
Jedź do Polski, twój samo-
chód już tam jest - to jeden 
z popularnych stereotypów 
na temat naszego kraju w 
Niemczech. Również w Pol-
sce istnieją podobnie nie-
sprawiedliwe klisze postrze-
gania Niemców. Wszystkie 
one mają swoje korzenie w 
średniowieczu - uważa hi-
storyk prof. Andrzej Plesz-
czyński.

Imponują nam niemieckie 
samochody - ich doskonałość 
technologiczna i świetnie działają-
cy przemysł, z kolei ludzie często 
budzą przynajmniej nieufność. 
Niemcy - obawiają się z kolei zło-
dziei zza wschodniej granicy, ale 
jednocześnie mają przekonanie 

o szczególnej urodzie polskich 
kobiet.

„Tego typu stereotypy są po-
wszechnie znane. Nie zdajemy 
sobie jednak sprawy, jak dawne 
jest ich źródło, ani też jak wciąż 
silne są ich wpływy, nie tylko na 
wyobrażenia popularne” - opo-
wiada w rozmowie z PAP historyk 
prof. Andrzej Pleszczyński z Insty-
tutu Historii UMCS w Lublinie. Ba-
dacz próbuje, w ramach projektu 
prowadzonego dzięki środkom z 
NCN, dociec nie tylko źródeł ste-
reotypów polsko-niemieckich, ale 
również ich wpływu na nowożytną 
historiografię obu narodów. Źró-
dła tych opinii naukowiec upatruje 
w bardzo odległej przeszłości, bo 
sięgającej jeszcze średniowiecza.

„Z takich klisz korzysta się za-
równo w świecie naukowym, ale 
też w dyskursie popularnym na 
przykład w doniesieniach dzienni-
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karskich” - uważa historyk. Dzieje 
się to najczęściej w nieświadomy i 
bezrefleksyjny sposób - podkreśla.

Prof. Pleszczyński przekonuje, 
że nasze poznanie rzeczywistości 
jest ułomne. „Świat jest chaosem, 
trudno zrozumieć jego złożoność, 
dlatego ludzie opisując rzeczywi-
stość upraszczają swój ogląd, na-
dają segmentom rzeczywistości, 
zjawiskom - pewne etykiety, które 
później są podstawą formułowa-

nia kolejnych sądów” - mówi. Tak 
też dzieje się w przypadku przypi-
sywania pewnym zbiorowościom 
(również narodom) określonych 
cech.

Stereotyp akuratnego, po-
rządnego i cywilizowanego Niem-
ca narodził się, według prof. Plesz-
czyńskiego, jeszcze w okresie 
średniowiecza. Niemiec był nośni-
kiem kultury zachodniej Europy, w 
wielu aspektach bardziej zaawan-
sowanej niż słowiańska.

W ten sposób utrwalało się 

przekonanie, że zawsze przybysz 
z tzw. Zachodu jest lepszy niż tu-
tejszy. „To przekonanie współgrało 
zresztą z antycznymi jeszcze, wy-
obrażonymi podziałami Europy na 
część cywilizowaną i barbarzyń-
ską, przejętymi przez intelektuali-
stów średniowiecznych” - dodaje 
historyk.

Rozmówca PAP wskazuje, że 
obecnie znane wśród Niemców 
stwierdzenie: „Jedź do Polski, twój 
samochód już tam jest” nie na-
wiązuje tylko do problemu współ-

czesnej przestępczości spowodo-
wanej przez polskich imigrantów 
za naszą zachodnią granicą. To 
jest również nawiązanie do pocho-
dzącej ze średniowiecza kliszy wy-
wodzącej się z ocen ludzi obcych: 
„My, społeczeństwo cywilizowane 
- nie kradniemy, to barbarzyńcy ze 
wschodu są z natury złodziejscy”.

Według prof. Pleszczyńskiego 
to właśnie tego typu dychotomicz-
ne klisze - my - dobrzy, oni - źli są 
szczególnie łatwe do adoptowa-
nia i wzbogacania ich w kolejne 
treści.

Stereotypy na temat ludów 
i krajów posiadają - jak często w 
przypadku mitów – swoistą logi-
kę. Tak jest na przykład z opiniami 
wśród Niemców na temat atrak-
cyjności polskich kobiet.

„Z jednej strony znajdujemy 
fascynację, z drugiej - pewną oba-
wę” - opowiada prof. Pleszczyński. 
Skąd niepokój? Historyk wskazuje 
na przykład na średniowieczną le-
gendę o księżniczce Wandzie, któ-
ra – w ocenie historyka - przecież 
nie siłą zbrojną, ale tajemnym 
wdziękiem odparła wojska nie-
mieckie, a ich wodza doprowadzi-
ła do śmierci.

„Na echa przestrachu przed 
polskimi kobietami trafimy bez 
trudu u pruskich propagandystów 
z przełomu XIX i XX w., którzy 
przestrzegali rodaków w Wielkim 
Księstwie Poznańskim i na Pomo-

rzu przed nawiązywaniem relacji 
z Polkami, bo widzieli w nich siłę, 
która może najpierw uwieść, a 
później wynarodowić Niemców” - 
podkreśla naukowiec.

Historyk uważa jednak, że w 
ostatnim tysiącleciu, wbrew upo-
wszechnionym szeroko mitom, 
zarówno granica cywilizacyjna, 
jak i mentalna między Polakami 
a Niemcami nie była tak wyraźna, 
jak obecnie się sądzi. „To potwor-
ności II wojny światowej kładą się 
cieniem na realną ocenę stosun-
ków polsko-niemieckich” - wska-
zuje.

„Oba kraje - Niemcy i Polska 
- tyle razem złego doświadczyły. 

Niezrozumienie przyniosło wiele 
nieszczęść po obu stronach. Te-
raz należy spróbować podejść do 
relacji racjonalnie. Mity na temat 
przedstawicieli obu krajów trak-
tujmy jako problem badawczy, 
który należy przeanalizować, a 
nie podstawę do formułowania 
tez o rzeczywistości, teraźniejszej 
i przeszłej. Ta nie jest taka łatwa 
do oceny, jak podpowiada nam 
stereotyp” - kończy.

PAP - NAUKA W POLSCE, 

SZYMON ZDZIEBŁOWSKI

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Nasza Holandia

SPAWACZ 136. Lokalizacja: 
Schelluinen. Stawka: od 15 euro 
brutto/godzina (uzależnione od 
doświadczenia). Oferujemy: sta-
bilna praca, tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień. 
Wymagania: doświadczenie, ko-
munikatywny język angielski, cer-
tyfikat. adrian@karierawholandii.
pl +48600134877.

Praca szklarniowa przy 
ogórkach. JUZ OD DZIS !!! Venlo. 
Dla jednego z naszych klientów 
poszukujemy kandydatów do pra-
cy stałej w szklarni przy sortowa-
niu, ścinaniu lub drajowaniu ogór-
ków. Wymagania: wcześniejsze 
doświadczenie pracy w szklarni 
( preferowane przy ogórkach lub 
pomidorach), motywacja, chęci 
do pracy, a także dyspozycyjność 
do pracy na długi okres czasu. 
Oferujemy: pracę stałą w reno-
mowanej i stabilnej firmie przez 
długi okres czasu - co tygodniowe 
wypłaty, zakwaterowanie, pomoc 

polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofi, ubez-
pieczenie zdrowotne, bezpłatny 
transport samochodem z miejsca 
zamieszkania do pracy, dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekruta-
cja: Osoby zainteresowane pro-
simy o wysłanie CV na s.sadow-
ska@jupiterpolska.pl w temacie 
wpisując ‘Praca szklarniowa. Po 
więcej informacji proszę dzwo-
nić pod numer +48 517493205 
Sandra Sadowska. W aplikacji 
prosimy umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Stolarze. Dwóch stolarzy 
od zaraz okolice Rotterdamu. 
Dwóch stolarzy od zaraz Okolice 

Rotterdamu. Wymagania: pra-
ce wykończeniowe w domach i 
mieszkaniach, doświadczenie, 1 
osoba komunikatywny język an-
gielski, własny transport. Oferuje-
my: 475-525 euro netto/tydzień 
(wliczone koszty transportu), 40 
godzin w tygodniu, darmowe za-
kwaterowanie (max. 35km do 
miejsca pracy), ubezpieczenie 
23,66 euro/tydzień. Zaintereso-
wane osoby proszę o wysłanie 
CV na adrian@karierawholandii.
pl w tytule „stolarz Rotterdam), 
+48 600 134 877. Zastrzegam 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się przetwórstwem 
mięsnym – pakowanie, sortowa-
nie kiełbas, szaszłyków, wędlin 
ect. (Best). Agencja Pracy TPM 

oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). Charakter pracy: praca 
od sierpnia 2019. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRODUKCJA na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontaktowego 
tpmwork.com/#formularz (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy jest w godzinach 
urzędowania biura pod numerem 
(+48)618205550.  Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 

potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Pracownik produkcji. 
Boxtel. Pracownik produkcji/No-
ord Brabant. Czy chciałbyś praco-
wać dla firmy, która jest liderem 
europejskiego rynku? Jeśli tak, 
to ta praca jest dla Ciebie! Nasz 
klient zajmuje się produkcją oraz 
instalacją wewnętrznych placów 
zabaw, parków trampolin. Praca 
polega na ręcznym (składaniu, 
montowaniu, klejeniu, obszywa-
niu) przyrządów takich jak: tram-
poliny, hamaki, piłki, poduszki 
powietrzne, zjeżdżalnie itp. Do 
tego typu pracy są preferowa-
ne zdolności manualne. Czego 
oczekujemy od Ciebie: Lubisz 
pracować w zespole, Jesteś ela-
styczny i dokładny, Przyczyniasz 
się do miłej atmosfery, Doświad-
czenie w pracy na produkcji jest 
dodatkowym atutem, Znajomość 

języka angielskiego lub niemiec-
kiego w stopniu komunikatyw-
nym mile widziane, lecz nie jest 
to warunek konieczny, Zdolności 
manualne. Czego możesz oczeki-
wać od nas: Praca na pełen etat, 
Dni robocze od poniedziałku do 
piątku, Wynagrodzenie wypłaca-
ne w euro, Umowa holenderska 
w języku polskim, Stawka 10.40 
– 11.30/h, Dodatek wakacyj-
ny, Po przepracowaniu okresu 
6 miesięcy umowa na 1 rok a 
następnie umowa stała, Premia 
8 procent po przepracowanym 
roku, Praca od 6.00 – 16.00 
od poniedziałku do piątku, Dla 
chętnym możliwość pracy w go-
dzinach nadliczbowych (nadgo-
dziny), Możliwość rozwoju. Jesteś 
zainteresowana/y tym wakatem? 
Nie czekaj, aplikuj już dziś! Prze-
ślij CV na adres e-mail: jola@
multiworknederland.hub.pl Masz 
pytania? Zadzwoń! Tel. +31 686 

PRACA
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4 Nasza Holandia
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Reklama

476 401(kontakt telefoniczny 
poniedziałek, wtorek, czwartek; 
godz.09.00 – 16.00).

Pracownik produkcji (recy-
kling). Czy masz powinowactwo 
z recyklingiem, czy dobrze radzisz 
sobie z wózkiem widłowym i czy 
chciał(a)byś pracować w Veghel, 
region Noord Brabant? Jeśli tak, 
to ta funkcja jest dla Ciebie! 
Szukamy wszechstronnego pra-
cownika produkcji. Zajmujesz się 
rozładowywaniem, sortowaniem i 
przetwarzaniem różnych strumie-
ni odpadów, które są dostarczane 
przez linie sortujące, zgodnie z 
ustalonymi instrukcjami i proce-
durami. Prowadzisz także różne 
czynności, takie jak belowanie, 
rozdrabnianie, obsługa maszyn 
itp. Wymagania: Doświadcze-
nie na wózku widłowym (mile 
widziane), Znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym, 
Dostępność w pełnym wymiarze 
czasu, Prawo jazdy kat. B. Oferu-
jemy: Dobra oraz zróżnicowana 
atmosfera pracy, Stawka godzi-
nowa 10.00-11.00 euro/h, Wy-
nagrodzenie wypłacane w euro, 
Umowa w języku polskim, Praca 
u renomowanego pracodawcy, 
Perspektywa stałego zatrudnie-
nia. Jesteś zainteresowany/a 
tym wakatem? Prosimy o prze-
słanie CV na adres e-mail: jola@
multiworknederland.hub.pl Masz 
pytania? Zadzwoń! Tel. +31 686 
476 401(kontakt telefoniczny 
poniedziałek, wtorek, czwartek; 
godz.09.00 – 16.00).

Hydraulik. POSZUKUJEMY 
HYDRAULIKÓW - DEN HAAG. 
Poszukujemy 3 osoby na stano-
wisko hydraulika. Start pracy: 
26.08.2019. Lokalizacja: Den 
Haag. Wymagania: doświadcza-
nie min. 3 lata, komunikatywny 
język angielski/holenderski. Ofe-

rujemy: stawka 15 euro brutto 
(możliwość negocjacji) ZZP 28 
euro brutto. Praca polega na re-
moncie sieci hydraulicznej przy 
remoncie szpitala. Zaintereso-
wane osoby prosze o kontakt w 
celu uzyskania szczegółów oferty. 
adrian@karierawholandii.pl +48 
600 134 877. Zastrzegam sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi.

SPAWACZ WIG/E 
(141/111). AUSTRIA. Dla na-
szego nowego klienta w AUSTRII 
szukamy spawacza. Spawacz 
WIG/E (141/111). Miejsce pra-
cy: Vorarlberg/Austria. Praca w 
firmie, w której produkującej się 
i spawa rury i płyty. Wymagania 
dotyczące pozycji: Doświadcze-
nie i ważne certyfikaty WIG/E 
(141/111), FM3, FM5, x-ray, 
Umiejętność czytania rysunków; 
Elastyczna mentalność, zdolna 
do samodzielnej pracy, ale także 
jako część zespołu; Komunika-
tywny język niemiecki lub angiel-
ski; Mile widziane prawo jazdy i 
samochód. Co oferujemy: Praca 
przez co najmniej 40 godzin ty-
godniowo; Długotrwała i stabilna 
praca, Wynagrodzenie w wysoko-
ści około 2500 euro netto/mie-
siąc (wypłaty wypłacane 14 razy 
w roku, włączone diety), Koszt 
mieszkania 300-400 euro /mie-
siąc, ubezpieczenie opłacone. 
Szybki start pracy po weryfikacji 
kandydata przez agencję. Jeże-
li jesteś zainteresowany oferta 
pracy prosimy o przesłanie CV na 
adres: adrian@karierawholandii.
pl w tytule wpisując „Spawacz 
Austria” lub kontakt telefoniczny 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami, reszcie zainteresowa-
nym osobą dziękujemy za zainte-
resowanie nasza ofertą.

Malarz. Praca dla Mala-
rzy - Mieszkanie, ubezpieczenie 
opłacone. Poszukujemy Malarzy 

z doświadczeniem i dobrą zna-
jomością języka angielskiego. 
Lokalizacja: Okolice Den Haag. 
Stawka: od 500 euro netto/ty-
dzień. Oferujemy: projekt na oko-
ło 1,5 miesiąca i potem następ-
ny. Darmowe zakwaterowanie, 
ubezpieczenie, wypłaty ci tydzień. 
Wymagania: doświadczenie, 
dobry język angielski. Kontakt 
adrian@karierawholandii .pl, 
+48600134877.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna dla par i nie 
tylko. Od zaraz. Venlo. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma już 
dwadzieścia lat doświadczenia 
w rekrutacji i selekcji pracowni-
ków (nr cert. 10790). Nasi wy-
kwalifikowani, pełni motywacji, 
pracownicy tymczasowi pocho-
dzą głównie z Polski i mogą być 
zatrudnieni w różnych sektorach: 
w branży spożywczej, transpor-
towej, w dystrybucji i w sektorze 
AGF poszukuje nowych pracow-
ników na stanowisko. Pracownik 
produkcyjny (pary również mile 
widziane). Zakres obowiązków:  
sortowanie i pakowanie owoców, 
warzyw lub cytrusów na taśmie 
produkcyjnej, ważenie produktów 
do pojemniczków, stickerowanie 
produktów, inne prace produk-
cyjno-magazynowe zlecone przez 
Pracodawcę. Wymagania: umie-
jętność pracy w zespole, dyspo-
zycyjność do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy: Pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pracę 
w renomowanej i stabilnej firmie 
przez długi okres czasu, wynagro-
dzenie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy, Dla 
osób które nie ukończyły 20 lat 
oferujemy darmowe mieszka-
nia, Możliwa praca także dla par, 
Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Bardzo proszę o wy-

słanie swojego CV na adres s.sa-
dowska@jupiterpolska.pl w tytule 
wpisując Produkcja owoców i 
warzyw lub tez proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerem tele-
fonu +48 517 493 205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. nr 13.).

MONTER PŁYT K/G. Lokali-
zacja: kilka miejsc pracy głównie 
północna Holandia. Stawka: 480 
euro netto/tydzień (już odliczone 
koszty ubezpieczenia). Oferuje-
my: Darmowe zakwaterowanie, 
yugodniowe wypłaty, co najmniej 
40 godzin na tydzień. Wymaga-
nia: język angielski lub niemiec-
ki, doświadczenie, sumienność, 
VCA lub chęć uzyskania. Jeżeli 
chcesz otrzymać szczegóły ofer-
ty pracy wyślij e-mail na adres 
adrian@karierawholandi i .pl 
+48600134877.

STOLARZ. Lokalizacja: kil-
ka miejsc pracy głównie północ-
na Holandia. Stawka: 520 euro 
netto/tydzień (już odliczone 
koszty ubezpieczenia). Oferuje-
my: darmowe zakwaterowanie, 
tygodniowe wypłaty, co najmniej 
40 godz./tydzień. Wymagania: 
Język angielski lub niemiecki, 
doświadczenie, sumienność, VCA 
lub chęć uzyskania, Chcesz otrzy-
mać pełna ofertę pracy? Wyślij 
e-maila wraz z CV wpisując inte-
resujące Cię stanowisko. Wyślij 
CV z zapytaniem o dopasowanie 
stanowiska i miejsca pracy dla 
Ciebie. Kontakt: +48 600 134 
adrian@karierawholandii.pl.

Monter ram okiennych. 
Składanie montaż ram i okien 
darmowe zakwaterowanie. 

PRACA PRZY MONTAŻU RAM I 
OKIEN.  Poszukujemy osób na 
stanowisko: Monter ram okien-
nych. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: Dobra znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego, Własny samochód, Chęci 
do pracy, Minimum 6 miesięcy 
doświadczenia na podobnym sta-
nowisku. Lokalizacja: Cała Holan-
dia (dopasujemy miejsce pracy 
do Twoich wymagań). Zakwate-
rowanie: bungalow/mieszkania/
domy (wspólna kuchnia i łazien-
ka) > darmowe. Ubezpieczenie: 
około 94,64 euro na miesiąc. Je-
żeli nie posługujesz się językiem 
angielskim, ale masz kogoś zna-
jomego, który zna język angielski 
i chciałby wyjechać razem z Toba 
do pracy - Jest taka możliwość. Je-
żeli nie masz własnego samocho-
du, ale znasz kogoś, kto ma swój 
transport i chciałby z Toba pod-
jąć pracę - Jest taka możliwość. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Malarz. RÓŻNE BRANŻE. Lo-
kalizacja: Cała Holandia. Stawka: 
od 440-620 euro netto/godzina 
(uzależnione od doświadczenia 
i umiejętności negocjacyjnych). 
Oferujemy: stabilna praca, tygo-
dniowe wypłaty, co najmniej 40 
godz./tydzień. Darmowe zakwa-
terowanie, ubezpieczenie, zwrot 
kosztów dojazdu. Wymagania: 
doświadczenie, komunikatyw-
ny język angielski, własne auto, 
adrian@karierawholandi i .pl 
+48600134877.

KUCHARZ. Wynagrodzenie: 
od 10,20 brutto do 11,90 euro 
brutto za godzinę (uzależnione od 

stanowiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskiego 
min B1, Gwarantowane 40h w 
tygodniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: re-
gion Zeeland (Vrouwenpolder, 
Middelburg, Goes, Vlissingen). 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 
euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 25 
euro na tydzień. Jeżeli zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam do 
aplikacji na wybrane stanowisko! 
Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl lun telefon +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi. Możliwy jest kontakt telefo-
niczny ze strony pracodawcy.

Opiekun parku bungalow. 
Z firmowym zakwaterowaniem/ 
Venlo. Firma Jupiter- agencja po-
średnictwa pracy, która posiada 
ponad dwadzieścia lat doświad-
czenia, w branży spożywczej, 
transportowej, w dystrybucji i w 
sektorze AGF, poszukuje nowych 
pracowników na stanowisko: Ko-
ordynator. Miejsce pracy- Holan-
dia ( okolice Venlo). Rozpoczęcie 
pracy: Praca od zaraz. Zakres 
obowiązków: opieka socjalna 
nad pracownikami, prace admi-
nistracyjno- biurowe, nadzór nad 
prawidłowym przyjęciem nowych 
pracowników tymczasowych, 
kontakt i wymiana informacji 
z centralą firmy. Wymagania: 
gotowość do pracy w systemie 
zmianowym/ od poniedziałku do 
niedzieli. Dostępność do pracy 
24h, biegła obsługa komputera 
oraz MS Office, doświadczenie w 
pracy na podobnym stanowisku 
będzie dodatkowym atutem, pra-
wo jazdy kat. B, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
bardzo dobre zdolności interper-
sonalne i nastawienie na współ-
pracę, umiejętność współpracy 
z ludźmi i odpowiedzialność za 
dużą grupę osób (około 300 
osób), doświadczenie w zarzą-
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dzaniu grupą ludzi będzie dodat-
kowym atutem, odporność na 
stres, odpowiedzialność i samo 
dyscyplina. Oferujemy: stabilne 
warunki zatrudnienia na podsta-
wie umowy o prace, atrakcyjne 
wynagrodzenie (350 euro netto 
za tydzień pracy + bezpłatne za-
kwaterowanie), przyjazne środo-
wisko pracy. Sandra 517493205.

MURARZ. Lokalizacja: kilka 
miejsc pracy głównie północna 
Holandia. Stawka: 520 euro net-
to/tydzień (już odliczone koszty 
ubezpieczenia). Oferujemy: dar-
mowe zakwaterowanie, tygo-
dniowe wypłaty, co najmniej 40 
godz./tydzień. Wymagania: Język 
angielski lub niemiecki, doświad-
czenie, sumienność. Chcesz 
otrzymać pełna ofertę pracy? Wy-
ślij e-maila wraz z CV wpisując in-
teresujące Cię stanowisko. Wyślij 
CV z zapytaniem o dopasowanie 
stanowiska i miejsca pracy dla 
Ciebie. Kontakt: +48 600 134 
adrian@karierawholandii.pl.

Glazurnik/Kafelkarz/
Płytkarz. Werkendam. POSZU-
KUJEMY DO PRACY PŁYTKA-
RZAY-GLAZURNIKÓW. PŁYTKA-
RZ-GLAZURNIK: Miejsce pracy: 
Werkendam. Stawka od 13 euro 
zależne od doświadczenia. Wy-
magania: znajomość języka 
angielskiego/ holenderskiego, 
własne auto, doświadczenie. Za-
interesowane osoby proszę o kon-
takt adrian@karierawholandii.pl, 
+48600134877 po uzyskanie 
pełnej oferty pracy.

Monter ścian odsłono-
wych. Składanie montaż ram i 
okien darmowe zakwaterowanie. 
PRACA PRZY MONTAŻU RAM I 
OKIEN. Poszukujemy osób na 
stanowisko: Monter ścian odsło-
nowych. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: Dobra znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego, Własny samochód, Chęci 
do pracy, Minimum 6 miesięcy 
doświadczenia na podobnym sta-
nowisku. Lokalizacja: Cała Holan-
dia (dopasujemy miejsce pracy 
do Twoich wymagań). Zakwate-
rowanie: bungalow/mieszkania/
domy (wspólna kuchnia i łazien-
ka) > darmowe. Ubezpieczenie: 
około 94,64 euro na miesiąc. Je-
żeli nie posługujesz się językiem 
angielskim, ale masz kogoś zna-
jomego, który zna język angielski 
i chciałby wyjechać razem z Toba 
do pracy - Jest taka możliwość. Je-
żeli nie masz własnego samocho-
du, ale znasz kogoś, kto ma swój 
transport i chciałby z Toba pod-
jąć pracę - Jest taka możliwość. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji poprzez 

email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

SPAWACZ TIG-MAG. DAR-
MOWE MIESZANIE - OD ZARAZ. 
Spawacz TIG-MIG - Praca od za-
raz. Miejsce pracy: IJsselmonde. 
Zakres obowiązków: Spawanie 
materiałów konstrukcyjnych 
jachtów, Spawanie zgodnie z 
rysunkiem technicznym. Wy-
magania: Doświadczeni w 
spawaniu: materiałów z alum-
inium, Umiejętność spawania 
metodą MIG, TIG, Dobra zna-
jomość rysunku technicznego, 
Znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego w stop-
niu komunikatywnym (A1/
A2), Uprawnienia na spawanie 
metodą TIG i MIG, Posiadanie 
certyfikatu VCA, lub gotowość 
do jego wyrobienia, Prawo jaz-
dy. Oferujemy: Atrakcyjne wy-
nagrodzenie: 15 euro netto/h 
(minimum 40h w tygodniu), 
Cotygodniowe wynagrodzenie, 
Możliwość pracy w godzinach 
nadliczbowych, Darmowe za-
kwaterowanie, Możliwość dłu-
gotrwałej współpracy. Zgłosze-
nia wraz z CV prosimy przesyłać 
na adres adrian@karierawho-
landii.pl, Zastrzegamy sobie 
prawo do kontaktu jedynie z 
wybranymi kandydatami.

MECHANIK SAMOCHO-
DOWY. Agencja Pracy TPM po-
szukuje mechanika samocho-
dowego do pracy w Holandii. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy mechanika samochodo-
wego, umiejętność przeprowa-
dzania badań technicznych i 
przeglądów samochodowych. 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie (opcjonal-
nie), ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynato-
ra, cotygodniowe wypłaty na 
konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), min. 40h pracy 
tygodniowo, zarobki ca 2500 
euro netto/miesiąc. Charak-
ter pracy: praca od sierpnia 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem MECHANIK na adres: 
info@tpmwork.com (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest w godzinach urzę-
dowania biura pod numerem 
(+48)608404233. Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zawartych w 

mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

OPERATORÓW GIĘTAREK 
STEROWANYCH KOMPUTE-
ROWO. POSZUKUJEMY OPERA-
TORÓW GIĘTAREK STEROWA-
NYCH KOMPUTEROWO. Praca w 

zbrojarni przy wyginaniu drutów 
różnej grubości do szkieletów 
zbrojeń. Wynagrodzenie – 11,64 
euro brutto + 20 procent dodat-
ku zmianowego. Wymagania: 
doświadczenie na tym lub po-
dobnym stanowisku, dobra zna-
jomość języka angielskiego lub 
holenderskiego, zaangażowanie 
w obowiązki. Lokalizacja: Hooge-
veen. Oferujemy: wynagrodzenie 
11,64 euro brutto + 20 procent 
dodatku zmianowego, praca 3 
zmianowa, stała stabilna praca, 

co tygodniowe wypłaty 400 euro 
netto/40h po potrąceniu kosztów 
(nocna zmiana 400 euro net-
to/30h po potrąceniu kosztów), 
możliwa praca w soboty płatne 
150 procent (nadgodziny można 
wymieniać na płatny urlop) za-
pewniamy mieszkania służbowe 
w pełni wyposażone 85 euro/
tydzień pokoje jedno lub dwu-
osobowe,  zapewniamy samo-
chów służbowy w razie potrzeby 
bez kosztów lub zwrot kosztów 
dojazdu 0,19 euro za km jeżeli 

odległość jest nie wielka udostęp-
niamy rower, ubezpieczenie zdro-
wotne 22 euro/tydzień. Proszę o 
kontakt udzielę więcej informa-
cji. Zainteresowane osoby proszę 
o wysyłanie CV w tytule wpisując 
nazwę stanowiska pracy. Kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Nasza Holandia

PRACA

CIĄG DALSZY NA STR. 6

Reklama



6 Nasza Holandia

PRACA

KUCHARZ BUFETOWY. Wy-
nagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzinę 
(uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl lun 
telefon +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami. Możliwy jest 
kontakt telefoniczny ze strony 
pracodawcy.

Izolacja ścian i sufitów na 
statkach. Poszukujemy 2 osoby 
do pracy przy izolacjach ścian i 
sufitów na statkach. Poszukuje-
my 2 osoby do pracy przy izola-
cjach ścian i sufitów na statkach, 
na dłuższy okres czasu. Praca od 
22.07.2019. Lokalizacja: oko-

lice Oss. Stawka: od 480-520 
euro netto uzależniona od do-
świadczenia i umiejętności ne-
gocjacyjnych. Wymagania: jedna 
osoba znajomość dobra języka 
angielskiego, własny transport, 
doświadczenie na podobnym sta-
nowisku, VCA. Oferujemy: pracą 
na dłuższy okres czasu, opłaco-
ne mieszkanie i ubezpieczenie, 
możliwości rozwoju. Osoby za-
interesowane proszę o wysłanie 
CV na adres adrian@karierawho-
landii.pl lub kontakt telefoniczny 
+48600134877. Zastrzegam 
sobie kontakt z wybranymi oso-
bami.

HYDRAULICY / MONTE-
RZY SYSTEMÓW OGRZEWA-
NIA. Lokalizacja: Liechtenstein. 
Stawka: 31 CH/godzina. Oferu-
jemy: stabilna praca, organizacja 
mieszkania 400 euro/miesiąc. 
Wymagania: doświadczenie, ko-
munikatywny język angielski lub 
niemiecki, własny transport. Za-
interesowane osoby proszę o kon-
takt adrian@karierawholandii.pl 
lub +48 600 134 877, Zastrze-
gam sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami.

MONTER / SPAWACZ KON-

STRUKCJI STALOWYCH. POSZU-
KUJEM MONTERA + SPAWACZ 
KONSTRUKCJI STALOWYCH. 
Wynagrodzenie – od 15 euro 
brutto (ustalane indywidualnie 
w zależności od doświadcze-
nia). Wymagania: doświadcze-
nie montażu dużych konstrukcji 
nośnych, świetna znajomość 
rysunku technicznego, doświad-
czenie w spawaniu stali czarnej 
w pozycji pachwinowej i podolnej, 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego lub holenderskie-
go, zaangażowanie w obowiąz-
ki, gotowość do wykonywania 
nadgodzin, prawo jazdy i własny 
samochód będzie dodatkowym 
atutem. Lokalizacja: okolice Am-
sterdamu. Oferujemy: wynagro-
dzenie od 15 euro brutto, przy 40 
godzinach pracy wynagrodzenie 
netto +/- 440 euro (po odliczeniu 
kosztów zakwaterowania, ubez-
pieczenia, podatków itd.) , Stała 
stabilna praca, 40 godzin tygo-
dniowo + nadgodziny, możliwość 
rozwoju i kontraktu bezpośred-
niego w firmie, zakwaterowanie 
w domach o dobrym standardzie, 
ubezpieczenie (24 euro tygodnio-
wo), pomoc polskiego koordyna-
tora, możliwość kursów podno-
szących kwalifikacje zawodowe. 

Zainteresowane osoby proszę 
wysyłanie CV w tytule wpisując 
nazwę stanowiska pracy. kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Operator wózka widłowe-
go lub elektrycznego EPT. OD 
ZARAZ!!!! Agencja pośrednictwa 
pracy Jupiter poszukuje dla swo-
ich klientów osób do pracy jako 
operator wózka widłowego lub 
elektrycznego EPT z certyfika-
tem. Jest to praca w magazynie 
wysyłkowym. Miejsce pracy: Mas-
bree- okolice Venlo. Rozpoczęcie 
pracy: Praca od zaraz. Wymaga-
nia: certyfikat uprawniający jaz-
dę wózkiem widłowym lub EPT, 
warunkiem koniecznym jest ko-
munikatywna znajomość języka 
angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego, doświadczenie lo-
gistyczne mile widziane, chęć roz-
woju osobistego, punktualność. 
Oferujemy: Pracę stała w reno-
mowanej firmie na długi okres 
czasu (40 godzin plus), Pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy wy-
robieniu numeru sofii, Wynagro-
dzenie w systemie tygodniowym, 

Darmowy transport do pracy 
-Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail: 
s.sadowska@jupiterpolska.pl, W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, poz.).

Tokarz. Zainteresowane oso-
by proszę wysyłanie CV w tytule 
wpisując nazwę stanowiska pra-
cy. kontakt adrian@karierawho-
landii.pl lub +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

MONTER SYSTEMÓW PAR-
KINGOWYCH. Poszukujemy oso-
by od zaraz przy montażu syste-
mów parkingowych w Eindhoven. 
SYSTEM PARKINGOWY. Doświad-
czenie w montażu technicznym, 
Wykształcenie techniczne, Zna-
jomość techniki elektrotechnicz-
nej, Potrzebny język angielski!, 

Czytanie rysunków technicznych, 
Muszą zmontować systemy par-
kingowe. Wiek kandydata 18 - 35 
lat.  Poziom języka angielskiego 
B (lub holenderski ), Wynagrodze-
nie 13,00 euro, 87 euro, za osobę 
na tydzień za mieszkanie ( dom 
max.2 do 4 osób ), 22 euro ubez-
pieczenie zdrowotne na tydzień, 
Godziny pracy Min. 40 godzin 
tygodniowo, Dni robocze 5 dni 
w tygodniu, Wakacje możliwość 
po 10 tygodniach pracy, Staw-
ka za nadgodziny i dostępność ( 
wszystko w 100 prcent i zgodnie 
z holenderskim CAO (Prawo bran-
żowe i przepisy). Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt adran@
karierawholandii.pl +48 600134 
877.

POMOC KUCHENNA. Wy-
nagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzinę 
(uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-
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pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl lun 
telefon +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami. Możliwy jest 
kontakt telefoniczny ze strony 
pracodawcy.

Frezer. Zainteresowane oso-
by proszę wysyłanie CV w tytule 
wpisując nazwę stanowiska pra-
cy. kontakt adrian@karierawho-
landii.pl lub +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

Operator wózka widło-
wego REACHTRUCK. Wysokie 
stawki ! Echt. Agencja Pracy 
Czasowej Jupiter (nr cert. 10790) 
poszukuje dla nowego Holender-
skiego klienta z branży logistycz-
nej osób do pracy jako: Operator 
wózka widłowego bocznego (RE-
ACHTRUCK). Jest to praca w ma-
gazynie logistycznym. Zadaniem 
operatora jest replenishment- 
wymiana palet oraz ładunek i za-
ładunek kontenerów. Przed roz-
poczęciem pracy każdy operator 
przejdzie test sprawdzający, jeżeli 
taki test zostaje zdany- operator 
rozpoczyna prace w firmie. Jest 
to praca 2 zmianowa. Miejsce 
pracy: Holandia, miejscowość 
Echt. Rozpoczęcie pracy: Praca 
od zaraz. Wymagania: komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego - warunek konieczny, 
certyfikat oraz minimum roczne 
doświadczenie jako operator 
wózka reachtruck, motywacja i 
chęci do pracy, a także dyspozy-
cyjność do pracy od zaraz, bardzo 
dobre zdolności interpersonalne 
i nastawienie na współpracę. 
Oferujemy:  Stawka 11.36 euro 
brutto+ ( 0.50 euro za każda go-
dzinę pracy po przepracowaniu 
4 tygodni) plus 10.87 procent 
dodatek wakacyjny = 13.15 
euro, minimum formalności w 
Polsce- Holenderska umowa o 
prace podpisywana w naszej filli 
głównej w Venlo, pracę w reno-
mowanej i stabilnej firmie z moż-
liwością rozwoju zawodowego, co 
tygodniowe wypłaty przelewane 
bezpośrednio na konto, zakwate-
rowanie, pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
pomoc przy wyrobieniu numeru 
Sofii, ubezpieczenie zdrowotne, 
bezpłatny transport samocho-
dem z miejsca zamieszkania do 
pracy. Sandra 517493205.

Monter elewacji stalo-
wych. Składanie montaż ram i 
okien darmowe zakwaterowanie. 
PRACA PRZY MONTAŻU RAM I 
OKIEN. Poszukujemy osób na 
stanowisko:  Monter elewacji sta-

lowych. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: Dobra znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego, Własny samochód, Chęci 
do pracy, Minimum 6 miesięcy 
doświadczenia na podobnym sta-
nowisku. Lokalizacja: Cała Holan-
dia (dopasujemy miejsce pracy 
do Twoich wymagań). Zakwate-
rowanie: bungalow/mieszkania/
domy (wspólna kuchnia i łazien-
ka) > darmowe. Ubezpieczenie: 
około 94,64 euro na miesiąc. 
Jeżeli nie posługujesz się ję-
zykiem angielskim, ale masz 
kogoś znajomego, który zna 
język angielski i chciałby 
wyjechać razem z Toba do 
pracy - Jest taka możliwość. 
Jeżeli nie masz własnego 
samochodu, ale znasz ko-
goś, kto ma swój transport i 
chciałby z Toba podjąć pracę 
- Jest taka możliwość. Jeżeli 
zainteresowała Cię oferta, za-
praszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawho-
landii.pl lub telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt 
telefoniczny ze strony praco-
dawcy.

SPAWACZ TIG-MAG. 
DARMOWE MIESZANIE - OD 
ZARAZ. Spawacz TIG-MIG 
- Praca od zaraz. Miejsce 
pracy: Nieuw Lekkerland. Za-
kres obowiązków: Spawanie 
materiałów konstrukcyjnych 
jachtów, Spawanie zgodnie 
z rysunkiem technicznym. 
Wymagania: Doświadcze-
ni w spawaniu: materiałów 
z aluminium, Umiejętność 
spawania metodą MIG, TIG, 
Dobra znajomość rysunku 
technicznego, Znajomość 
języka angielskiego lub ho-
lenderskiego w stopniu ko-
munikatywnym (A1/A2), 
Uprawnienia na spawanie 
metodą TIG i MIG, Posiadanie 
certyfikatu VCA, lub gotowość 
do jego wyrobienia, Prawo 
jazdy. Oferujemy: Atrakcyj-
ne wynagrodzenie: 15 euro 
netto/h (minimum 40h w ty-
godniu), Cotygodniowe wyna-
grodzenie, Możliwość pracy 
w godzinach nadliczbowych, 
Darmowe zakwaterowa-
nie, Możliwość długotrwałej 
współpracy. Zgłoszenia wraz 
z CV prosimy przesyłać na ad-
res adrian@karierawholandii.
pl, Zastrzegamy sobie prawo 
do kontaktu jedynie z wybra-
nymi kandydatami.

Pracownik produkcyj-
ny. Praca w Best. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 

pracy w Holandii. W skład oferty 
wchodzą następujące prace: pra-
ce produkcyjne w firmie zajmują-
cej się przetwórstwem mięsnym 
– pakowanie, sortowanie kiełbas, 
szaszłyków, wędlin ect. (Best). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 

Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca od lipca 
2019. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnienie 
formularza kontaktowego tpm-
work.com/#formularz (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest w godzinach urzę-
dowania biura pod numerem 
(+48)618205550.  Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-

pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna przy owocach. 
Venlo. Agencja Pracy Czasowej 

Jupiter ma już dwadzieścia lat do-
świadczenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni mo-
tywacji, pracownicy tymczaso-
wi pochodzą głównie z Polski i 
mogą być zatrudnieni w różnych 
sektorach: w branży spożywczej, 
transportowej, w dystrybucji i w 
sektorze AGF poszukuje nowych 
pracowników na stanowisko. 
Pracownik produkcyjny w firmie 

CIĄG DALSZY NA STR. 8

Reklama



8

Scherpenshuizen. Zakres obo-
wiązków:  sortowanie i pakowa-
nie owoców, warzyw lub cytrusów 
na taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, stic-
kerowanie produktów, inne prace 
produkcyjno-magazynowe zleco-
ne przez Pracodawcę. Wymaga-
nia: umiejętność pracy w zespole, 
dyspozycyjność do pracy na dłuż-
szy okres czasu. Oferujemy: Po-
moc polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pracę 
w renomowanej i stabilnej firmie 
przez długi okres czasu, wynagro-
dzenie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy, Dla 
osób które nie ukończyły 20 lat 
oferujemy darmowe mieszka-
nia, Możliwa praca także dla par, 
Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Bardzo proszę o wy-
słanie swojego CV na adres s.sa-
dowska@jupiterpolska.pl w tytule 
wpisując Produkcja owoców i 
warzyw lub tez proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerem tele-
fonu +48 517 493 205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. nr 13.).

Monter z rocznym do-
świadczeniem. Zainteresowa-
ne osoby proszę wysyłanie CV 
w tytule wpisując nazwę stano-
wiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

KELNERZY/KELNERKI . 
Wynagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzi-

nę (uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Moż-
liwość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 75 
do 100 euro/miesiąc. Ubezpie-
czenie: 25 euro na tydzień. Jeżeli 
zainteresowała Cię oferta, zapra-
szam do aplikacji na wybrane sta-
nowisko! Poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lun telefon 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt tele-
foniczny ze strony pracodawcy.

MONTER PŁYT K/G. DAR-
MOWE ZAKWATEROWANIE- 
SZYBKI START. MONTER PŁYT 
K/G - WŁASNE AUTO - SZYBKI 
START. Lokalizacja: Cała Holan-
dia. Wymagania: Doświadczenie 
w pracy jako pracownik gipsowy; 
Potrafi pracować z planów / ry-
sunków; Elastyczna mentalność, 
zdolna do samodzielnej pracy, 
ale także jako część zespołu; 
Komunikatywny język niemiec-
ki lub angielski; Co oferujemy: 
Wymagająca praca przez co naj-
mniej 40 godzin tygodniowo; • 
Długotrwałe projekty; Wynagro-
dzenie w wysokości od 440 EUR 
netto na tydzień lub więcej w 
zależności od twoich umiejętno-
ści negocjacyjnych (odliczone już 
koszty ubezpieczenia); bezpłatne 
zakwaterowanie, standardy zgod-
nie z prawem holenderskim; Do-
skonałe wynagrodzenie i dobre 
warunki pracy, Nowe wyzwania, 
Zróżnicowana praca z naszymi 
niezawodnymi klientami, Punktu-
alna płatność tygodniowa, Konty-
nuacja pracy z perspektywami na 
przyszłość, Możliwość uzyskania 
podstawowego dyplomu bezpie-
czeństwa VCA. Jeżeli jesteś zain-
teresowany oferta pracy prosimy 
o przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpi-

sując „Monter płyt kartonowo-gip-
sowych” lub kontakt telefoniczny 
+48 600 134 877.

Malarze. Praca dla Mala-
rzy - Mieszkanie, ubezpieczenie 
opłacone. PRACA DLA MALARZY. 
Miejsce pracy: kilka lokalizacji w 
całej Holandii. Informacje o sta-
nowisku: Poszukujemy malarzy 
do pracy na różne stanowiska z 
różnym doświadczeniem. Wyślij 
nam swoje CV, a dopasujemy i 
prześlemy Ci ofertę do zaakcep-
towania. Wymagania dotyczące 
pozycji: Doświadczenie zawodo-
we jako malarz, Komunikatywny 
język niemiecki lub angielski, 
Własny transport, Chęci do podję-
cia pracy na dłużej. Co oferujemy: 
Praca przez co najmniej 40 go-
dzin tygodniowo; Wynagrodzenie 
w wysokości od 440,00 do 520 
EUR netto na tydzień (uzależnio-
ne od Twoich umiejętności nego-
cjacyjnych), Bezpłatne zakwatero-
wanie, Opłacone ubezpieczenie, 
Zwrot kosztów dojazdu. Korzyści: 
Doskonałe tygodniowe wynagro-
dzenie i dobre warunki pracy, 
Punktualna płatność tygodnio-
wa. Jeżeli jesteś zainteresowany 
oferta pracy prosimy o przesłanie 
CV na adres: adrian@karierawho-
landii.pl w tytule wpisując „nazwę 
stanowiska” lub kontakt telefo-
niczny +48 600 134 877.

Składanie komór chłod-
niczych. Poszukujemy osób z 
wykształceniem technicznym. 
Okolice Tilburga (Kaatsheuvel). 
Poszukujemy osób z wykształ-
ceniem technicznym. Okolice 
Tilburga (Kaatsheuvel). Dla na-
szego klienta poszukujemy osób 
z wykształceniem technicznym 
do pracy przy składaniu komór 
chłodniczych. Praca polega na 
wyjazdach do klientów i montaż 
elementów komór chłodniczych. 
Szukamy osób ze zmysłem tech-
nicznym, potrafiących pracować 
z elektronarzędziami, mających 
pojęcie w zakresie wymiarów 

i potrafiących czytać rysunek 
techniczny. Kandydaci musza być 
elastyczni, ponieważ często pra-
cujemy u klienta do momentu, 
aż skończymy montaż. To może 
być godzina 15:00, ale może być 
również 18:00. Stawka: 12,50 
euro brutto/godzina. Wymagania: 
wykształcenie techniczne, zmysł 
techniczny, umiejętność posłu-
giwania się elektronarzędziami, 
VCA, własny transport do pracy, 
prywatne zakwaterowanie, komu-
nikatywny język angielski. Jeżeli 
jesteś zainteresowany oferta pra-
cy prosimy o przesłanie CV na ad-
res: adrian@karierawholandii.pl w 
tytule wpisując „Komory chłodni-
cze” lub kontakt telefoniczny +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami, reszcie zainteresowanym 
osobą dziękujemy za zaintereso-
wanie nasza ofertą.

Pracownik produkcji. Pra-
cownik produkcji/Noord Brabant. 
Czy chciałbyś pracować dla firmy, 
która jest liderem europejskiego 
rynku? Jeśli tak, to ta praca jest 
dla Ciebie! Nasz klient zajmuje 
się produkcją oraz instalacją we-
wnętrznych placów zabaw, par-
ków trampolin. Praca polega na 
ręcznym (składaniu, montowaniu, 
klejeniu, obszywaniu) przyrządów 
takich jak: trampoliny, hamaki, 
piłki, poduszki powietrzne, zjeż-
dżalnie itp. Do tego typu pracy są 
preferowane zdolności manualne. 
Czego oczekujemy od Ciebie: Lu-
bisz pracować w zespole, Jesteś 
elastyczny i dokładny, Przyczy-
niasz się do miłej atmosfery, Do-
świadczenie w pracy na produkcji 
jest dodatkowym atutem, Zna-
jomość języka angielskiego lub 
niemieckiego w stopniu komuni-
katywnym mile widziane, lecz nie 
jest to warunek konieczny, Zdol-
ności manualne. Czego możesz 
oczekiwać od nas: Praca na pełen 
etat, Dni robocze od poniedziałku 
do piątku, Wynagrodzenie wypła-
cane w euro, Umowa holender-

ska w języku polskim, Stawka 
10.40 – 11.30/h, Dodatek 
wakacyjny, Po przepracowaniu 
okresu 6 miesięcy umowa na 
1 rok a następnie umowa sta-
ła, Premia 8 procent po prze-
pracowanym roku, Praca od 
6.00 – 16.00 od poniedziałku 
do piątku, Dla chętnym moż-
liwość pracy w godzinach 
nadliczbowych (nadgodziny), 
Możliwość rozwoju. Jesteś 
zainteresowana/y tym wa-
katem? Nie czekaj, aplikuj 
już dziś! Prześlij CV na adres 
e-mail: jola@multiworkneder-
land.hub.pl Masz pytania? 
Zadzwoń! Tel. +31 686 476 
401(kontakt telefoniczny po-
niedziałek, wtorek, czwartek; 
godz.09.00 – 16.00).

Składanie ram i okien na 
hali produkcyjnej. Składanie 
montaż ram i okien darmowe za-
kwaterowanie. PRACA PRZY MON-
TAŻU RAM I OKIEN. Poszukujemy 
osób na stanowisko: Składanie 
ram i okien na hali produkcyjnej. 
Stawka: 475- 525 euro netto /
tydzień (uzależnione od doświad-
czenia). Oczekujemy od kandy-
datów: Dobra znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego, 
Własny samochód, Chęci do pra-
cy, Minimum 6 miesięcy doświad-
czenia na podobnym stanowisku. 
Lokalizacja: Cała Holandia (dopa-
sujemy miejsce pracy do Twoich 
wymagań). Zakwaterowanie: bun-
galow/mieszkania/domy (wspól-
na kuchnia i łazienka) > darmo-
we. Ubezpieczenie: około 94,64 
euro na miesiąc. Jeżeli nie posłu-
gujesz się językiem angielskim, 
ale masz kogoś znajomego, który 
zna język angielski i chciałby wyje-
chać razem z Toba do pracy - Jest 
taka możliwość. Jeżeli nie masz 
własnego samochodu, ale znasz 
kogoś, kto ma swój transport i 
chciałby z Toba podjąć pracę - Jest 
taka możliwość. Jeżeli zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam do 
aplikacji poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lub telefon 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami. Możliwy jest kontakt 
telefoniczny ze strony pracodawcy.

Monter konstrukcji sta-
lowych.  Zwaag – od 15 euro 
brutto. Wyślij CV z zapytaniem 
o dopasowanie stanowiska i 
miejsca pracy dla Ciebie. www.
karierawholandii.pl/, adrian@
karierawholandii.pl, +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

SPAWACZ MIG-MAG / 
MONTER KONSTRUKCJI STA-
LOWYCH. SPAWACZ MIG-MA-
G+MONTER KONSTRUKCJI 
STALOWYCH. Lokalizacja: kilka 
lokalizacji w Holandii. Stawka: od 
500-550 euro netto/tydzień (uza-
leżnione od doświadczenia). Ofe-
rujemy: stabilna praca, tygodnio-
we wypłaty, opłacone mieszkanie. 
Wymagania: doświadczenie, 
komunikatywny język niemiecki, 
znajomość rysunku technicznego, 
prawo jazdy. adrian@karierawho-
landii.pl +48600134877.

Operator wózka widłowego 
lub EPT. W magazynie wysyłko-
wym lidla. Venlo. Agencja pośred-
nictwa pracy Jupiter poszukuje 
dla swoich klientów osób do pracy 
jako operator wózka widłowego 
lub elektrycznego EPT z certyfika-
tem. Jest to praca w magazynie 
wysyłkowym. Miejsce pracy: Mas-
bree- okolice Venlo. Rozpoczęcie 
pracy: Praca od zaraz. Wymaga-

nia: certyfikat uprawniający jaz-
dę wózkiem widłowym lub EPT, 
warunkiem koniecznym jest ko-
munikatywna znajomość języka 
angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego, doświadczenie lo-
gistyczne mile widziane, chęć roz-
woju osobistego, punktualność. 
Oferujemy: Pracę stała w renomo-
wanej firmie na długi okres czasu 
(40 godzin plus), Pomoc polskie-
go personelu po przyjeździe do 
Holandii, Pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, Wynagrodzenie w 
systemie tygodniowym, Darmowy 
transport do pracy -Stawki zgodne 
z holenderskim CAO, Ubezpiecze-
nie zdrowotne, Dodatki urlopowe 
i wakacyjne. Rekrutacja: Bardzo 
proszę o wyslanie swojego CV na 
adres s.sadowska@jupiterpolska.
pl w tytule wpisując Operator 
wózka widłowego lub EPT lub 
tez proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, poz.).

Glazurnik/Kafelkarz/Płyt-
karz. POSZUKUJEMY DO PRACY 
PŁYTKARZAY-GLAZURNIKÓW. 
PŁYTKARZ-GLAZURNIK: Miejsce 
pracy: Kilka miejsc w Holandii. 
Stawka od 500 – 550 euro netto 
zależne od doświadczenia. Wy-
magania: znajomość języka nie-
mieckiego, własne auto, doświad-
czenie. Zainteresowane osoby 
proszę o kontakt adrian@karie-
rawholandii.pl, +48600134877 
po uzyskanie pełnej oferty pracy.

Operator CNC. Poszukujemy 
Operatora CNC. Miejsce pracy: 
północna Holandia (Rotterdam 
oraz Den Haag). Zadania: Obsługa 
maszyny CNC, Sprawdzanie jako-
ści, Wypełnianie list pomiarowych, 
Zgłaszanie odchyleń do przełożo-
nego, Przestrzeganie zasad BHP. 
Wymagania dotyczące pozycji: 
Dokładność, Doświadczenie w 
pracy technicznej, Umiejętność 
czytania rysunku technicznego, 
Umiejętność pracy w pojedynkę 
jak i w zespole, Możliwość pracy w 
systemie dwu zmianowym, Język 
angielski B1, Mile widziane prawo 
jazdy. Co oferujemy: Możliwość 
rozwoju, Stawkę 15e, Darmowe 
zakwaterowanie w pokojach jed-
noosobowych. Jeżeli jesteś zain-
teresowany oferta pracy prosimy 
o przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpi-
sując „Operator CNC” lub kontakt 
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telefoniczny +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami, reszcie za-
interesowanym osobą dziękujemy 
za zainteresowanie nasza ofertą.

SPAWACZ MIG MAG. ROER-
MOND. Poszukujemy Spawaczy 
MIG MAG. Miejsce pracy: Roer-
mond. Miejsce zakwaterowania: 
Weert. Star pracy 12.08.2019. 
Informacje o stanowisku: Praca 
przy spawaniu części do samo-
chodów osobowych i ciężarowych. 
Wymagania dotyczące pozycji: 
Doświadczenie zawodowe jako 
spawacz, Komunikatywny język 
niemiecki lub angielski, Prawo 
jazdy. Co oferujemy: Praca przez 
co najmniej 40 godzin tygodnio-
wo; Wynagrodzenie w wysokości 
11,79 euro brutto +19 procent 
dodatków, Zakwaterowanie w 1 
lub 2 osobowych pokojach (koszt 
1os – 85 euro, 2os – 75 euro/
tydzień), Auto służbowe lub zwrot 
kosztów dojazdu. Jeżeli jesteś 
zainteresowany oferta pracy pro-
simy o przesłanie CV na adres: ad-
rian@karierawholandii.pl w tytule 
wpisując „Spawacz Roermond” 
lub kontakt telefoniczny +48 600 

134 877. Zastrzegam sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

CIEŚLA SZALUNKOWY. 
Lokalizacja: kilka miejsc pra-
cy głównie północna Holandia. 
Stawka: 520 euro netto/tydzień 
(już odliczone koszty ubezpiecze-
nia). Oferujemy: darmowe zakwa-
terowanie, tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień. 
Wymagania: Język angielski 
lub niemiecki, doświadczenie, 
sumienność, VCA lub chęć uzy-
skania. Chcesz otrzymać pełna 
ofertę pracy? Wyślij e-maila wraz 
z CV wpisując interesujące Cię 
stanowisko. Wyślij CV z zapyta-
niem o dopasowanie stanowiska 
i miejsca pracy dla Ciebie. Kon-
takt: +48 600 134 adrian@karie-
rawholandii.pl.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna przy owo-
cach dla par i nie tylko . Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma już 
dwadzieścia lat doświadczenia 
w rekrutacji i selekcji pracowni-
ków (nr cert. 10790). Nasi wy-
kwalifikowani, pełni motywacji, 
pracownicy tymczasowi pocho-
dzą głównie z Polski i mogą być 
zatrudnieni w różnych sektorach: 

w branży spożywczej, transpor-
towej, w dystrybucji i w sektorze 
AGF poszukuje nowych pracow-
ników na stanowisko. Pracownik 
produkcyjny (pary również mile 
widziane). Zakres obowiązków:  
sortowanie i pakowanie owoców, 
warzyw lub cytrusów na taśmie 
produkcyjnej, ważenie produktów 
do pojemniczków, stickerowanie 
produktów, inne prace produk-
cyjno-magazynowe zlecone przez 
Pracodawcę. Wymagania: umie-
jętność pracy w zespole, dyspo-
zycyjność do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy: Pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pracę 
w renomowanej i stabilnej firmie 
przez długi okres czasu, wynagro-
dzenie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy, Dla 
osób które nie ukończyły 20 lat 
oferujemy darmowe mieszka-
nia, Możliwa praca także dla par, 
Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Bardzo proszę o wy-
słanie swojego CV na adres s.sa-
dowska@jupiterpolska.pl w tytule 
wpisując Produkcja owoców i 
warzyw lub tez proszę o kontakt 

telefoniczny pod numerem tele-
fonu +48 517 493 205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. nr 13.).

Operator wózka widło-
wego typu COMBI TRUCK. Od 
zaraz! Agencja pośrednictwa 
pracy Jupiter poszukuje dla swo-
ich klientów osób do pracy jako 
operator wózka widłowego typu 
COMBI TRUCK. Miejsce pracy: 
Masbree- okolice Venlo. Rozpo-
częcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: certyfikat uprawnia-
jący jazdę wózkiem widłowym, 
doświadczenie logistyczne mile 
widziane, chęć rozwoju osobi-
stego, punktualność. Oferuje-
my: Pracę stala w renomowanej 
firmie na dlugi okres czasu (40 
godzin plus), Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do Ho-
landii, Pomoc przy wyrobieniu nu-
meru sofii, Wynagrodzenie w sys-
temie tygodniowym, Darmowy 
transport do pracy -Stawki zgod-

ne z holenderskim CAO, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Bardzo proszę o wyslanie swo-
jego CV na adres s.sadowska@
jupiterpolska.pl w tytule wpisując 
Operator wózka combi truck lub 
tez proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, poz.).

Team leader w magazynie 
wysyłkowym. Venlo. Dla naszych 
klientów poszukujemy osób do 
pracy jako lider zespołu nadzoru-
jącego pracę danego zespołu pra-
cowników w magazynie wysyłko-
wym. Opis stanowiska: Jako lider 
zespołu będziesz odpowiedzialny 
za grupę osób 10-15, których za-
daniem będzie kompletowanie za-
mówień w przeciągu określonego 
okresu czasu. Jest to praca która 
wymaga nie tylko cech przywódcy, 
ale przede wszystkim dana osoba 

musi wykazać się wsparciem i 
motywacja dla grupy osób którą 
zarządza. Miejsce pracy: Okolice 
Venlo. Rozpoczęcie pracy: Praca 
od zaraz. Wymagania: warunkiem 
koniecznym jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
holenderskiego lub niemieckie-
go, zdolności przywódcze -umie-
jętność współpracy i kierowania 
grupa ludzi polegającą na wspól-
nej współpracy, zaufaniu i mo-
tywowaniu pracowników, odpor-
ność na stres, odpowiedzialność 
oraz samo dyscyplina, łatwość w 
przyswajaniu nowej wiedzy, do-
świadczenie logistyczne będzie 
dodatkowym atutem, motywacja 
i chęci do pracy, a także dyspo-
zycyjność do pracy od zaraz na 
dłuższy okres czasu, biegła ob-
sługa komputera oraz MS Office. 
Oferujemy: Pomoc polskiego per-
sonelu po przyjeździe do Holandii, 
Pomoc przy wyrobieniu numeru 
sofii, Pracę stałą w renomowanej 
i stabilnej firmie przez długi okres 
czasu, Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy transport 
do pracy, Zakwaterowanie, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Sandra +48517493205 s.sadow-
ska@jupiterpolska.pl.

CIĄG DALSZY ZE STR. 8



11Nasza Holandia

OGŁOSZENIA DROBNE

Transport – oferuję: Wol-
ne miejsca do POLSKI NAJTA-
NIEJ. Podkarpackie, Wielkopol-
skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Łódzkie, Ma-
łopolskie, Śląskie, Opolskie. 
POLSKA 0048-516496652 HO-
LANDIA 0031-68488678. 5ty 
przejazd GRATIS, atestowane 
fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierowcy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
często podwójne obsady, szybkie 
mikrobusy busy oraz duże busy z 
DVD, ubezpieczenie podczas po-
dróż, najkrótszy czas przejazdu, 
uprzejmi, profesjonalni kierowcy. 
ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NA-
LEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, 
DATĘ PLANOWANEGO WYJAZ-
DU, NUMER TELEFONU ORAZ 
DOKŁADNY Łódzkie, Wielkopol-
skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Podkarpackie. 
POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB POL-
SKA – NIEMCY – HOLANDIA ! OD 
55 EURO, FIRMA MILEKTRANS 
OFERUJE CODZIENNE PRZEJAZ-
DY Z ADRESU NA ADRES NA 
TRASIE POLSKA–NIEMCY –HO-

LANDIA, KONTAKT: +48 609 822 
180 (przyjmujemy również rezer-
wacje SMS), www.MILEKTRANS.
pl (rezerwacje internetowe), OB-
SŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA 
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( 
Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa i oko-
lice), WIELKOPOLSKIE (Ostrze-
szów, Kępno, Syców i okolice), 
ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘ-
TOKRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce, 
Włoszczowa). PODKARPACKIE 
(Dębica, Rzeszów). PROMOCJE: 
PRZEJAZD W DWIE STRONY 
(oszczędzasz 5 euro lub 40zł), 
ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB 
WIĘCEJ (zniżka 5euro lub 20zł 
każda osoba), TANIE CZWARTKI 
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PONIE-
DZIAŁKI ( powrót do PL) przejazdy 
od 50euro/ 210zł. SAMOCHO-
DY: MERCEDES SPRINTER (duża 
przestrzeń bagażowa + mak-
symalny komfort podróży), RE-
NAULT MASTER (duża przestrzeń 
bagażowa + maksymalny kom-
fort podróży), OPEL VIVARO (poje-
dyncze rozkładane fotele), FORD 
TRANSIT (przestronny i komfor-
towy). POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO 
PODRÓŻUJ KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 

osób, paczek oraz koresponden-
cji. Nasza firma posiada CERTY-
FIKAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-
KA!!!!Zapewniamy krótszy czas 
podróży, możliwy dowóz osób 
pod wskazany adres oraz ubez-
pieczenie na czas przejazdu. 
Każdy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują komfort 
i wygodę każdemu pasażerowi.  
6 kurs – 50% taniej!!! W razie po-
trzeby wystawiamy faktury VAT. 
Wyjazdy z Polski: Wtorek, Środa, 
Piątek, Sobota. Powroty do Pol-
ski: Środa, Piątek, Sobota, Nie-
dziela. Grupy zorganizowane lub 
powyżej 4 osób- wyjazd każdego 
dnia tygodnia z 20% rabatem!!! 
W Polsce jeździmy przez takie 
województwa jak: lubelskie, pod-
karpackie, mazowieckie, świę-
tokrzyskie, wielkopolskie, ma-
łopolskie, śląskie, dolnośląskie, 
łódzkie oraz opolskie i lubuskie. 
Kontakt pod numerem +48 660 
562 625 lub +31 617 679 151, 
e-mail: danmarprzewozy@wp.pl.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy województwa: OPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny 

przejazdu: Polska - Holandia: od 
250 zł. Holandia - Polska: od 60 
euro. Firma Inter- tour oferuje 
Państwu: indywidualne przewozy 
do Niemiec i Holandii, transport 
zorganizowanych grup z dowol-
nych miejsc oraz w dowolnych 
terminach, transport z miejsca 
zamieszkania bezpośrednio 
pod wskazany adres, atrakcyjne 
ceny, zniżki dla dzieci do 15 lat, 
spokojną i komfortową podróż. 
Nasza firma dysponuje nowocze-
sną flotą około 75 pojazdów, któ-
ra na bieżąco jest modernizowa-
na. Wszystkie nasze samochody 
znajdują się w nienagannym sta-
nie technicznym. Chcesz dotrzeć 
szybko i bezpiecznie? Nie szukaj 
więcej. Kontakt: www.inter-tour.
eu, Tel: +48 602 782 271, Tel: 
+48 77 484 40 11.

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK I 
CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LI-
CENCJONOWANE PRZEWOZY 
BUSEM POLSKA – HOLANDIA. 
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl. Oferuje-

my przewozy komfortowymi 
busami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunkowo 
krótki czas przejazdu, ODBIÓR i 
DOWÓZ pasażerów pod wskaza-
ny adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.
pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-
zacja, dvd, wi-fi na terenie Polski. 
Świadczymy usługi w zakresie 
przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Europie, 
możliwość wynajęcie samocho-
du z kierowcą lub bez. Jeśli masz 

jakieś pytania zadzwoń lub na-
pisz. 

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres w 
rozsądnej cenie. Przewóz mak-
symalnie dla 4 osób komfor-
towym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsługę 
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dort-
mud. Oferuje dojazdy do urzę-
dów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, 
Shuffle,Geldern i inne. Usługa 
także dotyczy zakupów (również 
w godzinach nocnych i week-
endy), także pomoc w małych 
przeprowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokaliza-
cja Cuijk koło Nijmegen. Postaw 
na sprawdzonych, zaoszczędzisz 
pieniądze i nerwy. Pozdrawiam. 
Telefon: Dzwoń każdego dnia o 
każdej porze +31687323783.

Transport – oferuję: Trans-
port z Holandii do Polski? Dzwoń: 
660-322-166. Busy z 2017 roku 
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zapewnią Ci bezpieczny i szybki 
przejazd. Wyjeżdżasz do Holan-
dii? Masz pilny wyjazd do Belgii? 
Musisz być zaraz w Niemczech 
albo we Francji? Zapisz ten nu-
mer i dzwoń teraz. Z Polski: 
660-322-166, z zagranicy: 0048-
660-322-166. Albo wyślij SMS – 
oddzwonimy. Nasze samochody 
wożą tanio, komfortowo i na miej-
sce. Renault Trafic z roku 2017, 
najmocniejszy silnik, nowe opony 
Michelin, dwustrefowa klimaty-
zacja, ładowarka do smartfonu/
tabletu dla każdego, podłokietnik 
przy każdym siedzeniu, siedziska 
dla dzieci. Na miejsce wozi do-
świadczony i ugodowy kierowca. 
Nasza trasa i terminy: Holandia 
– Polska: w piątek i poniedziałek 
około godziny 18.00. Polska – 
Holandia: we czwartek i niedzie-
lę około godziny 6.00. Trasa do 
Holandii trwa około 12 godzin. 
Zaczynamy w Toruniu, a odbie-
rzemy Cię z dowolnego miejsca w 
północno-zachodniej Polsce. Re-
welacyjna cena: 60 Euro! Czemu 
warto jechać z nami do Holan-
dii? 1. Jedziemy z miejsca, które 
wskażesz, prosto do celu. 2. Masz 
wiele własnego miejsca w 9-oso-
bowym busie o najwyższym stan-

dardzie. 3. Jedziesz bezpiecznie, 
bo doświadczony kierowca do Re-
nault Trafica z 2017 roku założył 
najlepsze opony, Michelin. 4. Za-
wieziemy Twoje bagaże i paczki. 
5. Gwarantujemy ładowarki do 
komórek, dwustrefową klimaty-
zację, przyciemniane szyby i pod-
łokietniki osobne dla każdego. 6. 
Jeśli jedziesz w grupie i zapytasz 
o rabat, to na pewno dostaniesz. 
7. Wystawiamy paragon lub FV – 
jedziesz legalnie, a po rozliczeniu 
podatku możesz oszczędzić 23 
procent! Więcej na www.Szofer.
biz.

Nauka: Kurs j.holenderskie-
go. STICHTING NOSTRI MUNDI 
(Fundacja Nasz Świat) w Wad-
dinxveen już od lat organizuje 
kursy języka niderlandzkiego na 
poziomach od A0 do B2. Zajęcia 
odbywają się w sobotę wieczo-
rem i przez całą niedzielę, w ma-
łych 6 - 10 osobowych grupach. 
Nie jestes pewny na jakim pozio-
mie jest Twój niderlandzki? Nasz 
specjalny test pomoże Tobie (i 
nam) to ustalic. Aby na kursie 
osiągnąć poziom A1, trzeba zali-
czyć 2 moduły, każdy po 16 go-
dzin zegarowych. Spotykamy się 
raz w tygodniu na 2 godziny. Aby 
na kursie osiągnąć poziom A2, 
trzeba zaliczyć 2 dalsze moduły, 

po 16 godzin zegarowych każdy. 
Spotykamy się raz w tygodniu na 
2 godziny. Moduły A1 i A2 kończą 
się egzaminem i rozdaniem cer-
tyfikatów tym kursantom, którzy 
egzamin zdali. W przypadku kur-
sów na poziomie B1 i B2, oprócz 
egzaminu pisemnego, moduły 
kończą się dodatkowym egza-
minem ustnym. Cena jednego 
modułu wynosi 200 euro, nieza-
leżnie od poziomu. Warto zapy-
tać pracodawcę, czy zechciałby 
zainwestować w Twój kurs. 
Lekcje prowadzi nauczycielka z 
wykształceniem wyższym lingwi-
stycznym i mieszkająca w Ho-
landii już 40 lat. Faktury wyda-
wane są na ostatnich zajęciach 
danego modułu. Kawa, herbata, 
ciasteczka i parking – GRATISO-
WE. Jesteś zainteresowany na-
uką w naszej szkole? Zadzwoń 
lub wyślij wiadomość na numer 
0628742810. Albo napisz do 
nas maila: info@nostrimundi.nl, 
Serdecznie zapraszamy! 

Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 
WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, * 
ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klimaty-
zacja. Duże wygodne busy i szyb-

kie mikrobusy. Podkarpackie, 
Małopolska, Śląsk, Świętokrzy-
skie, Opolskie, Lubuskie, Dolny 
Śląsk , Łódzkie, Wielkopolskie, 
Lubelskie. BEZPIECZNIE. SZYB-
KO. BEZ PRZESIADEK.NL: +31 
686 15 44 92, PL: +48 888 05 
07 07* atestowane, kubełkowe 
fotele, * ubezpieczenie na całej 
trasie* Wi-Fi, DvD, dwustrefowa 
klimatyzacja. Rezerwacje przyj-
mujemy od poniedziałku do so-
boty w godz: 9:00-20:00, rezer-
wacja sms całą dobę.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - 
POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEU-
ROPIE.PL. Wyjeżdżamy codzien-
nie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy woje-
wództwa: podkarpackie, święto-
krzyskie, małopolskie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie. Kursy 
międzynarodowe realizujemy 
busami 9-osobowymi o wyso-
kim standardzie. Wykonujemy 
przewozy osób w systemie „door 
to door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskazany 
adres końcowy. Oferujemy Pań-
stwu KONKURENCYJNE CENY 
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd 
za 50 procent ceny lub 10-ty tyl-

ko za 1 zł, 5 procent rabatu za 
płatność z góry, zniżki dla grup 
(już od 2 osób), rezerwacja w 
dwie strony -10 euro. Więcej na 
naszej stronie www.poeuropie.
pl. Kontakt  PL + 48 666 66 10 
20, NL + 31 687 75 06 02 (ly-
camobile), GG 49870095, mail: 
biuro@poeuropie.pl, www.poeu-
ropie.pl, JAK REZERWOWAĆ? 
Wybierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-
europie.com.pl/kontakt.php. 2. 
Wyślij SMS z rezerwacją na nu-
mer +48 66666 10 20 lub +31 
687 750 602. W treści wiado-
mości wpisz: datę wyjazdu, ad-
res początkowy – gdzie mamy 
po Ciebie przyjechać, adres 
końcowy – gdzie mamy Cię za-
wieźć, imię i nazwisko pasażera, 
dodatkowe informacje np. nu-
mer telefonu, datę powrotu itp. 
3. Zadzwoń do nas. Rezerwacja 
jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas.

Usługi – inne: Konsultacje z 
psychologiem przez Skype. Kon-
sultacje z psychologiem przez 
Skype! Wychodząc naprzeciw 
potrzebom naszych Klientów, a 
szczególnie tych osób, które ze 
względu np. na odległość miej-
sca zamieszkania nie mogą 
przyjeżdżać do siedziby Centrum 

Rozwoju Osobistego w Białym-
stoku, uruchomiamy konsultacje 
psychologa przez Skype. Umoż-
liwiają one uzyskanie wsparcia 
w sytuacjach trudnych, konflikto-
wych, kryzysowych w momencie, 
w którym pomoc jest najbardziej 
potrzebna, gdy emocje są silne, 
a sytuacje i okoliczności zdarzeń 
czasem tak skomplikowane, że 
trudno samodzielnie szukać roz-
wiązań. Konsultacje przez Sky-
pe odbywać się będą na takich 
samych zasadach co praca bez-
pośrednia w Centrum Rozwoju 
Ososbistego – obowiązywać będą 
dobrowolność i dyskrecja. Pomoc 
psychologiczna on-line w tym 
konsultacje i psychoterapia przez 
przez Skypea jest dobrym sposo-
bem uzyskania pomocy, przy jed-
noczesnej gwarancji zachowania 
poufności. Oferta skierowana jest 
szczególnie do Polaków mieszka-
jących za granicą i nie mających 
bezpośredniego dostępu do pol-
skojęzycznego psychologa, do 
osób mieszkających z dala od 
ośrodków profesjonalnej pomocy 
psychologicznej lub osób, które 
nie mają możliwości pozostawie-
nia dzieci pod czyjąś opieką. Płat-
ność odbywa się przelewem na 
konto, w formie przedpłaty. Koszt 
jednej sesji 100 PLN. www.Cen-
trumRozwojuOsobistego.com.pl.

CIĄG DALSZY ZE STR. 11
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W istnienie "spisku gen-
der" wierzy niemal 30 proc. 
polskich katolików, zba-
danych przez psychologów 
zajmujących się teoriami 
spiskowymi. Wiara w ist-
nienie takiego spisku zwią-
zana jest z przekonaniem o 
wyższości własnej grupy wy-
znaniowej, nie wynika zaś z 
religijności czy samej wiary 
w Boga.

Nie da się ukryć: hasło "ide-
ologia gender" zrobiło zawrotną 
karierę w polskim przekazie pu-
blicznym od czasu, kiedy po raz 
pierwszy pojawiło się w 2011 r. 
Naukom określanym mianem 
"gender studies", których celem 
jest analiza społecznej i kultu-
rowej roli płci, niektórzy zaczęli 
przypisywać rolę wręcz "dzieła 
szatana", któremu przyświeca zło-
wieszczy cel zniszczenia Kościoła 
katolickiego i wartości katolic-
kich.

Tego typu poglądy zwróciły 
uwagę dr Marty Marchlewskiej 
z Instytutu Psychologii PAN, dr 
Pauliny Górskiej, dra Mikołaja 
Winiewskiego i mgra Filipa Ło-
zowskiego z Uniwersytetu War-
szawskiego oraz dr Aleksandry 
Cichockiej z University of Kent 
(Wielka Brytania), specjalizują-
cych się w badaniach nad teoria-
mi spiskowymi.

"Słuchając różnych wypowie-
dzi na temat tak zwanej +ide-
ologii gender+, zauważyliśmy, że 
postulują one istnienie zmowy 
pewnej grupy ludzi, którzy rze-
komo pozornie interesują się 
nauką, w rzeczywistości dążąc 
do zrealizowania nikczemnych 
planów, wymierzonych przeciw-
ko ludzkości. Tego typu myślenie 
nosi znamiona teorii spiskowej" 
- opowiada w rozmowie z PAP dr 
Marta Marchlewska z IP PAN. "W 
naszych badaniach chcieliśmy 
lepiej przyjrzeć się temu zjawisku 
- skąd się bierze, jak bardzo jest 
rozpowszechnione, jakie mogą 
być jego efekty" - wylicza.

Za potencjalny czynnik sprzy-
jający wierze w spisek "ideologów 
gender" psychologowie uznali jed-
nak nie samą religijność ludzi wie-
rzących - a specyficzny stosunek 
do swojej grupy wyznaniowej, tzw. 
katolicki kolektywny narcyzm.

"Chodzi tutaj o obronną iden-
tyfikację z własną grupą wyzna-
niową" - tłumaczy dr Marchlew-
ska. "Osoby przejawiające tę 
postawę domagają się dla tej gru-
py ciągłego podziwu, docenienia, 
nieustająco zwracają uwagę na 
to, jak jest ona postrzegana przez 
innych. Wszystko to podszyte jest 
niepewnością i poczuciem zagro-
żenia" - dodaje. Podobnie jak w 
przypadku narcyzmu "indywidu-
alnego", prezentowanie postaw 
wyrażających zachwyt nad sobą 
(a w tym przypadku swoją grupą) 
jest próbą maskowania słabości i 
niepewności.

Te uczucia - jak dodaje ba-
daczka - przenoszą się na relacje 
pomiędzy grupami. "Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że narcyzi 
kolektywni będą doszukiwać się 
zewnętrznych zagrożeń dla Ko-
ścioła i zachowywać się wrogo wo-
bec grup obcych" - wskazuje.

Aby zbadać swoje założenia, 
naukowcy przeprowadzili dwa ba-
dania. Pierwsze z nich przeprowa-
dzone było na reprezentatywnej 

grupie 941 polskich katolików; 
miało ocenić, czy występuje kore-
lacja pomiędzy przekonaniem o 
istnieniu "spisku gender" a iden-
tyfikacją z Kościołem katolickim. 
Drugie badanie - w którym uczest-
niczyło 223 internautów deklaru-
jących katolicyzm - miało dopeł-
nić wyniki pierwszego. Naukowcy 
sprawdzili w nim, na ile katolicki 
narcyzm kolektywny powiąza-
ny jest z wrogością wobec osób, 
które podważają tzw. wartości 
katolickie (np. osób homoseksu-
alnych).

Jak się okazało, w pierwszym 
badaniu prawie 30 proc. respon-
dentów zadeklarowało wiarę w 
istnienie "spisku gender". "Widać 
więc, że nie jest to zjawisko rzad-
kie wśród katolików. Z drugiej 
strony - trzeba jednak zaznaczyć, 

że spora część katolików tego 
przekonania nie podzielała. Dal-
sze analizy wykazały, że podat-
ność na teorię o +spisku gender+ 
jest związana nie tyle z religijno-
ścią i wiarą w Boga - ale właśnie 
z narcyzmem kolektywnym" - tłu-
maczy badaczka.

Badania psychologów wyka-
zały już, że teorie spiskowe mają 
do spełnienia konkretną rolę: 
pojawiają się w sytuacjach lęku i 
niepewności, a ich zadaniem jest 
uchronienie danej osoby przed 
tymi uczuciami i "uporządkowa-
nie" jej wizji świata – na przykład 
poprzez namierzenie rzekomych 
wrogów.

"Mechanizm psychologicz-
ny, który zaobserwowaliśmy, w 
dużej mierze potwierdził to, co 
już wiemy z innych badań: teorie 

spiskowe są związane z poszuki-
waniem wrogów grupy własnej, 
którzy mają być odpowiedzialni 
za jej problemy i niepowodze-
nia. Takie myślenie pozwala na 
wyzbycie się odpowiedzialności 
za winy, porażki grupy własnej" - 
mówi dr Marchlewska. "Problem 
polega na tym, że konsekwencją 
postrzegania studiów gender w 
taki właśnie – wrogi – sposób, 
jest niechęć i nienawiść wobec 
osób powiązanych z tą dziedziną" 
– dodaje.

"Myślenie spiskowe jest 
bardzo niebezpieczne. Osoby 
wierzące w teorie spiskowe są 
nie tylko wrogo nastawione do 
innych, ale również często dzia-
łają na własną niekorzyść lub 
niekorzyść swoich bliskich (np. 
dzieci)" - podkreśla dr Marchlew-
ska. "Bardzo często teorie spi-
skowe podważają np. różne na-
ukowe dokonania - dzieje się tak 
na przykład w przypadku ruchów 
antyszczepionkowych".

Naukowcy cały czas poszu-
kują w związku z tym sposobów 
na zmniejszenie podatności na 
myślenie spiskowe. "Jednym z 
obiecujących sposobów wydaje 
się próba redukcji narcyzmu ko-
lektywnego. Nasze badania po-
kazują, że to przede wszystkim te 
osoby, którym towarzyszy niskie 
poczucie kontroli nad własnym ży-
ciem, identyfikują się narcystycz-
nie z różnymi grupami. Wydaje się 
zatem, że wzmocnienie poczucia 
kontroli i innych form psycholo-
gicznego bezpieczeństwa może 
zredukować narcyzm kolektywny, 
wiarę w teorie spiskowe i wrogość 
wobec obcych" - mówi dr Mar-
chlewska.

PAP - NAUKA W POLSCE, 

KATARZYNA FLORENCKA
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Skąd przekonanie o „spisku gender”? 
Zbadali to naukowcy
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Dzień dobry,
Czy do uzyskania mieszkania 

socjalnego potrzebny jest meldu-
nek? Wraz z partnerem i dziec-
kiem nie mamy meldunku.

Proszę o odpowiedź

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jest to jeden z podstawo-
wych warunków przy staraniu 
się o mieszkanie socjalne w 

większości gmin.

Szanowna Redakcjo,
Piszę do Was, ponieważ po-

trzebuję porady odnośnie moje-
go wynagrodzenia z tytułu pobytu 
na chorobowym. Moja choroba 
zaczęła się w marcu i trwa po 
dzień dzisiejszy. Mój ekwiwalent 
dzienny wynosi 29,29 euro net-

to i płacony jest co 4 tygodnie, 
czyli 20 dni roboczych. Na konto 
otrzymuję 555,57 euro (tj. 70 
procent płacy). Jestem po rozwo-
dzie od 20 kwietnia 2015 roku. 
Samotnie wychowuję 10-letnią 
córkę. Były mąż mieszka w Pol-
sce i nie płaci alimentów. Komor-
nikowi sądowemu w Polsce 3 do 
4 razy w roku uda się ściągnąć 
alimenty na małoletnia córkę , 
które ma zasądzone przez sąd 
w Polsce. Córka uczęszcza do 
szkoły w Holandii (w mieście 
zamieszkania). Potrzebuję ja-

kiejkolwiek porady, ponieważ nie 
stać mnie na najmowane miesz-
kanie, za które czynsz płacić po-
winnam w kwocie 600,62 euro 
plus serviskosten 182 euro. 
Oprócz ciągłych usterek pro-
blematycznych w mieszkaniu, 
np. dość często pojawiający się 
problem braku ciepłej wody, a w 
okresie grzewczym zimne miesz-
kanie, ponieważ bojler odpowie-
dzialny za ciepło w kaloryferach 
ciągle ulegał usterce. W związku 
z tym, że zachorowałam, mój bu-
dżet stanowczo się zmniejszył. 
Nie stać mnie na opłacanie czyn-
szu, więc mam spore zadłużenie 
na czynszu. Wpłacam kwoty za 
czynsz tyle, ile mogę. Pomaga 
mi przyjaciel. Sprawa trafiła do 
sądu. Obecnie czekam na list 
z postawionym wyrokiem przez 
sąd. Krótko pisząc: grozi mi eks-
misja. Staram się o mieszkanie 
z korporacji spółdzielczych. Na-
pisałam nawet podanie o przy-
znanie mieszkania jako „pilne” 
do Urgentiecommissie, ale do-
stałam odpowiedź negatywną, 
gdyż nie mam jeszcze wyroku 
sądu. Mogę odwołać się w tej 
sprawie do 20 sierpnia. Jedyne 
dodatki, jakie pobieram, to 40 
euro do ubezpieczenia zdrowot-
nego i kwartalny zasiłek rodzinny 
w kwocie 240 euro. Bardzo pro-
szę o jakąkolwiek poradę doty-

cząca tego, gdzie mogę uzyskać 
pomoc, np. w postaci zapomogi 
socjalnej.

Z poważaniem

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Prosimy zgłosić się do gminy 
w mieście, gdzie Pani mieszka i 
dopytać o zasiłek socjalny.

Witam,
Jeśli brakuje mi dwóch tygo-

dni do pełnych przepracowanych 
26 tygodni do zasiłku dla bez-
robotnych, to czy nic mi się nie 
należy? Jestem w ciąży i umowa 
kończy mi się wcześniej, a praco-
dawca nie przedłuży mi umowy.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Niestety jeśli brak 2 tygodni, 
to zasiłek dla bezrobotnych nie 
należy się, ale jeśli nie jest Pani 

zdolna do pracy, to może się Pani 
starać o zasiłek chorobowy.

Witam,
Jak kobieta pracowała i 

skończył się sezon, a biuro nie 
miało dla niej pracy i w innych 
biurach nie chcieli jej zatrudnić 
w ciąży, a nie miała 26 tygodni, 
żeby dostać zasiłek, to czy nale-
ży się zasiłek macierzyński??? I 
czy kobietom, które są w ciąży, a 
nie pracują i siedzą z dzieckiem 
w domu należy się zasiłek ma-
cierzyński?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Aby starać się o macierzyń-
skie z Holandii, muszą być odpro-
wadzane na to świadczenie skład-
ki minimum 10 tygodni przed 
planowanym porodem. Jeśli umo-
wa o pracę nie zakończyła się dłu-
żej niż 4 tygodnie temu, to można 
starać się o zasiłek chorobowy.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Pytania do eksperta – listy Czytelników
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

•••

•••

•••

•••

Reklama
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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalento-
wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-
dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-
nopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i 
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-
atralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym 
przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem -  jest 
m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony 
Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość 

na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na ła-

mach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Kordian 88
Od czego zacząć
gdy skończyć nie zdołam
dla której pieśni
otworzyć mam serce
dla jakiej myśli
przydać kształt anioła
by była treścią
w życia poniewierce

Od której strony
nadejdzie poranek
czy w porę kogut zapieje
na wieży...
aby odżyło to
CO PODEPTANO
W MĘCZEŃSTWIE DUCHA
wśród szczęku oręża...

i najważniejsze
czy serce podoła
zapłonąć w porę
ODWAGĄ ANIOŁA

Wandzie Gizickiej
W prawdzie współdziałania - z wdzięcznością
dedykuję...
Lewin Brzeski - Racibórz (1996-2007)

Środek grudnia. Od 
dwóch miesięcy Norwegia 
ma w Stanach swojego nowe-
go ambasadora. W jego biu-
rze właśnie dzwoni telefon.

- Dzień dobry panie amba-
sadorze, jestem dziennikarzem, 
dzwonię by spytać co by pan 
chciał dostać na święta.

Ambasador nie jest głupi. Do-
skonale zna zasady, więc nie bę-
dzie żadnego skandalu.

- Proszę posłuchać, Panie 
Smith: nie chcę żadnego prezen-
tu. Wykluczone! To mogłoby być 
postrzegane jako łapówka i ja do 
tego nie dopuszczę. Do widzenia.

Następnego dnia znowu tele-
fon.

- Dzień dobry, to znowu ja, 
może się pan jednak namyślił i 
powie co chciałby otrzymać jako 
prezent gwiazdkowy?

Ambasador cierpliwie wyja-
śnia dlaczego nie bierze żadnych 
prezentów i rozmowa wkrótce się 
kończy. Następnego dnia dzienni-
karz dzwoni po raz kolejny, tym ra-
zem ambasador jest już wyraźnie 
wkurzony.

- Panie! Myślałem, że sobie 
już wszystko wyjaśniliśmy! Żad-
nych prezentów!

Jednak po chwili nieco się 
uspokaja i spokojnym głosem do-
daje:

- No dobrze, niech będzie ko-
szyk owoców. Tak, owoce będą w 
porządku. Naprawdę. Teraz amba-
sador ma nadzieję, dziennikarz da 

mu spokój. To pewne, wszak owo-
ce są niegroźne i nie spowodują 
niepotrzebnego skandalu.

Dwa dni później gazeta publi-
kuje:

Co ambasadorowie chcieliby 
na gwiazdkę:

Niemiecki ambasador życzy 
sobie stabilnej ekonomii na świe-
cie.

Francuski ambasador życzy 
sobie kontynuowania dobrych 
wschodnio-zachodnich stosun-
ków.

Szwedzki ambasador życzy 
sobie aby zniknął problem głodu 
trzeciego świata.

Norweski ambasador chce 
koszyk owoców.

Na terytorium Indian po-
łożono drogę żelazną. Wódz 
postanowił osobiście powi-
tać pierwszy przyjeżdżający 
pociąg. 

Stanął na torach podniósł 
rękę w geście powitania a loko-
motywa... nawet nie zwolniła i 
przejechała po nim jak po łysej ko-
byle. Ciężko ranny wódz odzyskuje 
przytomność w swoim tipi, gdy na-
gle słyszy zza ściany narastający 
gwizd. Zrywa się na równe nogi, 
wyskakuje na zewnątrz, patrzy 
a tu czajnik z gwizdkiem. Zrzuca 
go na ziemię, kopie, depcze, wali 
toporkiem. Żona wypada za nim 
wołając:

- Uspokój się, co robisz???
A wódz na to:
- Zabić gnidę póki mały!!

Po ogoleniu klienta fry-
zjer mówi:

- Gotowe. Płaci pan 8 złotych.
- Jak to? Przed goleniem mó-

wił pan, że będzie kosztować 5 
złotych!

- Tak, mówiłem, ale musi pan 
dopłacić za trzy opatrunki, które 
panu założyłem na rany.

Roztargniony profesor 
wchodzi do fryzjera i mówi:

- Proszę mnie ostrzyc.
- Z przyjemnością, panie pro-

fesorze, tylko proszę zdjąć kape-
lusz.

- Och, bardzo przepraszam! 
Nie zauważyłem, że tu są damy!

Kowalski pyta kolegę:
- Czy twoja żona jest brunet-

ką, czy blondynką?
- Trudno powiedzieć. Dwie 

godziny temu poszła do fryzjera i 
jeszcze nie wróciła.

Kowalski postanowił zro-
bić żonie niespodziankę. Po-
szedł do fryzjera, zgolił wąsy, 
brodę, przystrzygł krótko 
włosy. Kiedy wrócił, żona rzu-
ciła mu się na szyję i zaczęła 
namiętnie całować.

- Wiedziałem kochanie, że zro-
bię ci niespodziankę!

- Och, to ty?! - krzyknęła spe-
szona żona.

15-letni młodzieniec przy-
chodzi do fryzjer i siadając 
na fotelu, mówi:

- Golenie.
Fryzjer wszystko przygotował, 

ale nie zaczyna golenia.
- Na co pan czeka?
- Na zarost.

Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na mate-

matyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mia-

nownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja 

byłem w szkole, też szukaliśmy 
wspólnego mianownika! Że też 
nikt go do tej pory nie znalazł...

Przychodzi baba do leka-
rza i mówi:

- Panie doktorze mój mąż za-
chowuje się dziwnie. Codziennie 
rano wypija kawę, a następnie zja-
da filiżankę i zostawia uszko.

Lekarz po chwili odpowiada:
- To dziwne, uszko jest naj-

smaczniejsze.

Taksówkarz wiozący ma-
rynarza pędzi jak wariat po-
mimo mgły gęstej jak mleko.

- Jak pan w takiej mgle potrafi 
tak szybko jeździć? - odzywa się 
niespokojnie marynarz.

- A wy, tam na morzu, jak so-
bie radzicie we mgle?

- Pływamy według przyrzą-
dów.

- No właśnie, ja też - za sie-
demdziesiąt groszy będzie dwo-
rzec.

Statek badawczy kolejny 
miesiąc pływa po oceanie. 
Załoga po cichu zaczyna po-

pijać z tęsknoty za lądem. 
Kapitan postanowił przerwać 
pijaństwo i zebrał całą zało-
gę na pokładzie:

- W związku z zaobserwowa-
nymi przypadkami nadużywania 
alkoholu na pokładzie, zobowią-
zuje wszystkich do wyrzucenia ca-
łych zapasów wódki do morza! Na 
pokładzie zaległa grobowa cisza. 
I nagle gdzieś, z tylnych rzędów, 
rozlega się radosny głos:

- Kapitan ma rację! To hańba! 
Bez dwóch zdań należy cały zapas 
alkoholu wyrzucić za burtę!

Załoga zszokowana. Po chwili 
odzywa się bosman:

- Hej, wy tam z tylnych rzędów! 
Czy ktoś udzielił głosu nurkom?

Rolnik ze swoją świeżo 
poślubioną małżonką, wraca-
ją z kościoła wozem ciągnio-
nym przez kilka koni, kiedy 
najstarszy z koni się potknął, 
rolnik powiedział:

- Raz.
Kawałek dalej koń znów się 

potknął, rolnik powiedział:
- Dwa.
Po chwili koń potyka się po 

raz trzeci, tym razem rolnik nie 
mówi nic, sięga pod siedzenie i 
wyjmuje strzelbę i zabija konia. 

Widząc to małżonka zaczęła 
wydzierać się na męża:

- To było okropne, jak mogłeś 
to zrobić!

Rolnik na to:
- Raz.

Spotyka się dwóch sąsia-
dów. Jeden mówi:

- Czy ty wiesz Franek, że moja 
świnia mówi po francusku?

- Chyba jesteś pijany, albo 
zwariowałeś!

- Nie wierzysz? To założymy 
się!

Sąsiedzi poszli do chlewu do 
świni mówiącej po francusku. Jej 
właściciel pyta:

- Kaśka, umiesz mówić po 
francusku?

Świnia nic. Wtedy chłop ją 
kopnął, a świnia:

- Łi, łi, łi!
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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  d i i
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