ne wy jaz dy w
obie stro ny!!! Bu sy z Wi Fi na ca -
łej tra sie oraz z DVD, lub z ta ble -
ta mi! 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,
Wi Fi, oraz mo ni to ry LCD, lub ta -
ble ty! wy jaz dy z wo je wódz twa:
ma ło pol skie go, ślą skie go, opol -
skie go, dol no ślą skie go, lu bu -
skie go. Na sza flo ta skła da się z
no wych bu sów po sia da ją cych
kli ma ty za cję 3-stre fo wą oraz
do dat ko we ogrze wa nie na tył.
Bu sy LU XA DA z gru py Ma ster
wy po sa żo ne są w du ży te le wi -
zor, a wnę trze wy koń czo ne jest
na styl ki na do mo we go!!! W po -
jaz dach ty pu Traf fic/Vi va ro i
Trans it Cu stom do dys po zy cji
ma ją Pań stwo ta ble ty, lub za -
głów ki mul ti me dial ne (mo ni to ry
LCD), po zwa la ją ce oglą dać fil -
my pod czas prze jaz du. Koszt
prze jaz du kom for to wym bu sem
od 65 EUR* (280 ZŁ*) *Ce na
uza leż nio na od tra sy. Kon takt:
www.LU XA DA.pl, Tel.: +48 888
999  143, e -ma il: lu xa da@lu xa -
da.pl.

Usłu gi – in ne: Kon sul ta cje z
psy cho lo giem przez Sky pe. Kon -
sul ta cje z psy cho lo giem przez
Sky pe! Wy cho dząc na prze ciw
po trze bom na szych Klien tów, a
szcze gól nie tych osób, któ re ze
wzglę du np. na od le głość miej -
sca za miesz ka nia nie mo gą
przy jeż dżać do sie dzi by Cen -
trum Roz wo ju Oso bi ste go w
Bia łym sto ku, uru cho mia my
kon sul ta cje psy cho lo ga przez
Sky pe. Umoż li wia ją one uzy ska -
nie wspar cia w sy tu acjach trud -

nych, kon flik to wych, kry zy so -
wych w mo men cie, w któ rym
po moc jest naj bar dziej po trzeb -
na, gdy emo cje są sil ne, a sy tu -
acje i oko licz no ści zda rzeń cza -
sem tak skom pli ko wa ne, że
trud no sa mo dziel nie szu kać roz -
wią zań. Kon sul ta cje przez Sky -
pe od by wać się bę dą na ta kich
sa mych za sa dach co pra ca bez -
po śred nia w Cen trum Roz wo ju
Osos bi ste go – obo wią zy wać bę -
dą do bro wol ność i dys kre cja.
Po moc psy cho lo gicz na on -li ne
w tym kon sul ta cje i psy cho te ra -
pia przez przez Sky pea jest do -
brym spo so bem uzy ska nia po -
mo cy, przy jed no cze snej gwa -
ran cji za cho wa nia po uf no ści.
Ofer ta skie ro wa na jest szcze gól -
nie do Po la ków miesz ka ją cych
za gra ni cą i nie ma ją cych bez -
po śred nie go do stę pu do pol sko -
ję zycz ne go psy cho lo ga, do osób
miesz ka ją cych z da la od ośrod -
ków pro fe sjo nal nej po mo cy psy -
cho lo gicz nej lub osób, któ re nie
ma ją moż li wo ści po zo sta wie nia
dzie ci pod czy jąś opie ką. Płat -
ność od by wa się prze le wem na
kon to, w for mie przed pła ty.
Koszt jed nej se sji 100 PLN.
www.Cen trum Ro zwo ju Oso bi -
ste go.com.pl.

Trans port – ofe ru ję: **TA -
XI** - Den Ha ag , Rot ter dam,
We stland i oko li ce! **TA XI** -
Den Ha ag , Rot ter dam, We -
stland i oko li ce!
TEL.0653749826. Wi tam ser -
decz nie. Ofe ru je trans port oso -
bo wy, kom for to wym au tem
PEU GE OT 508 , na te re nie Den
Ha ag, Rot ter dam, We stland i
oko li ce. Z lot ni ska i na lot ni sko
w Shi pho lu ,Ein dho ven itp. Im -

pre zy, dys ko te ki, do mów ki.
Za ku py na te le fon !!!!!! Ma łe
prze pro wadz ki. Dla sta łych
klien tów ra ba ty. Do stęp ny w
week en dy /pra wie/ 24h. Za -
pra szam.

Trans port – ofe ru ję: CO -
DZIEN NIE PRZE WÓZ OSÓB -
POL SKA - HO LAN DIA BEL GIA
NIEM CY. MIĘ DZY NA RO DO -
WY PRZE WÓZ OSÓB Z FIR -
MĄ PO EU RO PIE.PL. Wy jeż -
dża my co dzien nie z POL SKI,
NIE MIEC, BEL GII, HO LAN DII.
Ob słu gu je my wo je wódz twa:
pod kar pac kie, świę to krzy -
skie, ma ło pol skie, ślą skie,
opol skie, dol no ślą skie. Kur -
sy mię dzy na ro do we re ali zu -
je my bu sa mi 9-oso bo wy mi o
wy so kim stan dar dzie. Wy ko -
nu je my prze wo zy osób w
sys te mie "do or to do or", ze
wska za ne go ad re su po cząt -
ko we go pod wska za ny ad res
koń co wy. Ofe ru je my Pań -
stwu KON KU REN CYJ NE CE -
NY oraz wie le ZNI ŻEK: 6-ty
prze jazd za 50 pro cent ce ny
lub 10-ty tyl ko za 1 zł, 5 pro -

cent ra ba tu za płat ność z gó ry,
zniż ki dla grup (już od 2 osób),
re zer wa cja w dwie stro ny -10
eu ro. Wię cej na na szej stro nie
www.po eu ro pie.pl. Kon takt  PL
+ 48 666 66 10 20, NL + 31
687 75 06 02 (ly ca mo bi le), GG
49870095, ma il: biu ro@po eu -
ro pie.pl, www.po eu ro pie.pl, JAK
RE ZER WO WAĆ? Wy bierz jed ną
z moż li wo ści: 1. Wy peł nij for mu -
larz: http://po eu ro -
pie.com.pl/kon takt.php. 2. Wy -
ślij SMS z re zer wa cją na nu mer
+48 66666 10 20 lub +31 687
750 602. W tre ści wia do mo ści
wpisz: da tę wy jaz du, ad res po -
cząt ko wy – gdzie ma my po Cie -
bie przy je chać, ad res koń co wy
– gdzie ma my Cię za wieźć, imię
i na zwi sko pa sa że ra, do dat ko -
we in for ma cje np. nu mer te le fo -
nu, da tę po wro tu itp. 3. Za -
dzwoń do nas. Re zer wa cja jest
waż na po po twier dze niu przez
nas. 

Praw ni cy: Pro blem z wla sci -
cie lem miesz ka nia/ lo ka to rem
? Za pra szam na bez plat na po -
ra de praw na. Wy naj mu jesz
miesz ka nie dla sie bie , bądź wy -
naj mu jesz miesz ka nie ko -
muś?? Spra wy zwią za ne z nie -
ru cho mo ścia mi czę sto po ja wią
się w ży ciu każ de go z nas. Pro -
ce du ra praw na mo że oka zać
się zbyt skom pli ko wa na by śmy
po ra dzi li so bie z nią sa mi. Ten
dłu gi i za wi ły pro ces praw ny wy -
stę pu ją cy w czyn no ściach zwią -
za nych z nie ru cho mo ścia mi wy -
ma ga bar dzo do brej zna jo mo ści
prze pi sów pra wa nie ru cho mo -
ści. Kan ce la ria Ad wo kac ka Ar -
slan & Ar slan ma zna ko mi te do -
świad cze nie w tej dzie dzi nie.
Wspie ra my na jem ców i po tra fi -
my im do ra dzić prak tycz nie i
szcze gó ło wo. Słu ży my tak że
wspar ciem, gdy do cho dzi do
nie ocze ki wa ne go spo ru, na
przy kład przy pro ce du rach wy -
po wie dze nia umo wy naj mu lub
eks mi sji. *Po ma ga my mię dzy
in ny mi przy: Pro ce du rach mię -
dzy wy naj mu ją cym a na jem cą,
Wy po wie dze niu umo wy naj mu,
Przy go to wy wa niu umo wy naj -
mu, Pro ble mach win dy ka cyj -
nych, Do radz twie i pro ce du rach
do ty czą cych zmian umo wy naj -
mu, In ter pre ta cji i za sto so wa niu
umów naj mu, Pro ble mach
uciąż li wo ści na jem ców, Spo -
rach do ty czą cych bor gu, bądź
kosz tów ma kler skich. Kan ce la -
ria ad wo kac ka, Ar slan&Ar slan
Ad vo ca ten, Pa let ple in 80, 2526
GZ Den Ha ag. T:070 4 500 300,
Kom: 06-14 803  099, e -ma il:
praw nik@ar slan.nl.

Na uka: Kurs j.ho len der skie -
go. STICH TING NO STRI MUN DI
(Fun da cja Nasz Świat) w Wad -

9Nasza Holandia
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di nxve en już od lat or ga ni zu je
kur sy ję zy ka ni der landz kie go
na po zio mach od A0 do B2. Za -
ję cia od by wa ją się w so bo tę
wie czo rem i przez ca łą nie dzie -
lę, w ma łych 6 - 10 oso bo wych
gru pach. Nie je stes pew ny na
ja kim po zio mie jest Twój ni der -
landz ki? Nasz spe cjal ny test
po mo że To bie (i nam) to usta -
lic. Aby na kur sie osią gnąć po -
ziom A1, trze ba za li czyć 2 mo -
du ły, każ dy po 16 go dzin ze ga -
ro wych. Spo ty ka my się raz w
ty go dniu na 2 go dzi ny. Aby na
kur sie osią gnąć po ziom A2,
trze ba za li czyć 2 dal sze mo du -
ły, po 16 go dzin ze ga ro wych
każ dy. Spo ty ka my się raz w ty -
go dniu na 2 go dzi ny. Mo du ły
A1 i A2 koń czą się eg za mi nem
i roz da niem cer ty fi ka tów tym
kur san tom, któ rzy eg za min
zda li. W przy pad ku kur sów na
po zio mie B1 i B2, oprócz eg za -
mi nu pi sem ne go, mo du ły koń -
czą się do dat ko wym eg za mi -
nem ust nym. Ce na jed ne go
mo du łu wy no si 200 eu ro, nie -
za leż nie od po zio mu. War to za -
py tać pra co daw cę, czy ze -
chciał by za in we sto wać w Twój
kurs. Lek cje pro wa dzi na uczy -
ciel ka z wy kształ ce niem wyż -
szym lin gwi stycz nym i miesz -

ka ją ca w Ho lan dii już 40 lat.
Fak tu ry wy da wa ne są na ostat -
nich za ję ciach da ne go mo du łu.
Ka wa, her ba ta, cia stecz ka i
par king – GRA TI SO WE. Je steś
za in te re so wa ny na uką w na -
szej szko le? Za dzwoń lub wy ślij
wia do mość na nu mer
0628742810. Al bo na pisz do
nas ma ila: in fo@no stri mun -
di.nl, Ser decz nie za pra sza my! 

Trans port – ofe ru ję: Trans -
port z Ho lan dii do Pol ski?
Dzwoń: 660-322-166. Bu sy z
2017 ro ku za pew nią Ci bez -
piecz ny i szyb ki prze jazd. Wy jeż -
dżasz do Ho lan dii? Masz pil ny
wy jazd do Bel gii? Mu sisz być za -
raz w Niem czech al bo we Fran -
cji? Za pisz ten nu mer i dzwoń
te raz. Z Pol ski: 660-322-166, z
za gra ni cy: 0048-660-322-166.
Al bo wy ślij SMS – od dzwo ni my.
Na sze sa mo cho dy wo żą ta nio,
kom for to wo i na miej sce. Re -
nault Tra fic z ro ku 2017, naj -
moc niej szy sil nik, no we opo ny
Mi che lin, dwu stre fo wa kli ma ty -
za cja, ła do war ka do smart fo -
nu/ta ble tu dla każ de go, pod ło -
kiet nik przy każ dym sie dze niu,
sie dzi ska dla dzie ci. Na miej sce
wo zi do świad czo ny i ugo do wy
kie row ca. Na sza tra sa i ter mi ny:

Ho lan dia – Pol ska: w pią tek i
po nie dzia łek oko ło go dzi ny
18.00. Pol ska – Ho lan dia: we
czwar tek i nie dzie lę oko ło go dzi -
ny 6.00. Tra sa do Ho lan dii trwa
oko ło 12 go dzin. Za czy na my w
To ru niu, a od bie rze my Cię z do -
wol ne go miej sca w pół noc no -
-za chod niej Pol sce. Re we la cyj -
na ce na: 60 Eu ro! Cze mu war to
je chać z na mi do Ho lan dii? 1.
Je dzie my z miej sca, któ re wska -
żesz, pro sto do ce lu. 2. Masz
wie le wła sne go miej sca w 9-
oso bo wym bu sie o naj wyż szym
stan dar dzie. 3. Je dziesz bez -
piecz nie, bo do świad czo ny kie -
row ca do Re nault Tra fi ca z
2017 ro ku za ło żył naj lep sze
opo ny, Mi che lin. 4. Za wie zie my
Two je ba ga że i pacz ki. 5. Gwa -
ran tu je my ła do war ki do ko mó -
rek, dwu stre fo wą kli ma ty za cję,
przy ciem nia ne szy by i pod ło -
kiet ni ki osob ne dla każ de go. 6.
Je śli je dziesz w gru pie i za py tasz
o ra bat, to na pew no do sta -
niesz. 7. Wy sta wia my pa ra gon
lub FV – je dziesz le gal nie, a po
roz li cze niu po dat ku mo żesz
oszczę dzić 23 pro cent! Wię cej
na www.Szo fer.biz.

Na uka: Je zyk ho len der ski
AM STER DAM. Na uczy ciel ka je -

zy kow pol skie go i ho len der skie -
go z kil ku na sto let nim do swiad -
cze niem udzie la pry wat nych
lek cji ho len der skie go in dy wi du -
al nie i w ma lych gru pach (w
Am ster da mie, bli sko cen trum)
na wszyst kich po zio mach, row -
niez w ra mach przy go to wan do
eg za mi now NT2. Szcze go lo we
in for ma cje pod nu me rem
0655775148.

Praw ni cy: Kan ce la ria praw -
na Ci cek - PRA WO RO DZIN NE -
dar mo wa po ra da praw na.
Świad czy my po moc praw ną w
za kre sie pra wa ro dzin ne go.
Wie my jak de li kat nym te ma -
tem są spra wy ro dzin ne, dla te -
go w na szej kan ce la rii mo gą li -
czyć Pań stwo na wspar cie, zro -
zu mie nie i opie kę od pierw sze
spo tka nia do za koń cze nia po -
stę po wa nia. Spe cja li zu je my się
w: re pre zen ta cji pro ce so wej w
spra wach o roz wód, se pa ra cję,
w spra wach o roz dziel no ści ma -
jąt ko wej, do cho dze niu i eg ze -
kwo wa nia ali men tów, w spra -
wach do ty czą cych wła dzy ro dzi -
ciel skiej oraz usta le nie je go
miej sca po by tu. Zle ca jąc Kan -
ce la rii swo ją spra wę ma ja Pań -
stwo pew ność, że Ad wo kat, któ -
re mu udzie la cie peł no moc nic -

twa rze czy wi ście jest tym, z któ -
rym bę dą mie li Pań stwo sta ły
kon takt w to ku ca łe go po stę po -
wa nia w spra wach ro dzin nych.
Skon tak tuj sie z na mi: Ci cek Ad -
vo ca tu ur, Ho ef ka de 1414,
2525HN Den Ha ag. ma il:kan ce -
la ria@ci ce ka dvo ca tu ur.nl, te le -
fon:0684420426, www.ci ce ka -
dvo ca tu ur.nl.

Trans port – ofe ru ję: Wol ne
miej sca do POL SKI NAJ TA NIEJ.
Pod kar pac kie, Wiel ko pol skie,
Dol no ślą skie, Lu bu skie, Świę -
to krzy skie, Łódz kie, Ma ło pol -
skie, Ślą skie, Opol skie. POL -
SKA 0048-516496652 HO -
LAN DIA 0031-68488678. 5ty
prze jazd GRA TIS, ate sto wa ne
fo te le, no we sa mo cho dy, wi fi,
kli ma ty za cja, naj lep si kie row cy
z wie lo let nim do świad cze niem,
czę sto po dwój ne ob sa dy, szyb -
kie mi kro bu sy bu sy oraz du że
bu sy z DVD, ubez pie cze nie pod -
czas po dróż, naj krót szy czas
prze jaz du, uprzej mi, pro fe sjo -
nal ni kie row cy. ZA MA WIA JĄC
PRZE JAZD NA LE ŻY PO DAĆ:
IMIĘ, NA ZWI SKO, DA TĘ PLA NO -
WA NE GO WY JAZ DU, NU MER
TE LE FO NU ORAZ DO KŁAD NY
Łódz kie, Wiel ko pol skie, Dol no -
ślą skie, Lu bu skie, Świę to krzy -

skie, Pod kar pac kie. POL SKA
0048-516496652 HO LAN DIA
0031-684886783, www.vip -
-trans.pl.

Trans port – ofe ru ję: IN -
TER -TO UR BU SY DO NIE MIEC I
HO LAN DII. Prze wóz osób Pol -
ska - Niem cy – Ho lan dia. Ob -
słu gu je my wo je wódz twa:
OPOL SKIE, DOL NO ŚLĄ SKIE,
ŚLĄ SKIE. Ce ny prze jaz du: Pol -
ska - Ho lan dia: od 250 zł. Ho -
lan dia - Pol ska: od 60 eu ro. Fir -
ma In ter - to ur ofe ru je Pań stwu:
in dy wi du al ne prze wo zy do Nie -
miec i Ho lan dii, trans port zor -
ga ni zo wa nych grup z do wol -
nych miejsc oraz w do wol nych
ter mi nach, trans port z miej sca
za miesz ka nia bez po śred nio
pod wska za ny ad res, atrak cyj -
ne ce ny, zniż ki dla dzie ci do 15
lat, spo koj ną i kom for to wą po -
dróż. Na sza fir ma dys po nu je
no wo cze sną flo tą oko ło 75 po -
jaz dów, któ ra na bie żą co jest
mo der ni zo wa na. Wszyst kie na -
sze sa mo cho dy znaj du ją się w
nie na gan nym sta nie tech nicz -
nym. Chcesz do trzeć szyb ko i
bez piecz nie? Nie szu kaj wię cej.
Kon takt: www.in ter -to ur.eu, Tel:
+48 602 782 271, Tel: +48 77
484 40 11.

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama
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Pol skie me dia spo łecz no ścio -
we peł ne są fał szy wych toż sa -
mo ści – na wet co trze ci wpis
na pol skim Twit te rze wy sy ła ją
bo ty – wy ni ka z ra por tu nt.
pro pa gan dy w pol skim in ter -
ne cie, opu bli ko wa ne go przez
Oxford In ter net In sti tu te. 

Au to rem ra por tu „Com pu ta -
tio nal pro pa gan da in Po land:
Fal se Am pli fiers and the Di gi tal
Pu blic Sphe re” jest Ro bert Gor -
wa, ab sol went Oxford In ter net
In sti tu te (OII) na Uni ver si ty of
Oxford, któ ry spraw dzał, jak
w Pol sce wy glą da ją zja wi ska ob -
ser wo wa ne wcze śniej np. pod -
czas kam pa nii pre zy denc kiej
w USA.

Na uko wiec za uwa ża, że w na -
szym kra ju Fa ce bo ok stał się
głów nym źró dłem in for ma cji
w stop niu jesz cze więk szym, niż
w USA – przy naj mniej gdy cho -
dzi o mło dych od bior ców. Ko rzy -
sta z nie go aż 22,6 mln spo -
śród 30,4 mi lio na użyt kow ni ków
In ter ne tu (du żo mniej szy za sięg
ma Twit ter z ok. 4 mln użyt kow -
ni ków). Wy jąt ko we śro do wi sko
do ba dań two rzą też skom pli ko -
wa na hi sto ria i kli mat po li tycz ny.

We dług Gor wy wy ni ki prze pro -
wa dzo nych w ro ku 2015 wy bo -
rów su ge ru ją, że PiS le piej od PO
po tra fił wy ko rzy stać In ter net
do mo bi li za cji i swo ich zwo len ni -
ków i kon tro li me dial nej nar ra cji
– zwłasz cza skie ro wa nej do mło -
dzie ży – choć to „mło dym, wy -
kształ co nym, z du żych miast”
wy bor com PO przy pi sy wa no lep -
sze oby cie z In ter ne tem.

We dług cy to wa nych w ra por -
cie eks per tów na in for ma tycz -
ną pro pa gan dę skła da ją się
trzy głów ne ele men ty: po li tycz -
ne bo ty uda ją ce praw dzi wych
użyt kow ni ków (by roz po -
wszech niać spam i szko dli we
lin ki), zor ga ni zo wa ny trol ling
(w tym kam pa nie nie na wi ści
i prze śla do wań) oraz roz sie wa -
nie „fa ke news”.

W swo ich ba da niach Gor wa
oparł się na wy wia dach z eks -
per ta mi, ma na ge ra mi kam pa nii
po li tycz nych, dzien ni ka rza mi,
ak ty wi sta mi, pra cow ni ka mi firm
mar ke tin go wych dzia ła ją cych
w me diach spo łecz no ścio wych
i przed sta wi cie la mi grup oby wa -
te li. Ba dał tak że pod wzglę dem
ilo ścio wym zja wi ska do ty czą ce
dys ku sji po li tycz nych na pol skim
Twit te rze.

We dług nie go wy po wie dzi ba -
da nych po zwa la ją są dzić, że
w Pol sce po wstał ist ny prze mysł
zaj mu ją cy się two rze niem fał -
szy wych toż sa mo ści na Fa ce bo -
oku, Twit te rze i w in nych me -
diach spo łecz no ścio wych. Me dia
te moż na wy ko rzy sty wać w ce -
lach ko mer cyj nych i po li tycz -
nych.

Po lem bi twy są por ta le in ter -
ne to we, zwłasz cza dwa naj waż -
niej sze: Onet i Wir tu al na Pol ska
– wska zu je na uko wiec. Na tych -
miast po opu bli ko wa niu wia do -
mo ści na do wol ny te mat po ja -
wia ją się ko men ta rze po li tycz ne.
(Dla te go wie le stron in ter ne to -
wych, np. Ga ze ty Wy bor czej, sta -
ra się utrud nić użyt kow ni kom ta -
kie dys ku sje). Jak za uwa ża Gor -
wa, roz po wszech nio ny jest po -

gląd, ja ko by par tie po li tycz ne
opła ca ły nie któ rych ko men tu ją -
cych, a du ża część trol lo wa nia
mia ła cha rak ter zor ga ni zo wa ny.

„Cie ka wym i nie po ko ją cym”
zja wi skiem – zda niem eks per ta
– są in te rak cje trol lin gu i in ter ne -
to wych al go ryt mów. Nie na wist -
ne wpi sy, któ re zo sta ły usu nię te
przez mo de ra to rów, są jed nak
za uwa ża ne przez in dek su ją ce
al go ryt my i po zo sta wia ją w in ter -
ne cie ślad. Je śli wie le wpi sów
su ge ru je, że „Ko wal ski jest ge -
jem” – to mi mo usu nię cia sa -
mych wpi sów nt. Ko wal skie go
Go ogle wciąż wy świe tla to na -
zwi sko w okre ślo nym kon tek -
ście.

Przy ta cza nym w ra por cie przy -
kła dem „fa ke news” jest wia do -
mość o rze ko mej grze kom pu te -
ro wej „Nie bie ski wie lo ryb”, ma -
ją cej skła niać mło dzież do sa -
mo bój stwa. Po ja wił się on
na jed nej z ro syj skich stron in for -
ma cyj nych i zo stał roz po wszech -
nio ny przez bry tyj ską ga ze tę
„The Sun”. Na in for ma cję za re -
ago wa ło na wet pol skie Mi ni ster -
stwo Edu ka cji, roz sy ła jąc
do szkół ostrze że nie.

Na pol ską po li ty kę on li ne wy -
raź ny wpływ ma też dzia łal ność
Ro sji, zwią za na z kon flik tem
ukra iń skim – za uwa ża au tor ra -
por tu. Ro bert Gor wa po wo łu je
się na ra port Cen trum Sto sun -
ków Mię dzy na ro do wych, któ re
– ja ko przy kład ta kiej dzia łal no -
ści – po da je fał szy we in for ma cje
pu bli ko wa ne pod czas szczy tu
NA TO w War sza wie (w 2016 r).
W od po wie dzi na ta kie za rzu ty
ro syj ski Sput nik Pol ska opu bli -

ko wał iro nicz ny tekst „Jak roz po -
znać ro syj skie go trol la”.

Dys ku sje do ty czą ce Ro sji koń -
czą się w in ter ne cie za le wem ko -
men ta rzy i ob ra ża niem lub nę -
ka niem ko men ta to rów. Ci, któ -
rzy po da ją praw dzi we da ne oso -
bo we, by wa ją za stra sza ni, jak
np. pe wien kry tycz ny wo bec Ro -
sji dzien ni karz, któ ry do sta wał
pry wat ne wia do mo ści gro żą ce
je go żo nie i dzie ciom – czy ta my
w ra por cie. Co raz trud niej też od -
róż nić fał szy we kon ta od praw -
dzi wych, gdyż te pierw sze sta ją
się co raz bar dziej wy ra fi no wa ne,
a wy zwi sko „ru ski troll” na le ży

do bar dzo po pu lar nych w In ter -
ne cie.

Gor wa do tarł też do po li tycz -
ne go kon sul tan ta i mar ke te ra
pra cu ją ce go dla du żej fir my zaj -
mu ją cej się wy ko rzy sta niem fał -
szy wych toż sa mo ści na pol skich
plat for mach spo łecz no ścio -
wych. W cią gu ostat nich 10 lat
Fir ma (jak umow nie na zy wa ją
au tor ra por tu) stwo rzy ła po -
nad 40 ty się cy uni ka to wych toż -
sa mo ści – każ dą z wie lo ma kon -
ta mi na róż nych plat for mach
spo łecz no ścio wych i por ta lach,
uni ka to wym ad re sem IP, a na -
wet toż sa mo ścią. Zdję cia pro fi lo -

we wy szu ku je się w In ter ne cie
i mo dy fi ku je, aby nie roz po zna -
wa ły ich po szu ku ją ce pier wo -
wzo ru wy szu ki war ki. Tak uzy ska -
ne set ki ty się cy fał szy wych kont
wy ko rzy sty wa ne są do ce lów po -
li tycz nych i ko mer cyj nych (np.
przez fir my far ma ceu tycz ne, któ -
re chcą sko rzy stać z „szep ta ne -
go” mar ke tin gu).

Każ dy pra cow nik Fir my za rzą -
dza na wet 15 róż ny mi toż sa mo -
ścia mi – ma ją one wła sny styl
pi sa nia, za in te re so wa nia i oso -
bo wość. 

Raport: polski internet to pole
bitwy politycznych botów

FOT. FREEIMAGES. COM / SHAMSEER SUREASH KUMAR

FOT. FREEIMAGES. COM / PAKIZE ÖZTÜRK FOT. FREEIMAGES. COM / WES SCHIP
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Raport: polski internet to pole bitwy politycznych botów
Ma ni pu la cje VPN po zwa la ją

uda wać, że cho dzi o praw dzi we
oso by, prze miesz cza ją ce się
po mie ście. Fał szy wi in ter nau ci
nie ko piu ją wza jem nie swo ich
wy po wie dzi. „Wszyst ko to spra -
wia, że od róż nie nie ich praw dzi -
wych kont od fał szy wych jest
prak tycz nie nie moż li we” – oce -
nia na uko wiec.

Wpły wa nie na opi nię pu blicz -
ną nie od by wa się bez po śred nio
– dzia łal ność bo tów skie ro wa -
na jest ra czej do li de rów opi nii:

po li ty ków, dzien ni ka rzy, blo ge -
rów. Zga dza jąc się z ni mi i sta jąc
fol lo wer sa mi, bo ty po dej mu ją
sub tel ne dzia ła nia, ma ją ce do -
pro wa dzić do za ło żo ne go ce lu.

We dług in for ma to ra Gor wy
cał ko wi cie au to ma tycz ne bo ty
wy ko rzy sty wa ne są tyl ko w trzech
przy pad kach: do spa mo wa nia,
sze rze nia nie na wi ści oraz dys kre -
dy to wa nia opo nen tów, któ rzy
otrzy mu ją tak nie udol ne po par -
cie ewi dent nych bo tów, że znie -
chę ca to praw dzi wych zwo len ni -
ków. Je den z przed sta wi cie li Fa -
ce bo oka przy znał, że bar dziej niż

bo tów, oba wia się „ręcz nie” ste ro -
wa nych i two rzo nych fał szy wych
kont (tyl ko w związ ku z kam pa -
nią pre zy denc ką we Fran cji Fa ce -
bo ok usu nął 30 tys. fał szy wych
kont!).

Aby zba dać ilo ścio wo wpływ
pro pa gan dy na pol skie go Twit te -
ra, Gor wa prze ana li zo wał wie lo -
let nią ak tyw ność na 50 waż nych
pod wzglę dem po li tycz nym kon -
tach – w tym na kon tach wszyst -
kich naj waż niej szych w Pol sce
par tii.

Wy ko rzy stu jąc mię dzy in ny mi
ha sh ta gi: #sejm, #smo lensk

i #abor cja do trzy ty go dnio wej
ob ser wa cji dys ku sji po li tycz nych
na 30 wy ty po wa nych kon tach
(co prze kła da ło się w su mie
na 50 tys. twe etów) au tor ba da -
nia wy ka zał, że bar dzo nie wiel ka
licz ba kont od po wia da za nie -
pro por cjo nal nie du żą część ak -
tyw no ści w dys ku sjach po li tycz -
nych do ty czą cych tych ha sh ta -
gów. Licz ba pra wi co wych kont,
któ re mia ły ce chy ty po we dla bo -
tów, oka za ła się przy tym dwu -
krot nie więk sza, niż le wi co wych,
a garst ka naj ak tyw niej szych
pra wi co wych kont by ła od po wie -
dzial na za 20 proc. cał ko wi tej
ak tyw no ści po li tycz nej na Twit te -
rze – usta lił Gor wa. Ogó łem

ok. 33 proc. ak tyw no ści moż -
na by ło przy pi sać bo tom – to
pra wie ty le, co udział bo tów
w kam pa nii pre zy denc kiej Do -
nal da Trum pa – a wię cej, niż
w przy pad ku kam pa nii wy bor -
czych we Fran cji, Niem czech czy
Wiel kiej Bry ta nii.

W ostat nich mie sią cach po ja -
wi ło się też wie le bo tów le wi co -
wych.

Jak pi sze w pod su mo wa niu
au tor, pro blem in ter ne to wej pro -
pa gan dy jest trud ny do zba da -
nia, do ty czą ce jej py ta nia sta ją
się co raz bar dziej ak tu al ne.
„Wkra cza my w zło ty wiek pro pa -
gan dy, dez in for ma cji i ma ni pu la -
cji me dial nej” – oce nia.

Ra port po wstał w ra mach pro -
jek tu „Com pu ta tio nal Pro pa gan -
da Re se arch Pro ject”. Za an ga żo -
wa ni na ukow cy ba da ją wy ko rzy -
sta nie me diów spo łecz no ścio -
wych do ma ni pu lo wa nia opi nią
spo łecz ną w la tach 2015-2017
w kil ku kra jach: Bra zy lii, Ka na -
dzie, Niem czech, Pol sce, Taj wa -
nie, Ukra inie, Ro sji i USA. Treść
pu bli ka cji znaj du je się na stro nie:

http://com prop.oii.ox.ac.uk/wp -
- c o n  t e n t / u p l o  a d s / s i  -
tes/89/2017/06/Com prop -Po -
land.pdf

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL
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Kuch nia z pierw szych pol -
skich ksią żek ku char skich
przy po mi na ła nie co azja tyc -
ką: by ła ostra, słod ka i kwa -
śna za ra zem. Bra ko wa ło
w niej ziem nia ków, by ły za to:
to pi nam bur, głusz ce, a na -
wet... skow ron ki. W wie lu
aspek tach współ gra ła z dzi -
siej szy mi wy obra że nia mi
o zdro wym je dze niu – mó wi
PAP prof. Ja ro sław Du ma -
now ski. 

Prof. Ja ro sław Du ma now ski
jest kie row ni kiem Cen trum
Dzie dzic twa Ku li nar ne go na Wy -
dzia le Na uk Hi sto rycz nych Uni -
wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu i człon kiem ra dy na -
uko wej Eu ro pej skie go In sty tu tu
Hi sto rii i Kul tur Je dze nia (IEH CA).
Jest rów nież re dak to rem se rii
„Mo nu men ta Po lo niae Cu li na -
ria”, w któ rej od 2009 r. wy da wa -
ne są no we edy cje naj star szych
pol skich tek stów ku li nar nych.
Za rów no w ba da niach na uko -
wych nad hi sto rią je dze nia, jak
i w po pu la ry za cji wie dzy o daw -
nej kuch ni wspie ra go Mu zeum
Pa ła cu Kró la Ja na III w Wi la no -
wie.

PAP: Czy die ta, któ rej ob raz
wy ła nia się z pierw szych pol -
skich ksią żek ku char skich
mo gła by zo stać uzna na dzi -
siaj za „do brą”?

Prof. Ja ro sław Du ma now -
ski: Tro chę wbrew po pu lar nym
wy obra że niom, die ta z tek stów

ku li nar nych sprzed koń -
ca XVIII w. – któ ry mi zaj mu je -
my się w Cen trum Dzie dzic twa
Ku li nar ne go UMK oraz w Mu -
zeum Pa ła cu w Wi la no wie
– współ gra z dzi siej szy mi po glą -
da mi na te mat die ty. W sta rych
książ kach ku char skich, w ja dło -
spi sach czy w li stach za ku pów
jest przede wszyst kim bar dzo
du żo ryb słod ko wod nych czy
wa rzyw. Kil ka dni po st nych w ty -
go dniu spra wia ło z ko lei, że bar -
dzo ogra ni czo ne by ło je dze nie
mię sa, a na wet ma sła, jaj czy
se rów – czy li tłusz czu w ogó le.
Oczy wi ście, nie ozna cza to, że
daw niej lu dzie nie je dli mię sa
czy nie je dli tłu sto. Je dli!
Zwłasz cza w Wiel ka noc i Bo że
Na ro dze nie, te jed nak nie trwa -
ły prze cież ca ły rok.

Sto so wa ne przez nas dzi siaj
po ję cie die ty na ro dzi ło się do pie -
ro w XIX w. Wcze śniej, przez ty -
sią ce lat – tak że w Pol sce śre -
dnio wiecz nej czy no wo żyt nej
– do mi no wa ły an tycz ne teo rie
o rów no wa dze mię dzy psy chi ką,
na stro jem, die tą, zdro wiem i sty -
lem ży cia. Po nie waż łą czy ło się
to z bar dzo su ro wym re li gij nym
po stem, to – pa ra dok sal nie
– „die ta” ta zbli ża ła się do na -
szych wy obra żeń o zdro wym je -
dze niu.

PAP: Czy w ogó le moż li we
jest ko rzy sta nie dzi siaj z daw -
nych prze pi sów?

J. D.: Oczy wi ście, że jest
moż li we. Ko rzy stać mo że my ze
wszyst kie go, choć w tym przy -
pad ku czę sto trze ba bar dzo du -

żo wie dzieć o kuch ni. W sta -
rych tek stach ku char skich
znaj du ją się prze pi sy na róż -
nych po zio mach. Jest na przy -
kład prze pis na ja jecz ni cę, bar -
dzo po dob ny do współ cze sne -
go. Na to miast bar dzo skom pli -
ko wa ne ba ro ko we prze pi sy
mo gą na strę czyć pro ble mów
na wet pro fe sjo nal ne mu ku cha -
rzo wi – jest to ra czej pra ca dla
wie lu osób.

Czy ta jąc daw ne prze pi sy, po -
win ni śmy rów nież pa mię tać, że
czę sto zaj mu ją one du żo cza su,
są pra co chłon ne. Wy ni ka to z te -
go, że wów czas czas czy pra ca to
nie by ły rze czy, któ rych bra ko wa -
ło. Dzi siaj jest od wrot nie: pro -
duk ty ku li nar ne są ła two do stęp -
ne, nie ma my na to miast cza su
na go to wa nie. Pra ca jest cen -
na i dla te go do go to wa nia pod -
cho dzi my ina czej. Wciąż jed nak
mnó stwo lu dzi go tu je – i z te go
co za ob ser wo wa łem, sta re prze -
pi sy słu żą im bar dziej ja ko in spi -
ra cje. Do ty czy to zwłasz cza ku -
cha rzy pro fe sjo nal nych. Przy kła -
do wo, Ma ciej No wic ki – szef
kuch ni Mu zeum Pa ła cu w Wi la -
no wie – któ re jest wy daw cą ca -
łej na szej se rii daw nych ksią żek
ku char skich – po strze ga daw ną
kuch nię przez pry zmat dzi siej -
szej wraż li wo ści, na szej wie dzy
o zdro wiu i sma ku, i tak też
o niej opo wia da pod czas or ga ni -
zo wa nych w mu zeum warsz ta -
tów.

PAP: Jak już pan wspo -
mniał, pań ski ob szar za in te -
re so wań obej mu je książ ki
i prze pi sy po cho dzą ce sprzed
koń ca XVIII w. Kie dy w ta kim
ra zie po wsta ła pierw sza pol -
ska książ ka ku char ska?

J. D.: Py ta nie to jest z jed -
nej stro ny pro ste, a z dru -

giej skom pli ko wa ne
– po nie waż moż li we są
dwie od po wie dzi. Jed -
na to „Com pen dium
fer cu lo rum” z 1682
r.: książ ka za cho wa -
na do dzi siaj, wiel ki
be st sel ler z cza sów
sta ro pol skich, opra -
co wa ny i wy da ny

przez nas osiem lat te mu. Z dru -
giej stro ny jed nak pra wie
na pew no ist nia ła w XVI w. książ -
ka ku char ska pod ty tu łem
„Kuch mi strzo stwo”, ewen tu al nie
„Ku char stwo”, z któ rej za cho wa -
ły się je dy nie dwie kart ki i ka wa -
łek kart ki z in ne go wy da nia. Naj -
praw do po dob niej by ła ona wer -
sją cze skiej książ ki ku char skiej
z XVI w., ale na pod sta wie za cho -
wa nych frag men tów trud no coś
wię cej o niej po wie dzieć.

PAP: Dla ko go by ły te książ -
ki two rzo ne?

J. D.: Nie po wiem tu taj mo -
że nic no we go, ale: dla lu dzi
umie ją cych czy tać. Wów czas
ozna cza ło to coś in ne go niż dzi -
siaj. By li to lu dzie wy kształ ce ni,
choć nie ko niecz nie sa mi ku -
cha rze, bo ci w więk szo ści czy -
tać nie umie li. Je śli już książ ki
ku char skie tra fia ły w rę ce ku -
cha rzy, to ra czej by li to ku cha -
rze pa ła co wi, ma gnac cy – a ra -
czej kuch mi strzo wie, czy li
urzęd ni cy dwor scy, któ rzy
pod so bą mie li ku cha rzy. Na to -

miast zde cy do wa nie te pierw -
sze pol skie książ ki ku char skie
nie by ły wy da wa ne dla lu dzi,
któ rzy nie po tra fi li go to wać czy
dla sze ro kie go krę gu od bior -
ców. Po zo sta wa ły jed nak bar -
dzo eli tar ne.

PAP: Od 2009 r. w ra mach
se rii „Mo nu men ta Po lo niae
Cu li na ria” pu bli ko wa ne są
naj star sze pol skie tek sty ku li -
nar ne. Ja kie wy zwa nia wią żą
się z opra co wy wa niem tych
wy dań?

J. D.: Przede wszyst kim trze -
ba te tek sty ku li nar ne zna leźć
– książ ki ku char skie sta ły się
ma so we do pie ro w XIX w. Do pie -
ro od te go mo men tu współ cze -
sny od bior ca za czy na rów nież ro -
zu mieć tę kuch nię, ro bi się ona
bo wiem bli ska na szym wy obra -
że niom o je dze niu i go to wa niu:
skład ni ki ku pu je się w skle pie,
nie któ re z nich go to we, po ja wia -
ją się rów nież po dob ne pro duk -
ty, np. ziem nia ki czy wie przo wi -
na.

Tek sty sprzed koń ca XVIII w.
są z ko lei bar dzo od le głe od na -
szej wie dzy, na wet tej ję zy ko wej.
Gdy opra co wy wa li śmy pierw szą
pol ską książ kę ku char ską, do -
stęp ny był tyl ko je den ta ki sta ro -
pol ski tekst. I jest on na pi sa ny
ję zy kiem, do któ re go nie mo że -
my w 100 proc. przy kła dać dzi -
siej sze go ję zy ka ku li nar ne go:
nie któ re sto so wa ne tam sło wa
po ja wia ją się w ję zy ku pol skim
tyl ko raz. Do ty czy to np. pierw -
szej pol skiej dru ko wa nej książ ki
ku char skiej – „Com pen dium fer -
cu lo rum”, któ rą wy da li śmy ja ko
pierw szy tom na szej se rii; z ko lei

trze cim to mem zo stał „Ku charz
do sko na ły” z koń ca XVIII w. Au -
tor tej książ ki cy to wał w niej
„Com pen dium fer cu lo rum”, jed -
nak już wte dy nie ro zu miał nie -
któ rych słów – po za le d wie stu
la tach by ły już dla nie go eg zo ty -
ką.

Dru ga rzecz to pro duk ty, zu -
peł nie in ne od dzi siej szych. Jest
tam spo ro dzi czy zny, przede
wszyst kim dzi kich pta ków, o któ -
rych nie ma my dzi siaj po ję cia, że
kie dyś się je ja da ło: cie trze wi,
głusz ców czy skow ron ków. Nie
ma ziem nia ków, jest za to kil ka -
na ście in nych wa rzyw ko rze nio -
wych, ta kich jak to pi nam bur, pa -
ster nak czy sal se fia. Zu peł nie in -
na był rów nież es te ty ka sma ku:
po tra wy by ły ostre, słod kie i kwa -
śne za ra zem, tro chę jak kuch nia
azja tyc ka.

Na ko niec mu si my też na pi -
sać coś o au to rach, zna leźć in -
for ma cje o ich ży ciu. O Sta ni sła -
wie Czer niec kim, au to rze „Com -
pen dium fer cu lo rum”, nie wia -
do mo by ło w za sa dzie nic po -
za tym, co zna la zło się na kar -
cie ty tu ło wej książ ki. Bar dzo
dłu go mu sia łem szu kać in for -
ma cji na je go te mat w ak tach
są do wych z XVII w. Naj więk -
szym wy zwa niem po zo sta je
więc chy ba to, że ta kich in for -
ma cji pra wie nie ma – po dej -
mu jąc pra ce nad no wy mi wy da -
nia mi naj star szych pol skich
tek stów ku li nar nych za czę li śmy
więc tak na praw dę ro bić coś
z ni cze go.

PAP – NA UKA W POL SCE, 

KA TA RZY NA FLO RENC KA

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Historyk kulinariów: dawna dieta współgra
z naszymi poglądami o zdrowym jedzeniu

FOT. FREEIMAGES. COM / JOE BURGE

FOT. FREEIMAGES. COM / YACOV SHPEIZER



Wi tam!
Mam py ta nie od no śnie pra cy

w Ho lan dii i pła ce nia skła dek
KRUS. W świe tle pra wa, je śli
skoń czę pra cę w Ho lan dii, to
w Pol sce nie mo gę się za re je stro -
wać ja ko oso ba bez ro bot na, bo
na le ży do mnie po ło wa go spo -
dar stwa. Jed nak z prze pra co wa -
nych lat w Ho lan dii na le ży mi się
za si łek. Czy jest moż li wość prze -
nie sie nia za sił ku z Ho lan dii
do Pol ski w ta kim przy pad ku?
Bar dzo pro szę o od po wiedź, gdyż
nie mam po ję cia, co ro bić.

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:

Wie lu Po la ków po za koń cze -
niu pra cy w Ho lan dii wnio sku je
o za si łek dla bez ro bot nych i nie
zda je so bie spra wy z te go, że po -
zo sta jąc ubez pie czo nym
w KRUS, w świe tle pra wa są oni
na dal oso ba mi pra cu ją cy mi,
a co za tym idzie – nie po win ni
ko rzy stać z za sił ku dla bez ro bot -
nych. Ist nie je za tem ogrom ne
za gro że nie, że Ho lan dia wy pła ci
za si łek dla bez ro bot nych, ale
po otrzy ma niu in for ma cji
z KRUS cof nie de cy zję i za żą da
zwro tu wy pła co ne go za sił ku
łącz nie z ka rą.

Wi tam,
Je stem w 13 ty go dniu cią ży.

Pra co wa łam w szklar ni, ale by ło
tam dla mnie zbyt cięż ko z po wo -
du mo ich do le gli wo ści cią żo -
wych. Biu ro po wie dzia ło, że nie
mo że mnie zgło sić na za si łek
cho ro bo wy, bo nie je stem cho ra
i że bę dą szu kać mi in nej pra cy.
Ale jest ci sza. Czy mo gę sa ma
zgło sić się o ta ki za si łek do UWV? 

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:

Mo że Pa ni zgło sić cho ro bo we
z ty tu łu cią ży, ale mu si być to
cho ro ba udo ku men to wa na. Pra -
co daw ca mo że Pa ni dać lżej szą
pra cę. Ko bie ty w cią ży w Ho lan -
dii za zwy czaj pra cu ją do 7 mie -
sią ca cią ży. Je śli zgło si Pa ni cho -
ro bo we, to pra co daw ca lub
urząd UWV mo gą Pa nią we zwać
na kon tro lę.

Dzień do bry,
Pi szę do Pań stwa, bo mam

pro blem i to po waż ny. Nie wiem,
co mam zro bić. Cho dzi o to, że je -
stem pra cow ni kiem biu ra pra cy,
w któ rym pra cu ję już 2 la ta i 6
mie się cy. Nie daw no do wie dzia -
łam się, że je stem w cią ży i ten
fakt zgło si łam do biu ra, bo mia -
łam ta ki obo wią zek, że by ich po -
in for mo wać, że spo dzie wam się
dziec ka. Nie ste ty sta ło się tak, że
po 2 ty go dniach do sta łam wy po -
wie dze nie z pra cy i pra cu ję tyl ko
do 26 czerw ca. Do dam, że je -
stem na fa zie B. Ka za li mi pójść
na za si łek. 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:

Pra co daw ca mo że Pa nią
zwol nić, je śli po wo dem nie jest
cią ża. Mo że Pa ni sta rać się
o bez ro bot ne, a po tem o ma cie -
rzyń skie.

Wi tam,
Miesz kam w ma łym mia stecz -

ku. W mo im urzę dzie skar bo wym
mam pro blem z po świad cze -
niem „Za świad cze nia o do cho -
dach za rok 2015” w roz li cze niu
ho len der skim. W urzę dzie nie
wie dzą, ja ki po wi nien być za sto -
so wa ny prze licz nik zło tó wek

na eu ro i na pod sta wie ja kiej
usta wy je go kwo ta jest usta lo na.
Ka żą prze kre ślać eu ro i wpi sy -
wać zło tów ki. Tak wy peł nio ne za -
świad cze nie do pie ro mi pod bi li.
Czy ta jąc Wasz ar ty kuł do wie dzia -
łam się, że ta kie za świad cze nie
nie bę dzie ho no ro wa ne przez
Be la sting dienst. Pro szę o po -
moc. Co mam te raz zro bić.

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 leż nie od te go, kto spo rzą -
dzał dla Pa na de kla ra cję po dat -
ko wą do pol skie go urzę du i wy -
peł niał owe za świad cze nie, mo -
gą być pro ble my z je go po świad -
cze niem w urzę dzie lub też nie.
Ra dzi my ko rzy stać w owych
kwe stiach je dy nie z usług spe -
cja li stów, aby unik nąć w przy -
szło ści wspo mnia nych pro ble -
mów.

Wi tam,
Uprzej mie pro szę o in for ma cję

do ty czą cą ho len der skie go za sił -
ku dla bez ro bot nych (WW -uit ke -
ring). Po bie ra łem za si łek przez
okres kil ku na stu mie się cy (skoń -
czył mi się ten okres w ma ju br)
i w związ ku z tym chciał bym się
do wie dzieć czy okres je go po bie -
ra nia za li cza się do ho len der skiej
wy słu gi lat pra cy (wraz z la ta mi
prze pra co wa ny mi w Ho lan dii
i Pol sce), czy okres je go po bie ra -
nia za li cza się do ho len der skiej
i pol skiej eme ry tu ry (Burg pen sio -
en SVB/ZUS) oraz czy okres po -
bie ra nia za sił ku w Ho lan dii za li -
cza się do wy słu gi lat pra cy
w Pol sce? Bar dzo dzię ku ję za po -
moc.

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:

Na za sił ku od pro wa dza ne są
skład ki spo łecz ne, więc okres
za sił ku bę dzie się za li czał.

Wi tam,
Zło ży łem wnio sek do UVW

i obec nie cze kam na de cy zję, ale
za łóż my, że od po wiedź bę dzie
po zy tyw na i do sta nę pierw szy
for mu larz do cho do wy do wy peł -
nie nia i ode sła nia, a w tym też
cza sie do sta nę wa ka cyj ne, to czy
mu szę to uwzględ nić w tym for -
mu la rzu, a je śli tak, to jak to
wpły nie na mój za si łek? Bar dzo
pro szę o od po wiedź.

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:

Tak, wa ka cyj ne trze ba rów -
nież wpi sać ja ko do chód. Za si -
łek zo sta nie po mniej szo ny
o kwo tę wa ka cyj ne go.

Wi tam ser decz nie,
Za mie siąc skoń czy mi się pra -

ca u po śred ni ka, bę dę mia ła
prze pra co wa ne po nad 40 ty go -
dni i chcia ła bym pójść na za si łek
ho len der ski (w mar cu 2017 ro ku
mo ja fir ma zno wu weź mie mnie
do pra cy na 40 ty go dni). Mam
bar dzo cho re go oj ca, dla te go
chcia ła bym chwi lę spę dzić w Pol -
sce i prze trans fe ro wać za si łek.
Mo je py ta nie: ja kie do ku men ty
po trze bu ję, aby po twier dzić bar -
dzo zły stan zdro wia oj ca? Przez
ja ki czas bę dę mo gła prze by wać
w Pol sce? Czy bę dę mu sia ła
w cza sie po bie ra nia za sił ku
ubez pie czyć się w Ho lan dii?
W tym cza sie, w któ rym by ła bym
w Pol sce, chcia ła bym rów nież się
ubez pie czyć, więc czy mo gę po -
sia dać pol skie ubez pie cze nie po -
bie ra jąc za si łek w Ho lan dii? Z gó -
ry ser decz ne dzię ku je za od po -
wiedź.

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:

Trans fer za sił ku nie ma nic
wspól ne go z cho ro bą oj ca.
Po pro stu moż na zro bić trans fer
na trzy mie sią ce do Pol ski (wa -
run kiem jest szu ka nie pra cy
w Pol sce). Na trans fe rze trze ba
mieć ubez pie cze nie ho len der -
skie.

Wi tam,
Mam do Pań stwa py ta nie.

Przy je cha łem do pra cy w Ho -
lan dii, pra co wa łem przez biu ro
przez okres czte rech ty go dni
i ule głem wy pad ko wi po pra cy
– w do mu (prze ciąg przy trza -
snął mi pa lec, któ ry w wy ni ku
te go zo stał zła ma ny). Tra fi łem
do szpi ta la, gdzie mia łem ope -
ra cję. Pa lec zo stał zszy ty, na sta -
wio ny, wsa dzo no mi ja kiś drut
do środ ka. Czy po ta kim wy pad -
ku na le ży mi się ja kieś cho ro bo -
we? Je że li tak, to kto je wy pła ca
i w ja kiej kwo cie? Bo mo je biu -
ro mil czy. Pro sił bym o szyb ką
od po wiedź.

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:

Cho ro bo we zgła sza się pra co -
daw cy w mo men cie cho ro by,
a je śli koń czy się w mię dzy cza -
sie umo wa, to pra co daw ca zgła -
sza to do UWV.

Wi tam ser decz nie,
Zgu bi łem swo ją kar tę po jaz du

za ku pio ne go w Ho lan dii. Czy mo -
gą mi Pań stwo udzie lić in for ma -
cji na te mat pro ce dur zgło sze nia
za gu bie nia i wy ro bie nia no wej
kar ty po jaz du? Gdzie na le ży się
zgło sić? Pro szę o po moc i z gó ry
dzię ku ję 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:

Na le ży się zgło sić do urzę du
RDW.

Wi tam,
Mój mąż pra co wał w Niem -

czech 8 mie się cy i ja, je go żo na,
z dzieć mi prze pro wa dzi li śmy się
do nie go 2 mie sią ce te mu.
W tym cza sie do stał wy po wie dze -
nie w pra cy. Zgło si li śmy go
do urzę du w spra wie ku ro niów ki
i do dat ku do ży cia. W tym cza sie
do sta li śmy od po wiedź z Fa mi -
lien kas se, że do sta nie my wy rów -
na nie Kin der geld za ca le 8 mie -
się cy. Mam py ta nie: czy urząd
mo że nam za brać te pie nią dze,
je że li bę dzie my do sta wać po moc

fi nan so wą z urzę du? Bar dzo pro -
szę o po moc.

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:

Kin der geld na le ży się Pań -
stwu za te 8 mie się cy pra cy, dla -
te go nie bę dą mu sie li go Pań -
stwo zwra cać.

Wi tam,
Pra co wa łam w Ho lan dii

przez 6 mie się cy przez agen -
cję pra cy na okres ro ku z moż -
li wo ścią prze dłu że nia do 1,5
ro ku. 13 ma ja 2016 ro ku zgło -
si łam do mo je go biu ra, że wra -
cam do Pol ski z po wo du swo -
je go bez pie czeń stwa (na wet
lo gicz nie nie umia łam wy ja -
śnić, co się dzie je). Zo sta jąc
w Ho lan dii i pra cu jąc, oba wia -
łam się i ba łam się o swo je
bez pie czeń stwo. Wy sła łam
zwol nie nie L4 do mo je go biu -
ra, przez któ re by łam za trud -
nio na tym cza so wo. Wte dy
wszyst ki mi mo imi spra wa mi
za jął się ktoś in ny, bo nie by -
łam w sta nie co kol wiek zro bić
i nie by łam w sta nie pójść
do pra cy, gdyż we dług mnie
za gra ża ło to mo je mu bez pie -
czeń stwu. Mo je biu ro oznaj mi -
ło, że kie ru je spra wę do UWV.
Mo je py ta nie: czy mie li pra wo
tak zro bić, gdyż sa ma nie zre -
zy gno wa łam z pra cy i wpa -
dłam w de pre sje? Nie wiem,
co w tej spra wie zro bić i do ko -
go mam się zgło sić z tym. Biu -
ro tym cza so we, któ re mnie za -
trud nia ło, do sta ło mo je zwol -
nie nie, ale za sta na wiam się
czy na pew no zgło si li to
do UWV, a je że li nie, to czy mo -
gę wy słać im to ja koś? Ile na -
le ży mi się pro cent pen sji i kie -
dy po win nam do stać pierw sze
pie nią dze? Pro szę o po moc.

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:

Po za koń cze niu umo wy pra -
co daw ca prze ka zu je cho ro bo we
do UWV. Trze ba tam za dzwo nić,
że by spraw dzić czy cho ro bo we
fak tycz nie zo sta ło zgło szo ne.
Urząd UWV po wi nien się z Pa nią
skon tak to wać i wy dać de cy zję,
a do pie ro po tem wy pła ca ją pie -
nią dze.

WTOREK, 4 lipca 2017Rozmaitości14

Pytania do eksperta – listy Czytelników
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Otrzymaliśmy od Was wiele listów
dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy kolejne
z nich. Na pytania Czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej
Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania 
do naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl

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
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Stoi ba ca na przy stan ku
z kro wą. Je dzie ja kiś fa cet
więc go za trzy mu je i py ta go: 

– Pod wie zie mnie pan? 
– A gdzie dasz kro wę? 
– Aaa przy wią żę się ją do zde -

rza ka to po bie gnie. 
Fa cet je dzie 20km/h kro wa

się cie szy, je dzie 80km/h kro wa
się da lej cie szy, je dzie 120 km/h
kro wa mru ga okiem. 

– Ba co cze mu ta kro wa mru -
ga tym okiem? 

– A bo bę dzie wy prze dzać.

Blon dyn ka ku pi ła so bie
dro gie ko sme ty ki od mła dza -
ją ce. Po ja kimś cza sie py ta
mę ża:

– Kot ku, na ile lat wy glą dam?
– Pa trząc na two ją ce rę dał -

bym ci 18 lat, na fi gu rę – 21,
na wło sy 23...

– Ko cha ny je steś!
– Po cze kaj jesz cze nie skoń -

czy łem do da wać...

Je dzie tak sów karz z ob co -
kra jow cem i ob co kra jo wiec
mó wi:

– A co to jest?
– Ho tel Eu ro pa.
– A ile go bu dow li?
– 2 la ta.
– U nas by ta ki w rok wy bu do -

wa li.
Ja dą da lej...
– A co to jest? – Py ta się ob co -

kra jo wiec.
– Ho tel Pla za.

– A ile go bu do wa li?
– Rok.
– U nas by ta ki w 6 mie się cy

zbu do wa li.
Prze jeż dża ją obok Wa we lu.
– A co to jest?
– Nie wiem, bo jak je cha łem

ra no to te go tu nie by ło – od po -
wia da zde ner wo wa ny tak sów -
karz.

Roz mo wa dwóch Po la ków
przed skle pem mo no po lo -
wym:

– We zmę dwie.
– Weź jed ną, ty le nie wy pi je -

my...
– We zmę dwie, da my ra dę.
– Nie da my, zo ba czysz.
– Da my ra dę. Bio rę dwie...
Wcho dzi do skle pu:
– Po pro szę skrzyn kę wód ki

i dwie le mo nia dy.

Fir ma za trud nia no we go
dy rek to ra fi nan so we go, wy -
bra no kil ku kan dy da tów: ma -
te ma ty ka, fi lo zo fa, eko no mi -
stę i praw ni ka. Pierw szy
na roz mo wę kwa li fi ka cyj ną
do pre ze sa wcho dzi eko no mi -
sta:

– Mam tyl ko jed no py ta nie. Ile
jest dwa plus dwa? – py ta pre -
zes.

– No, je że li spoj rzy my na to
pod ką tem ma te ma ty ki to 4, ale
je że li weź mie my pod uwa gę za -
sa dę zy sków kor po ra cyj nych...
itp. itd.

– Dzię ku ję, skon tak tu je my się
z pa nem.

Na stęp nie wcho dzi fi lo zof:
– Mam tyl ko jed no py ta nie. Ile

jest dwa plus dwa? – py ta zno wu
pre zes.

– Hmmmm, to trze ba by się
za sta no wić nad sym bo li ką licz by
dwa... moż na by za cząć od kul tu -
ry an tycz nej al bo na wet hin du -
izmu... trze ba by też po my śleć
o aspek tach zna cze nia po łą cze -
nia obu dwó jek... itd. itd.

Ko lej ny wcho dzi ma te ma tyk
i sły szy to sa mo py ta nie.

– Czte ry – od po wia da bez za -
sta no wie nia.

Ostat ni wcho dzi praw nik
i na za da ne py ta nie po wo li wsta -
je, pod cho dzi do okna, za cią ga
ża lu zje, za my ka drzwi na klucz.
wra ca na swo je miej sce, sia da,

spo glą da pre ze so wi pro sto
w oczy i py ta:

– A ile ma być?

U Ko wal skich do cho dzi
do sce ny mał żeń skiej. Żo na,
wy czer paw szy za sób uwła -
cza ją cych god no ści mę ża epi -
te tów i gróźb, wy krzy ku je: 

– Jak tyl ko umrzesz, wyj dę
za mąż za in ne go! 

Mąż spo koj nie: 
– Mo ja dro ga! Cóż mnie mo że

ob cho dzić nie szczę ście czło wie -
ka, któ re go nie znam...

Ksiądz pod czas mszy w ko -
ście le: 

– Mał żeń stwo to tak jak by
dwa okrę ty spo tka ły się w por -
cie. 

Je den z męż czyzn od zy wa się
szep tem do ko le gi: 

– To ja chy ba tra fi łem
na okręt wo jen ny.

Si ka dwóch chło pów
na płot. Je den py ta dru gie go:

– Cze mu tak ci cho si kasz?
– Bo si kam na no gaw kę
– A nie szko da ci no gaw ki?
– Nie, bo si kam na two ją.

Mąż wra ca do do mu i mó wi:
– Ko cha nie by łem wła śnie

w szpi ta lu i dok tor po wie dział, że
Two ja ma ma czu je się co raz le -
piej i już nie dłu go ją wy pi szą.

– Hmm to dziw ne – od po wia -
da żo na. Prze cież wczo raj mó wił,
że jest z nią co raz go rzej i już nie -
dłu go umrze...

– No po patrz... a mi po wie -
dział, że bym się przy go to wał
na naj gor sze...

– Ba co, gdzie ście się na -
uczy li tak drze wo rą bać?

– Na Sa ha rze.
– E, ba co, kła mie cie! Prze cież

Sa ha ra to pu sty nia.
– No, te raz to już pu sty nia.

Przy cho dzi ba ba do le ka rza
i mó wi: 

– Pa nie dok to rze, z mo im mę -
żem coś nie w po rząd ku. Ubz du rał
so bie, że jest śnież nym bał wa nem.
Stoi na po dwór ku z garn kiem
na gło wie, z mio tłą w rę ku. 

– Pro szę go do mnie przy pro -
wa dzić. 

Po go dzi nie ba ba wra ca i mó -
wi: 

– Pa nie dok to rze, nic z te go.
Zo sta ła z nie go tyl ko ka łu ża wo -
dy, gar nek i mio tła!

Mat ka do ma łe go syn ka:
– Po ca łuj cio cię, Woj tu siu.
– Dla cze go? Prze cież by łem

grzecz ny!

Blon dyn kę przy ję to do pra -
cy przy ma lo wa niu pa sów
na dro dze. Pierw sze go dnia
po ma lo wa ła 15 km, dru gie -
go 3 km, trze cie go tyl ko 1 km.

– Co się z pa nią dzie je? Co raz
go rzej pa ni pra cu je!

– Eee tam. Pra cu ję ty le sa mo,
tyl ko do wia der ka mam co raz
da lej.

W są dzie:
– Po czym stro na wno si, że

oskar żo ny się ukry wał?
– Miał w GG za wsze czer wo ne

sło necz ko.

Ba ca po pi jał z tu ry stą ja -
poń skim w go spo dzie. Jak po -
pi li, to po sta no wi li się spraw -
dzić w wal ce. Ja poń czyk
szyb ko po ko nał ba cę. Gó ral
pod no si się z zie mi i py ta:

– Co to by ło?
– Dżu -dżit su!
Wy pi li znów a po chwi li Ja poń -

czyk zna lazł się na pod ło dze.
Kie dy po ty go dniu oprzy tom niał
w szpi ta lu, spy tał ba cę:

– Co to by ło?
– Ciu -pa -ga!

Dzwo ni te le fon. Pies od bie -
ra i mó wi:

– Hau!
– Ha lo?
– Hau!
– Nic nie ro zu miem.
– Hau!
– Pro szę mó wić wy raź niej!
– H jak Hen ryk, A jak Agniesz -

ka, U jak Ur szu la: Hau!!!

Po ro ku stu diów przy jeż dża
do do mu stu dent ka i od pro gu
wo ła:

– Ma mo, mam chło pa ka!
– Świet nie có recz ko, a gdzie

stu diu je?
– Ależ ma mo, on ma do pie ro

dwa mie sią ce!
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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!

„NA ANIOŁ PAŃ SKI”
Na tym roz sta ju so sny
za wi sło zba wie nie na sze
na strój bu dzą cej się wio sny
spły wa na pol skie pod da sza

nie bie ski ob łok ZWIA STO WA NIA
spły wa nam pie śnią
w bla sku za ra nia
bądź my od wa gą prze zor ni
otu chą przy szło ści we se li
trwa bo wiem wiecz nie
nad ca łym świa tem
ZWY CIĘ SKI CZAS ZA RTWY CHW STA NIA
spójrz my
„OTO ANIOŁ W BIE LI”

HA SŁO
tam urok ci szy
snu je się jak mgła
słu chaj
usły szysz głos
wspo mnie nie trwa

w ta fli błę ki tu
wiatr ko ły sze łódź

mój BIA ŁY PTA KU
wróć wspo mnie niem
wróć
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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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