
Już trze ci raz od bę dą się
wy bo ry Po la ka Ro ku, któ re
wy ło nią wy jąt ko wych
przed sta wi cie li Pol ski i do -
star czą nie za po mnia nych
wra żeń w spek ta ku lar nym
pro gra mie roz ryw ko wym.
Wy bo ry Po la ka Ro ku po ka -
zu ją, iż w Kró le stwie Ni der -
lan dów jest wie lu Po la ków
am bit nych, wy kształ co -
nych, pra co wi tych, od no -
szą cych suk ce sy w róż nych
dzie dzi nach.

Bę dzie moż na obej rzeć za pie -
ra ją ce dech w pier si show i po -
słu chać wy stę pów uta len to wa -
nych pol skich ar ty stów. Wy stą -
pią m.in. Mr Pol ska, Na ta lia
Szro eder, Piotr Ja siur kow ski.

Wy bo rom to wa rzy szyć bę -
dzie wy kwint na ko la cja w naj -
więk szym stu diu te le wi zyj nym
w Ho lan dii przy go to wa -
na przez wy bit ne go ku cha rza,
ja kim jest Her man den Blij -
ker: „Zde cy do wa łem się
na współ pra cę przy opra co wa -
niu me nu na Wy bo ry Po la ka
Ro ku 2014 ro ku w Ho lan dii,
bo zna le zie nie rów no wa gi
mię dzy tym, co na ta le rzu
a tym, co na sce nie, sta no wi
cie ka we wy zwa nie – zwłasz -
cza pod czas tak wy jąt ko we go
wie czo ru. Wspa nia le jest móc
za ofe ro wać go ściom ta kie po -
łą cze nie. W za sa dzie jest tak,
że wa lo ry wzro ko we po win ny
iść w pa rze z wa lo ra mi sma -
ko wy mi.”

Nie za leż na Ka pi tu ła wy ło ni
zwy cięz ców w pię ciu na stę pu ją -
cych ka te go riach: 

1. Na uka i Tech ni ka – Kan -
dy da ta mi mo gą być oso by pro -

wa dzą ce ba da nia na uko we lub
w in ny spo sób wno szą ce wkład
w roz wój na uki i tech ni ki w Ho -
lan dii, bu du ją cy po zy tyw ny wi ze -
ru nek pol skie go wy so kie go po -
zio mu na uko we go.

2. Kul tu ra – Kan dy da ta mi
mo gą być ar ty ści lub twór cy
dzia ła ją cy na rzecz kul tu ry pol -
skiej, ho len der skiej lub eu ro pej -
skiej, bądź or ga ni za to rzy wy da -
rzeń kul tu ral nych wi docz nych
na te re nie Ho lan dii.

3. Mło dy Po lak Suk ce su
– Kan dy da ta mi mo gą być oso by
do 35 ro ku ży cia, któ re po przez
swo ją dzia łal ność i osią gnię cia
w wy bit ny spo sób wy róż ni ły się
na tle po ko le nia mło dych Po la -
ków w Ho lan dii.

4. Biz nes – Kan dy da ta mi
mo gą być oso by pro wa dzą ce
od co naj mniej trzech lat
dzia łal ność go spo dar czą
w Ho lan dii. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Uniwersytet Opolski
rusza ze studiami
o profilu praktycznym

Coraz więcej katolików
praktykuje „po swojemu”

Wtorek 
pierwszym 
dniem 
jesieni

Wy bo ry Po la ka Ro ku 2014



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Przed się bior cy od no szą cy
suk ce sy wi docz ne we wskaź ni -
kach wzro stu oraz roz po zna -
wal no ścią na ryn ku. Pro wa dzą -

cy współ pra cę go spo dar czą
lub han dlo wą z Pol ską, two rzą -
cy no we miej sca pra cy czy bu -
du ją cy po zy tyw ny wi ze ru nek
pol skiej przed się bior czo ści
w Ho lan dii.

5. Ho no ro wy Po lo nus
(Ho len der za słu żo ny dla in -
te gra cji Po lo nii w Ho lan dii)-
Kan dy da ta mi mo gą być Ho -
len drzy lub or ga ni za cje ho -
len der skie, dzia ła ją cy

na rzecz Po la ków lub Po lo nii
w ce lu ich in te gra cji w sze ro -
kim te go sło wa zna cze niu
(po trze by so cjal ne, edu ka -
cyj ne, wa run ki pra cy, miesz -
ka nio we, itp.

Przy zna na zo sta nie rów nież
Na gro da In ter nau tów. Do gło -
so wa nia na swo je go Po la ka
Ro ku za pra sza my od 5 paź -
dzier ni ka do 10 li sto pa da
pod ad re sem:

h t t p : / / w w w . p o  l o  -
nus.nl/pl/stem men -po lo nus -
-2014.html. Zwy cięz cę po zna -
my 15 li sto pa da na uro czy stej
Ga li.

Or ga ni za to rem wy bo rów jest
Fun da cja Po lo nus. Fun da cję za -
ło żo no w 2011 ro ku z ini cja ty wy
Pol sko -Ni der landz kie go Sto wa -
rzy sze nia Kul tu ral ne go (PNKV),
Sto wa rzy sze nia Przed się biorstw
Pol sko -Ni der landz kich (VPNO)
oraz biu ra po śred nic twa pra cy
OT TO Work For ce. Or ga ni za cja
tak du że go przed się wzię cia nie

by ła by moż li wa bez współ pra cy
i po mo cy wie lu or ga ni za cji i wo -
lon ta riu szy – Po la ków i Ho len -
drów.

Kie dy: 15 li sto pa da 2014 ro -
ku, godz. 18.00 – 23.00

Gdzie: Stu dio 21 w Hi lver sum
Kar ta wstę pu: 85 eu ro
Bi le ty do na by cia na www.po -

lo nus.nl

Ser decz nie za pra sza my!
Na ko lej nych stro nach na -

sze go dwu ty go dni ka przy bli -
ży my Pań stwu syl wet ki osób
no mi no wa nych w ka te go riach
Kul tu ra oraz Mło dy Po lak Suk -
ce su. Ka te go rie Na uka i Tech -
ni ka, Biz nes oraz Ho no ro wy
Po lo nus przed sta wi my w ko -
lej nych wy da niach.

ŹRÓ DŁO: PO LO NUS. NL
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l Usłu gi – in ne: Kam pa nia
in for ma cyj na - pre zen ta -
cje 2014- Otwar te Drzwi za pra -
sza ja! Fir ma Otwar te Drzwi ma
za szczyt za pro sić Pań stwa
na pre zen ta cję pt. “ Jak moż na
za miesz kać”. Spo tka nie od bę -
dzie się  13 paź dzier ni ka tj. po -
nie dzia łek o go dzi nie 20:00 w
Cen trum Kul tu ry “de Bom bar -
don”. Pre zen ta cja ma na ce lu
przy bli że nie Pań stwu te ma tu
kre dy tów hi po tecz nych bio rąc
pod uwa gę ak tu al ne prze pi sy
praw ne obo wią zu ją ce w Ho -
lan dii.  Za pra sza my oso by za -
trud nio ne przez Biu ra Pra cy
(uit zend bu re au), na pod sta wie
umo wy o pra cę (fa za A,B,C)
oraz pro wa dzą cych wła sną
dzia łal ność go spo dar czą w Ho -
lan dii.  Spo tka nie bę dzie bez -
płat ne, pro wa dzo ne w ję zy ku
pol skim przez spe cja li stów z
za kre su pra wa ku piec kie go od
sprze da ży i za ku pu nie ru cho -
mo ści w Ho lan dii -za ło ży cie li
Otwar tych Drzwi oraz z udzia -
łem ca łe go ze spo łu fir my.
Szcze gó ło wych in for ma cji
moż na uzy skać pod nu me rem
te le fo nu +31 858777510. Ad -
res: Cen trum Kul tu ry “Bom bar -
don Sint An to nius stra at 2,
6093GA Hey thuy sen. 13. 10.
2014 o go dzi nie 20:00

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

l Trans port – ofe ru ję:
Prze wo zy Mię dzy na ro do we
Pol ska -Ho lan dia -Pol ska. ZIE -
LO NA GÓ RA, WRO CŁAW, OPO -

LE, CZĘ STO CHO WA, KA TO WI -
CE.  WI FI ,DVD ,KLI MA TY ZA CJA
,DU ŻA PRZE STRZEŃ BA GA ŻO -
WA . Wo je wódz twa: lu bu skie,
dol no ślą skie, opol skie, ślą -
skie,(wszyst kie mia sta w tych
wo je wódz twach). KON TAKT PL
+48 666 977  871, PL +48
666 977 834.

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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Ed mund 
Piu now 

Ed mund Piu now – pol ski eks pert
mar ke tin go wy, re ży ser i przed się bior ca.
Do Ho lan dii prze pro wa dził się 12 lat te -
mu. Do Ho lan dii przy je chał bez zna jo -
mo ści ję zy ka, kon tak tów i wy kształ ce -
nia. Za czy nał od pra cy w ma ga zy nach,
szklar niach i sprzą tań. Bar dzo szyb ko
za ży cio we mot to wy brał so bie „Po lak
po tra fi” i po sta no wił się roz wi jać w każ -
dym moż li wym kie run ku.

Dzi siaj jest Ed mund Piu now wie -
ku 26 lat za ło ży cie lem i dy rek to rem
pierw sze go pol skie go biu ra mar ke tin -
go we go w Ho lan dii. Je go mi sją jest po -
ma ga nie in nym pol skim przed się bior -
com w Ho lan dii na jak naj wię cej spo so -
bów. Pro wa dzi szko le nia, pi sze po rad ni -
ki i udzie la po rad.

Ja ko re ży ser, Ed mund pra co wał
przy po nad 300-u pol skich i ho len der -
skich pro duk cjach. Był od po wie dzial -
ny za pro duk cje fil mów re kla mo wych,
te le dy sków, pro gra mów te le wi zyj -
nych, a na wet spo tów wy bor czych.
Swo ją pierw szą na gro dę fil mo wą zdo -
był w wie ku 17 lat. Przed je go ka me -
rą sta nę ły ta kie ho len der skie gwiaz dy
jak Mar co Bor sa to, Van Vel zen, Ge -
rard Jo ling, John Ew bank i Lau ra Jan -
sen. Rów nież słyn ni tre ne rzy oso bo -
wo ści Emi le Ra tel band, Ro bert Ben -
nin ga i Ma bel van den Dun gen ko rzy -
sta li z je go usług.

Był re ży se rem dwóch pierw szych te -
le dy sków pol skie go ar ty sty Mr Pol ska.
Ich współ pra ca trwa już po nad 7 lat.

Ed mund jest mło dym czło wie kiem
z wie klą pa sją. Za wsze stoi go to wy
do po mo cy in nym. Swo ją po sta wą ży -
cio wą mo ty wu je i in spi ru je wie lu in -

nych lu dzi. God nym po dzi wu są je go
osią gnie cia w tak mło dym wie ku
i w no wym kra ju. Jest przy kła dem dla
wie lu mło dych lu dzi.

Ka ro li na
Ja gieł ło 

Dwu na sto let nia Ka ro li na Ja gieł ło
jest naj młod szą oso bą no mi no wa ną
w ka te go rii Mło dy Po lak Suk ce su. Ka -
ro li na, któ ra przez przy ja ciół i zna jo -
mych na zy wa na jest piesz czo tli wie
Ka ro, przy je cha ła do Ho lan dii w 2010
ro ku ma jąc wte dy 8 lat. Jest ener gicz -
ną i bar dzo kre atyw ną na sto lat ką, któ -
ra po tra fi zna leźć ba lans po mię dzy
dys cy pli ną i za ba wą. Zmia na miej sca
za miesz ka nia, no wy ję zyk i kul tu ra
sta ły się dla niej wy zwa niem, któ re
pod ję ła z pod nie sio nym czo łem.
Po pół to ra ro ku in ten syw nej na uki ję -

zyk ni der landz ki opa no wa ła do per -
fek cji.

Już, gdy by ła ma łą dziew czyn ką jej
my śli bie gły po za utar ty mi sche ma ta -
mi. Ja ko uczen ni ca szko ły pod sta wo -
wej w Ho lan dii, wy ra ża ła się w bar dzo
uro kli wy i nie spo ty ka ny spo sób, ta wy -
jąt ko wość nie za wsze by ła ro zu mia -
na przez in ne dzie ci, ale za wsze by ła
ak cep to wa na. Ka ro jest pew na sie bie
i wie, cze go chce, ale za wsze jest też
otwar ta na in nych i go to wa wy słu chać
ich opi nii. Jej ży cio we mot to to „tu nie
cho dzi o wy gra ną, ale o po stę py”. Idzie
na wet o krok da lej, dba jąc nie tyl ko
o swój po stęp, ale tak że po ma ga jąc
in nym dzie ciom. Dzię ki lo jal ność,
skrom ność i en tu zja zmo wi, oto czo -
na jest przez przy ja ciół za rów no w ni -
der landz kiej i pol skiej szko le, na za ję -
ciach z gim na sty ki, ale tak że w do mu.
Jest dziec kiem, któ re uwiel bia wspól -
ne za ba wy, kre atyw ne za ję cia, pso ty

i dłu gie roz mo wy. W do mu prze pa da
za go to wa niem (naj le piej wspól nie)
pysz nych po traw po cząw szy od wy szu -
ka nych dań, a koń cząc na tru skaw ko -
wych cia stach. Wie dzę tę zdo by wa
w Ho lan dii od swej ma my, ale tak że
od bab ci w Pol sce, u któ rej bar dzo czę -
sto spę dza wa ka cje.

W szko le na uczy cie le mó wią o Ka ro,
że to cie kaw ska, po chło nię ta pa sja mi
i bar dzo grzecz na mło da oso ba. Gdy
z koń co we go te stu CI TO zdo by ła je den
z naj wyż szych wy ni ków i zo sta ła przy ję -
ta do re no mo wa nej szko ły Gim na zjum
Ha ga num, nikt nie był za sko czo ny, z wy -
jąt kiem sa mej Ka ro. W tym sa mym ro -
ku wzię ła udział w Wiel kim Dyk tan dzie
Ósmo kla si stów w Ha dze. Po kil ku eks -
cy tu ją cych run dach, w któ rych bra ła
udział ra zem z set ką in nych ha skich
uczniów wy gra ła je.

Ka ro jest na po cząt ku swo jej dro gi,
ale już w pierw szych czte rech la tach po -
by tu w Ho lan dii po ka za ła, że za pu ści ła
tu ko rze nie, nie za tra ca jąc wła snej tak
dro giej pol skiej toż sa mo ści.

Ka ro li na jest uoso bie niem no we go,
naj młod sze go po ko le nia emi gran tów,
am bit nych i peł nych ma rzeń, któ rzy po -
tra fią od na leźć się w dwu na ro do wej sy -
tu acji. Dum nych ze swe go po cho dze nia
i dba ją cych o to, co w ży ciu naj waż niej -
sze. Gdy Ka ro zwy cię ży ła w Wiel kim
Dyk tan dzie ni der landz kie mu dzien ni ka -
rzo wi po wie dzia ła: czu ję, że re pre zen tu -
ję Pol skę. Jej pa sja, dys cy pli na, lo jal -
ność, świe że spoj rze nie oraz en tu zjazm
za pro wa dzą ją da le ko.

‹ ‹ ‹

Kandydaci do tytułu 
Polaka Roku 2014 w kategorii

Młody Polak Sukcesu
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Kon rad 
Ryb ka 

Od 2003 do 2008 ro ku Kon -
rad Ryb ka stu dio wał w In sty tu -
cie An gli sty ki i na Wy dzia le
Po lo ni sty ki Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. W ra mach wy -
mia ny mię dzy na ro do wej spę -
dził rok na Uni wer sy te cie Am -
ster dam skim, gdzie spe cja li -
zo wał się w ję zy ko znaw stwie
i asy sto wał przy pro jek cie do -
ku men tu ją cym za gro żo ny wy -
mar ciem ję zyk ma laj ski na Sri
Lan ce. Po skoń cze niu stu diów
w Pol sce, Kon rad prze pro wa -
dził się do Am ster da mu, by
da lej stu dio wać lin gwi sty kę
i kon ty nu ować pra ce nad ma -
ło zba da ny mi i za gro żo ny mi
wy mar ciem ję zy ka mi. W 2008
ro ku Kon rad pra co wał w In sty -
tu cie Mak sa Planc ka w Nij me -
gen, gdzie zaj mo wał się tech -
nicz nym wspar ciem pro jek tów
do ku men tu ją cych ta kie ję zy ki.
W trak cie stu diów ję zy ko znaw -
czych w Am ster da mie, Kon rad
wy je chał do Su ri na mu, gdzie
roz po czął ba da nia nad Lo ko no
– nie pi śmien nym ję zy kiem in -
diań skim, któ rym dziś wła da
tyl ko garst ka star szych miesz -
kań ców in diań skich wio sek
w su ri nam skiej dżun gli.
Po ukoń cze niu stu diów Kon -
rad zdo był grant Unii Eu ro pej -
skiej na współ pra cę z Lo ko no
or ga ni za cją w Gu ja nie Fran cu -
skiej, któ rej ce lem by ło pro wa -
dze nie dal szych ba dań oraz
stan da ry za cja i po pu la ry za cja
pi śmien nic twa wśród Lo ko no.
W 2013 ro ku, wspie ra ny przez
Sto wa rzy sze nie ds. Wy mie ra -
ją cych Ję zy ków na Uni wer sy te -
cie w Ko lo nii, Kon rad opu bli -
ko wał i roz dy stry bu ował dar -
mo wą książ kę, po pu la ry zu ją -
cą no we stan dar dy or to gra -
ficz ne Lo ko no w Su ri na mie.
W 2011 ro ku in ter dy scy pli nar -
ny pro jekt dok to ranc ki re ali zo -
wa ny pod kie row nic twem Kon -
ra da otrzy mał wspar cie od Ni -
der landz kiej Or ga ni za cji ds.
Ba dań Na uko wych. W ra mach
pro wa dzo nych obec nie ba dań
Kon rad zgłę bia, w ja ki spo sób
In dia nie Lo ko no po strze ga ją
kra jo braz, któ ry ich ota cza,

i jak za ko do wa ny jest on w ich
ję zy ku. Kon rad współ pra cu je
tak że z Uni wer sy te tem w Lund
w Szwe cji, gdzie jest człon -
kiem pro jek tu Eu ro pej skiej
Ra dy ds. Ba dań Na uko wych,
któ re go ce lem jest po rów na -
nie ro li, ja ką od gry wa kra jo -
braz w róż nych kul tu rach i ję -
zy kach świa ta. W ra mach tej
współ pra cy Kon rad pro wa dził
tak że ba da nia wśród In dian
Way uu, ży ją cych w pu styn nych
czę ściach Ko lum bii. Kon rad
współ pra cu je rów nież ak tyw -
nie z In dia na mi Lo ko no miesz -
ka ją cy mi w Ho lan dii. W 2014
ro ku zor ga ni zo wał kurs ję zy ka
Lo ko no dla miesz ka ją cych
w Am ster da mie In dian, uro -
dzo nych w po ko le niu, któ re
nie zna już swo je go rdzen ne go
ję zy ka. Kurs zo stał sfil mo wa ny
i opu bli ko wa ny w In ter ne cie,
co po zwo li ło udo stęp nić go in -
nym za in te re so wa nym oraz
una ocz nić obec ność In dian
Lo ko no w ho len der skim spo -
łe czeń stwie.

Kon rad jest przed się bior -
czym i zde ter mi no wa nym
pol skim ję zy ko znaw cą. Po -
mi mo mło de go wie ku ma
na kon cie licz ne wy pra wy
ba daw cze do Ame ry ki Po łu -
dnio wej, współ pra cę w mię -
dzy na ro do wych ze spo łach
na uko wych i co raz dłuż szą
li stę pu bli ka cji. Kon rad sam
wy zna cza so bie ce le i znaj -
du je spo so by, by je re ali zo -
wać, o czym do bit nie świad -
czy li sta po wią za nych ze so -
bą pro jek tów, w któ rych
brał udział. Kon rad od no si
suk ce sy na po lu na uko wym,
ale je go pra ca ma rów nież
bar dzo waż ny wy miar spo -
łecz ny. Ak tyw nie dzia ła
na rzecz spo łecz no ści In -
dian Lo ko no w Su ri na mie
i w Ho lan dii, or ga ni zu jąc
i wspie ra jąc pro jek ty ma ją -
ce na ce lu za rów no ochro nę
i pro mo wa nie ich kul tu ro -
we go i ję zy ko we go do rob ku,
jak i in te gra cję In dian Lo ko -
no w spo łe czeń stwie su ri -
nam skim i ho len der skim.
Kon rad jest przy kła dem Po -
la ka, któ ry wy róż nia się nie
tyl ko osią gnie cia mi, ale
rów nież wy bo rem nie kon -
wen cjo nal nej i bez kom pro -
mi so wej ścież ki ży cio wej.

Pa wel 
Ro sal ski 

Pa weł Ro sal ski (1979) – lek -
tor, tłu macz, za ło ży ciel i wła ści -
ciel szko ły ję zy ka ni der landz kie -
go UTP. Ab sol went Wyż szej
Szko ły Ję zy ków Ob cych w Po -
zna niu (2008). Z wy kształ ce nia
fi lo log ger mań ski, z za mi ło wa -
nia pa sjo nat ję zy ka i kul tu ry ni -
der landz kiej. Au tor pod ręcz ni -
ków do na uki ję zy ka ni der -
landz kie go. Od 2010 pro wa dzi
z suk ce sem szko łę ni der landz -
kie go UTP oraz współ pra cu je
z in sty tu cja mi i fir ma mi w za -
kre sie na uki ję zy ka ni der landz -
kie go dla ob co kra jow ców. Ak -
tyw nie za an ga żo wa ny w dzia łal -
ność spo łecz ną. W ro ku 2011
otrzy mał wspól nie z klu bem
spor to wym MVC’19 Ma as bree
na gro dę dla ini cja ty wy wo lon ta -
ryj nej w kon kur sie na naj lep sze
ini cja ty wy spo łecz ne w ka te go -
rii „In te gra cja” za pro jekt „Po -
len wil len do or vo et bal in te gre -
ren”. Kon kurs or ga ni zo wa ny był
przez Pro vin cia le On der steu -
ning Vrij wil li ger swerk Lim burg
wspól nie z wła dza mi pro win cji
Lim bur gia. Pry wat nie ta ta 15
mie sięcz nej Len ki.

Pa weł Ro sal ski jest oso bą,
któ rej dzia łal ność oraz styl pra -
cy war to za uwa żyć i do ce nić.
Prze ma wia ją za tym na stę pu -
ją ce ar gu men ty: Pa weł Ro sal -
ski jest pro fe sjo na li stą. Jest
za ło ży cie lem, wła ści cie lem
i lek to rem szko ły UTP. Ofer ta
szko ły ad re so wa na jest do Po -
la ków chcą cych po znać ję zyk
ni der landz ki. W prak ty ce są to
naj czę ściej mło dzi imi gran ci,
któ rzy przy je cha li do Ho lan dii
w ce lach za rob ko wych. Ofer ta
szko ły jest bar dzo prze myśl -
na – za rów no tre ści, jak i roz -
wią za nia or ga ni za cyj ne są tak
do bra ne, aby jak naj peł niej
sprzy ja ły ucze niu się. Lek to rzy
zna ją po trze by kur san tów, sta -
ra ją się po móc w zro zu mie niu
za wi ło ści ję zy ka ni der landz kie -
go, ale tak że – co jest nie zwy -
kle istot ne – po ma ga ją zro zu -
mieć miej sco wą kul tu rę i zwy -
cza je. Za ję cia są bar dzo prak -
tycz ne, a re ali zo wa ne te ma ty
czę sto do ty czą co dzien nych
– za wo do wych, ro dzin nych
i spo łecz nych – do świad czeń

uczest ni ków za jęć. Szko ła to
jed nak nie tyl ko za ję cia. Pa weł
Ro sal ski opra co wał tak że wła -
sne pod ręcz ni ki – re pe ty to -
rium, słow nik te ma tycz ny, zbór
za dań. Są to ma te ria ły, któ re
w znacz nym stop niu uła twia ją
ucze nie się. War to też za uwa -
żyć pro fe sjo na ly i ak tyw nie
mo de ro wa ny pro fil na fa ce bo -
oku oraz stro nę in ter ne to wą.
Szko ła UTP jest przy kła dem,
że... pol skie jest do bre.

Pa weł Ro sal ski sta no wi in -
spi ra cję dla wie lu mło dych pol -
skich imi gran tów. Je go dro ga
do suk ce su nie tyl ko in spi ru je,
ale wy raź nie po ka zu je, co jest
po trzeb ne, aby ten skuk ces
osią gnąć. Pa weł Ro sal ski przy -
je chał do Ho lan dii w ro -
ku 2003, je go ce lem by ło za ro -
bie nie pie nię dzy na stu dia. Pra -
co wał w go spo dar stwie rol nym
i jed no cze śnie stu dio wał fi lol -
gię ger mań ską w Po zna niu.
W tym sa mym cza sie uczył się
ję zy ka ni der landz kie go, wy ko -
rzy stu jąc wszyst kie do stęp ne
moż li wo ści – kur sy na VU -Ven -
ray, in dy wi du al ne lek cje, kon -
wer sa cje z ho len der ski mi zna -
jo my mi. Zna jo mość ję zy ka po -
twier dził ko niecz ny mi cer ty fi -
ka ta mi. Ukoń cze nie stu diów
umoż li wi ło mu zdo by cie kwa li -
fi ka cji na uczy ciel skich uzna wa -
nych tak że w Ho lan dii. To za -
owo co wa ło naj pierw współ pra -
cą z UV -Ven ray, a na stęp nie
wła sną szko łą. Wy da je się, że
by ła to pro sta dro ga do suk ce -
su za wo do we go. Jed nak, je śli
weź mie się pod uwa gę ile wy -
sił ku i de ter mi na cji wy ma ga ło
jed no cze sne pra co wa nie w Ho -
lan dii i stu dio wa nie w Pol sce,
ścież ka ta wy da je się trud -
na i wy ma ga ją ca szcze gól ne go
za an ga żo wa nia. Jest to waż ne
prze sła nie dla tych, któ rzy sam
wy jazd po strze ga ją ja ko prze -
pust kę do lep sze go ży cia. Jest
to na pew no szan sa, ale w ja -
kim stop niu się ją wy ko rzy sta
za le ży przede wszyst kim
od cięż kiej pra cy, za an ga żo wa -
nia, de ter mi na cji, ak tyw no ści.
Pa trząc na dro gę Paw ła Ro sal -
skie go moż na stwier dzić, że
dzię ki tym ce chom jest tam,
gdzie jest w wy mia rze za wo do -
wym i spo łecz nym.

Pa weł Ro sal ski dzie li się
wie dzą, do świad cze niem i po -

zy tyw nym na sta wie niem. To
jest bar dzo waż na ce cha kan -
dy da ta. Pa weł Ro sal ski chęt -
nie i ak tyw nie an ga żu je się
w ini cja ty wy spo łecz ne, któ -
rych ce lem jest po moc Po la -
kom w in te gro wa niu się ze
spo łecz no ścią lo kal ną. Naj bar -
dziej ja skra wym do wo dem tej
dzia łal no ści jest na gro da dla
ini cja ty wy wo lon ta ryj nej
w kon kur sie na naj lep sze ini -
cja ty wy spo łecz ne w ka te go rii
„In te gra cja”. Kon kurs or ga ni -
zo wa ny był przez Pro vin cia le
On der steu ning Vrij wil li ger -
swerk Lim burg. Na gro da by ła
za pro jekt „Po len wil len do or
vo et bal sport in te gre ren‘‘., któ -
re go ce lem by ło po wo ła nie
pol skiej dru ży ny pił ki noż nej
przy lo kal nym klu bie pił kar -
skim MVC -19 Ma as bree. War -
te do ce nie nia jest jed nak tak -
że co dzien ne za an ga żo wa nie
Paw ła Ro sal skie go w ani mo -
wa nie ak tyw no ści spo łecz nej
i kul tu ral nej Po la ków. W ra -
mach szko ły or ga ni zu je wyj -
ścia do ki na, na krę gle, wy jaz -
dy do mu ze ów, na kon cer ty,
w cie ka we miej sca. Na za ję cia

za pra sza ni są tak że przed sta -
wi cie le spo łecz no ści lo kal nej.

Dzia łal ność Paw ła Ro sal -
skie go po twier dza dwie waż ne
prze słan ki. Pierw sza do ty czy
te go, że je śli chce się od nieść
suk ces, to ko niecz na jest pra -
ca, wy trwa łość, za an ga żo wa nie
oraz dba nie o ja kość i pro fe sjo -
na lizm. Dru ga prze słan ka do ty -
czy ży cia na emi gra cji. Na przy -
kła dzie Paw ła Ro sal skie go
moż na za uwa żyć, że ży cie
w Ho lan dii to nie tyl ko szan sa,
ale tak że za da nie. Ta po sta wa
po mo gła mu od nieść suk ces.
Ta po sta wa tak że spra wia, że
chęt nie po ma ga in nym w dro -
dze do ich oso bi stych, za wo do -
wych i spo łecz nych suk ce sów
w Ho lan dii.

Syl wia 
Kuć 

Syl wia Kuć uro dzo na w War -
sza wie, od 12 lat miesz ka w Ho -
lan dii. W tym okre sie roz wi nę ła
się ja ko am bit na, peł na suk ce su
le karz oraz na uko wiec. 
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Obec nie pra cu je ja ko re zy -
dent gi ne ko lo gii w St. An to nius
Zie ken hu is, Nie uwe ge in. Już
pod czas stu diów me dycz nych
na pi sa ła kil ka ar ty ku łów na uko -
wych. Te ar ty ku ły przy czy ni ły się
do zdo by cia pre sti żo we go sty -
pen dium im. Ale xan dra Su er ma -

na przy zna wa ne go uta len to wa -
nym stu den tom me dy cy ny. Dzię -
ki te mu sty pen dium Syl wia by ła
w sta nie sfi nan so wać wła sne
stu dia dok to ranc kie.

Tyl ko w cią gu dwóch lat Syl -
wia zre ali zo wa ła ba da nia do pra -
cy dok tor skiej. W mię dzy cza sie
roz po czę ła spe cja li za cję na gi ne -
ko lo gii i roz wi ja się ja ko le karz

aka de mic ki. Wy ni ki dok to ra tu
Syl wii ma ją du ży wpływ na opie -
kę po łoż ni czą w Ho lan dii. Mo del,
któ ry opra co wa ła do de tek cji
u ko biet ry zy ka roz wi nię cia sta -
nu prze drzu caw ko we go/za tru -
cia cią żo we go jest w tym mo -
men cie te sto wa ny w ca łym re -
gio nie Utrech tu i naj praw do po -
dob niej nie ba wem sta nie się

czę ścią pod sta wo wej opie ki po -
łoż ni czej. Ocze ku je się, iż im ple -
men ta cja te go mo de lu po mo że
za po biec wie lu po waż nym po wi -
kła niom za tru cia cią żo we go.

Po za tym, że Syl wia jest wspa -
nia łym le ka rzem i na ukow cem,
ma ona rów nież bar dzo cie ka wą
oso bo wość. Za wsze przy ja ciel -
ska, po moc na i za in te re so wa -

na in ny mi. Po krót ce – nad zwy -
czaj mi ła oso ba! Syl wia jest przy -
kła dem dla mło dych Pol skich
stu den tów chcą cych osią gnąć
suk ces na po lu (me dy cy ny - i) na -
uki. 

Ży cio rys Syl wii Kuć:
– Sty czeń 2014: obro na pra cy

dok tor skiej za ty tu ło wa na „First
tri me ster scre ening for ma ter nal
and fe tal di se ase – a se arch for
no vel bio mar kers”. Pro mo to rzy:
prof. dr. G. H. A. Vis ser, prof. dr.
A. Franx; co -pro mo to rzy: dr. P. C.
J. I. Schie len, dr. M. P. H. Ko ster

– 2010-2012: Le karz -na uko -
wy dok to rant na od dzia le Po łoż -
nic twa i Gi ne ko lo gii Sty pen dium
na uko we: MD/PhD tra ject Ale -
xan dre Su er man Sti pen -
dium 2010

– 2004-2010: Stu dia me dycz -
ne na Uni wer sy te cie w Utre cie,
NL

– 2008-2009: Excel lent tracé
dla uta len to wa nych stu den tow
me dy cy ny

– 2002-2004: Ma ster of
Scien ce Bio li gia (Uni ver si te it
Utrecht, Ho lan dia)

– 1999-2002: Ba che lor of
Scien ce Bio lo gie (Uni wer sy tet
War szaw ski, Pol ska)

– 1995-1999: dwu je zycz ne
XVe Li ceum im. Nar cy zy Żmi -
chow skiej w War sza wie.

Ju sty na
Wach nic ka 

Ju sty na Wach nic ka uro dzo -
na w Ra do miu, jest ab sol went -
ką Uni wer sy te tu Ra dom skie go,
spe cja li za cja pe da go gi ka.
W Pol sce ak tyw nie dzia ła ła ja ko
wo lon ta riusz ka. W trak cie stu -
diów miesz ka ła w Sta nach Zjed -
no czo nych w Ka li for nii, Ohio
oraz na Ala sce. Jej pa sja do po -
dró żo wa nia oraz po zna wa nia in -
nych kul tur skło ni ła ją do od kry -
cia kra ju sły ną ce go z róż no rod -
no ści kul tu ro wej - Ho lan dii. Ju sty -
na prze pro wa dzi ła się do Ha gi
w 2008 ro ku. Jej chęć po zna nia
mię dzy na ro do wych sys te mów
skło ni ła ją do roz po czę cia stu -
diów na kie run ku In ter na tio nal
Com mu ni ca tion Ma na ge ment
na Uni wer sy te cie w Ha dze.

Ju sty na Wach nic ka w spo sób
szcze gól ny wy róż nia się na tle
mło de go po ko le nia pol skich
imi gran tów w Ho lan dii. Nie
osia da na lau rach – po mi mo
zdo by te go wcze śniej wy kształ -
ce nia, wciąż pod no si swo je
kwa li fi ka cje. Z pa sją i de ter mi -
na cją re ali zu je swo je ma rze nia.
W 2011 r. otwo rzy ła sa lon SPA
w luk su so wym ho te lu Des In -
des, któ ry cie szy się du żą re no -
mą, do dat ko wo, re gu lar nie or -
ga ni zu je pod no szą ce kwa li fi ka -
cje warsz ta ty na te mat pie lę -

gna cji uro dy. Ak tyw nie dzia ła
na po lu pro mo cji biz ne su, jest
człon kiem mię dzy na ro do wej
gru py biz ne so wej BNI, dla któ -
rej pra co wa ła ja ko Vi si tor host.
Od 2013 r. współ or ga ni zu je
spo tka nia ne twor kin go we od -
by wa ją ce się w ho te lu Des In -
des. Pro wa dzi szko le nia z za -
kre su cu sto mer se rvi ce w sie ci
eks klu zyw nych ho te li, na le żą -
cych do gru py The Lu xu ry Col -
lec tion Ho tels & Re sorts. Dla
Uni le ver pro wa dzi ła szko le nia
z za kre su ko mu ni ka cji i biz ne -
su.

Chcąc dzia łać na rzecz zmia ny
opi nii o Po la kach miesz ka ją cych
w Ho lan dii, ak tyw nie za an ga żo -
wa ła się w po li ty kę. W 2014 r.
z ra mie nia par tii CDA, któ ra ak -
tyw nie dzia ła na rzecz wspie ra -
nia pol skiej spo łecz no ści – kan -
dy do wa ła w wy bo rach do Ra dy
Gmi ny Ha ga. Po mi mo, iż nie zo -
sta ła wy bra na, jej za an ga żo wa -
nie, za pał i do świad cze nie zo sta -
ły do strze żo ne, cze go na stęp -
stwem by ła pro po zy cja pra cy we
frak cji CDA na sta no wi sku Do -
rad cy Rad nych Gmi ny Ha ga,
głów nie w spra wach pol skich.
Re pre zen to wa ła par tię CDA
w de ba tach po świę co nych te -
ma ty ce mię dzy na ro do wej.
W udzie la nych dla pra sy ho len -
der skiej wy wia dach, wie lo krot -
nie pro mo wa ła Pol skę i Po la -
ków. Ak tyw nie uczest ni czy w ży -
ciu po lo nij nym oraz po dej mu je
dzia ła nia w ce lu wy eli mi no wa -
nia nie po ro zu mień kul tu ro wych.

Swo ją oso bą Ju sty na Wach -
nic ka, udo wad nia, że przy ak tyw -
nych dzia ła niach Po la cy, mo gą
sta no wić ogrom ną si łę w Ho lan -
dii.

MI ŁOSZ 
KRA SOW SKI 

Mi łosz Kra sow ski, uro dzo ny
w Ka li szu, więk szość lat ży cia
spę dził we Wro cła wiu gdzie
z wy róż nie niem ukoń czył szko łę
pod sta wo wą, gim na zjum i li -
ceum. Od 2011 do 2012 ro ku
stu dio wał In ter na tio nal Bu si -
ness and Ma na ge ment Stu dies
na Han ze Ho ge scho ol w Gro nin -
gen, gdzie ze wzglę du na bar -
dzo do bre wy ni ki w na uce prze -
niósł się na Rijk su ni ver si te it
Gro nin gen na kie ru nek Eco no -
mics and Bu si ness Eco no mics.
Na dal od no si bar dzo do bre wy -
ni ki w na uce, po twier dza to uzy -
ska nie jed nej z naj wyż szej śred -
niej oce ny na kie run ku. Mi łosz
jak na swój mło dy wiek (22 la -
ta) ma już w Ho lan dii spo re
osią gnię cia tak w na uce jak
i w in nych dzie dzi nach. Od sa -
me go po cząt ku stu diów w Ho -
lan dii ak tyw nie dzia ła na rzecz
po lep sze nia opi nii o Pol sce i Po -
la kach po przez re gu lar ne or ga -
ni zo wa nie wy mian stu denc kich
i gosz cze nie ho len der skich stu -
den tów w Pol sce (wy wiad z jed -
nym z nich: http://link to po -
land.com/en/fo re ign -ey es -on -
-po land -thij men -from -the -ne -
ther lands/).

‹ ‹ ‹
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Henryk
Gajewski

Hen ryk Ga jew ski, ar ty sta i fil -
mo wiec, uro dzo ny w Bia łym sto -
ku. W Am ster da mie, gdzie obec -
nie miesz ka, przy go to wu je
pierw szy te go ty pu w Eu ro pie
mię dzy na ro do wy fe sti wal „Fil -
mon gu ero 2014”, z pre mie rą
pre mie rą za pla no wa ną pod ko -
niec ro ku 2014. Li czą ce się mu -
zea ta kie jak Mu zeum Sztu ki No -
wo cze snej w War sza wie i Mu -
zeum Sztu ki w Ło dzi pre zen tu ją
je go pra ce. Trwa ją przy go to wa -
nia do ogrom nej wy sta wy Ga -
jew skie go w Na ro do wej Ga le rii
„Za chę ta” w War sza wie. Hen ryk
Ga jew ski jest lau re atem „Zło tej
So wy 2013” czy li „Oska rów Po -
lo nii” przy zna wa nych w Wied niu
pol skim twór com miesz ka ją -
cym po za Pol ską za ca ło kształt
ich pra cy.

Hen ryk Ga jew ski jest wy jąt ko -
wo twór czym i nie za leż nym umy -
słem, czło wie kiem mi lio na idei,
peł nym ener gii i pa sji. Kon cep tu -
ali sta, ak tyw ny w wie lu dzie dzi -

nach twór czych, jak fo to gra fia,
film, per for man ce, hap pe ning,
ma il art, au dio art, vi deo art, in -
ter net. Przed miot dok to ra tu
w Pol skiej Aka de mii Na uk pt.:
„Hen ryk Ga jew ski – nie zna -
na awan gar da” au tor stwa Ka ta -
rzy ny Urbań skiej.

Je go pra ce by ły eks po no wa -
ne mię dzy in ny mi w mu ze ach:
Ste de lijk Mu seum Am ster dam,
Le Cen tre Pom pi dou Pa ryż, The
Phi la del phia Mu seum of Art,
MAC BA Bar ce lo na, Cen tra al
Mu seum Utrecht, Ve rzet smu -
seum Am ster dam, Mu zeum
Sztu ki No wo cze snej w War sza -
wie, Mu zeum Sztu ki w Ło dzi.
Za ło ży ciel i ani ma tor Ga le rii
Re mont w War sza wie (1972-
1979), Post Re mont (1979-
1981). Po my sło daw ca i wy -
daw ca ar ty stycz nych zi nów,
biu le ty nów i se rii ksią żek, jak
„Post”, „Trans Re mont
Express”, „Art Text”. Uczest nik
Do cu men ta 6 w Kas sel, FIU
(1977). Twór ca pierw szej w Eu -
ro pie Środ ko wo -Wschod niej
mię dzy na ro do wej ma ni fe sta cji
sztu ki per for man ce „I am – In -

ter na tio nal Ar ti sts' Me eting”
(1978). Au tor pierw szej w Pol -
sce In ter ne to wej ak cji ar ty -
stycz nej – „No War,
YES...„(1995). Au tor fil mów ar -
ty stycz nych i do ku men tal nych
(1979 – 2012) m. in. „Blin -
king”, „Pink”, „Au dio Trap”,
„Pa sa żer”, „Tilt Back”, „Iden ti -
ty”, „I am stan ding he re”, „Ot to
& Ber nard”, „The New Mo nu -
ment”, „10x Pu glie se”.

Jest dy na micz nym or ga ni za -
to rem nie zli czo nych pro jek tów
za rów no w sfe rze in ter per so nal -
nej, jak i w ska li lo kal nej oraz
mię dzy na ro do wej. Ini cja tor i re -
ali za tor wie lu spo łecz nych dzia -
łań w Pol sce i w Ho lan dii. Mię dzy
in ny mi dzię ki je go wie lo mie -
sięcz nej, spo łecz nej pra cy na po -
lu wal ki z dys kry mi na cją śro do -
wi ska osób ze stward nie niem
roz sia nym w Pol sce, ta cho ro ba
zo sta ła od po wied nio za re je stro -
wa na (za le ga li zo wa na) przez Mi -
ni ster stwo Zdro wia, co zmie ni ło
ży cie kil ku set ty się cy cier pią cych
osób. In ny mi przy kła da mi są
pro jek ty in te gru ją ce Po la ków
roz sy pa nych po ca łym świe cie,

jak Po la cy Po la kom, Pol skie Po -
dwór ko, uzna wa ne przez wie lu
za pier wo wzór Fa ce Bo ok. Twór -
ca uni ka to wej kon cep cji ar ty -
stycz nej Art Child, teo rii Przed -
fak tów oraz Sztu ki In ter per so -
nal nej. War to tak że przy po -
mnieć ory gi nal ny pro jekt z ho -
len der ski mi dzieć mi o pol skiej
hu sa rii „Re kon struk cja dźwię ku
sprzed 300 lat” zre ali zo wa ny
w ra mach fe sti wa lu „Kijk Mu -
ziek...”.

Za nim wy je chał z Pol ski,
po otrzy ma niu od ów cze snych
władz pasz por tu „w jed ną stro -
nę”, Hen ryk Ga jew ski in ten -
syw nie dzia łał w War sza wie,
gdzie za ło żył i pro wa dził le gen -
dar ną „Ga le rię Re mont”. Je go
pro jek ty ar ty stycz ne lat 70 wy -
prze dza ły o dzie siąt ki lat tam -
te cza sy i re alia, a dziś po 40
la tach zy sku ją na peł nej ak tu -
al no ści i są na no wo od kry wa -
ne i ce le bro wa ne, mi mo je go
nie obec no ści w dzi siej szej Pol -
sce, cze go przy kła dem mo że
być przy go to wy wa na bio gra -
ficz na książ ka o Ga jew skim
i je go pra cy.

Hen ryk Ga jew ski dzię ki swo jej
oso bo wo ści i sze ro kiej no wa tor -
skiej dzia łal no ści przy czy nia się
do zmia ny ob ra zu Po la ka w Ho -
lan dii na jesz cze bar dziej po zy -
tyw ny.

Anna
Chojnacka

An na Choj nac ka jest nie -
zwy kle kre atyw ną i przed się -
bior cza ko bie tą, nie prze rwa -
nie dą ży do ob ra ne go ce lu, ini -
cju je, pro wa dzi i wspie ra dzia -
lal ność wie lu or ga ni za cji.
W 2013 ro ku An na Choj nac ka
de bu ito wa ła ja ko pi sar ka po -
wie ścią „De Po ol ster”. Re cen -
zja prof. dr Sła wo mi ra Ma ga li
(http://po lo nia. nl/?
p=14613) bar dzo traf nie opi -
su je de biut au tor ki: „Choj nac -
ka na pi sa ła w pew nym sen sie
„La tar ni ka” mło dej pol skiej
emi gra cji. Nie w tym sen sie,
że się roz ma rzy ła czy ta jąc
Rey mon ta i wi dząc, że był jed -
nak przed Or wel lem, ale

w tym sen sie, że świa do mie
wy bra ła utoż sa mie nie się
z ludź mi po zba wia ny mi do bro -
by tu i sza cun ku”. „De Po ol -
ster” to do sko na ły por tret no -
wo cze sne go pol skie go pa trio -
ty zmu. Obec nie pra cu je
nad dru gą książ ką.

An na Choj nac ka jest oso bą,
któ ra mo że być przy kła dem dla
nas wszyst kich, nie tyl ko dla Po -
la ków. Jej wkład w spo łe czeń -
stwo oraz po moc roz wo jo wa
na świe cie są wiel kie. Mó wi, że to
nie spra wie dli we, że my opły wa -
my w luk su sach, a gdzieś in dziej
na świe cie brak czy stej wo dy.

An na uro dzi ła się w 1979 ro ku
w Po zna niu. Do Ho lan dii przy je -
cha ła ja ko dziec ko, obec nie
miesz ka z ro dzi ną w Ha ar lem.
Wspa nia le łą czy by cie mat ką
i pra cę za wo do wą, choć sa ma
przy zna je, że nie jest ła two.
W 2003 ro ku An na uzy ska ła dy -
plom na kie run ku Po li to lo gia
i Sto sun ki Mię dzy na ro do we, Uni -
ver sy te tu w Am ster da mie. W cza -
sie stu diów zo sta ła przed sta wi -
ciel ką mło dzie ży w Zgro ma dze -
niu Ogól nym ONZ. Pra co wa ła też
ja ko do rad ca i ba dacz dla mia sta
Am ster dam, by ła li de rem kam -
pa nii Fa ir Tra de Ori gi nal.

An na jest za pa lo ną ide alist -
ką i wkła da wie le ener gii w to,
aby świat był lep szym miej -
scem dla nas wszyst kich. Jej
spe cjal no ścią są in no wa cja
i przed się bior czość spo łecz na,
spo łecz ne for my fi nan so wa nia
(crowd fun ding) i par ty cy pa cji
(crowd so ur cing), an ga żo wa nie
in te li gen cja zbio ro wej, „ma king
things hap pen”.

Za ło ży ła i kie ru je do dziś wie -
lo ma or ga ni za cja mi. Jed ną z jej
ini cja tyw jest 1%CLUB –plat for -
ma wspie ra ją ca pro jek ty na ca -
łym świe cie ma ją ce na ce lu po -
lep sze nie wa run ków ży cia w no -
wo cze sny i trwa ły spo sób. 
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‹ ‹ ‹ Po nad to ak tyw nie dzia ła w kie -
run ku roz po wszech nia nia wie dzy
i zwięk sze nia za in te re so wa nia Ho len -
drów Pol ską i Eu ro pą Środ ko wo -
-Wschod nią po przez pu bli ka cje w ga ze -
tach (np. „The Cri me an An ne xa tion -
a re pe ating hi sto ry”: http://is -
suu.com/ho no ur sre view/docs/ho no ur -
sre view_is su e3_is suu). 

Je go ostat nim naj wiek szym osią gnię -
ciem by ło ode gra nie du żej ro li przy po -
wsta niu no we go po łą cze nia lot ni cze go
z Gro nin gen do Gdań ska. Jest to no we
po łą cze nie lot ni cze po mię dzy Pol ską
i pół noc ną Ho lan dią, re gio nu, któ ry
do tej po ry nie miał żad nych ta kich po -
łą czeń. De cy zja ta ka zo sta ła pod ję ta

na pod sta wie ra por tu je go au tor stwa
stwo rzo ne go przy współ pra cy z lot ni -
skiem w Gro nin gen i wie lo ma ludź mi ze
spo łecz no ści pol skiej w Ho lan dii. To po -
łą cze nie uła twi po dró żo wa nie wie lu ty -
siąc om Po la kom w Ho lan dii.

Ro ger Mar tin 
Ma lu ga 

Ro ger Mar tin Ma lu ga uro dził się
w Sie mia no wi cach Ślą skich.
Od naj młod szych lat uczęsz czał
na za ję cia wo kal ne. Mu zy ka to je go
pa sja i si ła ży cia. Już w Pol sce obok

pra cy za wo do wej ja ko fry zjer, zaj -
mo wał się mu zy ką. Był kil ka krot -
nym lau re atem oraz uczest ni kiem
kon kur sów i fe sti wa li mu zycz nych:
re gio nal nych, wo je wódz kich oraz
ogól no pol skich. Ma na kon cie kil ka
wła snych pro jek tów mu zycz nych.
Uczest nik pro fe sjo nal nych warsz ta -
tów wo kal nych w Opo lu pro wa dzo -
nych przez Elż bie tę Za pen dow ską.
Z de ter mi na cją dą ży do re ali za cji
swo ich ma rzeń. Współ pra co wał
z ze spo ła mi ta ki mi jak Bud ka Su -
fle ra, Go lec Or kie stra, Pin, Far ba,
Ja cek Sil ski, Ja cek Sta chur ski, Fan -
cy In Grid, Oraz Ka ba ret Łow cy.
Od 2011 ro ku miesz ka w Rot ter da -

mie w Ho lan dii. Na swo im kon cie
ma wie le kon cer tów i re ci ta li.
W 2013 ro ku miał 40 wy stę pów
wo kal nych na te re nie Ho lan dii, Bel -
gii oraz w Pol sce. W 2013 ro ku wy -
dał swo ją pierw szą pły tę pod ty tu -
łem „Si ła Świą tecz nej Mu zy ki” dla
Po lo nii w Ho lan dii. Pły ta zo sta ła
ob ję ta pa tro na tem ho no ro wym
Am ba sa dy RP w Ha dze. Kon cer ty
Ro ge ra Ma lu gi za wie ra ją ro man -
tycz ną, spo koj na mu zy kę, peł ną
ener gii i re flek sji. Są to pio sen ki
do słów zna nych pol skich au to rów.
My ślą prze wod nią je go wy stę pów
wo kal nych jest za do wo le nie pu -
blicz no ści po lo nij nej w Ho lan dii.

Ak tu al nie przy go to wu je sin gel au -
tor ski.

Ro ger jest mło dą oso bą, któ ra mi -
mo wy jaz du za gra ni cę i prak tycz nie
roz po czy na jąc wszyst ko od ze ra, nie
re zy gnu je ze swo ich ma rzeń oraz ży cio -
wych pa sji. Z de ter mi na cją po ka zu je
wła śnie że miesz ka jąc za gra ni cą nie
trze ba re zy gno wać z te go co się ko cha.
Do wo dem te go jest wy da na pły ta
pod pa tro na tem Am ba sa dy oraz
współ pra ca z wie lo ma or ga ni za cja mi
po lo nij ny mi w Ho lan dii, jest to du żym
za szczy tem. Mi mo ży cia na mi gra cji
sta ra się zro bić coś wię cej tu taj w Ho -
lan dii – niż tyl ko „żyć i być”.

ŹRÓ DŁO: PO LO NUS. NL
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Pro jek ty te, pro wa dzo ne
w ra mach re ali za cji tzw. Mi le -
nij nych Ce lów Roz wo ju, to
drob ne ale trwa łe i war to ścio -
we przed się wzię cia, ak ty wi zu -
ją ce roz wój i sa mo dziel ność
jed nost ki oraz przy czy nia ją ce
się do po pra wy ży cia spo łecz -
no ści lo kal nych. In ne wy zwa -
nia An ny to sieć Out Box (ne -
twork of mo vers en sha kers)
i Na ilab (dla przed się bior czych
mło dych lu dzi w Ke nii). Kie ru je
or ga ni za cją En ginn zwią za ną
z in no wa cją w re jo nie Schi -
phol, jest człon kiem za rzą dów
NCDO (ho len der skie cen trum
wie dzy i do radzc twa spo łecz -
ne go), RNW (Ra dio Ne der land
We rel dom ro ep), człon kiem
World con nec tors oraz współ -
wła ści ciel ką Wor kVo ices.

W 2011 ro ku An na zo sta ła
wy bra na na naj bar dziej wpły wo -
wą oso bą po ni żej 35 ro ku ży cia
w dzie dzi nie roz wo ju mię dzy na -
ro do we go. Zaj mu je 29 po zy cję
wśród top 100 the Dutch Su sta -
ina ble (100 Naj eko lo gicz niej -
szych Ho len drów). W la -
tach 2008, 2009 i 2011 po ja wi -

ła się w ran kin gu ty go dni ka Vi va
ja ko jed na z 400 Ko biet Vi vy.
W 2012 ro ku zna la zła się na li -
ście „Ma rie Cla ire” 100 Po wer
La dies 2012.

Mar cin 
Sie roń

Mar cin Sie roń uro dzo ny
w Ole śni cy. Od 5 ro ku ży cia
gra w pił kę noż ną, na pierw -
szy tre ning za pro wa dził go oj -
ciec. Dzię ki do brej grze otrzy -
mał pro po zy cję gry w dru go li -
go wym klu bie KS Ga win,
gdzie grał pół to ra ro ku.
Przed nim by ła per spek ty wa
gra nia w po la skiej extra kla -
sie, co unie moż li wi ła po waż -
na kon tu zja. Mi mo prze ciw no -
ści lo su je go ży cie cią gle krę -
ci ło się wo kół spor tu.

Z chwi lą pod ję cia de cy zji
o emi gra cji pla no wał rów nież
stwo rze nie pol skiej dru ży ny pił -
kar skiej w Ho lan dii. Re alia spo -
tka ne na ob czyź nie zmo bi li zo -
wa ły go do stwo rze nia wła śnie
przez sport prze ka zu pol skiej
kul tu ry. W ro ku 2010 z po mo cą

Pol skiej Pa ra fii w Bre dzie stwo -
rzył pol ska dru ży nę pił ki noż nej:
Bia łe Or ły, obec nie jest jej tre ne -
rem. Na zwa na wią zu je do pol -
skich sym bo li na ro do wych, ale
jest rów nież hoł dem dla je go
naj więk sze go au to ry te tu – Ka zi -
mie rza Gór skie go i słyn nych Or -
łów Gór skie go. Obec nie ist nie ją
dwie dru ży ny: Bia łe Or ly i Whi te
Eagles.

Po trze be wy ra że nia swo je go
po cho dze nia oraz ogrom ny ta -
lent or ga ni za tor ski po pchnę ły
go do ko lej ne go kro ku. W ro -
ku 2011 or ga ni zu je wraz z in -
ny mi dzia ła cza mi Po lo nij ny mi
w Bre dzie i Til bur gu pierw sze
wy da rze nie spor to wo -kul tu ral -
ne, tur niej pił kar ski „The Sum -
mer Cup” w któ rym bra ło
udział oko ło 400 Po la ków. Do -
rocz na im pre za roz ro sła się
do naj więk szej te go ty pu im -
pre zy po lo nij nej w Ho lan dii
w któ rej bio rą udział za rów no
Po la cy jak i ich zna jo mi i przy -
ja cie le. Od by wa sie na bo -
iskach gmi ny Til burg. Tur niej
Sum mer Cup 2014 otrzy mał
wspar cie ze stro ny Am ba sa dy
Pol skiej w Ha dze, ‹ ‹ ‹

ARCHIWUM GONIECPOLSKI. NL – GALA POLONUS 2012 (FOT. TOMASZ RADZIWIŁŁ)
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‹ ‹ ‹ jak i naj waż niej szych
po lo nij nych me diów oraz
od wie lu stra te gicz nych spon -
so rów i part ne rów. W sa mych
roz gryw kach wy stą pi ły 42 pol -
skie oraz mie sza ne dru ży ny pił -
kar skie z Ho lan dii, Bel gii i Nie -
miec a do pin go wa ła im re kor -
do wa, wie lo na ro do wa pu blicz -
ność: po nad 1000 osób.

Mar cin Sie roń kie ru je się uni -
wer sal ny mi war to ścia mi, a je go
spor to wa pa sja prze ro dzi ła się
w ogrom ny suk ces. Dzię ki je go
ini cja ty wie i sa mo za par ciu po -
wsta ła nie tu zin ko wa im pre -
za oraz dru ży na pił kar ska. Je go
idea zjed no cze nia i zgro ma dze -
nia pol skiej spo łecz no ści w Ho -
lan dii sta ła się rze czy wi sto ścią
dzię ki du żej de ter mi na cji i ta len -
to wi or ga ni za tor skie mu Mar ci -
na Sie ro nia! Swój zwią zek z Pol -
ską kul ty wu je za po mo cą spor tu
co jest do sko na łym spo so bem
na hoł do wa nie pol sko ści za gra -
ni cą. Fak tem jest, że Mar cin
z po wo dze niem przy czy nia się
do uka za nia wy so kie go po zio -
mu pol skiej kul tu ry oraz opra co -
wu je i prze ka zu je co raz bar dziej
no wa tor skie spo so by jej pro mo -
wa nia. Mar cin pod jął się wiel kie -
go wy zwa nia: or ga ni za cji im pre -
zy zbli ża ją cej na ro dy. Im pre zy
ma ją cej na ce lu in te gra cję oraz
po zna wa nie sie bie na wza jem,
uka zy wa nie z bli ska Po la kom
Ho lan dii, a Ho len drom Pol ski.
Moż na jed no znacz nie stwier -
dzić, iż w 2014 ro ku ten cel zo -
stał osią gnię ty!

Grze gorz 
Dep tu ła 

Uro dzo ny w Puł tu sku. Pierw -
szy kon takt z mu zy ką na stą pił,
gdy Grze gorz ukoń czył 12 lat.
Otrzy mał wte dy akor de on We lt -
me iter 120 bas, któ ry ma
do dziś, a w rok póź niej gi ta rę
pro duk cji ra dziec kiej, któ ra sam
prze ro bił, że by nada wa ła się
do gra nia. Roz po czę ły się go dzi -
ny mo zol nej na uki i ćwi czeń.
W wie ku 16 lat – pierw szy ze -
spół mu zycz ny przy ZSZ nr 1
w Puł tu sku, gdzie grał na gi ta rze
ba so wej. 

W la tach osiem dzie sią tych
uczest ni czył ja ko gi ta rzy sta ba -
so wy w kil ku pro jek tach mu zycz -
nych. Z gi ta rą kla sycz ną za kwa li -
fi ko wa ny do Ogól no pol skie go
Kon kur su po ezji śpie wa nej we
Wro cła wiu. Ani ma tor i uczest nik
wie lu pro jek tów mu zycz no -cho -
re ogra ficz nych na te re nie ca łe go
wo je wódz twa cie cha now skie go.
W 1990 ro ku roz po czy na pra cę
w ZSZ nr 1 w Cie cha no wie ja ko
na uczy ciel na uki za wo du, jed no -
cze śnie zo sta jąc opie ku nem kół -
ka mu zycz ne go.

W ro ku 1995 pierw szy wy jazd
do Ho lan dii. W ro ku 2000 po -
wrót do Pol ski i roz po czę cie pro -
wa dze nia wła snej fa bry ki eks -
klu zyw nych me bli eks por to wa -
nych do Ho lan dii. 

W ro ku 2006 na sta le za -
miesz kał jed nak w Ho lan dii

w Ven lo. W ro ku 2009 wraz z ko -
le żan ką Mag da le ną Ba ry ła two -
rzą Gru pę Wo kal na He aven, któ -
ra w krót kim cza sie sta je się
zna na na te re nie Ho lan dii ja ko
for ma cja spe cja li zu ją ca się
w opra wach mu zycz nych im prez
ho len der sko -pol skich. 

Od ro ku 2009 Grze gorz in ten -
syw nie udzie la się w pra cy kul tu -
ral nej na te re nie Ho lan dii. Chęt -
nie po ma ga przy two rze niu pro -
jek tów pro pa gu ją cych pol ską
kul tu rę i wi ze ru nek Po la ka
w Kró le stwie Ni der lan dów. W ro -
ku 2013 na wią zu je kon takt
z pol ski mi mu zy ka mi z Zo eter -
me er i Den Ha ag two rząc ze spół
mu zycz ny Back Up kon cen tru ją -
cy się na mu zy ce rock i hard co -
ro we, w któ rym gra na gi ta rze
ba so wej.

W ro ku 2013 or ga ni zu je Fe sti -
wal Pol skich Ze spo łów Mu zycz -
nych w Me te rik.

W ro ku 2014 re je stru je fir mę
He aven Events. Od te go cza su
wraz z wspól ni ka mi roz po czy -
na pra ce nad pro jek tem Po lo nia
Lim burg Par ty ma ją cym na ce lu
stwo rze nie Pol skiej Dys ko te ki
SFE RA w SE VE NUM. 26 ma ja te -
go ro ku in au gu ru je suk ce sem jej
otwar cie an ga żu jąc do dziś
oprócz zna nych pol skich dji rów -
nież ar ty stów mu zy ki pop. Obec -
nie pra cu je nad jej fi lią w Ven lo.

He aven Events współ pra cu je
z wie lo ma pol ski mi or ga ni za cja -
mi i fun da cja mi nie tyl ko w Ho -
lan dii, ale rów nież Bel gii i Niem -
czech. Grze gorz zna ny jest
w świe cie kul tu ral nym ja ko mu -
zyk, nar ra tor, wo ka li sta, gi ta rzy -
sta, kon fe ran sjer oraz or ga ni za -
tor.

Ro bert 
Szre der

Prof. Ro bert Szre der, jest wy -
bit ną jed nost ką w świe cie kul tu -
ry – jest świa to wej kla sy mu zy -
kiem, ce nio nym, od da nym wy -
kła dow cą oraz spo łecz ni kiem.
W je go re per tu arze wie le miej -
sca zaj mu je do ro bek pol skich
kom po zy to rów, za rów no tych
naj zna mie nit szych, jak i ar ty -
stów mniej zna nych – wie lo krot -
nie wy ko nu jąc ich utwo ry ja ko
pierw szy.

Obec nie jest jed nym z czo ło -
wych skrzyp ków za miesz ka łych
w Ho lan dii, jak rów nież jed nym
z naj wy bit niej szych skrzyp ków
pol skie go po cho dze nia. Je go ży -
cio rys oraz peł na suk ce sów ka -
rie ra so li stycz na obej mu je swo -
im za się giem nie mal ca łą Eu ro -
pę, Ame ry kę Po łu dnio wą, Azję
oraz Sta ny Zjed no czo ne. Oso ba
prof. Szre de ra, bez wąt pie nia
moc no od ci snę ła się na twór czo -
ści współ cze snych kom po zy to -
rów, któ rzy spe cjal nie dla nie go
kom po nu ją oraz de dy ku ją mu
utwo ry.

W je go re per tu arze za szczyt -
ne miej sce zaj mu je pol ska mu -
zy ka, któ rą pro pa gu je umiesz -
cza jąc kom po zy cje w pro gra -
mach swo ich kon cer tów – zdo -
by wa jąc tym sa mym en tu zja -
stycz ne gło sy pra sy i kry ty ki.
Dzię ki swo je mu wy ko na niu
wpro wa dził do sze ro kie go świa -
ta mu zycz ne go twór czość pol -
skich kom po zy to rów, któ ra
do tej po ry nie by ła zna na, a na -
wet rzad ko wy ko ny wa no ją
w Pol sce. Na le ży pod kre ślić, że
jest ar ty stą, któ ry w swo im re -
per tu arze po sia da naj wię cej
pol skich utwo rów. W do rob ku
ar ty stycz nym prof. Szre der,
znaj du je się wie le na grań pły to -
wych, któ re zdo by ły sze ro ki roz -
głos oraz zna ko mi tą opi nię kry -
ty ków w wie lu kra jach. Re gu -
lar nie wy stę pu je na zna nych fe -
sti wa lach mu zycz nych, mie dzy
in ny mi: Fe sti wa lu Beetho ve -
now skim w Szwe cji, Fe sti wa lu
Mo zar tow skim w U. S. A., Fe sti -
wa lu War szaw ska Je sień, pre -
sti żo wym Hol land Fe sti val oraz
Fe sti wa lu Fla mandz kim.

Po mi mo na pię te go ka len -
da rza Pro fe sor, sta ra się jak
naj czę ściej kon cer to wać
w Pol sce. Je go oso bie zo stał
po świę co ny od ci nek pre sti żo -
wej se rii „Mi strzo wie wio li ni -
sty ki” oraz pro gram „Hi sto rie
Smycz kiem Pi sa ne”. Dwu krot -
nie wy stą pił na fe sti wa lu Mi -
strzo wie Pol skiej Wio li ni sty ki
oraz wy ko nał re ci tal otwie ra ją -
cy dni Pro win cji Bra bant w Po -
zna niu.

W trak cie swych to -
urnée kon cer to wych, czę sto
wy stę pu ję w Pol skich In sty tu -
tach. Był wy ko naw cą re ci ta lu,
któ re go pro gram zło żo ny był
z utwo rów pol skich kom po zy -

to rów w In sty tu cie Pol skim
w Pa ry żu, z ga lo wy mi re ci ta la -
mi wy stą pił m.in. w Am ba sa -
dzie Pol skiej w Wa shing to nie,
Lon dy nie, Bruk se li, Sztok hol -
mie, Kon su la cie Ge ne ral nym
w Chi ca go.

Wśród je go stu den tów – zło -
żo nych z mię dzy na ro do wych
skrzyp ków chcą cych do sko na -
lić swój kunszt pod je go okiem,
nie mal co ro ku są mło dzi ar ty -
ści z Pol ski. Czy ni sta ra nia, aby
jak naj czę ściej za pra szać
na uczel nie go ści z Pol ski m.in.
w cy klu kur su in ter pre¬ta cji
mu zy ki współ cze snej za pro szo -
ny zo stał do Ma astricht, Hen ryk
Gó rec ki.

Ja ko pre zes Fun da cji Ro bert
Szre der Sti pen dium, nie sie po -
moc mło dym wy bit nie uta len -
to wa nym skrzyp kom. Pra cu jąc
bądź na kur sach, bądź re gu lar -
nie pod je go kie run kiem od no -
szą mię dzy na ro do we suk ce sy,
jed no cze śnie zdo by wa jąc so -
bie uzna nie swym po stę po wa -
niem oraz at mos fe rą, ja ka pa -
nu je wśród pod opiecz nych
Fun da cji.

Alek san dra
Bal tis sen 

Alek san dra Bal tis sen jest
przede wszyst kim ko bie tą, któ -
ra ko cha lu dzi i Pol skę. Oprócz
te go jest uta len to wa ną ar tyst -
ką z pa sją do ży cia, przy jaź ni,
mi ło ści i kwia tów. Uro dzi ła się
w 1966 ro ku w Star gar dzie
Szcze ciń skim, miej scu, w któ -
rym tak że do ra sta ła i do któ re -
go wró ci ła po stu diach ar ty -
stycz nych w War sza wie. Pra co -
wa ła ja ko na uczy ciel ka Tech -
nik Te atral nych w te atrze
w Star gar dzie Szcze ciń skim,
a póź niej tak że ja ko na uczy -
ciel ka dzie ci z pro ble ma mi wy -
cho waw czy mi w miej sco wej
szko le. Po ślu bie z Ru udem
Bal tis sen w 1992 ro ku prze -
pro wa dzi ła się do Ho lan dii, ale
Star gard i Pol ska na za wsze
po zo sta ły w jej ży ciu i sztu ce.
W Ho lan dii Alek san dra uzy ska -
ła dy plom szko ły ko sme tycz nej
i otwo rzy ła swój wła sny za kład.
W jej mał żeń stwie z Ru udem
po ja wi li się sy no wie: Grze gorz

en Ar no ud. Obec nie Alek san -
dra sku pia się na swo ich hob -
by’s, któ re są od zwier cie dle -
niem jej ży cio wych pa sji: ma -
lar stwa, pol skiej li te ra tu ry, pi -
sa nia wier szy i pra cy ochot ni -
czej. Po za jej pra cą ar ty stycz -
ną, Alek san dra pra cu je tak że
dla Bruns sum se Wa te rvrien -
den, gdzie po ma ga dzie ciom
w prze zwy cię ża niu ich stra chu
przed wo dą, a tak że w Zon ne -
blo em, gdzie po ma ga lu dziom
z pro ble ma mi zdro wot ny mi.

Alek san dra mó wi o so bie,
że jest ko bie tą z krwi, cia ła
i emo cji. Czę sto uwa gę zwra ca
na mo men ty, py ta nia ży cio we,
cze go od zwier cie dle nie wi dać
w jej sztu ce. W mię dzy cza sie
wy da ła już 4 zbio ry wier szy
w ję zy ku pol skim „Kwia ty
wier szem”, „Ca łuj ży cie”, „Ser -
ce mó wi do ser ca” i „Kwia ty
szczę ścia”. Wier sze Alek san -
dry są bar dzo wy ra fi no wa ne,
pi sa ne są z do świad cze nia
i z głę bi ser ca. 
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l OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO  – ca la Ho lan dia.
Obo wiąz ki: zbie ra nie   to wa -
rów za po mo cą wóz ka zgod -
nie z za mó wie niem, za ła du -
nek i roz ła du nek to wa rów,
pra wi dło we ich prze wo że nie
we wska za ne miej sce; wy ma -
ga nia: zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, nie miec kie go
bądź ho len der skie go. Za -
dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den
Ha ag 0031 703633927, Am -
ste lve en 0031 204701513,
Til burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Zbie racz za mo wien – ca -
la Ho lan dia. Obo wiaz ki: zbie ra -
nie to wa ru vo ice pic king, or der -
pic king; wy ma ga nia: do kład -
ność, zna jo mość je zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go, Za -
dzwon: Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha -
ag 0031 703633927, Am ste -
lve en 0031 204701513, Til -
burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu.

l Me cha nik sa mo cho dow
cie za ro wych. PRA CA sta la
w Wiel kiej Bry ta nii; Do bre staw -
ki; Ko niecz ne Udo ku men to wa -
ne do świad cze nie w Au to ry zo -
wa nym Ser wi sie (Sca nia, Daf,
Ive co, MB, Re nault, MAN itd);
Do bre po je cie o dia gno sty ce
kom pu te ro wej; AN GIEL SKI
POD STA WO WY; W wy pad ku
speł nia nia po wyż szych wa run -
ków pro si my o CV na: ta -
l e n t @ h o  r i  z o n  s r e  c r u  i t  -
ment.co.uk, HO RI ZONS RE -
CRU IT MENT IN TER NA TIO NAL.
Tyl ko Mo to ry za cja – Tyl ko ASO.
tel. 00447761637664.

l Me cha nik gru pa Volks wa -
ge na. Pra ca w Wiel kiej Bry ta nii.
TYL KO!! Z DO SWIAD CZE NIEM
W AU TO RY ZO WA NYM SER WI -
SIE: VW, SE AT, SKO DA, AU DI. Dia -
gno sty ka na „VAS/VAG” na po zio -
mie do brym oraz OD IS jak moż li -
we. Przy zwo ite staw ki, nad go dzi -
ny150%. Pra ca sta ła, bez po śred -
nia – nie przez agen cje. KON -
TRAKT STA LY, KUR SY,
NADG 150% So bo ty itd. Nie po -
bie ra my żad nych opłat od kan dy -
da tów. Pro si my o CV na: ta -
lent@ho ri zon sre cru it ment.co.uk.
HO RI ZONS RE CRU IT MENT IN -
TER NA TIO NAL. Tyl ko Mo to ry za -
cja – Tyl ko ASO.
tel. 00447761637664. Je ste -
smy nie kwe stio no wa nym li de -
rem pol skiej re kru ta cji w Bran zy
Mo to ry za cyj nej, ser wi sów Au to ry -
zo wa nych na ryn ku Bry tyj skim;
Osiem lat dy na micz na go roz wo ju
od zwier cie dla sie w ilo ści za trud -
nio nych osob we wszyst kich sie -
ciach.

l Me cha nik Peu ge ot/Ci -
tro en. Pra ca w Wiel kiej Bry ta -

nii. AN GIEL SKI POD STA WO -
WY; TYL KO!! Z DO SWIAD CZE -
NIEM W AU TO RY ZO WA NYM
SER WI SIE. Dia gno sty ka
na Le xia/Pre xia/Pla net na po -
zio mie do brym oraz. Pra ca
sta ła, bez po śred nia – nie
przez agen cje. KON TRAKT
STA LY, KUR SY; NADG 150%
So bo ty itd. Nie po bie ra my
żad nych opłat od kan dy da tów.
Pro si my o CV na: ta lent@ho ri -
zon sre cru it ment.co.uk. HO RI -
ZONS RE CRU IT MENT IN TER -
NA TIO NAL. Tyl ko Mo to ry za cja
– Tyl ko ASO.
tel. 00447761637664. Je ste -
smy nie kwe stio no wa nym li de -
rem pol skiej re kru ta cji
w Bran zy Mo to ry za cyj nej, ser -
wi sów Au to ry zo wa nych
na ryn ku Bry tyj skim; Osiem
lat dy na micz na go roz wo ju od -
zwier cie dla sie w ilo ści za trud -
nio nych osob we wszyst kich
sie ciach.

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

l Pro gra mi sta Fre zer/To -
karz He iden ha in. Eu ro temp.
Ofer ta pra cy na sta no wi sko:
Pro gra mi sta Fre zer/To karz He -
iden ha in. Wy ma ga nia oraz wa -
run ki: Do swiad cze nie ja ko
PRO GRA MI STA He iden ha in 5-7
lat; Je zyk An giel ski w stop niu
ko mu ni ka tyw nym; do swiad -
cze nie na CAD/CAM mi le wi -
dzia ne; licz ba go dzin ty go dnio -
wo: oko lo 40-45. Po trze bu je my
oso by kto ra sa mo dziel nie be -
dzie pro gra mo wac ma szy ne,
a przy oka zji ope ro wac ma szy -
na. Jest to sta no wi sko dla sa -
mo dziel ne go pro gra mi sty. Oso -
by za in te re so wa ne pro szo ne są
o wy sła nie CV (w ję zy ku pol -
skim lub an giel skim) na twe -
cze ra@eu ro temp.nl. ad res:
badz w ty tu le wpi sac Pro gra mi -
sta He iden ha in. Za prasz my
tak ze na na sza stro ne www.eu -
ro temp.nl.

l Pro gra mi sta. Eu ro temp.
Ofer ta pra cy na sta no wi sko:
Pro gra mi sta Fa nuc. OBO WIAZ -
KI: sa mo dziel ne pi sa nie pro gra -
mow w na ste row ni kach FA -
NUC (To kar ki i Fre zar ki); two rze -
nie i pi sa nie pro gra mów
do two rze nia wy ro bów na po je -
dyn cza se rie pro duk cji; sa mo -
dziel nie pro gra mo wa nie fre za -
rek i to ka rek; umie jet nosc ob -

slu gi za pro gra mo wa nych to ka -
rek i fre za rek. WY MA GA NIA:
po sia da nie wie dzy i umie jęt no -
ści w za kre sie pro gra mo wa nia
fre za rek i to ka rek ze ste ro wa -
niem Fa nuc; do świad cze nie ja -
ko pro gra mi sta Fa nuc 5 lat,
na to kar kach i fre zar kach;
umie jęt ność pi sa nia pro gra -
mów na ob ra bia ny de tal, peł -
na ob słu ga ma szyn, ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, sa mo dziel ność
i zdol ność sa mo or ga ni za cji pra -
cy, pra wo jaz dy. OFE RU JE MY:
Za trud nie nie na pod sta wie ho -
len der skiej umo wy o pra cę,
pra ca w wy mia rze 40/45 go -
dzin ty go dnio wo z mo zli wo scia
nad go dzin; Po moc oso by pol -
sko ję zycz nej na miej scu. Oso by
za in te re so wa ne pro szo ne są
o wy sła nie CV (w ję zy ku pol -
skim lub an giel skim) na ad res:
twe cze ra@eu ro temp.nl. W te -
ma cie ma ila pro si my o wpi sa -
nie: Pro gra mi sta Fa nuc. Za pra -
sza my tak ze na na sza stro ne
www.eu ro temp.nl.

l La kier nik sa mo cho do -
wy. Eu ro temp. In for ma cje:
wy ma ga nia: do swiad cze nie 5
lat – mi le wi dzia ne po za gra ni -
ca mi Pol ski, zna jo mosc je zy ka
ho len der skie go / an giel skie go.
OPIS: oko li ce Ze ewol de / Har -
der wijk; sa mo dziel na na pra wa
ka ro se r i i/przy go to wa nia
aut/na czep pod ma lo wa nie/la -
kie ro wa nie; sa mo dziel ne la kie -
ro wa nie aut; mo zli wosc za kwa -
te ro wa nia w dom kach fir mo -
wych. CV wraz z re fe ren cja mi
pro sze prze slac na twe cze -
ra@eu ro temp.nl.

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

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 9

Na stro nie in ter ne to wej
moż na zna leźć róż ne wier sze,
po pol sku i po ho len der sku.
Ce lem Alek san dry jest po ru -
sze nie sło wa mi jak naj więk -
szej ilo ści lu dzi, a naj waż niej -
sze dla niej jest to, że jej wier -
sze są czy ta nie przez bli skie
jej oso by. Naj więk szym ma -
rze niem Alek san dry jest zor -
ga ni zo awa nie wie czo ry po -
etyc kie go w Star gar dzie, tam
skąd po cho dzi. Krót ko mó -
wiąc Alek san dra Bal tis sen
jest oso bą za an ga żo wa ną
w spra wy in nych, w po moc in -
nym lu dziom, a przy tym po -
tra fi w cu dow ny spo sób wy ra -
żać się za rów no w ję zy ku pol -
skim jak i ho len der skim.

Mał go rza ta
Smół ka 

Mał go rza ta Smół ka po cho -
dzi ze Star gar du Szcze ciń skie -
go. Pra co wa ła w Biu rze Pro gra -
mo wym naj więk sze go w Pol -
sce Har cer skie go Fe sti wa lu
Kul tu ry Mło dzie ży Szkol nej
w Kiel cach. Przez mie siąc ko or -
dy no wa ła dzia ła nia ar ty stycz ne
po nad ty sią ca uczest ni ków te -
go Fe sti wa lu w przy go to wa -
niach do kon cer tu Ga lo we go.
To wte dy pod ję ła de cy zje o stu -
diach na kie run ku Pe da go gi ka
Kul tu ral no -Oświa to wa, fa cul tet
te atral ny w Zie lo nej Gó rze. Mia -
ła wy jąt ko we szczę ście i przy -
jem ność, uczęsz cza jąc na za ję -
cia m.in. z Ada mem No wa kiem
(z po pu lar ne go do dzi siaj ze -
spo łu Raz Dwa Trzy), Jo an ną
Ko łacz kow ską, człon ka mi Ka -
ba re tu PO TEM. Do Kró le stwa
Ni der lan dów przy je cha ła

w 1995 ro ku. Wie dzę zdo by tą
na stu diach wy ko rzy sta ła
w pra cy mię dzy in ny mi w Pol -
skiej Szko le im. Ire ny Kwiat -
kow skiej w Nij me gen. Od 1996
ro ku spra wo wa ła funk cję za -
rząd czą w Fo rum Pol skich
Szkół w Ho lan dii – spo łecz nej
or ga ni za cji, sku pia ją cej pol skie
so bot nie szko ły, dzia ła ją ce
na te re nie Ho lan dii. Ja ko na -
uczy ciel i czło nek za rzą dów
szko ły w Nij me gen i FPSN, zaj -
mo wa ła się głów nie dzia łal no -
ścią dy dak tycz ną i kul tu ral ną.
Or ga ni zo wa ła im pre zy dla dzie -
ci i mło dzie ży oraz szko le nia
dla ro dzi ców oraz na uczy cie li.
Dum na ma ma Aga ty Mał go -
rza ty (obec nie lat 23) i Pio tra
Ja ku ba (lat 18) od 1999 ro ku
or ga ni zu je Fe sti wal Pol skiej
Po ezji dla Dzie ci „Wier szo wi -
sko”, fe sti wal a za ra zem świę to
pol skiej li te ra tu ry, naj więk szą
im pre zę po lo nij ną dla śro do wi -
ska szkol ne go w Ho lan dii.

Mał go rza ta Smół ka jest re -
dak to rem Re dak cji Pol skiej
„Biu le ty nu” Pol sko -Ni der landz -
kie go Sto wa rzy sze nia Kul tu ral -
ne go w Ho lan dii. Jest też sta -
łym współ pra cow ni kiem wy -
daw nic twa „Jaz z Press” w Pol -
sce, in ter ne to wej ga ze ty – mie -
sięcz ni ka jaz zo we go. Przez
okres 3 lat dzia łal no ści Pol skie -
go Ra dia Am ster dam, Mał go -
rza ta Smół ka pro wa dzi ła co ty -
go dnio wą au dy cję „Jazz Ca fe”,
pre zen tu jąc mu zy kę oko ło jaz -
zo wą, głów nie z Pol ski i Ho lan -
dii, współ pra cu jąc z wie lo ma in -
sty tu cja mi mu zycz ny mi w obu
kra jach. W paź dzier ni ku 2010
ro ku za ło ży ła Fun da cję MMu sic
Pol sko -Ho len der skie Biu ro kon -
cer to we i Im pre sa riat. Do ce lów
Fun da cji na le ży w szcze gól no -
ści: po pu la ry za cja pol skiej mu -

zy ki jaz zo wej na te re nie Kró le -
stwa Ni der lan dów oraz kra jów
ościen nych oraz po pu la ry za cja
ho len der skie go jaz zu na te re -
nie Pol ski.

Mał go rza ta Smół ka jest
wspa nia łym przy kła dem oso by
krze wią cej, kul ty wu ją cej i pro -
pa gu ją cej pol ską kul tu rę
i oświa tę na te re nie Ho lan dii.
Rów no cze śnie też sku tecz nie
dzia ła na rzecz przy bli że nia
kul tu ry ho len der skiej pol skim
od bior com. Or ga ni zu jąc od lat
„Wier szo wi sko”, pro pa gu je pol -
ską po ezję wśród dzie ci w śro -
do wi skach po lo nij nych, wspie -
ra jąc tym sa mym dzia łal ność
pol skich so bot nich szkół na te -
re nie Ho lan dii. Ten Fe sti wal
Pol skiej Po ezji dla Dzie ci jest
naj dłu żej or ga ni zo wa nym
na te re nie Eu ro py co rocz nym
fe sti wa lem po lo nij nym dla naj -
młod szych. „Wier szo wi sko”
sta ło się rów nież in spi ra cją
do zor ga ni zo wa nia po dob nych
im prez w in nych kra jach Eu ro -
py. W 2014 ro ku w Wiel kiej
Bry ta nii, przy współ pra cy z or -
ga ni za to ra mi fe sti wa lu w Ho -
lan dii, od by ła się już trze cia
edy cja Fe sti wa lu.

Mał go rza ta Smół ka przy czy -
nia się rów nież w zna czą cy spo -
sób do po pu la ry za cji pol skiej
mu zy ki jaz zo wej na te re nie Ho -
lan dii oraz ho len der skie go jaz -
zu w Pol sce. Bę dąc re dak to rem
Re dak cji Pol skiej „Biu le ty nu”
Pol sko -Ni der landz kie go Sto wa -
rzy sze nia Kul tu ral ne go w Ho -
lan dii, od wie lu lat pi sze przede
wszyst kim ar ty ku ły na te mat
mu zy ki. Jest rów nież sta łym
współ pra cow ni kiem wy daw nic -
twa „Jaz z Press” w Pol sce, ga ze -
ty in ter ne to wej mie sięcz ni ka
jaz zo we go. 

‹ ‹ ‹
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‹ ‹ ‹ Przez okres 3 lat dzia -
łal no ści Pol skie go Ra dia Am -
ster dam Mał go rza ta Smół ka
pro wa dzi ła co ty go dnio wą au dy -
cję pt „Jazz Ca fe”, pre zen tu jąc
mu zy kę oko ło jaz zo wą głów nie
z Pol ski i Ho lan dii, współ pra cu -
jąc z wie lo ma in sty tu cja mi mu -
zycz ny mi w obu kra jach. W paź -
dzier ni ku 2010 ro ku za ło ży ła
Fun da cję MMu sic Pol sko -Ho len -
der skie Biu ro kon cer to we i Im -
pre sa riat. MMu sic re pre zen tu je
obec nie na stę pu ją cych mu zy -
ków i ze spo ły: Acqu apho ni ca,
Franz von Cho osy, Agniesz ka
Kie pu szew ska, Ce za ry Kon rad,
Do ro ta Miś kie wicz, Wło dek Paw -
lik, Łu kasz Paw lik, Mau rits Ro es,
Fi lip Woj cie chow ski. 

Mał go rza ta Smół ka sa ma
pod su mo wu je swo ją dzia łal ność
sło wa mi: „Po szes na stu la tach
pra cy spo łecz nej w śro do wi -
skach Po lo nij nych w Ho lan dii
chcia ła bym głów nie po świę cić
się po pu la ry za cji pol skiej i ho -
len der skiej mu zy ki jaz zo wej.
Pol skę i Ho lan dię dzie li od gra -
nic za le d wie 800 ki lo me trów.
Cza sa mi jed nak mam wra że nie,
że mu zy kom i pu blicz no ści obu
kra jów du żo bliż sza jest Ja po nia
czy Bra zy lia! Tak ma ło o so bie
wie my. Mu zy ka po zwa la po ro zu -
mieć się po nad trud no ścia mi ję -
zy ko wy mi. Wy star czy po słu chać
i każ da in ter pre ta cja bę dzie tą
wła ści wą. Szcze gól nie w jaz zie,
któ ry za rów no gra ją cym jak i słu -
cha ją cym po zo sta wia tak wie le

swo bo dy. Mo że my do wie dzieć
się o so bie bar dzo wie le, słu -
cha jąc mu zy ki. Agen cja MMu -
sic po wsta ła z mi ło ści do mu zy -
ki. Je stem prze ko na na że Pol -
ski Jazz to coś z cze go my Po la -
cy ma my pra wo być dum ni, jed -
no cze śnie chcia ła bym zwró cić
du żo uwa gi na Ho len der ski
Jazz. Pol ski Jazz w Ho lan dii jest
tak nie wie le zna ny jak Ho len -
der ski Jazz w Pol sce. I to chcia -
ła bym zmie nić. Mój cel na na -
stęp ne la ta, szcze ry, mi mo że
za brzmi gór no lot nie a na wet
z od cie niem eg zal ta cji: chcia ła -
bym, aby dzia łal ność Fun da cji
MMu sic mo gła przy czy nić się
do lep sze go zro zu mie nia mię -
dzy na szy mi kra ja mi. Je stem
prze ko na na, że Jazz mo że to
znacz nie upro ścić.”

Zor ga ni zo wa ny dzię ki Fun -
da cji MMu sic kon cert An ny
Ma rii Jo pek w ra mach Fe sti wa -
lu Jaz zy Tiel w li sto pa -
dzie 2013 ro ku cel ten osią -
gnął. Z kon cer tu wy szli za -
chwy ce ni Po la cy, Ho len drzy,
fa ni z kra jów ościen nych, Am -
ba sa dor RP w Ha dze, Bur -
mistrz mia sta Tiel, na uczy cie le
wszyst kich Pol skich Szkół
w Ho lan dii, pra cow ni cy se zo -
no wi za trud nie ni w wie lu
przed się bior stwach na te re nie
Ri vie ren land. Nie mia ło zna -
cze nia to, że ktoś nie ro zu mie
ję zy ka pol skie go, ktoś in ny
po raz pierw szy był na kon cer -
cie wo ka list ki jaz zo wej. Mu zy -

ka po łą czy ła wszyst kich.
W cza sie trwa nia te go Fe sti wa -
lu, MMu sic za pre zen to wa ła ko -
lej ną pol ską wo ka list kę jaz zo -
wa, An kę Ko ziel.

Mał go rza ta Smół ka jest już
w trak cie przy go to wań na stęp -
nych pro jek tów: 15 le cia „Wier -
szo wi ska” w mar cu 2015 ro ku
oraz tra sy kon cer to wej, któ ra
na pew no za do wo li ocze ki wa nia
pol sko -ho len der skich mi ło śni -
ków jaz zu w Ho lan dii. Kon cer ty
Trio Włod ka Paw li ka – pierw sze -
go i je dy ne go mu zy ka jaz zo we go
z Pol ski, któ ry wio sną bie żą ce go
ro ku zo stał uho no ro wa ny pre sti -
żo wą sta tu et ką Na gro dy Gram -
my.

Każ dy kto zna Mał go się a jest
ona zna na (dzię ki jej pra cy)
w wie lu jak nie we wszyst kich
po lo nij nych śro do wi skach kul tu -
ral no –oświa to wy mi w Ho lan dii
a tak że po za jej gra ni ca mi wie,
że jest ona Po lką z krwi i ko ści
pro mu ją cą i kul ty wu ją cą pol ską
kul tu rę i tra dy cje na każ dym kro -
ku i w każ dej dzie dzi nie. Jej „Pol -
ski dom” stoi za wsze otwo rem
dla ro da ków i ho len der skich
przy ja ciół za in te re so wa nych na -
szą kul tu rą, mu zy ką, li te ra tu rą
i nie za po mnij my zna ną na ca -
łym świe cie pol ską kuch nią,
w któ rej Mał go sia lu bi spę dzać
du żo cza su przy go to wu jąc pra -
co chłon ne, smacz ne pol skie po -
tra wy.

ŹRÓ DŁO: PO LO NUS. NL

Uni wer sy tet Opol ski ru sza ze
stu dia mi sta cjo nar ny mi
o pro fi lu prak tycz nym – po in -
for mo wał rzecz nik uczel ni
Mar cin Mi ga. Od paź dzier ni -
ka roz po czy na ją się za ję cia
na pro fi lu „Ję zy ki ob ce w tu -
ry sty ce”, któ ry bę dzie pro wa -
dzo ny we współ pra cy z jed -
nym z biur po dró ży. 

Pro fil prak tycz ny ma być
ukie run ko wa ny na zdo by wa nie
przez stu den ta umie jęt no ści
prak tycz nych, uzy ski wa nych
m.in. na za ję ciach warsz ta to -
wych pro wa dzo nych przez oso -
by z do świad cze niem za wo do -
wym zdo by tym po za uczel nią.
„W od róż nie niu od pro fi lu ogól -
no aka de mic kie go, ab sol went
stu diów o pro fi lu prak tycz nym
oprócz wie dzy, umie jęt no ści
i kom pe ten cji spo łecz nych po -
zy sku je do świad cze nie za wo do -
we w cza sie trwa nia stu diów”
– po wie dział Mi ga.

Rzecz nik Uni wer sy te tu Opol -
skie go do dał też, że uczel nia po -
zy ska ła z pro gra mu Ka pi tał
Ludz ki pie nią dze na re ali za cję

pro jek tu. „W ra mach kształ ce -
nia każ dy stu dent, któ ry roz pocz -
nie stu dia na pro fi lu prak tycz -
nym otrzy ma wy na gro dze nie wy -
pła ca ne przez pra co daw cę”
– do dał Mi ga.

Mi ga po da je, że pro fil prak -
tycz ny jest spo so bem kształ ce -
nia, na któ ry skła da ją się m.in.
pro gra my, w któ rych wzię to
pod uwa gę moż li wość za trud nie -
nia po za koń cze niu stu diów, bez -

po śred nie kon tak ty stu den tów
z oso ba mi pro wa dzą cy mi fir my
i in sty tu cja mi po sia da ją cy mi do -
świad cze nie z róż nych dzie dzin
i ob sza rów te ma tycz nych. Obej -
mu je rów nież za ję cia te re no we

i wy jaz dy stu dyj ne re ali zo wa ne
w part ner skich fir mach i in sty tu -
cjach, kształ ce nie w ma łych gru -
pach re ali zu ją cych m.in. pra ce
ana li tycz ne i au tor skie pro jek ty.

„Re ali zo wa ne w trak cie stu -

diów prak ty ki za wo do we łą czo -
ne są z obec ną i przy szłą pra cą,
ukie run ko wy wa ne są na re ali za -
cję uży tecz nych te ma tów prac
dy plo mo wych” – do dał rzecz nik.

Pierw sze stu dia o pro fi lu prak -
tycz nym na Uni wer sy te cie Opol -
skim roz pocz ną się w paź dzier ni -
ku na kie run ku „Ję zy ki ob ce
w tu ry sty ce”. W se me strze zi mo -
wym ru szą ko lej ne stu dia sta cjo -
nar ne o pro fi lu prak tycz nym
– „Od na wial ne źró dła ener gii”,
„In ży nie ria śro do wi ska”, „Ochro -
na śro do wi ska”.

Łącz nie w tym ro ku aka de -
mic kim na uczel ni opol skiej, stu -
dia te roz pocz nie 51 osób.

No we prze pi sy usta wy Pra wo
o szkol nic twie wpro wa dza ją za -
pi sy, któ re zo bo wią żą uczel nie
do róż ni co wa nia stu diów na pro -
fi lach ogól no aka de mic kich
od stu diów na pro fi lu prak tycz -
nym. I tak na stu diach o pro fi lu
prak tycz nym prze wi dzia no obo -
wią zek pro wa dze nia trzy mie -
sięcz nych prak tyk. Z ko lei
na pro fi lu aka de mic kim stu den -
ci włą cza ni ma ją być w ba da nia
pro wa dzo ne na uczel ni.

Na zmia ny w pro gra mach
stu diów in ży nier skich i li cen -
cjac kich uczel nie ma ją czas
do koń ca 2016 r., a w pro gra -
mach ma gi ster skich – do koń -
ca 2017 r. No we li za cja da je też
moż li wość pro wa dze nia stu -
diów mię dzy uczel nia nych i stu -
diów du al nych pro wa dzo nych
z pra co daw ca mi.
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Choć Pol ska opie ra się se ku -
la ry za cji ty po wej dla Eu ro py
Za chod niej, to od dwóch de -
kad na stę pu je po wol ny spa -
dek tra dy cyj nej re li gij no ści
w na szym kra ju. „Pol scy ka -
to li cy co raz czę ściej dy stan -
su ją się wo bec in sty tu cji ko -
ściel nej, prak ty ku jąc na wła -
sny spo sób” – po wie dzia ła
PAP so cjo log re li gii, prof. Ire -
na Bo ro wik. 

So cjo lo dzy są zgod ni co do te -
go, że od lat 90. ob ser wu je się
z ro ku na rok sys te ma tycz ny
spa dek licz by re gu lar nie prak ty -
ku ją cych ka to li ków. Po twier dza -
ją to  przed sta wio ne la tem te go
ro ku da ne pal lo tyń skie go In sty -
tu tu Sta ty sty ki Ko ścio ła Ka to lic -
kie go (ISKK).

Wy ni ka z nich, że w ro -
ku 2013 tzw. wskaź nik „do mi ni -
can tes” – czy li od se tek ka to li -
ków uczęsz cza ją cych co nie dzie -
lę na mszę – wy niósł 39,1 proc.;
w 2012 r. by ło to 40 proc. Co
wię cej, ten den cja spad ko wa do -
tknę ła „nie mal rów no mier nie
wszyst kich die ce zji w Pol sce”.
Ozna cza to – jak pod kre śla ją au -
to rzy ba da nia z ISKK  – że po raz
pierw szy od 1980 ro ku wskaź -
nik ten spadł po ni żej 40 proc.
Ozna cza to – do da je In sty tut
– że w cią gu ostat niej de ka dy

„gru pa osób (ka to li ków) prak ty -
ku ją cych re gu lar nie zmniej szy ła
się o nie mal 2 mi lio ny osób”.

Po pro szo na przez PAP o ko -
men tarz do tych da nych prof.
Bo ro wik, so cjo log re li gii z Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go, pod -
kre śla, że sta ty sty ki pal lo tyń -
skie go In sty tu tu są uwa ża ne
za bar dziej wia ry god ne niż de -
kla ra cje re li gij no ści Po la ków
uzy ski wa ne przez ośrod ki ba da -
nia opi nii pu blicz nej.

„Da ne ISKK nie opie ra ją się
tyl ko na de kla ra cjach an kie to -
wa nych, jak np. ba da nia CBOS
czy OBOP. To są da ne, któ re są
wy ni kiem li cze nia w świą ty niach
>>głów<<, czy li wier nych
– w wy bra ną nie dzie lę zwy kłą ro -
ku” – wy ja śnia re li gio znaw ca
z UJ.

Jed no cze śnie prof. Bo ro wik
zwra ca uwa gę, że efek tow nie
brzmią cą in for ma cję o tym, że
w cią gu ostat nich 10 lat „uby ło
pra wie 2 mln re gu lar nie prak ty -
ku ją cych ka to li ków” na le ży in ter -
pre to wać na tle prze mian de mo -
gra ficz nych. „W pew nej mie rze
ten wy raź ny spa dek wy ni ka
przede wszyst kim z ni żu de mo -
gra ficz ne go oraz z du żej mi gra cji
Po la ków za gra ni cę w tym okre -
sie. Mi mo wszyst ko za uwa ża my
jed nak pra wi dło wość: co raz
mniej ka to li ków uczęsz cza re gu -

lar nie na na bo żeń stwa” – za zna -
cza so cjo log.

ISKK pod kre śla, że wraz ze
spad kiem „do mi ni can tes” na -
stę pu je wzrost in nej gru py – tzw.
com mu ni can tes, czy li ka to li ków
przyj mu ją cych ko mu nię w cza -
sie na bo żeń stwa i wy niósł
on 16,3 proc. „Wy ra ża się w tym
po trze ba re li gij nej emo cji.
W gru pie tych, któ rzy cho dzą re -
gu lar nie do Ko ścio ła, co raz wię -
cej jest osób, któ rzy chcą mieć
oso bi ste prze ży cie, a wła śnie ko -
mu nia św. na zy wa na jest przez
wier nych – +oso bi stym spo tka -
niem z Pa nem Bo giem+” – uwa -
ża prof. Bo ro wik.

Jak zwra ca uwa gę pro fe sor
UJ, wzrost licz by „com mu ni can -
tes” jest wy ra zem ogól nej ten -
den cji pol skiej re li gij no ści – dą -
że nia do in dy wi du ali za cji, czy li
oso bi ste go prze ży wa nia wia ry.

Ta in dy wi du ali za cja przyj mo -
wać mo że roz ma ite ob li cza, np.
dy stan su do in sty tu cji re li gij nej,
choć nie do re li gii ja ko ta kiej.
„Z ba dań wy ni ka, że co raz częst -
sza jest po sta wa ty pu: >>wia ra
– tak, Ko ściół – nie<<” – za uwa -
ża so cjo log.

In nym prze ja wem in dy wi du -
ali za cji re li gij no ści mo że być
spo sób spę dza nia przez Po la -
ków świąt. Wią że się on z ta ki mi

zja wi ska mi spo łecz ny mi, jak roz -
wój ro dzi mej kla sy śred niej, ła -
twiej sze po dró że czy mi gra cje.
„Co raz wię cej Po la ków nie ob -
cho dzi już świąt w spo sób re li gij -
ny; nie któ rzy z nich wy jeż dża ją
po pro stu gdzieś da le ko od do -
mu, że by od po cząć. Ba da nia so -
cjo lo gicz ne wska zu ją też, że np.
ta kie ob rzę dy, jak pierw sza ko -
mu nia, zo sta ły cał ko wi cie ze -
świec czo ne” – do da je prof. Bo ro -
wik.

Ba dacz ka wy mie nia jesz cze
dwie in ne – oprócz in dy wi du ali -
za cji – ten den cje ty po we     dla
prze mian pol skiej re li gij no ści.
Pierw sza z nich to bar dzo rap -
tow ny spa dek po zio mu prak tyk
re li gij nych u mło dzie ży, a dru ga
– to upodob nie nie się re li gij no -
ści mło dych ko biet do re li gij no -
ści męż czyzn w tym sa mym wie -
ku. „Tu taj wi dzi my ziar no szy ku -
ją cej się w Pol sce za 20-30 lat
re wo lu cji w dzie dzi nie prak tyk
re li gij nych” – pro gno zu je ba -
dacz ka z UJ. Jej zda niem zmia ny
w tej sfe rze za cho dzą na ogół po -
wo li, na co wska zu ją prze mia ny
re li gij no ści w in nych kra jach
o ka to lic kiej tra dy cji, jak Hisz pa -
nia i Ir lan dia.

W dłuż szej per spek ty wie, zda -
niem prof. Bo ro wik, pol ski ka to -
li cyzm wpi su je się po wo li w glo -
bal ną ten den cję przed sta wio ną
przez fran cu ską so cjo log Da nie -
le He rvieu -Le ger. Mó wi ła ona, że
w erze no wo cze snej każ dy z nas
jest „piel grzy mem lub kon wer ty -
tą”, to zna czy – czło wie kiem po -
szu ku ją cym oso bi ste go prze ży -
cia, któ ry nie za do wa la się po -
wta rza niem odzie dzi czo nych
po przod kach ry tu ałów re li gij -
nych.

So cjo lo dzy, tak pol scy, jak i za -

chod ni, za sta na wia ją się
od daw na nad tym, dla cze go
– mi mo wspo mnia nych ten den -
cji – Pol ska po zo sta je na dal
w sa mej czo łów ce re li gij nych
państw Eu ro py.

Ba da cze sfor mu ło wa li sze reg
hi po tez pró bu ją cych wy ja śnić
ten fe no men. We dług prof. Bo ro -
wik, naj bar dziej prze ko nu ją ca
jest ta, któ ra wska zu je na re li gię
ja ko „amor ty za to ra” róż ne go ro -
dza ju spo łecz no -po li tycz nych czy
eko no micz nych wstrzą sów.

„W to ku dzie jo wym w Pol sce
re li gia wpi sy wa ła się w do świad -
cze nia ja ko czyn nik re la ty wi zu ją -
cy trau mę i po czu cie za gro że nia.
Tak że trans for ma cja, któ rą prze -
cho dzi my od 25 lat, jest wła śnie
ta ką trau mą spo łecz ną, gdyż
wie le grup spo łecz nych na niej
stra ci ło. Re li gia po ma ga im po -
ra dzić so bie z trau mą nie rów no -
ści spo łecz nych” – uwa ża prof.
Bo ro wik.
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Socjolog: coraz więcej polskich
katolików praktykuje „po swojemu”
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Je dy nym miej scem, w któ rym
Ja poń czy cy mo gą za po mnieć
o róż nią cym ich sta tu sie spo -
łecz nym, jest wan na. Zo sta -
wia jąc ubra nia za drzwia mi,
pod czas wspól nej ką pie li ze
współ pra cow ni ka mi, mo gą
też po wie dzieć sze fo wi, co im
le ży na ser cu. Choć ze zbyt -
nią wy lew no ścią po win ni
uwa żać... 

W Ja po nii wie czor na ką piel
sta no wi nie mal ry tu ał i zu peł nie
nie przy po mi na na sze go szyb -
kie go prysz ni ca. W tej sa mej wo -
dzie w wan nie ką pie się bo wiem
ca ła ro dzi na. „Wie czo rem żo -
na przy go to wu je mę żo wi ką piel
i on ja ko gło wa ro dzi ny, oso ba
za ra bia ją ca pie nią dze i utrzy mu -
ją ca ca łą ro dzi nę, wcho dzi
do wan ny ja ko pierw szy” – po -
wie dzia ła pod czas wy kład na Fe -

sti wa lu Na uki w War sza wie Be -
ata Ko wal czyk z In sty tu tu So cjo -
lo gii Uni wer sy te tu War szaw skie -
go.

Zgod nie z tra dy cją po tem nad -
cho dzi ko lej na naj star sze go sy -
na, a na stęp nie do wo dy wcho -
dzą po zo sta li bra cia i cór ki.
Po dzie ciach my ją się dzia dek
i bab cia. Na koń cu ko lej ki jest
żo na. „Z jed nej stro ny w tej ko lej -
no ści wi docz na jest hie rar chia,
ale z dru giej wszy scy ką pie my
się w tej sa mej wo dzie. W ten
spo sób pod trzy mu je my jed ność
ro dzi ny” – mó wi ła pre le gent ka.

Przed wej ściem do wan ny
wszy scy mu szą się naj pierw do -
brze wy czy ścić, bio rąc prysz nic,
aby wo da w wan nie nie by ła
brud na. „Po dej rze wam jed nak,
że to nie wy le wa nie wo dy po każ -
dej my ją cej się oso bie wy ni ka
głów nie ze wzglę dów eko no -
micz nych” – za zna czy ła Ko wal -
czyk. Daw niej, aby wo da utrzy -
ma ła swo ją wy so ką tem pe ra tu -
rę, pod grze wa no ją pie cem wę -
glo wym, a po tem na kry wa ło
drew nia ny mi po kry wa mi. Te raz
wy ko rzy sty wa ne są za awan so -
wa ne tech no lo gie utrzy my wa nia
sta łej, wy so kiej tem pe ra tu ry.
Wan na jest bar dzo głę bo ka, tak
aby moż na by ło w niej za nu rzyć
ca łe cia ło.

W Ja po nii bar dzo po pu lar ne
są rów nież łaź nie pu blicz ne.
W To kio pierw sze po wsta ły
w 1591 ro ku, a do 1800 ro ku
ko bie ty mo gły się w nich ką pać
ra zem z męż czy zna mi. Nie mal
w każ dej łaź ni znaj dzie my zdję -
cie – nie zwy kle waż nej dla Ja -
poń czy ków – Gó ry Fu ji. „Daw niej

wie rzo no, że wspi nacz ka lub ja -
ki kol wiek kon takt z nią przy no si
szczę ście i zba wie nie. Dzię ki jej
obec no ści Ja poń czy cy mie li wra -
że nie, że ich ką piel ma zna cze -
nie re li gij ne, oczysz cza ją ce.
W ta kiej ką pie li moż na do ko nać
re li gij nej me dy ta cji” – wy ja śni ła
Ko wal czyk.

Wspól ne ką pie le w jed nej wo -
dzie mo gą być jed nak re al nym
za gro że niem dla zdro wia i wy wo -
ły wać spo ro róż nych cho rób np.
cięż ką za kaź ną cho ro bę dróg od -
de cho wych – zwa ną cho ro bą le -
gio ni stów, któ ra od cza su do cza -
su za bi ja ama to rów go rą cych
ką pie li. Go rą ce ką pie le by wa ją
też za gro że niem dla osób star -
szych, bo wy so ka tem pe ra tu ra
ma nie ko rzyst ny wpływ na krą -
że nie. Sta ty sty ki po ka zu ją, że

w Ja po nii wię cej osób gi nie pod -
czas ką pie li w go rą cych źró dłach
niż w wy pad kach sa mo cho do -
wych.

Bar dzo po pu lar ne są też fir -
mo we wy jaz dy do go rą cych źró -
deł. Współ pra cow ni cy ja dą
do ta kie go miej sca, roz bie ra ją
się i wcho dzą do tej sa mej wo dy.
„Uwa ża ją, że je śli zdej mie my
z sie bie ubra nia, czy li wszyst kie
oznacz ni ki na sze go sta tu su spo -
łecz ne go w szaf kach, to sta je my
się so bie rów ni” – wy ja śni ła Ko -
wal czyk.

Jak tłu ma czy ła, Ja poń czyk
w re la cjach pro fe sjo nal nych nie
za czy na roz mo wy, je śli nie wie,
kim jest je go roz mów ca. Naj -
pierw mu si więc na stą pić wy -
mia na wi zy tó wek, aby wia do mo
by ło, któ ry z in ter lo ku to rów zaj -

mu je wyż szą po zy cję. Wte dy,
w za leż no ści od te go, kim są roz -
mów cy, zmie nia się ich ję zyk
i spo sób mó wie nia.

„To wszyst ko jest źró dłem du -
że go stre su, któ ry roz pusz cza -
my w go rą cej wo dzie. Cho dzi
o za cie śnia nie się re la cji, a nie
tyl ko zwy kły re laks. Łaź nia jest
też je dy nym miej scem, w któ -
rym sze fo wi moż na rze czy wi -
ście po wie dzieć nie mal wszyst -
ko. Zwy cza jo wo po wie dzia nych
wte dy rze czy nie wy ko rzy stu je
się prze ciw ko pra cow ni ko wi.
W prak ty ce trze ba uwa żać, bo
Ja poń czy cy bar dzo do brze
wszyst ko pa mię ta ją” – pod kre -
śli ła Ko wal czyk.
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W tym ro ku astro no micz -
na je sień za cznie się no cą,
kie dy więk szość z nas bę dzie
jesz cze spa ła – we wto -
rek, 23 wrze śnia
o godz. 4.29. Od tej po ry dni
bę dą się sta wać co raz krót -
sze, a no ce dłuż sze – mó wi
po pu la ry za tor astro no mii
Ka rol Wój cic ki z Cen trum Na -
uki Ko per nik. 

„Kie dy obu dzi my się 23 wrze -
śnia, to z astro no micz ne go
punk tu wi dze nia, bę dzie my mie -
li już nie let ni, a je sien ny po ra -
nek” – po wie dział PAP Wój cic ki.

Dla astro no mów sy tu acja jest
ja sna. Pierw szą chwi lą je sie ni
jest mo ment, kie dy Słoń ce po ru -
sza jąc się po swo jej dro dze, zwa -
nej eklip ty ką, prze tnie rów nik
nie bie ski. W cią gu ro ku prze kra -

cza go tyl ko dwa ra zy: w punk cie
Ba ra na – wio sną i punk cie Wa gi
– je sie nią. „Od te go mo men tu
Słoń ce bę dzie co raz bar dziej od -
da la ło się od rów ni ka nie bie skie -
go, przez co dni bę dą co raz krót -
sze, no ce dłuż sze i bę dzie my
zbli ża li się po wo li do zi my” – opi -
sał Wój cic ki.

Z ko lei na po łu dnio wej pół ku li
Zie mi sy tu acja bę dzie do kład nie
od wrot na. „Tam mo ment prze -
cię cia Słoń ca rów ni ka w punk cie
Wa gi jest ozna ką po cząt ku
astro no micz nej wio sny. Nic
w tym jed nak dziw ne go. Tak
wszyst ko ma ją od wró co ne
do gó ry no ga mi” – do dał roz -
mów ca PAP.

Na dej ście ko lej nych pór ro ku
– przy po mniał – jest zja wi skiem
ru cho mym. Rok rocz nie zmie nia
się przede wszyst kim go dzi -
na ich na dej ścia, ale i z dniem

by wa róż nie. Choć wia do mo, że
je sień na stę pu je 23 wrze śnia,
a la to 21 czerw ca, to jed nak
war to być czuj nym – za uwa żył
po pu la ry za tor – bo od cza su
do cza su po ra ro ku mo że się po -
spie szyć na wet o ca ły dzień. „Tak
by ło w przy pad ku ostat niej
astro no micz nej wio sny. Je ste -
śmy przy zwy cza je ni do te go, że
nad cho dzi 21 mar ca, a w tym
ro ku przy szła o dzień wcze śniej.
Te raz przez wie le lat bę dzie nad -
cho dzi ła 20 mar ca” – przy po -
mniał Wój cic ki.

Jak wy ja śnił, róż ni ce w na dej -
ściu pór ro ku wy ni ka ją z te go, że
na tu ral ne zja wi sko – ruch obie -
go wy Zie mi do oko ła Słoń ca
– pró bu je my wło żyć w ra my
sztucz ne go two ru, ja kim jest ka -
len darz, któ ry trwa okre ślo ną
licz bę dni, go dzin i mi nut. „Ka len -
darz i wszyst ko zwią za ne z po ra -

mi ro ku jest tyl ko od nie sie niem
do te go, co dzie je się na nie bie”
– stwier dził roz mów ca PAP.

A je sie nią war to spoj rzeć
w nie bo. Mi ło śni cy astro no mii
bę dą mo gli na nim wy pa trzeć
przede wszyst kim je sien ne
gwiaz do zbio ry np. Per se usza czy
An dro me dy, któ rych na zwy na -
wią zu ją do mi to lo gii sta ro żyt nej
Gre cji. W dru giej po ło wie no cy
są one wi docz ne i pod ko niec la -
ta. Te raz bę dą nam to wa rzy szy ły
przez ca łą noc. Jed ną z naj więk -
szych atrak cji sierp nio we go nie -
ba bę dzie jed nak wiel ka Ga lak -
ty ka An dro me dy. „To naj pięk -
niej szy i je den z naj od le glej szych
obiek tów, któ re za mia stem
moż na zo ba czyć na wet go łym
okiem” – po wie dział Wój cic ki.
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Dzień do bry,
Mam py ta nie. Otóż od po -

nad 1,5 ro ku je stem w Pol sce
na urlo pie bez płat nym. W tym
cza sie wy je cha łam do Ho lan dii,
pod ję łam pra cę, któ rą pa rę dni
te mu za koń czy łam. Czy w ta kim ra zie
mo gę sta rać się o za si łek dla bez ro -
bot nych w Ho lan dii, a na stęp nie
po upły wie mie sią ca zro bić trans fer
do Pol ski? Czy z ra cji te go że je stem
w Pol sce na urlo pie bez płat nym nie
mo gę zro bić trans fe ru do Pol ski i za -
re je stro wać się w pol skim Urzę dzie
Pra cy ja ko

bez ro bot na? Z gó ry dzię ku ję za od po -
wiedź.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

W świe tle pra wa to na dal Pa ni ma
pra cę w Pol sce (jest umo wa), jest Pa ni
je dy nie na urlo pie, dla te go nie mo że się
Pa ni sta rać o za si łek dla bez ro bot nych.

Dzień do bry,
Mam py ta nie: czy jak mam prze pra co -

wa ne 20 ty go dni w Ho lan dii, to do sta ne
za si łek dla bez ro bot nych i czy li czą się
też la ta prze pra co wa ne w Pol sce?

(da ne oso bo we do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 

Że by otrzy mać za si łek dla bez ro bot -

nych w Ho lan dii na le ży w tym kra ju
prze pra co wać mi ni mal nie 26 ty go dni
w prze cią gu ostat nich 36 ty go dni. Czas
prze pra co wa ny w Pol sce oczy wi ście
mo że zo stać wli czo ny, nie mniej jed nak
do pie ro po speł nie niu te go pierw sze go
wa run ku.

Wi tam,
Czy mo gę roz li czyć się jesz cze

za 2008 rok? 
Bar dzo dzię ku ję.

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

Od po wiedź:

Nie ste ty roz li cze nie ro ku 2008 jest
już nie moż li we, po nie waż po da tek z Ho -
lan dii moż na roz li czyć tyl ko do pię ciu lat
wstecz. 

Wi tam,
Chcia łam do wie dzieć się czy je że li

sta ram się o za si łek dla bez ro bot nych
w Ho lan dii i je że li go do sta ne, to mu sze
być ubez pie czo na w Ho lan dii?

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

Od po wiedź: 

W mo men cie, gdy tra ci Pa ni pra cę
w Ho lan dii, pra co daw ca za prze sta je
od pro wa dza nia za Pa nią skła dek
na ubez pie cze nie. W związ ku z tym
ubez pie cze nie le ży w Pa ni za kre sie,
gdy sta ra się Pa ni o za si łek dla bez ro -
bot nych.

Wi tam,
Zo sta łam roz li czo na w Ho lan dii przez

biu ro ra chun ko we. Do zwro tu jest dla
mnie 850 eu ro. Mam ro zu mieć, że ta kiej
de cy zji mo gę spo dzie wać się od Be la -
sting dienst? Pro szę o od po wiedź. 

Z gó ry dzię ku ję.

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

Od po wiedź:

Biu ra za zwy czaj po da ją prze wi dy wa -
ną kwo tę zwro tu, mo że się ona nie -
znacz nie róż nić od fak tycz nej. Je śli chce
być Pa ni pew na, czy Pa ni zwrot zo stał
wy li czo ny w spo sób pra wi dło wy war to
sko rzy stać z kal ku la to ra po dat ko we go
do stęp ne go na na stro nie http://roz licz -
sie.pl/rfi les/kalk/nl/12.shtml.
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Pytania do eksperta – listy czytelników

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

l  l  l

l  l  l

l  l  l

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

Reklama
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l Ro dzin ne wa ka cje na Ka -
ra ibach:

– Ma mu siu mo gę iść po pły -
wać? 

– Nie có recz ko, tam aż roi się
od re ki nów. 

– A ta tuś pły wa...
– A ta tuś niech so bie pły wa,

ko cha nie, niech pły wa...

l Ro we rzy sta zde rzył się
z kro wą. Na miej scu zja wił się
po li cjant:

– No to ko mu mam wy pi sać
man da cik?

Na to kro wa:
– Mu uuuuu!

l Idzie so bie czło wiek
wzdłuż dro gi i na prze mian
śmie je się i ma cha rę ką z gry -
ma sem. Prze jeż dża ją ca dro -
gów ka pod je cha ła do nie go,
a po li cjant py ta:

– Co pan tak się chi chra?
– Opo wia dam so bie dow ci py.
– A dla cze go ma cha pan rę ką?
– Bo nie któ re już znam.

l Sa mo lot wy star to wał
z lot ni ska. Po osią gnię ciu wy -
ma ga ne go pu ła pu, ka pi tan
od zy wa się przez in ter com:

– Pa nie i pa no wie, wi tam
na po kła dzie sa mo lo tu. Po go dę
ma my do brą, nie bo czy ste, więc
za po wia da nam się przy jem ny
lot. Pro szę usiąść, zre lak so wać
się i... o ja sna cho le ra, tyl ko nie
to!

Po chwi li ci szy in ter com od zy -
wa się zno wu:

– Pa nie i pa no wie, naj moc niej
prze pra szam, je śli przed chwi lą
pań stwa wy stra szy łem, ale
w trak cie mo jej wy po wie dzi dru -
gi pi lot wy lał na mnie fi li żan kę
go rą cej ka wy. Po win ni ście pań -
stwo zo ba czyć przód mo ich
spodni.

Na to od zy wa się je den z pa -
sa że rów:

– To pew nie nic w po rów na niu
z ty łem mo ich...

l Mat ka mó wi do có rek:
– Oj, coś mi się wy da je, że

ma cie złych mę żów! Chy ba ich
spraw dzę.

– Do brze ma mu siu! – od po -
wie dzia ły cór ki.

Te ścio wa idzie do pierw sze go
zię cia, wcho dzi do stud ni i krzy -
czy:

– RA TUN KU! NA PO MOC! TO -
PIĘ SIĘ!

Zięć przy bie ga, ra tu je te ścio -
wą, a ona mó wi:

– Do sta niesz na gro dę!
Na za jutrz zięć pa trzy, a tam

Fiat 126p z ta blicz ką, na któ rej
jest na pi sa ne: „Ko cha ne mu zię -
cio wi – te ścio wa!”.

Idzie do dru gie go, wcho dzi
do stud ni i krzy czy:

– RA TUN KU! NA PO MOC! TO -
PIĘ SIĘ!

Zięć przy bie ga, ra tu je te ścio -
wą, a ona mó wi:

– Do sta niesz na gro dę!
Na za jutrz zięć pa trzy, a tam

tak że Fiat 126p z ta blicz ką,
na któ rej jest na pi sa ne: „Ko cha -
ne mu zię cio wi – te ścio wa!”

Te ścio wa pew na sie bie idzie
do trze cie go zię cia, wcho dzi
do stud ni i krzy czy:

– RA TUN KU! NA PO MOC! TO -
PIĘ SIĘ!

Jed nak zięć, za miast po móc,
krzy czy:

– To się top!
Na za jutrz zięć pa trzy, a na po -

dwór ku stoi no wiut ki mer ce des
naj now szej kla sy z wszyst ki mi
ba je ra mi i ta blicz ką: „Ko cha ne -
mu zię cio wi – teść!”.

l Kum pel do kum pla:
– Za uwa ży łeś, że al ko hol po -

sia da nie sa mo wi tą moc zdal ne -
go od dzia ły wa nia na or ga nizm?

Ku pu jesz flasz kę, nie wy pi jasz
ani gra ma, a i tak ci się hu mor
po pra wia.

l Do po ko ju, gdzie prze by -
wa pa ni do mu, wbie ga prze -
ra żo na po ko jów ka:

– Pa ni mąż! Le ży nie przy tom -
ny w sa lo nie i w rę ku trzy ma ja -
kąś kart kę, a obok le ży wiel kie
pu dło!

– O, wresz cie do star czy li mo je
fu tro ze skle pu...

l Ma ma za uwa ża, jak jej sy -
nek za szy wa so bie roz po rek
w spodniach.

– Ja siu, dla cze go to ro bisz?
– Po tym, jak wczo raj przy -

szczyp nę łaś mi pod bró dek za su -
wa jąc kurt kę, wo lę nie ry zy ko -
wać...

l Dwie przy ja ciół ki spo ty -
ka ją się w par ku.

Jed na idzie z wóz kiem, dru ga
bez.

Ta z wóz kiem mó wi do dru -
giej:

– Wi dzisz, to jest ten ka brio -
let, któ ry Jó zek obie cał mi
przed ślu bem.

l Po li cjant spo ty ka po li -
cjan ta.

– Gdzie idziesz z tym pi wem?
– Nio sę do ko men dan ta

na gril la.
– A po co ci te drzwi?
– Bo ka zał też przy nieść coś

do otwie ra nia.

l Pre le gent pod czas wy kła -
du o szko dli wo ści pi cia al ko -
ho lu:

– Jest do wie dzio ne na uko wo,
że żo ny za zwy czaj od cho dzą
od mę żów nad uży wa ją cych al ko -
ho lu.

– A ile trze ba wy pić? – roz le ga
się głos z sa li.

l Przy cho dzi klient do skle -
pu:

– Czy są lek ko straw ne mio -
tły?

– Lek ko straw ne mio tły? Nie
ro zu miem...

– Tu nie ma co ro zu mieć,
po pro stu... za kład prze gra łem!

l – Zię ciu, za bij tę mu chę,

prze cież ona za ra zę prze no si!
– Niech się ma mu sia nie boi,

ma mu si nie pod nie sie!

l No wak czę sto jeź dził
w de le ga cje i gdzie kol wiek
po je chał, to po ja kimś cza sie
przy sy ła no stam tąd na ka zy
po trą ca nia ali men tów z pen -
sji.

Szef wzy wa No wa ka i py ta:
– Jak to moż li we, że ma pan

ty le nie ślub nych dzie ci, a z wła -
sną żo ną żad ne go?

– Bo ja, sze fie... ja się w nie -
wo li nie roz mna żam!

l – Ma mo, ma mo, ba wi li -
śmy się w ptasz ki!

– To cu dow nie! Śpie wa łeś?
– Nie.
– Ćwier ka łeś?
– Też nie.
– To co ro bi łeś?
– Ja dłem ro ba ki...

l Mąż uszczyp nął żo nę
w po śla dek i za żar to wał:

– Gdy byś to tro chę ujędr ni ła,
mo gli by śmy się po zbyć two ich
wy szczu pla ją cych maj tek.

Po tem uszczyp nął ją w biust
i po wie dział:

– A gdy byś to ujędr ni ła, mo gli -
by śmy się po zbyć wszyst kich
two ich sta ni ków.

Obu rzo na ko bie ta ła pie mę ża
za kro cze i krzy czy:

– A gdy byś to ujędr nił, to mo -
gli by śmy się po zbyć ogrod ni ka,
li sto no sza, hy drau li ka i mle cza -
rza!

l Fa cet je dzie na spo tka -
nie, spóź nia się, nie mo że
zna leźć miej sca do za par ko -
wa nia. Pod no si gło wę do nie -
ba:

– Bo że, po móż mi zna leźć
miej sce, a rzu cę pi cie i co nie -
dzie la bę dę cho dził do ko ścio ła.

Na gle w cu dow ny spo sób po -
ja wia się miej sce.

Fa cet znów zwra ca się do nie -
ba:

– A, nie fa ty guj się, już zna la -
złem.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

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

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

FRASZ KI
DY LE MAT IST NIE NIA
jak wier ność
za mie nić... W NIE ŚMIER TEL NOŚĆ

*   *   *

Na zło dzie ju
czap ka go re
kto w ga sze niu
PO MO ŻE?

*   *   *

Na pół kach PRZE MI JA NIA
za le ga w za po mnie niu
„LUDZ KA ZA WI ŁOŚĆ”
NI GDY NIE ROZ PO ZNA NA

*   *   *

O LE NIU
W po ko le niu WOL NYCH
(na wet) na służ bę znie wo le nia
nie uda się za trud nić
żad ne go le nia
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n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

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

FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN
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