
Od stycz nia 2015 ro ku w Pol -
sce bę dzie my mieć do czy nie -
nia z no wy mi do wo da mi oso -
bi sty mi dla Po la ków. Jak
wszy scy do brze wie my, jest to
do ku ment nie zbęd ny rów nież
do prze by wa nia i pra cy
za gra ni cą. Dzię ki nie mu mo -
że my być iden ty fi ko wa ni oraz
na je go pod sta wie wy sta wia -
ne są nam do ku men ty lub
spi sy wa ne wsze la kie umo wy
– czy to o pra cę, czy na jem
miesz ka nia za gra ni cą. 

Każ da oso ba, któ ra pra cu je
lub miesz ka za gra ni cą,
a po stycz niu 2015 ro ku bę dzie
mu sia ła wy mie nić swój do wód
oso bi sty na no wy, mo że wpaść
w nie la da kło po ty. Nie ozna cza
to, że każ dy bę dzie mu siał go
wy mie nić – tyl ko oso by, któ rym
po owej da cie utra ci waż ność
lub zo sta nie za gu bio ny czy znisz -
czo ny. 

Wraz z wpro wa dza niem
w ży cie no wych prze pi sów do -
ty czą cych do wo du toż sa mo ści,
po wstał ogrom ny ba ła gan,
przez któ ry w du żej mie rze
ucier pią na si ro da cy miesz ka -
ją cy za gra ni cą, na przy kład
w Ho lan dii. 

A co ta kie go się zmie ni? Z do -
ku men tu te go znik nie wie le da -
nych, ta kich jak:

– ad res po by tu/mel dun ku,
– wzrost,
– ko lor oczu,
– wzór pod pi su.
Po pierw sze, z do ku men tu

znik nie za pis o ad re sie w Pol -
sce. Wie le osób bar dzo cie szy
ten fakt, po nie waż co raz wię -
cej osób prze by wa ją cych
za gra ni cą wy mel do wu je się
z Pol ski. Jed nak naj czę ściej
ta kie oso by nie mel du ją się
tak że na czas po by tu w Ho lan -
dii, co mo że skut ko wać tym,
iż nie bę dą mo gły się ubie gać
o ja ki kol wiek do ku ment urzę -
do wy. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Wizz Air na trasie
Groningen – Gdańsk

Gimnazjalista też
może badać kosmos

Niebezpiecznie
zdrowa dieta

No we do wo dy oso bi ste – zba wie nie czy kło pot?

FOT. FRE EIMA GES. COM / ANE TA BLASZ CZYK



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Zgod nie z pra wem, do ku men ty
urzę do we mu szą zo stać wy sta wio -
ne na da ną oso bę, fi gu ru ją cą w re -
je strach pod da nym ad re sem (czy
to pol skim, czy ho len der skim). Tak
więc, je śli ktoś nie po sia da na no -
wym do wo dzie oso bi stym ad re su
(i nie po sia da za mel do wa nia na te -
re nie pań stwa ob ce go), nie zbęd ne
w je go przy pad ku bę dzie wró ce nie
do Pol ski, by tam, z wła ści wej so -
bie gmi ny, po brać druk o za świad -
cze niu mel dun ku, po czym go przy -
się gle prze tłu ma czyć – bez te go
nie ste ty do ku men ty urzę do we nie
zo sta ną wy da ne. Bę dzie to kosz to -
wać nie ty le wię cej cza su, co wię -
cej pie nię dzy, bo jak po wszech nie
wia do mo tłu ma cze nia przy się głe
do ta nich nie na le żą. A sa mo wy -
sta wie nie jed ne go za świad cze nia
o mel dun ku w gmi nie/urzę dzie
to 17 zło tych. Tak więc oso ba przy -
jeż dża ją ca do Ho lan dii, któ ra bę -
dzie le gi ty mo wać się no wym do wo -
dem oso bi stym, nie ste ty bę dzie
mia ła ogrom ne trud no ści choć by

z wy ro bie niem so bie nu me ru po -
dat ko we go – nu me ru BSN – gdy
na jej do wo dzie oso bi stym nie bę -
dzie wid nieć ża den ad res. Co wię -
cej, urząd gmi ny w Ho lan dii (Ge me -
en te) nie bę dzie mógł po dać
do resz ty urzę dów ho len der skich
ad re su ta kiej oso by, po nie waż
po pro stu go nie bę dzie mógł od -
czy tać z do ku men tu. Dzię ki cze mu
Be la sting dienst (urząd po dat ko wy)
czy UWV (urząd so cjal ny) nie bę dą
po sia da ły w swo ich re je strach ad -
re su da nej oso by, co skut ku je nie -
moż no ścią wy sy ła nia do niej ja kiej -
kol wiek ko re spon den cji. 

Wy co fa nie się z wpi sy wa nia wzro -
stu i ko lo ru oczu to za sad ni czo zmia -
ny ko sme tycz ne, nie ma ją ce żad ne go
zna cze nia.

Waż niej szą jest ostat nia zmia na,
czy li brak pod pi su po sia da cza
na no wych do ku men tach toż sa mo -
ści. To aku rat zda je się być du żym
pro ble mem w przy pad ku osób
miesz ka ją cych lub pra cu ją cych
za gra ni cą, po nie waż ta kie oso by,
ja ko że po zo sta ją ob co kra jow ca mi,
ma ją w obo wiąz ku pod pi sy wa nie

się po za gra ni ca mi kra ju… zgod nie
z pod pi sem z do wo du oso bi ste go!
Brak pod pi su na do ku men cie mo że
skut ko wać nie uzna wa niem za sku -
tecz nie za war te pi sem nych umów
(np. o kon to ban ko we) czy in nych
war to ścio wych do ku men tów (jak
choć by osła wio ne po twier dze nia
kon ta do Be la sting dienst). 

Cóż ro bić w ta kiej sy tu acji? By za -
osz czę dzić so bie pro ble mów na przy -
szłość, po le cić moż na je dy nie wy ro -
bie nie so bie dru gie go do wo du toż sa -
mo ści, czy li pasz por tu, na któ rym
wid nie je za rów no pod pis po sia da -
cza, jak i po je go ze ska no wa niu ge -
ne ru je się ad res po sia da cza. Za osz -
czę dzi my so bie dzię ki te mu wie le
cza su, ner wów i nie jed no krot nie pie -
nię dzy, któ re prze cież mo że my przy -
jem niej wy dać za miast na tłu ma czo -
ne za świad cze nia od no ta riu szy i tłu -
ma czy. 

Wzór no we go do wo du oso bi ste go
moż na zo ba czyć pod ad re sem:
https://www. msw. gov. pl/pl/ak tu -
al no sci/12254, No wy -wzor -do wo du -
-oso bi ste go. html.

AT
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l PRA COW NIK BIU RO -
WY W TIL BUR GU. Kan ce la -
ria Po dat ko wa An na Kło sow -
ska po szu ku je: PRA COW NI -
KA BIU RO WE GO W TIL BUR -
GU. Od kan dy da tów ocze ku -
je my: bie głej zna jo mo ści
jed ne go z ję zy ków ob cych:
ho len der skie go lub an giel -
skie go, wy kształ ce nie wyż -
sze mi le wi dzia ne eko no -
micz ne, wy so kiej kul tu ry
oso bi stej, su mien no ści i do -
kład no ści, do brej or ga ni za -
cji cza su i pra cy, umie jęt no -
ści pra cy w ze spo le
i pod pre sją cza su, dys po zy -
cyj no ści, pra wo jaz dy ka te -
go rii B. W za mian ofe ru je -
my: pra cę w dy na micz nie
roz wi ja ją cej się fir mie
o ugrun to wa nej po zy cji
na ryn ku już od 1999 r. i za -
trud nia ją cej kil ka dzie siąt
osób, pra cę w mło dym i dy -
na micz nym ze spo le, mo ty -
wa cyj ny sys tem wy na gro -
dzeń (sta ła pen sja + pre -
mia), miesz ka nie służ bo we
w Til bur gu, sa mo chód służ -
bo wy, lap top, te le fon ko mór -
ko wy, sta ła umo wa o pra cę
bez po śred nio z pra co daw -
cą. CV – pro szę prze słać
na ma ila: cv@klo sow -
ska.com.

l Zbie ra nie za mo wien Al -
me re. Obo wiąz ki: przy go to wy -
wa nie i zbie ra nie za mó wień in -
ter ne to wych, pra ca z sys te -
mem Vo ice pic king (slu chaw -
ki). Wy ma ga nia: dys po zy cyj -
ność do pra cy na min 6 mie -
się cy, ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, nie -
miec kie go bądź ho len der skie -
go. Za dzwoń: Ven -
ray 0031 478529977, Den
Ha ag 0031 703633927, Am -
ste lve en 0031 204701513,
Til burg 0031 886886350; cv:
jobs@ot to work for ce.eu. 

l Pra cow nik pro duk cji
w Nij kerk. Obo wiąz ki: pra ca
na li nii pro duk cyj nej przy mię -
sie, pra ca w ni skiej tem pe ra tu -
rze. Wy ma ga nia: do kład ność,
zna jo mość je ży ka ob ce go. Do -

świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku mi le wi dzia ne. Za in te -
re so wa ne oso by pro si my
o kon takt: 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 OPE RA TOR WÓZ KA WI -
DŁO WE GO  – Am ster dam.
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 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



Ser decz nie za pra sza my
na pierw sze w tym ro ku aka -
de mic kim spo tka nie Sto wa -
rzy sze nia Pol skich Stu den -
tów w Ho lan dii PL -Stu dent -
-NL, któ re od bę dzie się
w czwar tek 13 li sto pa da
o godz. 14: 00 w sie dzi bie
Am ba sa dy RP w Ha dze (Ale -
xan der stra at 25). 

Go ściem spe cjal nym bę dzie
pro fe sor Ry szard Że li chow ski
– hi sto ryk, pra cow nik Pol skiej
Aka de mii Na uk, znaw ca dzie jów
państw ni der landz kie go ob sza ru
ję zy ko we go. Pro fe sor wy gło si
wy kład w ję zy ku an giel skim
na te mat sto sun ków pol sko -ho -
len der skich w po wer sal skiej Eu -
ro pie. Te ma ty ka spo tka nia wy -
jąt ko wo zbie ga się z ob cho da mi
Na ro do we go Świę ta Nie pod le -
gło ści, ob cho dzo ne go w Pol sce
od 1918 ro ku. 

Sto sun ki dy plo ma tycz ne mię -
dzy Pol ską a Ho lan dią ma ją dłu -
gą tra dy cję. Ze wzglę du na uwa -
run ko wa nia po li tycz ne w Eu ro -
pie i na świe cie nie za wsze jed -
nak by ły to sto sun ki ła twe.
W cza sie II woj ny świa to wej Po -
la cy i Ho len drzy sta li się so jusz -
ni ka mi w wal ce prze ciw ko na zi -
stow skiej oku pa cji. Pol skie od -
dzia ły wojsk alianc kich oswo bo -

dzi ły część Ho lan dii z rąk oku -
pan tów, a mi mo to pod czas kon -
fe ren cji w Jał cie po sta no wio no
od dzie lić oba kra je od sie bie że -
la zną kur ty ną. Zim na woj na wy -
war ła ne ga tyw ny wpływ na re la -
cje mię dzy Pol ską a Ho lan dią.
Wy da na nie daw no przez pro fe -
so ra Że li chow skie go dwu to mo -
wa hi sto ria sto sun ków pol sko -
-ho len der skich w la tach 1918-
1981 uka zu je wzlo ty i upad ki
pol sko -ho len der skiej dy plo ma cji
oraz ujaw nia nie zna ne fak ty do -
ty czą ce wza jem nych sto sun ków
mię dzy oby dwo ma kra ja mi.

Har mo no gram spo tka nia:
14: 00 – po wi ta nie go ści,
14: 15 – ofi cjal ne roz po czę cie

spo tka nia,
14: 20 – wy kład prof. Ry szar -

da Że li chow skie go (w ję zy ku an -
giel skim),

15: 20 – prze rwa na ka wę,
15: 35 –omó wie nie spraw or -

ga ni za cyj nych sto wa rzy sze nia
PL -Stu dent -NL,

15: 50 – po czę stu nek oraz
czas na ne twor king,

17: 00 – ofi cjal ne za koń cze -
nie spo tka nia,

18: 00 – stu denc kie wyj ście
(dla chęt nych).

Zgło sze nia:
Licz ba miejsc jest ogra ni czo -

na. W związ ku z tym pro si my
prze sy łać zgło sze nia dro gą ma -

ilo wą na ad res: na ta lia.zwe -
ekhorst@msz.gov.pl, w tre ści
wia do mo ści po da jąc imię, na -
zwi sko oraz (ewen tu al nie) kie ru -
nek stu diów. 

Za chę ca my do prze ka zy wa nia
in for ma cji o spo tka niu zna jo -
mym!

ŹRÓ DŁO: TE AM PL -STU DENT -NL

5Nasza Holandia
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Spo tka nie PL -Stu dent -NL z prof.
Ry szar dem Że li chow skim



WTOREK, 4 listopada 2014Nasza Holandia6

l Miesz ka nie/po kój - wy naj mę:
PO KÓJ EIN DHO VEN! 27-11. DO WY NA -
JĘ CIA UME BLO WA NY PO KÓJ W DO MU
JED NO RO DZIN NYM W SPO KOJ NEJ
DZIEL NI CY TON GER LE (2KM. OD CEN -
TRUM), IN TER NET, BEZ PŁAT NY PAR -
KING. ZA IN TE RE SO WA NYCH PRO SZĘ
O KON TAKT TEL. 0684507377 (NIE OD -
PO WIA DAM NA SMSY). 

l Usłu gi – in ne: Fir ma „Otwar te
Drzwi” po wsta ła z chę ci świad cze nia
po mo cy oby wa te lom pol skim w Ho -
lan dii, gdyż wie le drzwi wciąż po zo sta -
je dla nich za mknię te z po wo du pro -
ble mów ję zy ko wych, róż nic kul tu ro -
wych czy nie zna jo mo ści ho len der skie -
go usta wo daw stwa. Spe cja li zu je my
się w kom plek so wej po mo cy i or ga ni -
za cji pro ce du ry w ce lu uzy ska nia kre -
dy tu hi po tecz ne go na za kup wła sne go
do mu lub miesz ka nia. Dzia łal ność na -
sza pro wa dzi my na te re nie ca łej Ho -

lan dii, kon tak tu jąc się z na szy mi
klien ta mi oso bi ście, ma ilo wo, te le fo -
nicz nie i li stow nie. In for mu je my o kry -
te riach, ko rzy ściach, kosz tach i ry zy ku
ca łe go przed się wzię cia na prze strze ni
lat /okre su spła ca nia po życz ki. Ma jąc
na uwa dze zmien ność re gu la cji rzą do -
wo/praw nych, spe cy fi kę wy ma gań
pol skich oby wa te li -klien tów Otwar -
tych Drzwi każ dą spra wę roz pa tru je -
my z osob na w świe tle ak tu al nych,
obo wią zu ją cych w Ho lan dii prze pi sów
Pra wa Za ku pu i Sprze da ży Nie ru cho -
mo ści i do pro wa dza my do sfi na li zo -
wa nia za ku pu z asy sta Przy się głe go
Tłu ma cza w Kan ce la rii No ta rial nej.
Do ku men ta cje spo rzą dza my w ję zy ku
oj czy stym na sze go klien ta. Za pra sza -
my: www.otwar te drzwi.nl lub pro szę
te le fo no wać pod nu mer te le fo nu: +31
(0) 6 1238 3285 / +31
(0) 85 87 77 510. WSTAP DO NAS PO
KLU CZE DO SWO JE GO DO MU.

l Me ble – ku pię/sprze dam: Je śli
po trze bu jesz me bli do sa lo nu, sy pial ni,
ja dal ni, do przed po ko ju, a mo że dla
dziec ka to tra fi łeś pod do bry ad res. Na -
sza fir ma ofe ru je sze ro ki wy bór me bli
od Pol skich pro du cen tów, któ re w cią -
gu dwóch ty go dni do star czy my pro sto
do Cie bie do do mu, bez po no sze nia do -
dat ko wych kosz tów. Chciał byś coś
zmie nić w ofe ro wa nych przez nas ze -
sta wach, nie ma pro ble mu. Na za ku -
pio ne me ble udzie la my 2-let niej gwa -
ran cji. Wy sta wia my rów nież fak tu ry
vat. Masz ja kieś py ta nia? Mo żesz
do nas za dzwo nić, lub na pi sać. Meu be -
lvo orie de re en Ma rek To ma sik, in -
f o @ m e u  b e  l v o  o r i e  d e  r e  e n . n l ,
+31 683162004. Ob słu gu je my ca łą
Ho lan dię, Bel gię, Lu xem burg oraz
część Nie miec.

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 Zdro wie i uro da: SPA CE HA IR
STU DIO. ZA PRA SZA MY do nie daw no
otwar te go stu dia fry zjer skie go przy uli -
cy Schie weg 82-E. Za wsze sta wia my
na ja kość, usłu gi wy ko nu je my z pre cy -
zją gdyż fry zjer stwo jest na szą pa sją,
no wo sze sne fry zu ry, mod ne ko lo ry, ku -
ra cje re ge ne ru ją ce i nie tyl ko. Akrak cyj -
ne ce ny!! Tel - 0626135802

l Trans port – ofe ru ję: BU SY DO
NIE MIEC I HO LAN DII. TRA FIX BUS. Za -
bie ra my z pod do mu i od wo zi my
pod wska za ny ad res „do or -to -do or”.
Prze jazd przez wo je wódz twa: lu bu skie,
wiel ko pol skie, łódz kie, ma zo wiec kie,
pod la skie, war miń sko -ma zur skie. Ob -
słu gu je my ca łą Ho lan dię, a w Niem -
czech: Bran den bur gia, Sak so nia -An -
halt, Za głę bie Ru ry (wzdłuż tra sy E30
(2)). Wy jaz dy z Pol ski w śro dę i so bo tę
a z Ho lan dii w czwart ki i nie dzie le. Kon -
takt: PL: +48 516 384 895 NL:
+31 684 640 249. Ofe ru je my ra ba ty
i kar ty sta łe go klien ta CO 5 PRZE JAZD
ZA PO ŁO WĘ CE NY!!! Ce ny za czy na ją
się już od 270 zł (65 eu ro). Za pra sza my
na stro nę www.tra fi xbus.com i za po -
zna nie się ze szcze gó ła mi ofer ty. Po le -
ca my!!!

OGŁOSZENIA DROBNE

W dniu dzi siej szym
(28.10.2014 r. – przyp. red.)
Wizz Air roz po czął prze lo ty
mię dzy Gro nin gen i Gdań -
skiem. Sa mo lot z Gdań ska
wy lą do wał w Gro nin gen o go -
dzi nie 16: 40 i zo stał uro czy -
ście przy wi ta ny. 

Lo ty mię dzy mia sta mi bę dą
od by wać się dwa ra zy w ty go -
dniu, we wtor ki oraz w so bo ty.
W okre sie świą tecz no -no wo rocz -
nym zo sta ną uru cho mio ne do -
dat ko we lo ty. Bi le ty moż na za ku -
pić na stro nie prze woź ni ka
– www.wiz za ir.com. Ak tu al nie są
do stęp ne w ce nie od 9.99 Eu ro
(lot w jed ną stro nę, ce na za wie ra
po dat ki oraz je den ma ły ba gaż
pod ręcz ny). W swo jej prze mo wie
na Lot ni sku Gro nin gen Eel de,
pan Da niel de Ca rval ho, rzecz nik
pra so wy Wizz Air’a, mó wił dziś
tak: 

„Z ra do ścią lą du je my po raz
pierw szy w Gro nin gen. Bar dzo
cie szy nas fakt, że Wizz Air
od dziś bę dzie ofe ro wał swój nie -
dro gi i przy ja zny ser wis pa sa że -
rom z pół noc nej Ho lan dii. 10 lat
te mu miał miej sce pierw szy lot
z Pol ski do Zjed no czo ne go Kró le -
stwa Wiel kiej Bry ta nii. Od te go
cza su Wizz Air zbu do wał sieć
swo ich po łą czeń. Dziś dys po nu je
po nad 300 tra sa mi mię dzy 36
kra ja mi. Na sza ofer ta in au gu ra -
cyj na, czy li bi let za 9.99 Eu ro, to
spe cjal ny ukłon w stro nę pol -
skich oby wa te li, któ rzy od te raz
mo gą wy god nie po dró żo wać
z Gro nin gen do swo jej oj czy zny,
a ich ro dzi ny z Pol ski mo gą

w szyb ki i nie dro gi spo sób od wie -
dzić ich w Ho lan dii. Po za tym,
Gdańsk i je go oko li ce z pew no -
ścią za in te re su ją ho len der skich
tu ry stów, któ rzy od te raz ma ją
zna ko mi tą moż li wość by od kryć
pol skie wy brze że w nie zwy kle
oka zyj nej ce nie.”

Po la cy w pół noc nej Ho lan dii 

Mar co van de Krek ke, dy rek -
tor za rzą dza ją cy lot ni skiem Gro -
nin gen Eel de, pod kre ślił: „Je ste -
śmy nie zwy kle szczę śli wi, że mo -
że my dziś świę to wać pierw szy lot
Wizz Air’a do Gdań ska. Ma my
na dzie ję, że miesz ka ją cy, pra cu -
ją cy oraz stu diu ją cy w pół noc nej
Ho lan dii Po la cy sko rzy sta ją z tej
wy god nej, szyb kiej i nie dro giej
opcji po dró ży do oj czy zny.” 

Aby móc od wie dzić ro dzi nę
oraz przy ja ciół w Pol sce, więk -
szość z 45.000 Po la ków miesz -
ka ją cych w pół noc nej Ho lan dii
oraz w re jo nie gra ni cy ho len der -
sko -nie miec kiej, wy bie ra ła dłu gą
i mę czą cą po dróż sa mo cho dem
lub au to bu sem. Dla te go też, ci
Po la cy są gru pą do ce lo wą dla
po łą cze nia z Gdań skiem. 

Mar co van de Krek ke: „Je ste -
śmy prze ko na ni, że tu ry ści z Ho -
lan dii rów nież po ko cha ją re jon
Trój mia sta oraz pol skie wy brze -
że. Gdańsk ja ko mia sto han ze -
atyc kie ma nie zwy kle wie le
do za ofe ro wa nia, po czy na jąc
od hi sto rii, skoń czyw szy na prze -
pięk nych piasz czy stych pla żach.
Lot ni sko Gro nin gen Eel de li czy
na owoc ną współ pra cę z Wizz
Air’em w nad cho dzą cych la -
tach.”

Wizz Air

Wizz Air jest naj więk szą ta nią
li nią lot ni czą w środ ko wo -
-wschod niej Eu ro pie. Po sia da 18
baz, w tym w Gdań sku, i ob słu gu -
je bli sko 340 tras. Wizz Air dys -
po nu je no wo cze sną flo tą, w któ -
rej skład wcho dzą 54 sa mo lo ty
mo de lu A320.

Lot ni sko Gro nin gen Eel de

Lot ni sko Gro ni gen Eel de po ło -
żo ne jest w pół noc no -wschod niej
czę ści Ho lan dii. Lot ni sko jest
w peł ni przy sto so wa ne do mię -
dzy na ro do wych trans fe rów oraz
zlo ka li zo wa ne w bli skim są siedz -
twie naj pięk niej sze go mia sta
pół noc nej Ho lan dii – Gro nin gen.
Bli skość lot ni ska, je go świet -
na do stęp ność, do god ne go dzi ny
od lo tów oraz krót ki czas ocze ki -
wa nia na od pra wę spra wia ją, że
Lot ni sko Gro nin gen Eel de co raz
czę ściej wy bie ra ne jest przez po -
dróż nych za miesz ku ją cych w są -
siedz twie lot ni ska (oko ło 3,2 mi -
lio ny osób) w miej sce za tło czo -
ne go lot ni ska Am ster dam Schi -
phol. W 2013 ro ku Lot ni sko Gro -
nin gen Eel de otrzy ma ło na gro dę
Zoo ve ra ward w ka te go rii naj lep -
sze lot ni sko. Lot ni sko Gro ni gnen
Eel de ofe ru je lo ty do Hisz pa nii,
Gre cji, Por tu ga lii, Tur cji, Au strii,
An glii oraz Pol ski. W 2013 ro ku
za koń czo na zo sta ła roz bu do wa
pa sa star to we go. Ak tu al nie mie -
rzy on 2.500 m. To umoż li wi ło
dal szy roz wój ru chu lot ni cze go.

TEKST/FOT. KO MU NI KAT PRA SO WY

LOT NI SKA GRO NIN GEN EEL DE

Wizz Air wystartował z lotami
na trasie Groningen – Gdańsk



7Nasza Holandia

W po przed nim nu me rach na -
sze go dwu ty go dni ka przy bli -
ży li śmy Pań stwu syl wet ki
osób no mi no wa nych w ka te -
go riach Kul tu ra, Mło dy Po -
lak Suk ce su oraz Biz nes.
Dziś po ra na ostat nie już ka -
te go rie, czy li Na uka i Tech ni -
ka oraz Ho no ro wy Po lo nus.

Son ja Dries sen
Son ja Dries sen ma 40 lat

i jest Ho len der ką. Miesz ka
w Ein dho ven wraz z ro dzi ną.

Son ja jest za ło ży ciel ką Punk -
tu In for ma cyj ne go dla Mi gran -
tów (mię dzy in ny mi) z Eu ro py
Wschod niej. Jej przy go da z mi -
gran ta mi za czę ła się kil ka na -
ście lat te mu gdy sa ma do -
świad czy ła jak to jest być mi -
gran tem w kra ju, w któ rym nie
po słu gu jesz się na ro do wym ję -
zy kiem. Wte dy do świad czy ła
jak trud no jest za się gnąć do -
brej in for ma cji. Już te raz sa ma,
po za ję zy kiem ho len der skim,
an giel skim i nie miec kim, po -
słu gu je się też ję zy kiem pol -
skim i sło wac kim.

Po po wro cie do Ho lan dii po -
mo gła kil ku mi gran tom w zna -
le zie niu pra cy, udzie la ła in for -
ma cji na te mat po by tu
na w Ho lan dii i ja kie są tu taj
ich pra wa i obo wiąz ki. Jej
pierw sze biu ro znaj do wa ło się
przy sto le ku chen nym. Z upły -
wem cza su gro no klien tów jak
i za kres py tań po więk sza ło się.
Son ja wi dzia ła jed nak po trze bę
struk tu ral ne go po lep sze nia sy -
tu acji mi gran tów w Ho lan dii.
Aby osią gnąć ten cel za czę ła
współ pra co wać z mi ni ster -
stwem spraw so cjal nych, gmi -
na mi, uni wer sy te tem w Ein -
dho ven, pol ski mi or ga ni za cja -

mi, am ba sa da mi po szcze gól -
nych kra jów.

Chcia ła rów nież aby in for ma -
cja do tar ła do jak naj więk szej
licz by mi gran tów. I tak w 2012
ro ku stwo rzy ła te le fo nicz ny sys -
tem in for ma cyj ny w 9 ję zy -
kach, gdzie mi gran ci mo gą
uzy skać in for ma cję w da nej ka -
te go rii w swo im oj czy stym ję zy -
ku. Ra zem z sys te mem te le fo -
nicz nym zo sta ła wy da na dar -
mo wa kie szon ko wa bro szur ka
in for ma cyj na, któ rą pro mo wa -
ła w 7 eu ro pej skich kra jach.
Son ja uwa ża, iż mi gran ci uda -
ją cy się do Ho lan dii w ce lach
za rob ko wych po win ni być do -
brze po in for mo wa ni o ich pra -
wach i obo wiąz kach. Naj więk -
szą gru pę mi gran tów ja ka od -
wie dza Punkt In for ma cyj ny są
na dal Po la cy. Mniej szą gru pę
two rzą Wę grzy i 12 in nych na -
ro do wo ści. Son ja sta ła się spe -
cja li stą nie tyl ko na te mat pra -
wa pra cy, ubez pie cze nia, edu -
ka cji czy miesz ka nia, ale rów -
nież w roz wią zy wa niu bar dziej
kom plek so wych pro ble mów.
Son ja jest ak tyw na przy pro jek -
tach (no we go) bu dow nic twa
dla mi gran tów. Pro wa dzi Punkt
In for ma cyj ny w Ein dho ven.
Obec nie zaj mu je się po wsta -
niem ta kich punk tów in for ma -
cyj nych w in nych gmi nach. Jej
pra ca sta ła się jej pa sją.

Son ja Dries sen jest oso bą
z ogrom ną pa sją i za an ga żo wa -
niem w to co ro bi. Sta wia się
za wsze na dru gim miej scu aby
po móc in nym. Znaj du je czas
aby każ de go wy słu chać bez
wzglę du na sy tu ację w ja kiej
ktoś się znaj du je. Son ja Dries -
sen to nie sa mo wi ta oso ba
z ogrom ną mo ty wa cją, en tu zja -
zmem, sza cun kiem dla dru gie -
go czło wie ka, cier pli wa i nie sa -
mo wi cie za an ga żo wa na w ży -

cie i pro ble my mi gran tów. Ak -
tyw nie dzia ła na rzecz in te gra -
cji Po la ków w Ho lan dii.

An ge li que
van „t Riet 

An ge li que van 't Riet ma 44
la ta i miesz ka ze swo im przy ja -
cie lem Gu ido oraz jej 3 psa mi i 4
ko ta mi. Jest oso bą bar dzo
przed się bior czą i ko cha ją cą lu -
dzi. Ca łe jej ży cie po świę co ne
jest idei łą cze nia. Łą czy lu dzi
z pro jek ta mi, lu dzi z ludź mi oraz
lu dzi ze zwie rzę ta mi.

W 2012 pod nio sła ideę pol -
skiej ga ze ty „po Pol sku”. Te raz,
po pół to ra ro ku dzia łal no ści ga -
ze ty i zin te gro wa nej stro ny in -
ter ne to wej z ho len der ski mi in -
for ma cja mi w ję zy ku pol skim
oraz po Pol sku. TV – in ter ne to -
we go ka na łu te le wi zyj ne go po -
wo ła na zo sta ła rów nież sta cja
ra dio wa z ak tu al no ścia mi
na te mat pra cy w Ho lan dii.
Wraz z 23 oso bo wym ze spo -
łem – w tym 13 pol ski mi i 10
ho len der ski mi współ pra cow ni -
ka mi przez 7 dni w ty go dniu
dba o sta łe ulep sza nie pro wa -
dzo nych ser wi sów: ga ze ty, ra -
dia i te le wi zji.

Po za tym An ge li que van 't
Riet stwo rzy ła Fun dusz Wy ce ny
Dy plo mu (Di plo ma wa ar de rings -
fonds), skie ro wa ny dla tych
wszyst kich Po la ków (a jest ich
po nad po ło wa) pra cu ją cych
na sta no wi skach znacz nie po ni -
żej ich po zio mu edu ka cji. Fun -
dusz po świad cza szko le nia ję zy -
ka ho len der skie go, do dat ko we
szko le nia i cer ty fi ka ty do pra cy,
któ rzy mi mo zdo by te go wy -
kształ ce nia i dy plo mów pra cu ją
ja ko nie wy kwa li fi ko wa ni pra -
cow ni cy.

An ge li que an ga żu jąc nie wy -
obra żal ne po kła dy ener gii
na rzecz in te gra cji Po la ków
w Ho lan dii, chce aby na si ro da cy
by li trak to wa ni na rów ni z in ny -
mi, sza no wa ni i od naj do wa li na -
leż ne im miej sce w spo łe czeń -

stwie ho len der skim. Dzię ki swo -
im ini cja ty wom (ga ze ta po Pol -
sku, ra dio in ter ne to we, tv in ter -
ne to wa) w na ma cal ny spo sób łą -
czy dwie kul tu ry – pol ską i ho -
len der ską, łą cząc tym sa mym
dwie na ro do wo ści – Po la ków

i ich go spo da rzy Ho len drów, co
w obec nej sy tu acji jest nie zmier -
nie waż ne szcze gól nie dla nas
i na szych ro da ków przy by wa ją -
cych do Ho lan dii. 

CIĄG DALSZY NA STR. 8
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Two rząc plat for mę wie dzy
o ży ciu i pra cy w Ho lan dii dla Po -
la ków nie za po mnia ła o atu tach
Pol skich imi gran tów i ich wkła -

dzie w bu do wa nie ho len der skiej
go spo dar ki. Wszyst kie obiek -
tyw ne spo strze że nia pu bli ku je
w me diach w dwóch ję zy kach,
aby każ dy kto tyl ko chce mógł
do wie dzieć o nich się jak naj wię -

cej. Za an ga żo wa nie i opty mizm
z ja kim pod cho dzi do lep sze go
zro zu mie nia i uła twie nia na szej
byt no ści w kra ju tu li pa nów za -
słu gu je na wy róż nie nie wśród
wie lu in nych ini cja tyw.

An kie 
Do ckx 

To wa rzy stwo Kerk en Sa men -
le ving po wsta ło po nad 30 lat
te mu. Naj pierw by ło czę ścią ra -

dy ko ściel nej pa ra fii St. Mar ti -
nus w Schijf. Póź niej dzia ła ło
sa mo dziel nie obok ra dy ko -
ściel nej. Kerk en Sa men le ving
trosz czy się o ja kość ży cia
miesz kań ców ma łej miej sco -
wo ści Schijf, opie ku ję się ubo gi -
mi od wie dza jąc cho rych i or ga -
ni zu jąc Wi gi lię dla osób sa mot -
nych. Po za tym an ga żu je się
w róż ne pro jek ty cha ry ta tyw ne
i spo łecz ne. Naj więk szym z nich
jest or ga ni zo wa nie dwu ty go -
dnio wych wa ka cji dla ubo gich
dzie ci w Pol sce i to już od 1991
ro ku. Na po cząt ku przy je cha ła
ma ła grup ka 14 dzie ci. Z cza -
sem licz ba ta po więk szy ła się
do oko ło 30 dzie ci rocz nie.

An kie Do ckx od 25 lat nie -
zwy kle ak tyw nie dzia ła w To wa -
rzy stwie, a od 12 lat jest je go
prze wod ni czą cą. Od po cząt ku
za an ga żo wa na jest w or ga ni za -
cję pro jek tu, któ re go ce lem jest
za pew nie nie let nie go wy po -
czyn ku dla gru py pol skich dzie -
ci z oko lic Ka to wic. Za pra sza ne
dzie ci w wie ku od 8 do 12 lat
po cho dzą z ro dzin z pro ble ma -
mi spo łecz no -go spo dar czy mi.
Śro do wi sko w któ rym ży ją jest
po waż nie za nie czysz czo ne
przez wy do by cie wę gla w tym
re gio nie. Czę sto są to dzie ci
z po waż ny mi pro ble ma mi zdro -
wot ny mi. W tym ob sza rze Pol -
ski róż ni ca mię dzy bo ga ty mi
i bied ny mi jest bar dzo du ża.

An kie trosz czy się o fun du -
sze, po szu ku je ro dzin w Ho lan -
dii, któ re gosz czą dzie ci i ko or -
dy nu je or ga ni za cję dwu ty go -
dnio wych wa ka cji. W kon tak -
tach bar dzo po moc na jest jej
zna jo mość ję zy ka pol skie go. Co
ro ku przy jeż dża z Pol ski od 20
do 30 dzie ci i kil ku opie ku nów.
Są oni gosz cze ni przez 14
do 18 ro dzin. W opie kę
nad przy jezd ny mi za an ga żo wa -
nych jest oko ło 80 do 100 wo -
lon ta riu szy. Dzię ki sta ra niom
An kie wie lu spon so rów i wo lon -
ta riu szy rów nież po cho dzi z lo -
kal nej spo łecz no ści. W cza sie
wa ka cji dzie ci prze by wa ją u ro -
dzin w po bli żu Schijf, gdzie ma -
ją szan sę za po mnieć o zmar -
twie niach i znów stać się dzieć -
mi. Or ga ni zo wa ne są dla nich
atrak cje, ta kie jak pod cho dy
w le sie oraz wy ciecz ka do par -
ku atrak cji Efte ling. Dzie ci bio rą
udział w co dzien nym ży ciu miej -
sco wych ro dzin, a gosz czą cy
otrzy mu ją przy jaźń i ro ze śmia -
ne twa rze ma lu chów. Na wią zu -
je się głę bo ka więź. Ro dzi ny za -
wsze po wta rza ją, iż jest to dla
nich nie za po mnia ne i cen ne do -
świad cze nie. Pra wie wszyst kie
przy jeż dża ją ce dzie ci są wy zna -
nia rzym sko ka to lic kie go i w do -
mu są przy zwy cza jo ne do cho -
dze nia do ko ścio ła, tak też
w cza sie po by tu w Schijf bio rą
udział w dwóch na bo żeń -
stwach. Przez wszyst kie la ta
sko rzy sta ło z tych wa ka cji oko -
ło 600 dzie ci dzię ki go ścin no ści
oko ło 400 ro dzin gosz czą cych.

Wi zy ty w Pol sce uwi docz ni ły,
iż po trze by są więk sze. Od 10
lat, ty dzień przed świę ta mi Bo -
że go Na ro dze nia, An kie or ga ni -
zu je trans port do Pol ski z odzie -

żą, me bla mi i przy bo ra mi szkol -
ny mi, wspie ra jąc ca łe ro dzi ny
tych dzie ci.

An kie jest oso bą któ rej
na ser cu le ży do bro dzie ci i ich
ro dzin i ro bi wszyst ko co moż li -
we aby po pra wić ich sy tu acje
ży cio wą i ich per spek ty wy
na przy szłość. An kie wspo mi na:
W kwiet niu ubie głe go ro ku spo -
tka łam w Ka to wi cach mło de go
czło wie ka, któ ry w dzie ciń stwie
też był na wa ka cjach w Ho lan -
dii. Po znał mnie od ra zu, a je go
wdzięcz ność by ła ogrom na. Po -
wie dział że do dziś nie za po -
mniał spę dzo ne go cza su w Ho -
lan dii. A to kim te raz jest za -
wdzię cza mię dzy in ny mi tym
wa ka cjom! To pod kre śla sens
na szej pra cy.

Ca rol 
de Jong 

Ca rol de Jong, uro dzo ny
w 1960 ro ku, żo na ty, dwo je
do ro słych dzie ci. Pa sją Ca ro la
jest pra ca, pra ca i jesz cze raz
pra ca. Wa ka cje naj czę ściej
spę dza nad je zio rem Co mo
w Ita lii gdzie za bie ra za wsze
swo ją uko cha ną łód kę. Od nie -
daw na pa sją Ca ro la sta ła się
lu xu so wa przy cze pa cam pin -
go wa o któ rej opo wie dział już
chy ba każ de mu;-). Pa sją Ca ro -
la jest też czło wiek za gu bio ny
w świe cie i sa mot ny chodź oto -
czo ny ludź mi. Mna na ger od -
dzia łów Pont Mey er w Am ster -
da mie, ja ko je dy ny zin te gro wał
pra cow ni ków i wła ści cie li pol -
skich firm bu dow la nych. Po ka -
zał, że war to dzia łać w gru pie
i się jed no czyć, po ma gać
i wspie rać aby osią gnąć wspól -
ny suk ces. Udo wod nił nie jed -
no krot nie, że tyl ko wza jem -
na współ pra ca mo że do pro wa -
dzić do suk ce su i przy nieść
wza jem ne ko rzy ści. Or ga ni zo -
wa ne przez nie go i je go fir mę
wie czo ry dla przed sta wi cie li
pol skich firm bu dow la nych
wpi sa ły się na sta łe w ich ka -
len da rze. Ter nin gi dla wła ści -
cie li firm, czas ja ki im po świę -
ca aby im po ka zać jak na le ży
za rzą dzać fir mą, wszyst ko to
do pro wa dzi ło do te go iż Ca rol
de Jong stał się oj cem, ko le gą,
do rad cą, cza sem ostat nią de -
ską ra tun ku dla wie lu pol skich
firm bu dow la nych w Am ster -
da mie i nie tyl ko. Ca rol po ka -
zał Ho len drom jak pro fe sjo nal -
ne mo gą być pol skie fir my bu -
dow la ne, pol skim fir mom po -
ka zał, że by się nie ba li py tać
Ho len drów o po moc, że wca le
nie mu si być za wi ści i nie to le -
ran cji po mię dzy fir ma mi z obu
tych kra jów. Na uczył obie stro -
ny sza cun ku do wy ko ny wa nej
przez sie bie pra cy. Ca rol de
Jong to nie tyl ko ma na ger, któ -
ry my śli jak by tu za ro bić
na pol skich fir mach bu dow la -
nych, za le ży mu tak że na tym
aby te fir my roz wi ja ły się i dla -
te go po świę ca swój czę sto pry -
wat ny czas aby wła ści cie li tych
firm pro fe sjo nal nie edu ko wać. 

‹ ‹ ‹
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Ca rol de Jong to pro fe sjo na li -
sta, wy so kiej kla sy ma na ger,
któ re mu uda ło się zin te gro wać
pol skie fir my bu dow la ne, któ re
na wie czo rze wi gi lij nym, da le ko
od do mu ma ją szan sę na wspól -
ne dzie le nie się opłat kiem z czę -
sto kon ku ru ją cy mi na ryn ku fir -
ma mi.

Eric 
van Til beurgh 
Hen ri cus, Ja co bus, Ad ria na,

Ma ria (Eric) van Til beurgh
ukoń czył szko łę śred nią uzy -

sku jąc ty tuł kon ser wa to ra za -
byt ków, na stęp nie kon ty nu -
ował edu ka cję na Uni wer sy te -
cie w Til bur gu, gdzie stu dio wał
Tu ry sty kę.

Hi sto rią II Woj ny Świa to wej
za in te re so wał się ja ko na sto la -
tek Od bli sko 35 lat przed mio -
tem je go szcze gól ne go za in te -
re so wa nia są dzie je pol skich
żoł nie rzy i Pol skich Sił Zbroj -
nych na Za cho dzie (PSZnZ).
Przez la ta kom ple to wał ko lek -
cje do ty czą cą PSZnZ, któ ra
obec nie sta no wi naj więk szą
pry wat ną ko lek cję te go ty pu
na świe cie.

W 2004 r współ pra co wał, ja -
ko opie kun me ry to rycz ny,

przy re ali za cji fil mu „Za po -
mnia ni bo ha te ro wie spod Arn -
hem” w reż. Ge er tja na Las -
sche. Dzię ki swo jej wie dzy
i zgro ma dzo ne mu ar chi wum,
uda ło mu się prze ka zać in for -
ma cje, któ re wy ko rzy sta no
przy re ali za cji fil mów po świę -
co nych od kła my wa niu hi sto rii
PSZnZ tj.: „Pol scy żoł nie rze.
Za po mnia ni bo ha te ro wie spod
Arn hem”, „Ho nor Ge ne ra ła”
oraz „Mo ja du sza na le ży
do Pol ski”.

Ja ko znaw ca i au to ry tet bar -
dzo czę sto wy gła sza re fe ra ty
na kon fe ren cjach mię dzy na ro -
do wych, m.in. w 2011 r.
na kon fe ren cji od by wa ją cej się

w od dzia le PAN w Wied niu,
gdzie przed sta wił re fe rat na te -
mat 1 Dy wi zji Pan cer nej (PSZ).
Re gu lar nie or ga ni zu je wy sta -
wy, w tym tą w 2004 r., któ ra
sta ła się im pul sem do dzia łań
na rzecz przy wró ce nia ho no ru
oraz od zna cze nia pol skich żoł -
nie rzy naj wyż szy mi ho len der -
ski mi me da la mi mi li tar ny mi:
Or de rem Wil hel ma i Or de rem
Brą zo we go Lwa.

Eric van Til beurgh jest czło -
wie kiem, któ re go dzia łal ność
i pa sja po zwo li ła na zre ha bi li -
to wa nie pol skich żoł nie rzy wal -
czą cych w Ho lan dii oraz
na przy zna nie im naj wyż szych
ho len der skich od zna czeń pań -

stwo wych. Po mi mo, iż nie ma
on żad nych pol skich ko rze ni,
ja ko na sto la tek za in te re so wał
się wkła dem pol skich żoł nie -
rzy w wy swa ba dza nie oraz od -
bu do wę Ho lan dii. He ro izm,
duch wal ki, za wzię tość i od wa -
ga Po la ków sta ła się dla nie go
in spi ra cją do stu dio wa nia ich
lo sów oraz do gro ma dze nia
eks po na tów zwią za nych z Pol -
ski mi Si ła mi Zbroj ny mi na Za -
cho dzie. Obec nie jest po sia da -
czem naj więk szej pry wat nej
ko lek cji eks po na tów zwią za -
nych z 1 Sa mo dziel ną Bry ga dą
Spa do chro no wą pod do wódz -
twem gen. Sta ni sła wa So sa -
bow skie go.

Od wie lu lat ak tyw nie dzia ła
na rzecz pod kre śle nia obec no -
ści pol skich wojsk na wszyst -
kich fron tach II Woj ny Świa to -
wej, jest za ło ży cie lem Fun da cji
Woj tek – „Pol scy wy zwo li cie le
na wszyst kich fron tach”.

W 2004 r. pra co wał, ja ko
opie kun me ry to rycz ny, przy re -
ali za cji fil mu „Za po mnia ni bo -
ha te ro wie spod Arn hem”
w reż. G. Las sche, któ ry wy wo -
łał po ru sze nie ho len der skiej
opi nii pu blicz nej oraz za in te re -
so wa nie władz lo sem pol skich
żoł nie rzy. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 10
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Dzię ki je go pry wat nym zbio -
rom uda ło się od na leźć wie le do -
ku men tów świad czą cych o istot -
nym wkła dzie 1 Sa mo dziel nej
Bry ga dzie Spa do chro no wej
w wy swa ba dza nie Ho lan dii spod
na zi stow skiej oku pa cji. Na sku -
tek tych dzia łań w 2006 r. Kró lo -
wa Be atrix uho no ro wa ła gen.
Sta ni sła wa So sa bow skie go or -
de rem Brą zo we go Lwa, a 1 Sa -
mo dziel ną Bry ga dę Spa do chro -
no wą naj wyż szym od zna cze -
niem woj sko wym, Or de rem Wil -
hel ma.

Dzię ki usil nym sta ra niom Eri -
ca van Til beur gha w li sto pa -
dzie 2006 r. w Am ba sa dzie KN
w Lon dy nie do ko na no de ko ra cji
praw dzi we go sztan da ru 1 PSBS.

W 2007 r. wziął udział w re ali -
za cji fil mu „Ho nor Ge ne ra ła”
w reż. J. Pie ciu kie wicz, któ re go
pro jek cja wy wo ła ła ogrom ne po -
ru sze nie wśród Po la ków. Hi sto -

ria do cho dze nia praw dy o lo sach
gen. So sa bow skie go i je go żoł -
nie rzy, a tak że wal ki pod ję tej
przez Ho len drów o god ność i ho -
nor pol skich bo ha te rów uję ła
i wzru szy ła pol ską wi dow nię.

W 2008 r. dzia ła nia Eri ca van
Til beur gha zo sta ły uho no ro wa ne
przez ho len der ską Po lo nię, któ -
ra przy zna ła mu ty tuł „ Przy ja cie -
la Po lo nii 2008” – wy róż nie nie
to za de dy ko wał Co rze Bal tus -
sen. W tym sa mym ro ku Zwią -
zek Pił sud czy ków Rze czy po spo -
li tej Pol skiej przy znał mu Ho no -
ro wą Od zna kę Or ga ni za cyj ną za
Za słu gi. W 2011 r. Pre zy dent
Rze czy po spo li tej przy znał mu
Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Za słu gi
dla RP.

Eric van Til beurg jest jed ną z
osób, któ rej Pol ska za wdzię cza
przy wró ce nie ho no ru po mi nię -
tym bo ha te rom, gen. So sa bow -
skie mu oraz do wo dzo nej przez
nie go 1 Pol skiej Sa mo dziel nej
Bry ga dzie Spa do chro no wej.

Franciszek
Cornelis

Konrad (Frans)
Ruczynski 

Fran ci szek Cor ne lis Kon rad
(Frans) Ru czyn ski uro dził się w
Bre dzie ja ko syn pol skie go wy -
zwo li cie la. Po szko le śred niej,
kon ty nu uje stu dia na Kró lew -
skiej Aka de mi Wojsk Lą do -
wych. Po wie lu la tach służ by
prze cho dzi na eme ry tu rę na
stra no wi sku pod puł kow ni ka.
Jest żo na ty z Ri ną i ma tro je
dzie ci oraz ki lo ro wnu ków,
miesz ka w Bre dzie.

Od 1997 ro ku Frans Ru czyn -
ski jest prze wod ni czą cym Mu -
zeum imie nia Ge ne ra ła Macz -
ka. Na po cząt ku fun da cja li czy -
ła 3 oso by ale dzię ki pa nu Fran -
so wi uro sła do po nad 50 wo lon -
ta riu szy. Pan Ru czyn ski po sia -
da wiel ką wie dzę o hi sto rii i o

wkła dzie pol skich żoł nie rzy w
wal kach w trak cie II woj ny świa -
to wej. Swo ją wie dzę prze ka zu je
z du żą we rwą i w ten spo sób
mo ty wu je in nych i wzbu dza za -
in te re so wa nie wie lu osób spra -
wą pol ską. Ma wie le kon tak tów
w krę gu pol skich we te ra nów,
nie tyl ko w Ho lan dii, ale rów -
nież w Bel gii, Fran cji i Wiel kiej
Bry ta nii. Je go sieć jest tak wiel -
ka, że lu dzie z da le ka: od Ka na -
dy do Pol ski z niej ko rzy sta ją.

Pan Ru czyn ski po dzień dzi -
siej szy wy ka zu je swo je wiel kie
za an ga żo wa nie spo łecz ne i
wkła da wie le wy sił ku w wie lu
spra wach do ty czą cych pol skiej
spo łecz no ści. Je go oso bi ste za -
an ga żo wa nie w lo sy swo ich we -
te ra nów i swe go per so ne lu wy -
ka zu je sta le przez in for mo wa -
nie się o ich sy tu acji ży cio wej i
w mia rę po trze by, aby wy ra zić
swo je współ czu cie od wie dza jąc
cho rych.

ŹRÓ DŁO: PO LO NUS.NL
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Mi ro sław Lech
Ka miń ski 

Ab sol went Wy dzia łu In ży nie rii
Me cha nicz nej na Uni wer sy te cie
Tech no lo gicz nym w Szcze ci nie.
Ty tuł dok to ra z Okrę tow nic twa
uzy skał na Uni wer sy te cie Tech -
no lo gicz nym w Delft. Od 1990 r.
zaj mo wał sta no wi sko kie row ni -
ka De par ta men tu Struk tu ral ne -
go w fir mie Ne ves bu B. V., spe -
cja li zu ją cej się w pro jek to wa niu
stat ków oraz kon struk cji mor -
skich. W la tach 2000-2011 był
głów nym ko or dy na to rem pro jek -
tów oraz sze fem ze spo łu pro jek -
to we go w fir mie MA RIN. 

W 2011 r. zo stał pro fe so rem
na Uni wer sy te cie Tech no lo gicz -
nym w Delft, gdzie do chwi li
obec nej pro wa dzi wy kła dy oraz
ba da nia z wa lo ry za cji i edu ka cji
w za kre sie ochro ny stat ków oraz
kon struk cji mor skich. Prof. Ka -
miń ski jest au to rem współ au to -
rem po nad pięć dzie się ciu pu bli -
ka cji na uko wych, re gu lar nie wy -

stę pu je na kon fe ren cjach na -
uko wych, uczest ni czy w szko le -
niach, bie rze rów nież czyn ny
udział w ak cjach spo łecz nych,
m.in. w Pol skiej Aka de mii Dzie ci
w Ho lan dii.

Pro fe sor Mi ro sław Lech Ka -
miń ski jest ce nio nym na ukow -
cem oraz uzna nym au to ry te tem
w dzie dzi nie okrę tow nic twa,
oce ano tech ni ki i ma te ria ło znaw -
stwa. Je go osią gnię cia ba daw -
cze po zwo li ły na wpro wa dze nie
sze re gu in no wa cyj nych me to do -
lo gii oraz uspraw nień wy ko rzy -
sty wa nych przy pro duk cji i eks -
plo ata cji stat ków oraz kon struk -
cji mor skich. Jest człon kiem wie -
lu or ga ni za cji mię dzy na ro do -
wych oraz im prze wod ni czy, są
to m. in.: KI VI – Sec tion for Ma ri -
ti me Tech no lo gy, In ter na tio nal
So cie ty of Of fsho re and Po lar
En gi ne ers – ISO PE, SNA ME oraz
In ter na tio nal Ship and Of fsho re
Struc tu res Con gress (ISSC).
Współ two rzył i kie ro wał wie lo -
ma pro jek ta mi prze my sło wy mi

ma ją cy mi na ce lu m.in. roz wią -
za nie pro ble mu awa ryj no ści
stat ków wy ciecz ko wych, oce nę
ry zy ka ko li zyj no ści oraz uspraw -
nie nie sys te mów mo ni to ru ją -
cych wy kry wal ność zmę cze nia
kon struk cji stat ków. Wie le lat je -
go pra cy na uko wej za owo co wa -
ło po nad pięć dzie się cio ma pu -
bli ka cja mi na uko wy mi o za się -
gu świa to wym.

Pro fe sor bar dzo chęt nie
uczest ni czy w ak cjach spo łecz -
nych ma ją cych na ce lu po pu la ry -
za cję na uki wśród dzie ci i mło -
dzie ży – w 2013 r. był go spo da -
rzem spo tka nia w ra mach pro -
jek tu Pol skiej Aka de mii Dzie ci
w Ho lan dii. Te ma tem spo tka nia
by ły ka ta stro fy mor skie i sys te -
my za bez pie czeń na stat kach,
któ re zo sta ły zi lu stro wa ne przy -
kła dem Ti ta ni ca.

Pro fe sor Mi ro sław Ka miń ski
dzię ki swo jej pra cy oraz do ko na -
niom zbu do wał po most po mię -
dzy pol ską i świa to wą na uką. 

Sła wo mir 
Ma ga la

Pro fe sor dr Sła wo mir J. Ma ga -
la kształ cił się w Pol sce (pra ca
ma gi ster ska na wy dzia le fi lo lo gii
an giel skiej, UAM, 1973, pra ca
dok tor ska na wy dzia le fi lo zo fii,
UAM, 1976), Niem czech (sty -
pen dium ha bi li ta cyj ne fun da cji
Ale xan dra von Hum bold -
ta 1981, 1984) i Sta nach Zjed -
no czo nych (re gu lar ne po by ty
od la ta 1966 ro ku, któ ry spe dził
na obo zie Camp Ri sing Sun
w sta nie No wy Jork). Na pi sał
„Pol ski te atr stu denc ki ja ko ele -
ment kontr kul tu ry„(1988),
„Od hun wej bi now do dys ko te ki”
(1987), to mik do se rii „My śli i lu -
dzie” pt. „Georg Sim mel” (1980)
oraz prze ło żył po wieść Joh -
na Bar tha „Ba ku no wy fak tor”
(1980, 1996).”Wal ka kla so wa
w bez kla so wej Pol sce„(„Class
Strug gle in Clas sless Po -
land”, 1982), ‹ ‹ ‹

AR CHI WUM GO NIEC POL SKI. NL – GA LA PO LO NUS 2012
(FOT. MO NI KA SZREM SKA)

AR CHI WUM GO NIEC POL SKI.NL - GA LA PO LO NUS 2012
(FOT. MO NI KA SZREM SKA)

Kandydaci do tytułu Polaka Roku 2014
w kategorii Honorowy Polonus

Kandydaci do tytułu Polaka Roku 2014
w kategorii Nauka i Technika
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‹ ‹ ‹ uka za ła się w Bo sto nie
pod pseu do ni mem Sta ni slaw Star ski,
a w 2012 po pol sku w se rii „Hi sto ria So -
li dar no ści” obok Sta nisz kis i To ura ine’a.
Obec nie jest pro fe so rem za rzą dza nia
mie dzy kul tu ro we go i kie ru je za kła dem
na uk o or ga ni za cji i za rza dza niu za so ba -
mi ludz ki mi Rot ter dam Scho ol of Ma na -
ge ment Uni wer sy te tu Era zma w Rot ter -
da mie. Pro wa dząc za ję cia i re ali zu jąc
pro jek ty UE w Chi nach, In diach, Ka zach -
sta nie, Egip cie, Na mi bii oraz No wym Są -
czu opu bli ko wał „Kom pe ten cje mie dzy -
kul tu ro wa” (Cross Cul tu ral Com pe ten -
ce, 2005, pol ski prze kład 2011), oraz
„The Ma na ge ment of Me aning in Or ga ni -

za tions” (2009). W 1974 ro ku oże nił się
z Jo an na Ram lau, z któ rą ma dwo je dzie -
ci, sy na Jac ka oraz cór ke Mag da le nę.

Pro fe sor Sła wo mir Ma ga la, wy bit ny so -
cjo log i an tro po log kul tur, wie lo let ni wy -
kła dow ca na Uni wer su te cie Era zma
w Rot ter da mie, kształ cą cy stu den tów
z ca łe go świa ta, au tor licz nych pu bli ka cji
w re no mo wa nych pe rio dy kach w Pol sce
i na świe cie, jest po sta cią zna ko mi cie re -
pre zen tu ją cą pol ski in te lekt, na ukę i kul -
tu rę w Ho lan dii. Po nad to jest oso bą ak -
tyw nie wspie ra ją cą pol skie ini cja ty wy,
uczest ni czy w ży ciu Po la ków miesz ka ją -

cych w Ho lan dii. Naj cen niej szym owo -
cem je go dzia łal no ści na rzecz Po lo nii ho -
len der skiej jest po wsta łe z je go ini cja ty -
wy Sto wa rzy sze nie Eks per tów Pol skich
– STEP, sku pia ją ce w la tach 90-tych pol -
skie eli ty za miesz ka łe w Ho lan dii. Sto wa -
rzy sze nie to, ja ko je dy na w swo im ro dza -
ju wów czas, pręż nie dzia ła ją ca or ga ni za -
cja na rzecz Po la ków i dla Po la ków za -
miesz ka łych w Ho lan dii, od nio sła suk ces
i dzia ła do dziś, co jest wiel ką za słu gą je -
go za ło ży cie la i wie lo let nie go pre ze sa Sła -
wo mi ra Ma ga li.

ŹRÓ DŁO: PO LO NUS. NL

AR CHI WUM GO NIEC POL SKI. NL – GA LA PO LO NUS 2012
(FOT. TO MASZ RA DZI WIŁŁ)

Reklama
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Dwóch gim na zja li stów z pod -
war szaw skie go Le gio no wa
wy sła ło ba lon wy po sa żo ny
w ze staw ka mer w prze strzeń
ko smicz ną. Zbu do wa nia
przez nich kap su ła – ja ko
pierw sza mi sja ama tor ska
– na gra ła film 3D w ja ko ści
HD uka zu ją cy Zie mię wi dzia -
ną z ko smo su. 

Szes na sto let ni Ma te usz Za -
rem ba i pięt na sto let ni Adam Ki -
ta są ucznia mi gim na zjum w Le -
gio no wie. Mi mo swo je go mło de -
go wie ku już in te re su ją ich za -
gad nie nia zwią za ne z eks plo ra -
cją ko smo su, ro bo ty ką i pro jek -
to wa niem urzą dzeń. Ich zdol no -

ści i pa sję za uwa ży li pra cow ni cy
Cen trum Ba dań Ko smicz nych
Pol skiej Aka de mii Na uk w War -
sza wie, któ rzy za pro si li ich
do współ pra cy.

Gim na zja li ści pro wa dzi li do tej
po ry wie le po ka zów z za kre su
kon stru owa nia ma kiet po jaz -
dów ko smicz nych, wy ko rzy sta -
nia dru ku 3D oraz bu do wa nia ro -
bo tów. Swój ostat ni po mysł
– ama tor ską se sję Zie mi z ko -
smo su – po sta no wi li zre ali zo -
wać w ra mach po mo cy nie peł -
no spraw ne mu ko le dze, któ re mu
za ma rzy ło się „po sia da nie ka -
wał ka ko smo su”. Mi sja zy ska ła
mia no Fo cus One.  

Ma te usz i Adam sa mi zre ali -
zo wa li ca ły pro jekt – przy go to -
wa li wszyst kie szcze gó ły, za pro -

jek to wa li i zbu do wa li sprzęt,
zgro ma dzi li fun du sze, zdo by li
wy ma ga ne zgo dy i do ku men ty,
skom ple to wa li urzą dze nia i prze -
pro wa dzi li wszyst kie te sty.

Ba lon  wzniósł  się na wy so -
kość po nad 14 km i w li nii pro -
stej prze le cia ły oko ło 50 km.
Lot trwał po nad 2 go dzi ny. Lą -
do wa nie od by ło się z przy go da -
mi, bo o go dzi nie 12.05 ba lon
osiadł na środ ku Na rwi. „Ostat -
ni sy gnał od kap su ły w po wie -
trzu do tarł oko ło 150 m. n. p.
m, do kład nie na środ ku Na rwi.
By ło to gdzieś po mię dzy Ró ża -
nem i Rzą śni kiem. Eki pa ru -
szy ła w tam tą stro nę, bo jąc
się, że sprzęt po pły nie ra zem
z nur tem” – opo wia da Ma te -
usz Za rem ba.

W ostat niej chwi li, tuż
przed za krę tem rze ki, uda ło się
zlo ka li zo wać dry fu ją cą kap su łę.
Chłop cy ści ga li ją bie gnąc
wzdłuż rze ki. Na stęp nie prze sła li
lo ka li za cję dru giej gru pie po szu -
ki waw czej z Puł tu ska. Nie by ło
ła two, gdyż kap su ła znaj do wa ła
się 2,5-3 m od brze gu, ale
w koń cu uda ło się ją szczę śli wie
wy ło wić.

Wszyst kie zgro ma dzo ne pod -
czas lo tu ma te ria ły są te raz pod -
da wa ne cza so chłon nej ob rób ce.
Efek ty bę dzie moż na po znać
za ja kiś czas w ka na łach spo -
łecz no ścio wych pro jek tu.

PAP – NA UKA W POL SCE

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Los mło dych lu dzi, któ rzy
koń czą stu dia jest prio ry te -
tem dla pol skie go rzą du.
Trze ba zro bić wszyst ko, by
mło dzi wy kształ ce ni lu dzie
zo sta li w Pol sce – po wie dzia -
ła w so bo tę pre mier Ewa Ko -
pacz pod czas in au gu ra cji ro -
ku aka de mic kie go w Eu ro -
pej skiej Uczel ni Spo łecz no -
-Tech nicz nej w Ra do miu. 

„Nie ma chy ba nic gor sze go
niż to, kie dy mło dy czło wiek koń -
czy stu dia i za czy na wcho dzić
w swo je w do ro słe ży cie z pięt -

nem bez ro bot ne go” – pod kre śli -
ła pre mier.

„Mój rząd zro bi wszyst ko, że by
po łą czyć to, co naj waż niej sze dla
mło de go czło wie ka, a więc zdo -
by cie pra cy, z je go sta ran nym
wy kształ ce niem” – za de kla ro -
wa ła.

We dług sze fo wej rzą du na uka
jest szcze gól nym be ne fi cjen tem
bu dże tu na 2015 r. „O 10 proc.
zo stał zwięk szo ny bu dżet na na -
ukę w przy szłym ro ku, a na na -
ukę w 2020 r. prze zna czy my 2
proc. PKB” – za po wie dzia ła.

Jak za zna czy ła Ko pacz, rząd
zro bi wszyst ko, aby mło dzi, do -

brze wy kształ ce ni lu dzie zo sta li
w Pol sce. We dług niej mu si
dojść do sil nej współ pra cy mię -
dzy na uką a biz ne sem.

„Stąd pro gram roz wo ju kom -
pe ten cji na mia rę 1,2 mld zł, któ -
ry bę dzie dys try bu owa ny do pol -
skich uczel ni przez ko lej ne la ta
aż do ro ku 2020 r.” – mó wi ła
pre mier.

Zwra ca jąc się do stu den tów,
któ rzy roz po czy na ją na ukę
na ra dom skiej uczel ni, pre mier
po wie dzia ła, że zbie gło się to
z jej de biu tem ja ko pre mie ra
rzą du. „Po nie waż i wa sza ro la,
i mo ja wca le nie jest ta ka ła twa,
to przed na mi trud ny czas. Ale
jed ne go je stem pew na: da cie ra -
dę, ja też dam ra dę” – pod kre śli -
ła.

We dług sze fo wej rzą du na le ży
uczyć pol skich stu den tów nie tyl -
ko te go, co na swo im kie run ku
po win ni wie dzieć, ale tak że
kom pe ten cji ocze ki wa nych
przez przed się bior ców: pra cy
i za rzą dza nia gru pą, zdol no ści
ana li tycz ne go my śle nia i ko mu -
ni ka cji.

„Przed się bior cy mu szą stwo -
rzyć pew ne go ro dza ju for mę
trans fe ro wa nia swo ich ocze ki -
wań do wyż szych uczel ni i sta -
wia nia dość wy so ko po przecz ki
dla wszyst kich tych, któ rych
w przy szło ści mo gą za trud nić”
– do da ła Ko pacz. We dług niej

przed się bor cy po win ni mieć
moż li wość pod czas trzy mie -
sięcz nych prak tyk spraw dze nia,
czy stu den ci speł nia ją ich ocze -
ki wa nia.

Z ko lei – jak za zn czy ła pre -
mier – mło dzi lu dzie, któ rzy po -
dej mu ją de cy zję o wy bo rze stu -
diów, mu szą mieć moż li wość
spraw dze nia, czy ab sol wen ci da -
nej uczel ni ła two czy trud no znaj -
du ją pra cę. „Bę dzie wpro wa dzo -
ny tzw. mo ni to ring lo su ab sol -
wen ta; dzię ki współ pra cy z ZUS -
-em mło dzi lu dzie za nim po dej -
mą de cy zję, na któ rej uczel ni
chcą się uczyć, bę dą mo gli
spraw dzić, czy ta uczel nia jest
tą, któ ra da im w stu pro cen tach
moż li wość za trud nie nia po stu -
diach” – po wie dzia ła Ko pacz.

Jak za zna czy ła, dzię ki usta wie
o szkol nic twie wyż szym rek to rzy
uczel ni bę dą mo gli wpro wa dzić
du al ny sys tem na uki. „Część na -
uki na uczel ni i część – tej prak -
tycz nej – u przed się bior cy, któ ry
się zgło si” – za po wie dzia ła.

Ko pacz – ja ko le karz z wy -
kształ ce nia – za chę ca ła mło -
dych lu dzi do po dej mo wa nia stu -
diów me dycz nych. Za zna czy ła,
że ab sol wen ci me dy cy ny mu szą
mieć szan sę pod ję cia spe cja li za -
cji. „W bu dże cie na 2015 r. zna -
la zły się pie nią dze na re zy den tu -
ry dla wszyst kich tych, któ rzy
zda dzą pań stwo wy eg za min

koń co wy i bę dą wy bie rać spe cja -
li za cję. Oni w bar dzo szyb kim
wej dą na ry nek spe cja li stów
i ulżą wszyst kim tym, któ rzy cze -
ka ją w zbyt dłu gich ko lej kach”
– za zna czy ła.

Pre mier za chę ca ła tak że
do po dej mo wa nia stu diów
przez oso by star sze. Po wo łu jąc
się na da ne sta ty stycz ne, za -
uwa ży ła że w Pol sce tyl ko 4
proc. osób w wie ku mię dzy 25

a 64 ro kiem ży cia, po dej mu je
stu dia wyż sza, kie dy śred nia
eu ro pej ska to po nad 10 proc.
„Na na ukę ni gdy nie jest
za póź no” – prze ko ny wa ła.

W so bo tę po po łu dniu pre -
mier Ko pacz wzię ła udział w Lip -
sku w 2. Lip skim Fo rum Ko biet.
(PAP)

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

Gimnazjalista też
może badać kosmos

FOT. FRE EIMA GES. COM / KMC CO OL

Kopacz: priorytetem rządu los
młodych ludzi kończących studia

FOT. FRE EIMA GES. COM / ALE XAN DER SPERL

FOT. FRE EIMA GES. COM / FA AKHIR RI ZVI
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Cią gła dba łość o zdro wy tryb
ży cia i zdro we je dze nie mo że
do pro wa dzić do ob se sji.
Od nie daw na ist nie je na rzę -
dzie, któ re tak że u Po la ków
po mo że okre ślać zwią za -
na z tym nie pra wi dło wość
zwa ną „or to rek sją”. 

Na rzę dzie – czy li spe cjal ny
kwe stio na riusz do dia gno zo wa -
nia or to rek sji – opra co wał prof.
Lo ren zo Ma ria Do ni ni z Uni wer -
sy te tu La Sa pien za w Rzy mie.
Je go ada pta cji do pol skich wa -
run ków do ko na ła dr An na Bry -
tek -Ma te ra ze Szko ły Wyż szej
Psy cho lo gii Spo łecz nej (SWPS)

Ka to wi ce, współ pra cu ją ca
z Mag da le ną Kru pą z Ogól no -
pol skie go Cen trum Za bu rzeń
Od ży wia nia. Ada pta cja do wa -
run ków po szcze gól nych kra jów
jest ko niecz na, by te go ty pu na -
rzę dzia da wa ły mia ro daj ne wy -
ni ki – za zna czy ła w roz mo wie
z PAP dr psy cho loż ka z SWPS.

Jak do da ła, do tych czas
w Pol sce bra ko wa ło ba dań po -
zwa la ją cych spraw dzić, w ja -
kim stop niu pro blem or to rek sji
do ty czy na sze go spo łe czeń -
stwa. „Ba da jąc pro ble my za bu -
rzeń od ży wia nia na prze strze ni
lat mo gę za ry zy ko wać stwier -
dze nie, że w Pol sce or to rek sja
do ty czy głów nie ko biet” – za -
uwa ża Bry tek -Ma te ra.

Z in nych jej ba dań wy ni ka, że
sy gna ły świad czą ce o ob se sji
na punk cie zdro we go je dze nia
po ja wia ją się rów nież pra wie
u 40 proc. pań cho ru ją cych
na ano rek sję. „Dzię ki no we mu
na rzę dziu moż na bę dzie ten
pro blem do kład nie zba dać”
– pod kre śli ła.

Z or to rek sją psy chicz ną ma -
my do czy nie nia u osób, w któ -
rych ży ciu za czy na do mi no wać
zdro we je dze nie. Na co dzień
ta kie oso by kon cen tru ją się
przede wszyst kim na pla no wa -
niu, ku po wa niu i przy go to wa -
niu po sił ków – ko niecz nie tak,
że by by ło zdro wo. Stop nio wo
wy klu cza ją też z ja dło spi su to,
co mo gło by zdro wiu nie słu żyć.
Ta kie sku pie nie na jed nym te -
ma cie spra wia jed no cze śnie,
że co raz mniej uwa gi po świę -
ca my in nym, do tych czas waż -
nym kwe stiom, np. pra cy, ro dzi -
nie czy spo tka niom z przy ja -
ciół mi.

Dla cze go ta ki mi za cho wa -
nia mi in te re su ją się psy cho lo -

go wie? „Każ da ob se sja jest
nie pra wi dło wo ścią – tłu ma czy
dr Bry tek -Ma te ra. – Ow szem,
ży je my w cza sach kul tu zdro -
wia i ład nej syl wet ki. A jed nak
więk szość z nas po zwa la so bie
od cza su do cza su na piz zę
z przy ja ciół mi. Ale je śli ko goś
ab sor bu je tyl ko jed na kwe stia,
jest to nie pra wi dło wość. Oso -
ba, któ ra za uwa ża u sie bie ta -
kie za cho wa nia, po win na pod -
jąć pew ne kro ki. Naj le piej udać
się do psy cho te ra peu ty”.

We dług eks per tów czę sto tli -
wość wy stę po wa nia or to rek sji
psy chicz nej jest róż na w róż -
nych re gio nach. We Wło szech
od se tek lu dzi, któ rych do ty ka
ten pro blem do ty czy głów nie
ko biet, i we dług ostat nich ba -
dań wy no si ok. 58 proc.
W Hisz pa nii wy stę pu je rza dziej,
od 0,5 do 1 proc.

Z ba dań wy ni ka, że naj więk -
szy pro blem z te go ro dza ju ob -
se sją ma ją stu den ci. Na Wę -
grzech or to rek sja do ty czy pra -
wie 57 proc. stu den tów, w USA
– od 69 proc. do 82 proc. Ba da -
nia tu rec kie do wo dzą, że za -
cho wa nia or to rek tycz ne wy stę -
pu ją tam u 44 proc. stu den tów
me dy cy ny, 46 proc. le ka rzy re -
zy den tów oraz 56 proc. ar ty -
stów per for me rów. Z ko lei au -
striac kie wy ni ki po ka zu ją, że
symp to my or to rek sji ma na wet
po nad 12 proc. au striac kich
die te ty czek.

Na rzę dzie do dia gno zo wa nia
or to rek sji w Pol sce skła da się
z kwe stio na riu sza, któ ry po -
zwa la spraw dzić, ja kie czyn ni ki
od po wia da ją za or to rek sję
u da nej oso by. Pa da ją tam róż -
ne py ta nia, np.: Czy wy bie ra jąc
pro duk ty spo żyw cze kie ru jesz
się tro ską o zdro wie? Czy my śli
o je dze niu nie po ko ją cię wię cej
niż trzy go dzi ny dzien nie?

Jak za uwa ża eks pert ka
SWPS, pol ska wer sja kwe stio -
na riu sza jest rze tel na i mo że
mieć prak tycz ne za sto so wa nie
w pra cy kli nicz nej z oso ba mi
uza leż nio ny mi od dba nia o wła -
sną fi zycz ność i od ży wia nie.

„Ob se sja zdro we go je dze -
nia wią że się z se lek cją żyw -
no ści, i w kon se kwen cji dłu -
go fa lo wej mo że pro wa dzić
nie tyl ko do spad ku ma sy
cia ła i nie do ży wie nia, ale
rów nież do ob ni że nia na stro -
ju i izo la cji spo łecz nej” – kon -
klu du je dr Bry tek -Ma te ra.
W jej ba da niu zwią za nym
z ada pta cją kwe stio na riu sza
wzię ło udział 400 osób
w wie ku 18-35 lat. Wy ni ki zo -
sta ły opu bli ko wa ne w mię -
dzy na ro do wym cza so pi śmie
na uko wym „Eating and We -
ight Di sor ders – Stu dies on
Ano re xia, Bu li mia and Obe si -
ty” w 2014 r.

PAP – NA UKA W POL SCE
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Szcze pie nie prze ciw ko gry -
pie to naj tań sza i naj sku -
tecz niej sza me to da pro fi lak -
ty ki tej cho ro by – prze ko ny -
wa ła w śro dę sze fo wa kra jo -
we go ośrod ka ds. gry py prof.
Li dia Bry dak. Do da ła, że
z tych szcze pień ko rzy sta
zbyt ma ło Po la ków – ok. 3,75
proc. 

Z da nych Na ro do we go In sty tu -
tu Zdro wia Pu blicz ne go – Pań -
stwo we go Za kła du Hi gie ny wy ni -
ka, że licz ba za cho ro wań i po dej -
rzeń za cho ro wań na gry pę w se -
zo nie 2013/2014 wy nio sła pra -
wie 2,7 mi lio na przy pad ków, od -
no to wa no rów nież po nad 9 tys.
ho spi ta li za cji oraz 15 zgo nów.
Jesz cze wię cej, pra wie 3 mln za -
cho ro wań, za re je stro wa no
na prze ło mie 2012 i 2013 r.
Oko ło 14 tys. osób wy ma ga ło
wte dy le cze nia szpi tal ne go,

a 119 cho rych zmar ło z po wo du
gry py.

Prof. Bry dak pod kre śli ła pod -
czas śro do wej kon fe ren cji
w NIZP -PZH, że obec ny se zon
epi de micz ny do pie ro
się roz po czął, więc trud -
no jed no znacz nie prze -
wi dzieć jak prze bie -
gnie.

Pod kre śli ła, że naj -
wię cej po twier dzeń za -
cho ro wań na gry pę jest
w gru pie osób po 65 ro -
ku ży cia mi mo te go, że
wie le sa mo rzą dów ofe -
ru je dla se nio rów bez -
płat ne szcze pie nia
prze ciw ko gry pie.

Jak mó wi ła in ną gru -
pą na ra żo ną na za cho -
ro wa nia i po wi kła nia
po gry po we są ma łe
dzie ci. Do da ła, że
wśród dzie ci głów nym
po wi kła niem po gry po -
wym jest czę ścio wa lub

na wet cał ko wi ta utra ta słu chu.
Z da nych NIZP -PZH wy ni ka, że
w se zo nie 2013/2014 do czwar -
te go ro ku ży cia za szcze pio nych
prze ciw ko gry pie by ło za le d -

wie 1 proc. po pu la cji, a do pięt -
na ste go – 1,67 proc.

Dy rek tor Na ro do we go In sty tu -
tu Zdro wia Pu blicz ne go – Pań -
stwo we go Za kła du Hi gie ny prof.

Mi ro sław Wy soc ki po in for mo -
wał, że w związ ku z pa nu ją cą
w kra jach Afry ki Za chod niej epi -
de mią wi ru sa ebo li, któ ry da je
po dob ne ob ja wy do gry py, le ka -

rze w Pol sce zo sta li
do kład nie po in stru -
owa ni, jak od róż nić
te dwie cho ro by.

Wy ja śnił, że na le -
ży za sto so wać wów -
czas kry te rium geo -
gra ficz ne, czy li prze -
pro wa dzić wy wiad
z pa cjen tem, aby
stwier dzić, czy oso -
ba ta ka by ła w cią gu
ostat nich trzech ty -
go dni w jed nym
z czte rech afry kań -
skich kra jów, gdzie
pa nu je epi de mia
ebo li. „Je że li nie, to
moż na wy klu czyć
po dej rze nie za ra że -
niem wi ru sem ebo -
li” – do dał.

Za pew nił, że wszyst kie pla -
ców ki ochro ny zdro wia w Pol -
sce otrzy ma ły pi sem nie al go -
ryt my z pro sty mi dia gra ma mi
jak ma ją za cho wać się pra -
cow ni cy me dycz ni w przy pad -
ku pa cjen ta z po dej rze niem
ebo li.

Głów ny In spek tor Sa ni tar ny
Ma rek Po sob kie wicz po raz ko -
lej ny za pew nił, że „praw do po do -
bień stwo za wle cze nia ebo li
do Pol ski jest bar dzo ni skie”.

Prze ko ny wał tak że, że je że li
cho dzi o gry pę, to szcze pie nie
sta no wi naj sku tecz niej szą for -
mę pro fi lak ty ki. Jak do dał,
na za cho ro wa nie i po wi kła nia
po gry po we na ra żo ne są
zwłasz cza oso by star sze, oso by
prze wle kle cho re. Przy po mniał,
że wie le sa mo rzą dów ofe ru je
bez płat ne szcze pie nia dla se -
nio rów, a co raz wię cej firm za -
pew nia ta kie szcze pie nia swo -
im pra cow ni kom. „Pro fi lak ty ka
i jak naj wyż sza wy szcze pial -
ność jest bar dzo istot na po nie -
waż na za cho ro wa nie na gry pę
na ra że ni są wszy scy” – pod kre -
ślił Po sob kie wicz i przy po -
mniał, że wi rus prze no si się
dro gą kro pel ko wą. 

(PAP)
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Prof. Brydak: najskuteczniejsza metoda
profilaktyki grypy to szczepienie
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Dzień do bry,
Chcia ła bym do wie dzieć się czy jest szan -

sa, aby za si łek ro dzin ny w Niem czech mógł
zo stać przy zna ny oso bie stu diu ją cej w try bie
za ocz nym (po ni żej 25lat) oraz jak wy glą da
sy tu acja zpod ję ciem ja kiej kol wiek pra cy. Czy
za rob ki ma ją mieć okre ślo ny próg, któ re go
nie moż na prze kro czyć? Cho dzi mi o pra cę,
dzię ki któ rej bę dę mo gła sa ma opła cić so bie
stu dia, na to miast za si łek ro dzin ny wy star -
czył by na po zo sta łe wy dat ki zwią za ne
z miesz ka niem, itp. Do dam, że ta to po bie rał
ten za si łek pod czas mo ich stu diów dzien -
nych, na to miast wte dy nie pra co wa łam. 

Bę dę wdzięcz na za udzie le nie tych in -
for ma cji.

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

Od po wiedź:

Za si łek ro dzin ny na le ży się na dzie ci
do 25 ro ku ży cia pod wa run kiem, że się
uczą, bez wzglę du na to czy ktoś się uczy
za ocz nie czy też dzien ne. Od po wied nie za -
świad cze nie po win na Pa ni zło żyć do swo -
jej Fa mi lien kas se. Je że li nie ma Pa ni jesz -
cze wy uczo ne go za wo du, to nie ma ogra -
ni czeń co do go dzin wy ko ny wa nej pra cy.
Na to miast je śli Pa ni już po sia da za wód, to
wte dy czas pra cy nie po wi nien prze kro -
czyć 20 go dzin ty go dnio wo.

Wi tam,
Mam za py ta nie do Pań stwa od no śnie za -

sił ku dla bez ro bot nych. Prze pra co wa łam 30
ty go dni w Ho lan dii u jed ne go pra co daw cy,
w tym ze mia łam ty dzień cho ro bo we go (pro -
ble my z ser cem). Jest wszyst ko w po rząd ku.
Czy mo gę sta rać się o za si łek i to cho ro bo we
nie wpły nie mi na de cy zje o za sił ku.

Dzię ku ję i po zdra wiam

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

Od po wiedź: 

Tak, mo że Pa ni sta rać się o za si łek dla
bez ro bot nych.

Wi tam ser decz nie,
Ak tu al nie je stem na za sił ku UWV

i chciał bym do wie dzieć się czy UWV wli cza
rów nież week en dy do wy płat czy tyl ko dni
ro bo cze?

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:

UWV tyl ko li czy 5 dni ro bo czych w ty go -
dniu.

Wi tam,
Mam py ta nie: chcę wy mie nić pol skie

pra wo jaz dy na ho len der skie, te raz mam
ter mi no we z po wo du wa dy wzro ku. Czy tu
bę dę mu sia ła ro bić ja kieś ba da nia? I na ile
lat zo sta ną wy da ne?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź: 

Tak, bę dzie Pa ni mu sia ła zro bić ba da -
nia le kar skie przez CBR, naj praw do po dob -
niej otrzy ma Pa ni pra wo jaz dy na 5 ko lej -
nych lat. Wię cej in for ma cji znaj dzie Pa ni
na stro nie: http://www.rijk so ver he -
id.nl/on der wer pen/rij be wijs/vra ag -en -an -
two ord/hoe -mo et -ik -mijn -rij be wijs -ver len -
gen.html

Dzień do bry,
Roz li czam się z po dat ku za 2013 rok

przez fir mę. Fir ma do sta ła już de cy zję
o zwro cie, ale pie nię dzy jak nie ma, tak nie
ma. Fir ma roz li cza ją ca tłu ma czy się we ry fi -
ka cją kont, mo je we ry fi ku ją już czwar ty raz,
wy da je mi się, że mo że to trwać wie ki, po -
nie waż mo gą za py tać się 5 raz i 6, itd.
W koń cu Be last ning ma mo je pie niąż ki któ -
ry mi ob ra ca. Pro szę o od po wiedź, co mam
my śleć o tym.

Dzię ku ję i po zdra wiam

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

Od po wiedź: 

Nie ste ty z na szych in for ma cji wy ni ka, że
czę sto po twier dze nie kon ta nie do cie ra
tam, gdzie po win no i trze ba to ro bić kil ka
ra zy. Je śli ma Pan wąt pli wo ści co do kom -
pe ten cji fir my, pro szę zle cić wy sła nie kon -
ta ko muś in ne mu.
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Pytania do eksperta – listy czytelników

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

l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

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

l  l  l
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l Fa cet po szedł do wróż ki, by
mu prze po wie dzia ła przy szłość:

– Do czter dzie ste go ro ku ży cia
bę dziesz cier piał w ubó stwie.

– A po tem?
– A po tem się przy zwy cza isz.

l Sprzecz ka mał żeń ska. Żo -
na do mę ża roz ka zu ją cym to nem:

– Na tych miast wy chodź spod
te go sto łu!

– Nie wyj dę!
– Mó wię ci wy łaź!
– Nie wyj dę!
– Wy łaź, ty tchó rzu!
– Nie wyj dę! Chłop mu si mieć

swo je zda nie!

l – Ja ka jest róż ni ca mię dzy
dwu lat kiem a do ro słym fa ce tem?

– Dwu lat ka moż na zo sta wić sa -
me go z nia nią.

l Blon dyn ka py ta swo je go in -
struk to ra na uki jaz dy:

– Jak pan my śli, ile jesz cze trze -
ba, abym zda ła pra wo jaz dy?

– W pa ni przy pad ku naj mniej
trzy.

– Go dzi ny?
– Nie, sa mo cho dy!

l Zi ma. Dwa je le nie sto ją
na pa śni ku i żu ją ospa le sia no na -
ło żo ne tu przez ga jo we go.
W pew nej chwi li je den z je le ni
mó wi:

– Chciał bym, że by już by ła wio -
sna.

– Tak ci mróz do skwie ra?

– Nie, tyl ko już mi obrzy dło to
sto łów ko we je dze nie!

l Żo na do mę ża:
– Wiesz, dziś jak prze cho dzi łam

w przed po ko ju, to ze gar spadł tuż
za mną!

Mąż:
– Za wsze się spóź niał...

l Wra ca chłop do do mu z de le -
ga cji, wi ta się, wrę cza pre zen ty.
W koń cu za sia da przed mi chą
i te le wi zo rem. Pa trzy do oko ła
i wo ła do pię cio let niej có recz ki:

– Dziu ba sku, czy wi dzia łaś tu
gdzieś pi lo ta?

– Pi lo ta? Nie wi dzia łam... Ale
był li sto nosz, hy drau lik i kil ka ra zy
są siad z na prze ciw ka...

l Przy cho dzi in for ma tyk do dro -
ge rii i zwra ca się do sprze daw cy:

– Po pro szę środ ki do czysz cze -
nia por tów wej ścia/wyj ścia.

– Że co?
– Tfu... pa stę do zę bów i pa pier

to a le to wy.

l Ko bie ta po śmier ci tra fia
do nie ba i na tych miast roz po czy -
na po szu ki wa nia swe go mę ża.
Świę ty Piotr spraw dza w kar to te -
ce, ale w ru bry kach „nor mal ni”,
„bło go sła wie ni”, „świę ci” nie ma
na zwi ska po szu ki wa ne go. Po dej -
rze wa jąc naj gor sze, czy li zsył kę
do kon ku ren cji, św. Piotr py ta ze
współ czu ciem:

– A ile lat by li ście pań stwo mał -
żeń stwem?

– Po nad 50 lat – od po wia da żo -
na, po chli pu jąc.

– To trze ba by ło od ra zu tak mó -
wić! – ura do wa ny Piotr pod ry wa
się do kar to te ki.

– Z pew no ścią znaj dzie my go
w dzia le „mę czen ni cy”!

l Spo ty ka ją się dwaj ko le dzy.
Pierw szy z nich za ga du je:

– Wy glą dasz na wy po czę te go
i za do wo lo ne go z ży cia. Je steś
na urlo pie?

– Ja nie, ale mój szef tak...

l Sy nek pro si ta tu sia, któ ry
jest sier żan tem w woj sku:

– Ta tu siu, zrób, że by sło ni ki jesz -
cze po bie ga ły.

– Ależ syn ku, sło ni ki są bar dzo
zmę czo ne.

– Ale ja cię pro szę, ta tu siu.
– Ale syn ku, sło ni ki już le d wo ży -

ją!
– Ale ja cię na praw dę moc no

pro szę. Już ostat ni raz. Niech sło ni -
ki zno wu za czną bie gać.

– No do bra, ale ostat ni raz.
Kom pa nia! Bacz ność! Ma ski włóż!
Do dat ko we czte ry okrą że nia!

l Rzecz się dzie je na wsi.
– Jó zek, wszy scy ma ją ko mór -

kę, ja też chcę! – ża li się Zo cha.
Jó zek, nie wie le my śląc, bie rze

mło tek, gwoź dzie, de chy i zbi ja ko -
mór kę.

W no cy pi ja ne ma ło la ty wra ca ją
z dys ko te ki i ma lu ją na pis: „Zo cha
się pusz cza”.

Ra no Jó zek pa trzy przez okno
i wo ła:

– Zo cha, masz smsa!

l Eg za min na pra wo jaz dy. In -
struk tor i trzy blon dyn ki:

– Ja kie go ko lo ru jest bia ły po lo -
nez?

– Mo że czar ny?
– Nie ste ty nie, mo że pa ni nu -

mer dwa.
– Mo że czer wo ny?
– Nie ste ty nie, mo że pa ni nu -

mer trzy.
– Mo że... bia ły?
– Bar dzo do brze, py ta nie nu mer

dwa: ile drzwi ma czte ro drzwio wy
po lo nez?

– Mo że trzy?
– Nie ste ty nie, mo że pa ni nu -

mer dwa.
– Mo że dwa?
– Nie ste ty nie, mo że pa ni nu -

mer trzy, pa ni tak ostat nio ład nie
od po wie dzia ła.

– Mo że... bia ły?

l – Nie chcesz mi chy ba po wie -
dzieć, że spa łaś z mo im mę żem? 

– Nie. 
– Nie spa łaś? 
– Nie chcę po wie dzieć...

l Dru ga w no cy. Wcho dzi pi ja -
ny fa cet do do mu, le d wo się trzy -
ma na no gach. Pa trzy przed sie -
bie i wi dzi żo nę:

– He niek, ile ra zy ci mó wi łam,
że mo żesz wy pić gó ra 2 pi wa i o 22
masz być w do mu?!

Na co pi ja ny mąż:
– No masz, zno wu mi się po my -

li ło...

l Na po ro dów ce:
– Syn!!! Wresz cie syn! Po sze -

ściu cór kach wresz cie syn!!!
– A do ko go po dob ny? Do Cie -

bie czy do żo ny?
– Nie wiem. Na twarz jesz cze

nie pa trzy łem.

l W wy ni ku wie lu próśb męż -
czyzn, w sprze da ży po ja wi ły się
wresz cie no we ko sme tyk dla ko -
biet:

– per fu my „Ta kie ład ne, kwia to -
we”, 

– szmin ka „Mniej wię cej czer -
wo na”, 

– krem „No, do twa rzy” 
– i ab so lut ny hit – od żyw ka

do wło sów „Coś jak szam pon, ale
się nie pie ni”.

l Roz mo wa dwóch są sia dek:
– Z ja kie go zwie rza ka jest pa ni

fu tro?
– Z mał py.
– Wspa nia łe! Wy glą da pa ni, jak -

by się w nim uro dzi ła!

l Mło da na uczy ciel ka za raz
po stu diach po raz pierw szy przy -
szła do no wej pra cy. Na jej lek cję
po ka zo wa przy szedł dy rek tor
i usiadł w ostat niej ław ce za Ja -
siem. Mło da na uczy ciel ka od wró -
ci ła się i na pi sa ła na ta bli cy zda -
nie „Ala ma ko ta”.

– Dzie ci, pro szę prze czy tać zda -
nie, któ re na pi sa łam.

Tyl ko Ja sio się zgła sza.
– Tak, Ja siu?
– Ale ma ty łek!
Na uczy ciel ka za czer wie nio na:
– Ja siu, do sta jesz uwa gę!
A Ja siu zde ner wo wa ny od wra ca

się do ty łu i mó wi:
– To jak nie wiesz, to nie pod po -

wia daj!!!

l Do urzę du przy cho dzi gość.
Jest rok 1989, nie dłu go po upad -
ku ko mu ny:

– Dzień do bry, chce zmie nić na -
zwi sko.

– A jak się pan na zy wa?
– Bez jaj cow. To ta kie sta ro mod -

ne, chciał bym na zy wać się ja koś
po ame ry kań sku.

– Do brze. Niech pan przyj dzie
za ty dzień po do wód.

Po ty go dniu gość przy cho dzi, od -
bie ra do wód i czy ta na zwi sko: Yon -
der brack...
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Reklama

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

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

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

FRASZ KI
kto dziś słu cha
PRA CO WI TO ŚCI CI CHEJ
nad „RZĄD NĄ PRZE PA ŚCIĄ PY CHY???”

*  *  *

przez ko rup cję
za chłan ne STA DŁO
PO PA DŁO
W MO KRA DŁO

*  *  *

na wet
W EPO CE OCA LE NIA
mo że za ist nieć
RE ZER WAT LE NIA

*  *  *

KUL TU RĘ...
daw niej się HO ŁU BI ŁO
dzi siaj się WY KO ŚLA WI ŁO
(lub zgo ła: UŚMIER CI ŁO)

*  *  *

Czę sto by wa
że GBUR pysz ny i RO GA TY
OMI NIE (OMI JA) WSZEL KIE TA RA PA TY



23Przydatne kontakty w Holandii

n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

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