
01działomega & more





04 omega & more 05omega & moreoD reDaKCJI SPiS TREŚCi

Kolejny rok otworzył przed 
nami swoje drzwi. Co nas za 
nimi czeka? Może szczypta 
zmian, nieco nowości, 
trochę wyzwań i celów do 
realizacji? Omega Pilzno 
w tym roku świętuje 25 
lat funkcjonowania na 
rynku TSL. To był dla nas 
wszystkich ważny czas. 
Warto go wspomnieć. 
Zaczynamy już dziś.

DroDzy CzytelnICy
W bieżącym numerze przygotowaliśmy dla Was kolejną ciekawą historię pasjonujące-
go człowieka – naszego kierowcy Jerzego Jachera. 

Za wieloletnią współpracę dziękujemy kierowcy – już emerytowi, Stanisławowi Lach-
tarze, który od 36 lat przemierzał drogi Europy. 

Odkryjemy przed Wami tajemnice pseudonimów funkcjonujących w naszej firmie, 
zdradzimy arkana słownika logistycznego i wyjaśnimy, jak doszło do powstania kalen-
darza Omega Pilzno. W nowym dziale spojrzymy na naszą firmę oczami klienta. 

Przygotowaliśmy również bogactwo informacyjne ukryte w części „More”.

Zachęcamy do lektury.

Katarzyna Godawska, Redaktor Naczelna
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JUBILEUSZ

TEn rok JEST SZcZEgóLny dLa oMEga PILZno

To właśnie w 2017 roku nasza firma przekracza próg 
25 lat funkcjonowania na rynku usług TSL.  
A jest to rynek pełen wyzwań, często kapryśny 
i wymagający.
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Dwadzieścia pięć lat był to czas cięż-
kiej pracy wielu osób, planów i dzia-
łań, długich rozmów, wielu spotkań, 
trudnych decyzji, ale też czas radości, 
satysfakcji ze zrealizowanych celów, 
z dobrze wykonanych zadań, z małych 
i dużych sukcesów. Przez lata obser-
wowaliśmy, jak Omega Pilzno dojrze-
wa i z małej firmy przeobraża się w po-
tentata na rynku TSL.

omega PIlzno
oD 25 lat na rynKu

Oczywiście nie zabraknie dedykowa-
nej 25-leciu rubryki w naszym maga-
zynie. Wypełnimy ją wspomnienia-
mi, ciekawymi historiami, przedmio-
tami związanymi z przeszłością fir-
my. Chcemy zaprosić Was Drodzy 
Pracownicy do współtworzenia całej 
oprawy naszego święta. 

Dziś Omega Pilzno to ludzie, dzięki którym 
śmiało możemy patrzeć w przyszłość, rysować 
plany na kolejne lata, realizować się w 
następnym ćwierćwieczu. To oddani pracownicy, 
pasjonaci swojego zawodu, strażnicy naszej misji. 

Omega Pilzno to również klienci, 
z którymi wiążą nas wyjątkowe rela-
cje, oparte na zaufaniu, partnerstwie, 
wsparciu. Chcemy, aby ten jubileuszo-
wy rok był wyjątkowy, wypełniony tą 
niepowtarzalną atmosferą. 

Zaczynamy od prezentacji jubileuszo-
wego logo naszej firmy, które będzie 
nam towarzyszyło przez cały ten czas. 

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą. Jeśli po-
siadacie w domu jakieś pamiątki, dokumenty, 
zdjęcia związane z funkcjonowaniem Omega Pil-
zno przez ostatnie ćwierćwiecze, albo przecho-
wujecie w pamięci ciekawe opowieści o przygo-
dach, które wydarzyły się podczas pracy w na-
szej firmie – PODZIELCIE SIĘ HISTORIĄ. 

Wszystko, co zechcecie nam udostępnić, zo-
stanie odpowiednio przez nas wykorzystane do 
uatrakcyjnienia obchodów jubileuszowych.

Podziel się historią! Zgłoszenia można kierować  
do Działu Marketingu:

 Paulina Surowiec, tel. 519 079 330

 Agnieszka Frączek-Pelczarska, tel. 506 223 555

Świętujmy razem!
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Czym zajmuję się Państwa firma? Jaki 
jest profil jej działalności?

Nasza firma ma korzenie austriac-
ko-polskie. Była tworzona w Austrii 
i w Polsce, w podobnym czasie. Zaj-
mujemy się produkcją mieszanek przy-
prawowych i komponentów funkcjo-
nalnych dla przemysłu spożywcze-
go. W Austrii ma miejsce produkcja, 
a nasza firma z siedzibą w Rzeszowie, 
stanowi główne centrum logistycz-
ne z doradztwem technologicznym na 
rynki Europy Środkowej i Azji Central-
nej. Większość produktów jest dystry-
buowana przez nasze przedstawiciel-
stwo w Rzeszowie. Są to kraje Europy 
Wschodniej – nasi sąsiedzi, ale też kra-
je bardziej egzotyczne, jak Kazachstan, 
Uzbekistan czy Kirgistan.

Od jak dawna współpracujecie Pań-
stwo z OMEGĄ Pilzno?

tech. Dlatego łańcuch dostaw i logisty-
ka są dla spełnienia tych norm bardzo 
ważne. Transport realizowany przez 
firmę OMEGA Pilzno gwarantuje nam 
odpowiednie warunki sanitarne dla 
transportowanych towarów i spełnia 
wszystkie wymagane normy.

Jak dużą rolę odgrywa czas?

Firma Zaltech Polska jest największym 
i głównym centrum logistycznym i han-
dlowym dla firmy w Austrii. Produkcja 
w Austrii planowana i realizowana jest 
ściśle pod nasze zamówienia. W związ-
ku z tym, czas odgrywa tu ważną rolę, 
gdyż nie może być mowy o opóźnieniu 
w łańcuchu dostaw. Naszym klientom 
musimy dostarczyć zamówiony towar 
w odpowiednim terminie. 

firmę od początku i oceniamy ją po 25 
latach działalności, to czujemy senty-
ment i satysfakcję. Patrzymy z uśmie-
chem na to co było i z satysfakcją pa-
trzymy, co zostało osiągnięte przez ten 
miniony czas. Omega rozwinęła się 
w sposób imponujący. Można stwier-
dzić z całą pewnością, że firma działa 
na najwyższym poziomie i  posiada wy-
soko wykwalifikowane kadry. Z firmy 
o zasięgu regionalnym, stała się firmą 
na skalę europejską. 

Za co najbardziej ceni Pan OMEGę Pil-
zno?

Osobiście odczuwam ogromną sympa-
tię dla firmy i jej Zarządu oraz stwier-
dzam, że ich ambicje i odważne patrze-
nie w przyszłość są imponujące. Po-
dziwiam przede wszystkim sposób za-
rządzania, śmiałość w podejmowa-

W związku z jubileuszowym 
rokiem działalności OMEGA 
Pilzno, postanowiliśmy 
zapytać klientów o opinię, 
na temat współpracy z naszą 
firmą. Jedną z firm, z którą 
współpracujemy praktyczne 
od początku działalności, 
jest firma Zaltech, zajmująca 
się produkcją mieszanek 
przyprawowych dla przemysłu 
spożywczego. Do rozmowy 
zaprosiliśmy Dyrektora 
ZALTECH Polska, Pana 
Tadeusza Jedynaka.

PonaD 20 lat 
WzoroWeJ 
wSPółPRaCy

niu decyzji oraz wizję rozwoju na przy-
szłość. Widać, że zarządzanie kadrą 
jest tu na wysokim poziomie. Jesteśmy 
w pełni zadowoleni z jakości usług, 
o czym świadczy fakt, że nasza współ-
praca ciągle trwa. Wiele lat temu po-
prosiliśmy Prezesa firmy o możliwość 
umieszczenia naszego logo na nacze-
pach firmy Omega i uzyskaliśmy jego 
pełne poparcie. W związku z tym, logo 
z charakterystycznymi barwami Zal-
tech jest widoczne na drogach i auto-
stradach Europy. 

Dziękuję za rozmowę.
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Ważne są odpowiednie warunki higie-
niczne w środkach transportu i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem dla her-
metycznie zamkniętych opakowań. Po-
siadamy certyfikat ISO 22000 FSSC, 
który gwarantuje naszym klientom 
profesjonalizm i bezpieczeństwo pod-
czas zakupów produktów firmy Zal-

Transport dla naszej 
firmy charakteryzuje się 
specjalnymi wymogami. Są 
to produkty spożywcze, czyli 
głównie przyprawy i środki 
funkcjonalne dla przemysłu 
spożywczego.

Z Omegą współpracujemy praktycz-
nie od zawsze. Początkowo zaczynali-
śmy naszą działalność od obrotów na 
niższym poziomie, jednak poprzez roz-
wój, zwiększaliśmy asortyment i zakres 
działania. W latach 90. nastąpił począ-
tek współpracy z firmą Omega. Na-
sza pierwsza siedziba znajdowała się 
w Pilźnie, więc w sposób naturalny na-
wiązaliśmy współpracę. Firma OME-
GA Pilzno zabezpiecza dla nas trans-
port na trasie Austria-Polska. Dostar-
cza produkty wyprodukowane w Au-
strii do naszego centrum logistyczne-
go w Polsce. 

Jakie produkty przewozi dla Państwa 
Omega Pilzno? Czym charakteryzuje 
się ten transport?

Tadeusz Jedynak, 
Dyrektor Zaltech Polska

Od lewej: Tadeusz Jedynak, Dyrektor Zaltech Polska; Józef Jedynak,  
Zastępca Dyrektor ds. Administracyjnych; Sławomir Lewandowski,  

Zastępca Dyrektora ds. Handlu i Logistyki
Nasze stany magazynowe 
utrzymujemy na takim 
poziomie, aby zapewniona 
była sprawność i terminowość 
w realizacji zamówień klienta.

Ważne jest uzgodnienie z klientem 
dnia, a nawet często dokładnej godzi-
ny odbioru zamówienia. 

W tym roku Omega obchodzi 25-le-
cie działalności. Jak Pan ocenia firmę 
Omega na przestrzeni tych lat współ-
pracy? Jakie zmiany według Pana, jako 
klienta, nastąpiły w firmie? 

Jest to dla mnie ogromne zaskocze-
nie, że to już 25-lecie działalności fir-
my. Jednocześnie uzmysławia mi to 
fakt, że nasza firma istnieje na rynku 
również ponad 20 lat. Założycielom fir-
my OMEGA Pilzno należą się przede 
wszystkim gratulacje. Gdy tworzymy 

Rozmawiała: Inga Safader-Powroźnik



Jak to się stało, że dzisiaj jeździ Pan 
ciężarówką?

Kiedy zdałem maturę, wyjechałem 
wraz z przyjaciółmi do pracy do Gre-
cji. Do samej Grecji dostaliśmy się au-
tokarem, a w dalszą podróż, czyli jakieś 
500 km jechaliśmy tzw. okazją. Pod-
wiózł nas kierowca ciężarówki. Pamię-
tam, wtedy powiedziałem sobie, że też 

Jerzy Jacher jest zawodowym kierowcą od 18 lat, 
a w Omega Pilzno pracuje już trzeci rok. To człowiek 
ciekawy świata, który w trudnych sytuacjach potrafi 
nawet kierować ruchem na autostradzie. Miłośnik dobrej 
książki i Włoch, który za pomocą języka włoskiego potrafi 
porozumieć się niemalże w każdym kraju.MiłoŚnik włoCh 

na trasIe Do 
hIszPanII

JERZY JACHER, CZŁOWIEK CIEKAWY ŚWIATA

będę jeździł ciężarówką. Właśnie ten 
zawód sobie wybrałem, bo tak mi się 
to spodobało.

A jak to się stało, że jeździ Pan właśnie 
tutaj? Znał Pan wcześniej Omegę?

Bardzo często widziałem na trasie cię-
żarówki Omegi i wiedziałem, że to jest 
duża firma. Ale miałem pracę, więc nie 

interesowałem się innymi firmami. Nie-
raz spotykałem się też z kierowcami 
z Omegi, chociażby podczas załadun-
ków, a z niektórymi znamy się z daw-
nych czasów, kiedy pracowaliśmy w in-
nych firmach, a dzisiaj razem pracuje-
my w Omedze. My kierowcy stanowi-
my bardzo duże grono, ale wbrew po-
zorom – zamknięte. Mówię tutaj o kie-
rowcach z tego rejonu, z małopolski. 
Wszyscy praktycznie się znają. Z tymi, 
z którymi ja zaczynałem, znam się 
i utrzymujemy kontakt do dzisiaj. Moż-
na powiedzieć, że solidaryzujemy się 
ze sobą. Do Omegi trafiłem dzięki mo-
jemu koledze, z którym wcześniej jeź-
dziłem na autobusach. On mnie tutaj 
przyciągnął. On już nie jeździ w Ome-
dze, a ja zostałem, bo mi tu dobrze. 

Dlaczego dobrze? Co sprawia, że nadal 
chce Pan tu pracować?
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Odpowiada mi system, 
jaki panuje w Omedze. 
Ile wypracuję, tyle mam. 
I nie mogę mieć do nikogo 
pretensji.

Nie mogę jechać w danym terminie, je-
stem zmęczony lub coś mi wypadło to 
nie jadę, ale pretensje mogę mieć tylko 
do siebie, że mniej jeździłem, to mniej 
zarobiłem. Również w kwestii urlopu, 
we współpracy ze spedytorem, jestem 
w stanie wszystko odpowiednio zapla-
nować, bez szkody dla mnie i dla firmy. 
Podobają mi się także wszystkie rzeczy 
związane z taborem. Jak chcę umyć sa-
mochód, to nie muszę nigdzie dodatko-
wo jeździć, bo na bazie zawsze mogę 
umyć auto. Z kolei, jak coś się zepsuje 
lub jest jakaś awaria, zgłaszam to opie-
kunowi technicznemu, samochód zo-
staje odstawiony na warsztat, gdzie go 
naprawiają. Jak jest do zrobienia prze-
gląd techniczny to przyjeżdżam na 
bazę i również niczym się nie przejmu-
ję. Firma dba nawet o opony w moim 
samochodzie, których stan regularnie 
sprawdza. W samochodach zamonto-
wane są też specjalne urządzenia, któ-
re automatycznie płacą za przejechany 
odcinek drogi lub otwierają bramki na 
autostradzie. Są to bardzo ważne rze-
czy, ułatwiające nam pracę. I za to na 
pewno duży plus dla Omegi.
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W jakich kierunkach Pan jeździ? 
I gdzie się Panu najbardziej po-
dobało?

Jeżdżę w Dziale Zestawy, w kie-
runku Hiszpanii. Jednak najlepiej 
czuję się we Włoszech. Wszystko 
mnie tam urzeka, po prostu zako-
chałem się w tym kraju. Być może 
dlatego, że na początku mojej ka-
riery cały czas tam jeździłem. Ja-
dąc do danego kraju, chcę go po-
znać, czegoś się o nim więcej do-
wiedzieć, nauczyć się trochę języ-
ka, przynajmniej podstawowych 
zwrotów. A Hiszpanie są bardzo 
podobni do Włochów, nie men-
talnie, ale ich język jest bardzo po-
dobny. Kiedy mówię do nich po 
włosku, oni mnie rozumieją, ale ja 
ich już niekoniecznie (śmiech).

Czyli zna Pan język włoski?

Nie tak perfekcyjnie, ale komunikatyw-
nie. Nie uczęszczałem na kurs językowy, 
to moja praca wymusiła na mnie naukę 
tego języka, łatwiej mi się było komuni-
kować. W szkole uczyłem się też języ-
ka niemieckiego, więc znam go na tyle, 
żeby się dogadać. Jest to bardzo ważne 
w naszej pracy, żeby móc się porozumieć 
w obcym kraju. Można kupić sobie mini 
rozmówki, żeby się poduczyć i poznać 
podstawowe słowa. Do angielskiego ja-
koś nigdy nie miałem przekonania. Nie 
uczyłem się go, bo nie potrzebowałem 
i znam tylko kilka słów. Kiedyś byłem na 
rozładunku w Anglii i nie rozumiałem za 
bardzo co do mnie mówią. Zakląłem do 
siebie po włosku, a jeden z tamtejszych 
bardzo się zdziwił i zapytał, czy mówię 
po włosku i wszystko poszło jak z płat-
ka. Wtedy przekonałem się, że ten mój 
włoski to bardzo dobra rzecz.

Miał Pan jeszcze jakieś przygody na 
trasie?

Miałem kiedyś wystrzał opony w Hisz-
panii i przyznam szczerze, że byłem 
trochę podenerwowany. Zjechałem 
od razu na pas awaryjny, który tam 
jest bardzo wąski, i rozstawiłem znak 
ostrzegawczy. Niestety przytrafiło mi 
się to w dość niefortunnym miejscu, 
zaraz za ostrym zakrętem, pod górę. 
Zszedłem przed ten zakręt w zielo-
nej kamizelce i dopóki nie przyjecha-
ła policja, kierowałem wszystkich, aby 
zjeżdżali na drugi pas, ponieważ gdyby 
ktoś szybko jechał, nie widziałby, że za-
raz za zakrętem stoi ciężarówka. Mógł-
by we mnie wjechać i spowodować 
większe problemy niż wymiana tego 
koła. Przyjechała gwardia i policja, po-

nieważ musieli wszystko zabezpieczyć, 
bo to było na autostradzie, a ja nie mo-
głem tam sam zadziałać żeby to koło 
odkręcać. Rozmawiałem z jednym po-
licjantem i wtedy też ten język włoski 
był mi pomocny. 

Jak Pan wykorzystuje czas wolny na 
postoju? Zwiedza Pan okolicę?

Tak naprawdę wszystko zależy od tego, 
w jakim miejscu się stoi. Jeżeli week-
end wypada na autostradzie, to wte-
dy możliwości są ograniczone. Czasem 
spotykamy się z kolegami na postojach, 
wspólnie gotujemy. Natomiast jeśli stoi 
się na strefach przemysłowych, blisko 
miasteczek, to idziemy pozwiedzać 
okolicę. Ostatnio nawet spotkaliśmy 
się we trzech, wszyscy z jednego dzia-
łu, i poszliśmy do pobliskiego miastecz-
ka, zrobiliśmy zdjęcia i spacerowaliśmy, 
żeby nie siedzieć cały czas, tylko trochę 
się poruszać.

Bardzo dobrze. A czy wykonywał Pan 
już ćwiczenia dla kierowców z po-
przedniego numeru gazety?

Tak, rozciągam się czasem. Takim kra-
jem sprzyjającym kierowcom jest Fran-
cja, ponieważ bardzo często można 
tam na parkingach spotkać różnego 
rodzaju przyrządy do ćwiczeń. Niko-
go to nie dziwi i jest naprawdę mnó-
stwo kierowców, którzy z tego korzy-
stają. W naszym zawodzie ruch jest jak 
najbardziej wskazany, ponieważ więk-
szość czasu siedzimy za kierownicą.

Lubi Pan swoją pracę?

Oczywiście. Gdybym tego nie lubił, to 
bym nie jeździł. Zawód kierowcy nie 

jest prosty. Do niego w pewnym 
sensie też trzeba poczuć powo-
łanie, tak samo jak nie każdy bę-
dzie księdzem, lekarzem czy żoł-
nierzem. Jak ktoś jeździ na przy-
mus to długo nie wytrzyma. Je-
śli to nie jest jego pasja, to nie 
będzie dobrym kierowcą. Ja nie 
wyobrażam sobie innego życia. 
Mógłbym ewentualnie być jesz-
cze mechanikiem samochodo-
wym, bo to też mnie fascynuje, 
w ogóle cała motoryzacja. I na-
wet jak będę miał 70 lat i jak Pan 
Bóg da, to chciałabym jeździć. 
Może nie do Hiszpanii, jak teraz, 
ale np. gdzieś tu, na miejscu. 

Czy poleciłby Pan pracę 
w Omedze innym?

Tak, polecam moim znajomym, 
jak słyszę, że ktoś narzeka na swo-
ją obecną pracę. Mówię: przyjdź, po-
jeździsz i sam się przekonasz. Ściągną-
łem też tutaj mojego młodszego brata, 
przyszedł i jeździ do tej pory.

Co Pan lubi robić w wolnym czasie?

Jak jestem poza domem, 
w ciężarówce, to dużo 
czytam. Nie tylko książki, ale 
także ciekawostki dotyczące 
regionu, do którego jadę 
np. co w danym miejscu jest 
ciekawego, jakie tam są góry, 
jakie rzeki mijam po drodze.

Bardzo mnie takie rzeczy interesują. 
Dobre książki też lubię, ostatnio czy-
tałem np. książkę Roberto Saviano 
– „Gomorra. Podróż po imperium ka-
morry”, o neapolitańskiej mafii. Pole-
cam, jeśli kogoś takie rzeczy interesują. 
I dalej wracam do tych Włoch (śmiech). 
Ale to dlatego, że naprawdę je lubię. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Anna Matusz-Gap

Kiedy pod koniec zeszłego roku Pan 
Stanisław odchodził na emeryturę, 
wszyscy pracownicy PP PKS, z którymi 
współpracował przez lata, z rozrzewnie-
niem dziękowali mu za wspólną pracę. 

– To jest kierowca, z którym praca była 
samą przyjemnością. Nie tylko dla spe-
dytora, ale także dla całej załogi. Był 
bardzo pomocny, sumienny. Można się 
o nim wypowiadać w samych superla-
tywach. Na pewno będziemy go miło 
wspominać – podsumowała Sylwia 
Michno-Hałas, kierownik Działu Trans-
portu PP PKS Rzeszów. – W imieniu 

36 laT Minęło 
jak jEdEn dziEń...
Są ludzie, obok których nie można przejść obojętnie. To sumienni 
pracownicy, wykonujący wzorowo swoje obowiązki. Od lat wierni 
jednej firmie, stają się z czasem jej żywą ikoną. Taką właśnie osobą 
jest z pewnością Stanisław Lachtara, który po 36 latach w zawodzie 
kierowcy, przeszedł na zasłużoną emeryturę.

całego zespołu chcielibyśmy podzięko-
wać Panu Stanisławowi za 36 lat pra-
cy w PP PKS Rzeszów. Dziękujemy za 
zaangażowanie, pracowitość i sumien-
ność. Dziękujemy również za świadec-
two, jakie dawał o firmie wśród naszych 
klientów – dodaje Pani Kierownik.

Oprócz ciepłych słów, Pan Stanisław 
otrzymał od załogi pamiątkową, wspól-
ną fotografię. Również on przygotował 
dla współpracowników podarki – spe-
cjalnie wykonane kubki z fotografią 
z trasy do Hiszpanii, która obok Portuga-
lii była głównym kierunkiem jego pracy.

To był miły gest od wyjątkowej osoby, 
jaką jest Pan Stanisław. Uosabia on hi-
storię człowieka, pracownika wierne-
go od lat jednej firmie. Niezależnie od 
zmian właścicielskich, trwającego na 
swoim stanowisku, który z uśmiechem 
i chęcią pracy witał każdego nowe-
go pracodawcę. Nie inaczej było kilka 
lat temu, kiedy PP PKS wszedł w skład 
Grupy Kapitałowej Omega Pilzno. Za-
wsze gotowy do wyjazdu w trasę, 
chętny do pomocy i bardzo przywią-
zany do firmy. Zawód kierowcy był dla 
niego pasją, przychodził do pracy, bo 
sprawiało mu to przyjemność. Niech 
o tym zaświadczy 3 500 000 km spę-
dzonych za kółkiem samochodu cięża-
rowego, od początku pracy, czyli od 9 
czerwca 1980 r.
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STANISŁAW LACHTARA

Taki pracownik to skarb dla 
firmy i komfort dla wszystkich, 
którzy mają sposobność 
z nim współpracować. To 
człowiek, który nie robi 
wokół siebie zbędnego 
zamieszania, spokojnie 
przyjmuje zadania do realizacji. 
To o takich ludziach mówi się: 
ambasadorzy firmy. 

Dziękujemy Panie Stanisławie.
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Pseudonim dosłownie oznacza „pod 
fałszywym imieniem”. Jest on indywi-
dualną nazwą danej osoby, inną niż ofi-
cjalne imię i nazwisko. Pseudonim jest 
stosowany zwykle przy szczególnych 
okazjach, w rozmaitych celach, np. dla 
łatwiejszego zapamiętania danej osoby 
lub dla podkreślenia jakichś swoistych 
cech osobowych czy wyglądu danej 
osoby. Pseudonim może zostać nadany 
danej osobie przez grupę, wśród któ-
rej jest on używany. Zaprosiliśmy gru-
pę kierowców, by podzielili się z nami 
swoimi historiami pseudonimów. Po-
słuchajcie o jednej z nich.

DWA TyGRySKI W OMEGA PILZNO?

Szczegółowo rzecz ujmując, jeden 
z nich to dobrze od dwóch lat wszyst-
kim znany – firmowa maskotka, plu-
szowy kierowca – Tygrysek Omeguś, 

a drugim Tygryskiem jest także kie-
rowca tira, jednak żywy i prawdziwy, 
Pan Andrzej Przystaś z działu Europa 
Zachodnia. Pan Andrzej otrzymał ten 
pseudonim dzięki swojemu dobremu 
koledze po fachu – też zawodowemu 
kierowcy TIRa. 

A JAK TO ByłO?...

Panowie kierowcy, jeżdżąc samocho-
dami, szczególnie z tej samej floty, 
i z tymi samymi barwami, mają cięża-
rówki do siebie bardzo podobne i trud-
no jest im poznawać swoje pojazdy na 
drogach. 

Z pseudonimami, a potocznie 
ksywami spotykamy się już 
od najmłodszych lat, gdy na 
podwórku przed blokiem czy 
w miejscowościach, w których 
się wychowywaliśmy, dzieci 
nadają sobie przezwiska, 
które wynikają z sytuacji bądź 
historii z dnia codziennego. 
Następnie, jeżeli ksywka nam 
pasuje, to ją pielęgnujemy, 
przybiera nasze „pseudo” 
i zostaje z nami w czasie 
szkoły, studiów, a potem 
w pracy. Albo zanika zupełnie 
lub zmienia się na inną.

Jest jeszcze trzecia opcja, która spraw-
dziła się w przypadku Pana Andrze-
ja – specjalna maskotka podróżująca 
z kierowcą. 

Pomysł został zaczerpnięty od służb 
porządkowych pracujących na dro-
gach. Kolega, wymyślając dla Pana An-
drzeja znak rozpoznawczy, zasugero-
wał się tym, iż Policja posiada grana-
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móWIą NA mNIE „TYgRYSEK”

PseuDonImy KIeroWCóW 
W omega PIlzno

Jedynie co kierowców różni 
na trasie, oprócz oczywistych 
numerów rejestracyjnych, 
(które ciężko podczas jazdy 
rozpoznać) to świecące imiona 
lub pseudonimy widniejące na 
przedniej szybie lub ciągniki 
oświetlone dodatkowymi 
lampkami.

towo-białego misia policjanta, Inspek-
cja Transportu Drogowego ma zielo-
ne pluszaki – krokodylki, zaś kolega 
Pana Andrzeja zaproponował, po ana-
lizie sławnych pluszaków, że uszyje 
mu pomarańczowego tygryska, które-
go nowy właściciel posadzi sobie przy 
szybie i będzie z nim podróżował. Pan 
Andrzej, chcąc nie chcąc, pomysł zaak-
ceptował. Zresztą nie miał innego wyj-
ścia i musiał pokornie się zgodzić na 
sugestie kolegi, żeby ten go więcej nie 
męczył. W gorszym wypadku, dobry 
kolega wpadłby na jeszcze inny symbol 
odróżniający Pana Andrzeja od resz-
ty szoferów, który mógłby nie do koń-
ca Panu Andrzejowi przypaść do gustu.  
I tak oto Pan Andrzej Przystaś z działu 
Europa Zachodnia, po otrzymaniu od 
kolegi pluszowego pasażera do podró-
ży, sam stał się Tygryskiem.

Na przykładzie Pana Andrzeja, historie 
genezy pseudonimów, ksywek i prze-
zwisk swoich, naszych bliskich i przyja-
ciół możemy poznawać i odkrywać co-
dziennie. Nie ma chyba człowieka, któ-
ry nie miałby takiej ksywki – a pamięta-
cie, jakie były Wasze? Zapraszamy was, 
jednak już w domowym zaciszu, do po-
wspominania Waszych pseudonimów 
z lat dziecięcych, młodzieńczych i jeżeli 
posiadacie, to aktualnych. Pamiętacie, 
skąd się wzięły albo jak do Was przy-
lgnęły? Życzymy miłych wspomnień, 
a jeżeli odważycie się z naszą Redakcją 
podzielić tymi wspomnieniami, będzie 
nam bardzo miło.

Tekst: Paulina Surowiec

21aKaDemIa omegaomega & more

rzeszoWsKa 
W aKaDemII 
omega
Kolejną uczelnią zaproszoną do udziału w realizowanym przez 
Omega Pilzno projekcie „Akademia Omega” jest Politechnika 
Rzeszowska. Pierwsze spotkanie ze studentami kierunku logistyka 
odbyło się 23 stycznia 2017. 

Współpracę z nową placówką eduka-
cyjną rozpoczynamy od przedstawie-
nia się. Tym razem najważniejszych in-
formacji na temat firmy dostarczyli stu-
dentom: Marek Mularczyk, Grzegorz 
Moskal oraz Anna Kucharska-Zioła. 

Młodzi ludzie poznali specyfikę funk-
cjonowania Omega Pilzno, szeroką pa-
letę możliwości jakimi dysponuje Gru-
pa, także pod kątem zawodowym, czy-
li związanym z ich przyszłością. Wie-
my, że spotkanie wywarło na studen-
tach pozytywne wrażenie. Współpracę 
z pewnością będziemy rozwijać. 

Tekst: Agnieszka Frączek-Pelczarska

PolIteChnIKa 
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noWy roK 
na WIeszaKu

Wizję i jej teorię mieliśmy dograną. 
I przyszedł czas praktyki w sierpnio-
wy dzień – rozpoczęliśmy zdjęcia. Cała 
ekipa pracowała idealnie, jak w mecha-
nizmie szwajcarskiego zegarka. Czte-
ry dni przeznaczone zostały na zdję-
cia: dwa z nich rozplanowane były na 
magazyn, jak i plenery w Pilźnie i oko-
licach, a na kolejne dwa dni sesji eki-
pa przeniosła się nad morze, do Gdy-
ni. Grunt to profesjonalna ekipa pasjo-
natów swojej pracy. Kolejne etapy pra-

cy nad zdjęciami, to wybór tych 
najlepszych i ich obróbka. Dłu-
go musieliśmy czekać na efek-

To naprawdę była szalona przygoda, jednak historia krótka, 
acz treściwa, ponieważ po dwóch latach współpracy, Anywhere.pl 
oraz Omega Pilzno, spotkali się w marcu 2016, aby odpowiedzieć 
na pytanie, czy się da? A dzisiaj patrzymy na fantastyczne dzieło  
tej wspólnej pracy.

HISTorIa kaLEndarZa oMEgI PILZno

był niedorzeczny, a projekt nie do zro-
bienia. Ale jednak miło Was zaskoczy-
my, bo się udało i to z całkiem niezłym 
efektem.

Po decyzji, że wyzwanie zostało przy-
jęte przez obydwa podmioty, szyb-
ko przeszliśmy do fazy realizacji – wy-
bór członków ekipy realizatorskiej 
i faza kreacji – zarówno dosłownie, jak 
i w przenośni. Nie było łatwo: casting 
modelek, wybór stylizacji pasujących 
zarówno do pozujących pań, jak i oczy-
wiście do otoczenia ciężarówek i ma-
gazynu – napracowaliśmy się sporo. 

Jednak zacznijmy od początku. Ope-
rator Logistyczny OMEGA Pilzno i wy-
dawnictwo Anywhere.pl współpra-
cują ze sobą nieprzerwanie od 2 lat, 
a z roku na rok ta współpraca coraz 
bardziej rozkwita. I po 24 miesiącach 
powstał plan niezwykłego projektu. 
Mowa tu o dużym wyzwaniu, z które-

JAK ZOBACZyĆ KULISy PRODUKCJI KALENDARZA? 
ZAISTALUJ BEZPłATNĄ APKILACJę LAyAR

PL Pobierz darmową aplikację „LAYAR” na urządzenia mobilne i poszukaj znaczka aplikacji 
na stronach naszego Magazynu OMEGA & MORE… Znajdziesz tam dodatkowe treści 
produkcji kalendarza, które wyświetlą się na ekranie Twojego smartfona lub tableta.

EN Download the free ”LAYAR” app on your mobile device and find an application code 
in our Magazine OMEGA & More… You will get there the additional content production 
calendar, which will be displayed on your smartphone or tablet.

DE Laden Sie einfach die kostenlose App „LAYAR” für Mobilgeräte herunter und suchen Sie anschliessend 
den App-Code in unserem OMEGA & MORE… Dort finden und erhalten Sie zusätzliche Inhalte 
Produktionskalender,  welche Sie sich dann über Ihr Smartphone oder Tablet anzeigen lassen können. 

go podjęcia miał zostać zrealizowany 
pomysł. A podjąć się go miały wbrew 
pozorom dwie zupełnie różne branże. 
Pomysł dotyczył produkcji kalendarza, 
który połączy kilka kreacji modowych 
z ciągnikami siodłowymi i magazynem 
wysokiego składowania. Może się wy-
dawać, że już na wstępie sam pomysł 

ty, jednak cierpliwość popłaciła. Po kil-
kunastu tygodniach otrzymaliśmy pa-
kiet fantastycznych zdjęć – szkoda, że 
rok ma tylko dwanaście miesięcy i z ca-
łego pakietu pięknych fotografii, mieli-
śmy zdecydować o tych dwunastu wy-
brańcach. Po przyglądaniu się wszyst-
kim propozycjom fotograficznym i dłu-
gich rozważaniach, które najlepiej od-
dają firmowy klimat – wybrano 12 
kart. Nastał czas produkcji kalendarza. 
I tak w grudniu otrzymaliśmy przesyłkę 
-wielkoformatowe kalendarze OMEGA 
Pilzno. Dwanaście kart obrazujących 
klimat grupy OMEGA Pilzno. 

Możemy zdradzić kilka zdjęć z produk-
cji oraz ujawniamy film, jak tworzyli-
śmy nasze dzieło. Za pomocą bezpłat-
nej aplikacji LAYAR, którą wystarczy 
zainstalować w swoim smartfonie lub 
tablecie. Następnie poszukajcie w na-
szym magazynie strony z ikonką smart-
fona, a ujrzycie film i kulisy produkcji 
kalendarza.

Tekst: Paulina Surowiec
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Postanowiliśmy, że w każdym wyda-
niu magazynu będziemy publikować kil-
ka wybranych definicji i terminów, któ-
re utrwalą lub wzbogacą wiedzę każde-
go logistyka. Do tego celu skrupulatnie 
wybrana została publikacja „Słownik 
Terminologii Logistycznej”, gdyż jest ona 
opracowana we współpracy z Polskim 
Towarzystwem Logistycznym (PTL) 
i jest świetnym kompendium wiedzy, 
które ujmuje kompleksowo hasła od-
noszące się do organizacyjno-technicz-
no-strategicznych aspektów współcze-
snych procesów logistycznych.

1. ALOKACJA (ang. allocation) – podział 
i/lub określenie przeznaczenia albo 
przypisanie wyrobów, czynności, wiel-
kości potencjału, kosztów lub zasobów 
jednostkom organizacyjnym, takim jak: 
przedsiębiorstwo, zakład, wydział lub 
podmiotom, takim jak: dostawca lub 
klient

 alokacja produkcji (ang. production 
allocation) – przypisanie zadań związa-
nych z produkcją, określonych typów 
i ilości wyrobów poszczególnym jed-
nostkom organizacyjnym

 alokacja wyrobu (ang. product al-
location) – przypisanie produkcji kon-
kretnego wyrobu określonej jednostce 
produkcyjnej

 alokacja zadań rozwojowych (ang. 
development allocation) – przypisanie 
działań rozwojowych wyznaczonym 
jednostkom organizacyjnym, odpowie-
dzialnym za produkcję i dystrybucję 
produktów lub usług.

2. AWIZO DOSTAWy (ang. advise 
note) – dokument wysyłany do klienta, 

informujący o zbliżającej się dostawie 
i określający przybliżony termin, godzi-
nę oraz jej zawartość.

3. BENCHMARKING (badania po-
równawcze lub analiza porównawcza) 
– praktyka stosowana w zarządzaniu, 
polegająca na ciągłym porównywaniu 
i ocenie procesów, usług i praktyk sto-
sowanych przez własne przedsiębior-
stwo, ze stosowanymi w przedsiębior-
stwach uważanych za liderów lub naj-
silniejszych konkurentów w analizo-
wanej dziedzinie. Wynik takiej anali-
zy służy jako podstawa doskonalenia. 
Jest to praktyczna realizacja przysło-
wia: „trzeba się uczyć na błędach, ale 
lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż 
na swoich”.

4. CENTRUM MAGAZyNOWE (ang. 
warehousing centre (UK) /center (US) 
– obiekt przestrzenny z właściwą mu 
organizacją i infrastrukturą umożliwia-
jącą różnym niezależnym przedsiębior-
stwom wykonywanie operacji na towa-
rach w związku z ich magazynowaniem 
i przemieszczaniem pomiędzy nadaw-
cą i odbiorcą. 

5. CMR – LIST PRZEWOZOWy (ang. 
Convention on the Contract for the In-
ternational Carriage of Goods by Road) 
– określony na podstawie Konwen-
cji CMR list przewozowy stosowany 
w transporcie drogowym. Określa re-
lację pomiędzy nadawcą, przewoźni-
kiem a odbiorcą. Zgodnie z Konwen-
cją, list powinien posiadać przynaj-
mniej trzy oryginalne egzemplarze. 
Każda ze stron uczestnicząca w pro-
cesie przewozowym powinna być 
w posiadaniu jednego oryginalnego 
egzemplarza. 

JAKA MOżE ByĆ PRZESZKODA 
W STOSOWANIU TAKIEJ 
KONCEPCJI?

Zasadniczym problemem w ukształto-
waniu relacji z dostawcami w systemie 
„dokładnie na czas” jest zapewnienie, 
aby były one opłacalne zarówno dla 
odbiorcy, jak i dla dostawcy.

NA CZyM OPIERA SIę KONCEPCJA 
RELACJI Z DOSTAWCAMI  
JUST-IN-TIME?

Koncepcja kształtowania relacji przed-
siębiorstwa z dostawcami, odbiorca-
mi oraz pracownikami, opiera się na 
dwóch założeniach: 

1) eliminacji wszystkiego, co nie pod-
nosi wartości produktu lub usługi 
z punktu widzenia ostatecznego od-
biorcy, 

2) dążeniu do efektywnego wykorzy-
stania zasobów.

CZyM SKUTKUJE STOSOWANIE 
TAKIEGO MODELU WSPółPRACy 
Z DOSTAWCAMI?

Efektem stosowania tej koncepcji jest 
koncentracja przedsiębiorstwa na za-
spokajaniu potrzeb klientów, partner-
ska współpraca z dostawcami, zmniej-

szenie zapasów, zwiększenie elastycz-
ności działania, poprawa jakości, włą-
czenie pracowników w procesy podej-
mowania decyzji i rozwiązywania pro-
blemów. 

CZy KONCEPCJA „DOKłADNIE NA 
CZAS” ULEGAłA ZMIANOM?

Rozumienie koncepcji „dokładnie na 
czas” ewoluowało wraz z jej rozpo-
wszechnieniem i kolejnymi wdrożenia-
mi. W początkowej fazie rozwoju defi-
niowano ją jako „zbiór sposobów po-
stępowania prowadzących zarówno do 
podniesienia produktywności, jak i ja-
kości wytwarzania”. 

Słownik 
logIstyCzny 

TErMInoLogIa 5 pYTAń O...

W ramach współpracy z różnymi środowiskami w obszarze szeroko 
rozumianej logistyki rozpoczynamy ciekawy cykl poświęcony 
aspektom współczesnych procesów logistycznych. To nie tylko 
doradztwo logistyczne dla biznesu, ponieważ do korzystania 
zachęcamy także przedstawicieli innych środowisk biznesowych, 
którzy w swojej pracy spotykają się z terminami logistycznymi. 
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Czym Jest 
I na Czym Polega 

strategIa Just-In-tIme?
Just-in-Time (ang. Just-in-Time purchasing strategy) – stosowanie koncepcji „dokładnie na 

czas” w organizacji współpracy z dostawcami polega na: dostarczaniu materiałów potrzebnych 
do wytworzenia produktów lub usług dokładnie w takiej ilości, jakiej potrzebuje firma,  

i dokładnie w takim czasie, w jakim są one potrzebne. Głównym celem tej metody jest zatem 
zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum, optymalizacja dostaw,  

a w konsekwencji – zmniejszenie kosztów procesu produkcyjnego.

W latach 80. ubiegłego wieku koncep-
cję „dokładnie na czas” definiowano 

Wczesne ujęcia problemu 
istoty koncepcji „dokładnie 
na czas” koncentrowały się 
również często na organizacji 
przepływu materiałów 
w rozwiązaniu znanym  
jako system produkcyjny 
TOYOTY. 

często jako „spójny system zarządza-
nia nakierowany na ciągłe doskonale-
nie, oparty na efektywnym przepływie 
materiałów, dążeniu do wysokiej jako-
ści produkcji i zaangażowaniu perso-
nelu”. Późniejsze studia i doświadcze-
nia praktyczne doprowadziły do takie-
go rozumienia „dokładnie na czas”, ja-
kie przyjęto za obowiązujące do dzisiaj. 

Zapytaliśmy także jednego z naszych 
klientów, czy stosuje w swoim przed-
siębiorstwie zasadę Just-in-Time. Pan 
Tadeusz Jedynak z firmy Zaltech Polska 
odpowiedział: „Bez wątpienia zasada 
ta jest przez nas stosowana. Jak wiado-
mo, większość przypraw rośnie w od-
ległych krajach świata. Stamtąd, z od-
powiednim planowaniem są one spro-
wadzane a następnie magazynowane 
w wymaganych ilościach, pozwalają-
cych na nieprzerwaną produkcję w Au-
strii, przy pełnej minimalizacji zapasów 
i redukcji czasu realizacji. Starannie pla-
nowany transport od producenta do 
naszego centrum logistycznego, a na-
stępnie do naszych partnerów handlo-
wych, często odległych o setki i tysią-
ce kilometrów w Europie i Azji Środko-
wej, buduje naszą silną pozycję wśród 
dokładnie rozplanowanych, efektyw-
nych operacji logistycznych i to pozwa-
la nam funkcjonować na odpowiednim 
poziomie i przebijać się przez konku-
rencję.” 
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Codzienne relacje z drugim 
człowiekiem to jedna 
z podstawowych potrzeb 
człowieka. To ważny element 
w różnych strefach naszego 
życia – partnerskiej, rodzinnej, 
towarzyskiej a także 
biznesowej. Dobre relacje 
z naszym partnerem, 
bliskimi czy przełożonym to 
jednocześnie satysfakcjonujące 
i szczęśliwe życie.

buDoWanIe 
relaCJI – WIesz 
jak To Się Robi?

RELACJE W SIECI

Czasami zdarza się, że nawet mając 
wokół siebie mnóstwo osób, czujemy 
się samotni. Przyczyną tego może być 
przeniesienie znacznej części komuni-
kacji do wirtualnej rzeczywistości. Ko-
munikacja przez internet jest szybsza, 
łatwiejsza i możliwa 24h/dobę. Spo-
tkanie z grupą znajomych lub współ-
pracowników w sieci, w jednym czasie, 
nie stanowi już problemu, a przy tym 
nie trzeba wychodzić z domu. Na Face-
booku mamy setki znajomych, a jak jest 
w rzeczywistości? Może są oni tylko in-
ternetowymi kumplami, a gdy spotka-
my ich w realu, nie powiemy sobie na-
wet „cześć”? Zadbajmy o prawdziwe, 
głębokie relacje, o komunikację face to 
face, gdyż jest to dużo cenniejsza więź 
niż wirtualne znajomości.

JAK BUDOWAĆ TRWAłE RELACJE?

W budowaniu pozytywnych relacji 
przydatne są pewne uniwersalne umie-
jętności, które będą pomocne zarówno 
przy budowaniu związków, jak i relacji 
biznesowych (z klientami i współpra-
cownikami).

Otwarta komunikacja – komunika-
cja jest jedną z podstawowych i naj-
ważniejszych kompetencji osobistych, 
która wpływa na to, jak jesteśmy po-
strzegani przez innych ludzi. To jak wi-
dzą nas inni, przekłada się z kolei na ja-
kość relacji. W relacjach biznesowych, 
z klientami czy współpracownikami, 
umiejętności komunikacyjne wpływają 
na wizerunek firmy i są pomocne przy 
nawiązywaniu współpracy czy nego-
cjacjach. W komunikacji międzyludz-
kiej występują również tzw. szumy, 
czyli błędy i zakłócenia, które mogą 
powodować nieporozumienia i prowa-
dzić do konfliktów. Warto więc zadbać 
o otwarty i zrozumiały przekaz.
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TRWAŁE I SZCZęŚLIWE WIęZI
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Mowa ciała – „Pośród wszystkich in-
formacji, jakie do nas docierają np. 
podczas rozmowy, 7% czerpiemy ze 
słów, 38% z tonu głosu a 55% z mowy 
ciała.” Widzimy więc, że o wiele bar-
dziej liczy się to, jak coś powiemy, niż 
to, co powiemy. Często zdarza się też, 
że mamy wrażenie, że ktoś kłamie, 
a innemu ufamy, mimo, że go w ogó-
le nie znamy. Wyczuwamy kłamstwo, 
ponieważ dostrzegamy brak spójno-
ści pomiędzy wypowiadanymi słowa-
mi, a niewerbalnymi sygnałami wysyła-
nymi przez rozmówcę, tzw. mową cia-
ła (gesty, ruchy ciała, mimika, ruch ga-
łek ocznych). Nad mową ciała można 
w pewnym stopniu zapanować, jednak 
czujne oko, wykryje niespójność.

Aktywne słuchanie – polega na sku-
pieniu całej swojej uwagi na rozmów-
cy, aby w pełni zrozumieć co chce nam 
przekazać. Nie powinniśmy w tym cza-
sie przerywać i komentować wypowie-

Szczerość i bycie sobą – od dawna wia-
domo, że szczerość to podstawa każ-
dego związku. Jeśli okłamujemy in-
nych, nieustannie przybierając jakąś 
„maskę”, postępujemy nie fair. Buduje-
my relacje na kłamstwie, ponieważ bo-
imy się pokazać swoje prawdziwe ob-
licze, z obawy przed brakiem akcepta-
cji. Musimy jednak pamiętać, że tylko 
na szczerości jesteśmy w stanie zbudo-
wać prawdziwą i dojrzałą więź z dru-
gim człowiekiem.

Walka z egoizmem – do stworzenia 
dobrych relacji potrzeba także empa-
tii i zainteresowania sprawami part-
nera czy współpracownika. Nie może-
my skupiać się wyłącznie na sobie i dą-
żyć do zaspokajania tylko własnych po-
trzeb. Owszem, nasze sprawy są waż-
ne, ale nigdy nie stawiaj ich ponad po-
trzebami innych. Są równie ważne jak 
nasze.

dzi partnera, w szczególności osądzać 
i udzielać rad.

Jasne i klarowne komunikaty – nale-
ży pamiętać, że to czy zostaniemy zro-
zumiani zależy tylko i wyłącznie od 
nas. Sami musimy wiedzieć co chce-
my przekazać, ponieważ nikt nie bę-
dzie się domyślał o co nam chodzi ani 
czytał w naszych myślach. Powinniśmy 
tworzyć proste i klarowne komunika-
ty, aby uniknąć nieporozumień i niedo-
mówień.

Zrozumienie zamiast oceny – nie po-
winniśmy oceniać drugiej osoby ani 
używać słów, które mogą ją zranić, 
ugodzić w poczucie własnej wartości 
lub sprawić, że będzie się czuła atako-
wana. Takie osądy mogą sprawić, że 
druga strona wycofa się z relacji. Le-
piej okazać zainteresowanie i zrozu-
mienie, gdyż to wzmacnia więzi i bu-
duje zaufanie.

Tekst: Anna Matusz-Gap
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To co myślimy o innych i jakie 
mamy do nich nastawienie, 
ma bardzo duży wpływ na to, 
jakie związki i relacje uda nam 
się zbudować. Umiejętność 
budowania poprawnych 
relacji międzyludzkich jest 
bardzo ważna, ponieważ 
codziennie spotykamy na 
swojej drodze ludzi, z którymi 
wchodzimy w bliższe lub 
dalsze relacje. Jest to pomocne 
nie tylko w życiu prywatnym, 
przy tworzeniu związków 
i przyjaźni lub przy załatwianiu 
codziennych spraw, ale także 
w życiu zawodowym, przy 
rozwijaniu biznesu i tworzeniu 
właściwych relacji ze 
współpracownikami.

Ekskluzywna biografia twórcy firmy Ap-
ple powstała w oparciu o ponad czter-
dzieści autentycznych rozmów z głów-
nym bohaterem Jobsem i stu wywiadów 
z członkami jego rodziny, przyjaciółmi 
i innych znajomych. Książka opowiada 
o pełnym wzlotów i upadków życiu zna-
nego przedsiębiorcy. Upór i przekonanie 
o własnej nieomylności oraz cechy oso-
bowościowe sprawiły, że za jego sukces 
płacili wszyscy dookoła. W czasach kie-
dy Ameryka usiłuje budować erę gospo-
darki cyfrowej, Jobs staje się najwięk-
szą ikoną wyobraźni i technologii. Zakła-
da firmę, w której technika w połączeniu 
z kreatywnością odgrywa kluczową rolę. 

Sam Jobs pomimo współpracy przy 
książce, nie domagał się kontroli nad 

tym, co zostanie w niej ujęte. Nama-
wiał rodzinę i znajomych do szczerych 
opowieści. Z przytoczonych wywiadów 
dowiadujemy się, że obsesyjna potrze-
ba kontroli wszystkiego i wszystkich, 
była zdominowana przez pasję i pra-
gnienia – ,,miał w sobie coś przerażają-
co zimnego (…)” powiedział biografowi 
przyjaciel Jobsa, Greg Calhoun. Współ-
twórcę firmy Apple – Steva Woźnia-
ka nazywał niepoprawnym marzycie-
lem, a cały zespół traktował po maco-
szemu. Niezadowolony z powodu 70% 
wyników sprzedaży, zażądał od Apple 
zerwania umowy z Woźniakiem. Nawet 
w okresie choroby – zdiagnozowanego 
raka trzustki, pozbywał się swoich pra-
cowników. Publiczny wybuch wściekło-
ści, który przeszedł do historii, odnosił 
się do zespołu pracującego nad usługą 
mobileMe. Zarzucał im brak kreatyw-
ności, zniszczoną reputację i wielki za-
wód. W życiu prywatnym, bezwzględ-
nie traktował matkę swojego dziecka. 
Kiedy Chrisann Brennan oświadczy-
ła 23-letniemu Jobsowi że jest w ciąży, 
wyrzekł się dziecka i nakazał aborcję. 
Odradzał jej oddania dziecka do adop-
cji, mimo że sam był adoptowany i wy-
chowywał się w kochającej rodzinie.

W 2010 roku firma Apple stała się naj-
bogatszą firmą technologiczną świata. 
Jobs przywiązywał uwagę do szczegó-

Produkty firmy Apple mają 
wielbicieli na całym świecie. 
Cieszą się dużą popularnością 
ze względu na jakość. Ich 
twórca, Steve Jobs, to wielka 
legenda technologicznego 
postępu. Walter Isaacson, jako 
autor wielu biografii, kolejną 
książkę poświęca życiu 
wielkiego wizjonera Jobsa.

steve Jobs

łów i produkcji sprzętu komputerowego. 
To dzięki niemu używamy dzisiaj wyjąt-
kowych smartphonów, tabletów i tele-
fonów. Pomimo siły charakteru, zawsze 
dążył do postawionych sobie celów.

Na podstawie wyjątkowej, ekskluzyw-
nej bibliografii Jobsa, jak nazywa ją sam 
autor, powstał film w reżyserii Dannego 
Boyla, który otrzymał Złoty Glob za naj-
lepszy scenariusz. Nie trzeba być wiel-
bicielem produktów firmy Apple, żeby 
przeczytać tą ponad 700-stronnicową 
książkę. Biografię polecam każdemu, 
bez względu na formę tradycyjną, ebo-
ok czy audiobook, po prostu trzeba ją 
przeczytać i poznać, jaką rolę może ode-
grać w życiu siła charakteru i cechy oso-
bowościowe.

„włąCz Się do gRy. kobiETy, PRaCa 
i Chęć PRzywódzTwa”

Początkowo niechętnie sięgałam do tej książki, traktując ją jako kolejny 
poradnik teoretyków, a nie osób z doświadczeniem, które odniosły realny 
sukces. Zachęciły mnie jednak pozytywne recenzje, jak i sama autorka – jedna 
z najbardziej znanych kobiet biznesu, zasiadająca w zarządach Facebook 
i Google, zarządzająca w amerykańskich instytucjach państwowych. 

Książka „Włącz się do gry...” napisana jest z lekkością i humorem. Zawiera wiele cennych rad nie tyl-
ko na temat zarządzania, ale i umiejętności budowania relacji, autorytetu i roli kobiet w firmie. Autor-
ka, opierając się na skrupulatnie zebranych danych naukowych, a także własnych doświadczeniach, 
rozprawia się z mitami i stereotypami dotyczącymi kobiet na rynku pracy, by pomóc im podjąć mą-
dre decyzje dotyczące ich życia, kariery i rodziny. W ciekawy i daleki od pouczania sposób. Sandberg 
motywuje do stawiania sobie ambitnych celów i do pokonywania własnych słabości. Pokazuje, jak 
pogodzić role aktywnej zawodowo kobiety, pragnącej odnieść sukces w biznesie z rolą matki i żony. 
Polecam książkę każdemu, nie tylko kobietom.

Tekst: Monika Czarnik
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Jak pokazują statystyki, połowa Polaków wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem, planuje 
zmienić coś w swoim życiu. Zazwyczaj chcemy schudnąć, rzucić palenie lub zacząć oszczędzać. 
Ty z pewnością też obiecałeś przed samym sobą, że coś zmienisz… I jak Ci idzie? Dzielnie się 
trzymasz, czy może Twoje postanowienie już dawno poszło w niepamięć?

ilE zoSTało 
z tWoICh 
PoSTanowiEń 
noWoroCznyCh?

CZY TRZYmASZ SIę pLANu?

Koniec roku to czas, kiedy zaczynamy 
podsumowywać i analizować minio-
ny rok oraz tworzyć nasze plany na rok 
następny. Niestety według badań Uni-
versity of Scranton, tylko 8% osób wy-
trwa w postanowieniach noworocz-
nych. 25% postanawiających zrezygnu-
je już po pierwszym tygodniu, 29% – po 
dwóch, 36% odpuści po miesiącu, a 50% 
– w ciągu pierwszego pół roku. 

ZWIęKSZ SWOJE SZANSE

Dojście do zamierzonego celu to proces, 
który składa się z czterech etapów: roz-
poczęcia, ukierunkowania, podtrzymania 
i zakończenia działania. Aby nasze posta-
nowienie zakończyło się sukcesem, mu-
simy skrupulatnie przejść przez wszyst-
kie etapy oraz zachować szczególną 
ostrożność w fazie podtrzymania. Jest to 
czas, kiedy najczęściej dopada nas zwąt-
pienie i czujemy, że jesteśmy bliscy pod-
dania się. Poniżej znajdziesz 8 technik, 
dzięki którym będziesz już tylko o krok 
od sukcesu.

1. POWIEDZ PUBLICZNIE O SWOICH 
PLANACH 

Poprzez zobowiązanie wypowiedziane 
na głos, w obecności innych osób, bę-
dziesz bardziej zmotywowany, nie chcąc 
wyjść na niesłowną osobę.

2. WyZNACZ CEL, REALNy CEL

Jeśli wyznaczony przez nas cel nie bę-
dzie realny, możemy spodziewać się, że 
będziemy w tych 25% osób, które zrezy-
gnują już po pierwszym tygodniu. Dla-
czego? Ponieważ cel był zbyt wygórowa-
ny, abstrakcyjny i wręcz niemożliwy do 
osiągnięcia. Krótko mówiąc: Mierz siły 
na zamiary!

3. ODPOWIEDNIO SFORMUłUJ CEL

Cel musi być tak sformułowany, aby nasz 
mózg mógł odbierać krótkie, proste i kla-
rowne komunikaty. Tylko wtedy będzie 
w stanie je realizować. Nie powtarzaj so-
bie: „Nie chcę już być otyły”. Zamiast tego 
postaw przed sobą jasno sformułowa-
nie zadanie: „Chcę schudnąć 3 kg w ciągu 
1 miesiąca”. Zamiast powiedzieć: „Prze-
stanę być palaczem”, powiedz: „Będę palił 
3 papierosy mniej w ciągu 1 dnia”.

39omega & more38 omega & morefelIeton felIeton

Powiedz bliskim osobom 
i tym, z którymi na co dzień 
przebywasz o swoich planach.
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4. ZAPISZ POSTANOWIENIE 
NA KARTCE

Badania autorstwa Gail Matthews na 
Dominican University udowodniły, że 
zapisanie swojego postanowienia na 
kartce, znacznie zwiększa szansę na 
jego zrealizowanie. 

5. MIERZ SWOJE POSTęPy

Na początku musisz określić czas, co 
jaki będziesz sprawdzać postęp i wy-
znaczyć, do kiedy zamierzasz osią-
gnąć ten cel. Warto też zaplanować, 
jaką metodą będziesz badał swój po-
stęp (np. „Wchodzę na wagę”, „Mierzę 
się w pasie”, „Sprawdzam stan konta 
w banku”).

6. ZRóB PLAN DZIAłANIA

Usiądź z kartką papieru i odpowiedz 
sobie na następujące pytania:

 Co konkretnie chcę osiągnąć?
 Do kiedy?
 Jak to osiągnę? Co jest mi 

potrzebne, by to osiągnąć?
 Kiedy konkretnie będę to robił?
 Gdzie konkretnie będę to robił?

 Z czego zrezygnuję, by to 
osiągnąć?

 Na jakie etapy podzielę mój cel?
 Co zrobię, jak osiągnę wymarzony 

cel?

7. STAWIAJ MAłE KROKI

Musimy pamiętać, że osiągnięcie wy-
marzonego celu nie przyjdzie od 
razu, z dnia na dzień. W ciągu jedne-
go dnia nie schudniemy przecież 10 
kg, a na naszym koncie nagle nie po-
jawi się 1000 zł. Dojście do zamierzo-
nego celu to proces, zwykle wymaga-
jący czasu. Warto więc podzielić drogę 
do osiągnięcia sukcesu na kolejne eta-
py, stopniowo je realizować, a po każ-
dym z nich nagradzać się, by utrzymać 
na odpowiednim poziomie swoją mo-
tywację.

8. WALCZ Z WyMóWKAMI

Na każdym etapie naszego działania 
napotkamy na przeszkody, w postaci 
wymówek. Będziemy wymyślać coraz 
to nowsze historie, byle by tylko cze-
goś nie zrobić. Zazwyczaj obiecujemy 
sobie, że zrobimy to później, a jak to się 
kończy, chyba każdy z nas wie. Najlep-
szym sposobem na wymówki jest wy-
pisanie ich wszystkich na kartce. Dzięki 
takiej liście będziemy ich bardziej świa-
domi, a gdy będziemy chcieli wykorzy-
stać jedną z nich, są większe szanse, że 
zapali nam się czerwona lampka.

A jeśli dodatkowo będziemy 
zakreślać na kartce rzeczy, 
które już udało nam się 
zrealizować, będziemy mieli 
świadomość swoich postępów 
i czasu, jaki pozostał do końca 
jego realizacji. To, że zdecydowaliśmy 

się na zmianę i realizację 
wymarzonego celu, to już 
duży krok w przód. Wielu 
z nas nie podejmuje się zmian, 
ponieważ obawia się wyjścia 
ze swojej bezpiecznej strefy 
komfortu. Zmiany są jednak 
nieuniknione i prędzej czy 
później i tak nadejdą. Nie bój 
się ich i bądź w tych 8% osób, 
którym udaje się wytrwać 
w postanowieniach.
Powodzenia!

Tekst: Anna Matusz-Gap
Źródło: mateuszgrzesiak.pl, 
sukcespisanyszminka.pl
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Wielu psychologów próbowało ska-
talogować techniki radzenia sobie ze 
stresem. Wśród nich wymieniali np. 
konfrontację z problemem, poszuki-
wanie wsparcia społecznego, uciecz-
kę od trudności, samokontrolę itp. Je-
śli nasz organizm tylko przez chwilę bę-
dzie w stresującej sytuacji, nic poważ-
nego nam nie grozi. Gorzej, gdy pozo-
stajemy w ciągłym stresie, dlatego tak 
ważne jest, aby znaleźć swoje skutecz-
ne sposoby na redukowanie tego nie-
potrzebnego napięcia.

Szaleńcze tempo życia, ciągła pre-
sja czasu i bycia najlepszym, spiętrze-
nie obowiązków zawodowych i domo-
wych – a potem znużenie, senność, 
brak energii, trudności z zasypianiem, 
huśtawki nastrojów, częste bóle głowy, 
kłopoty z koncentracją, bóle brzucha, 
pleców i karku. Nie bez powodu stres 
został uznany za chorobę XXI wieku. 
Jest to silna „trucizna” dla organizmu, 
pozbawiająca radości życia.

Radzenie sobie ze stresem (ang. coping) 
jest zbiorem czynności ukierunkowa-
nych na walkę z tym zagrożeniem. Tzw. 
„Radzenie sobie” ma trzy odniesienia 
znaczeniowe. Możemy rozumieć je jako:

1. proces – złożona i dynamiczna ca-
łość aktywności podejmowanej w sy-
tuacji stresowej;

2. strategia – inaczej sposób radzenia 
sobie, mniejsza jednostka aktywności, 
która stanowi ogniwo procesu zarad-
czego;

3. styl – indywidualna dyspozycja, na-
wykowa tendencja, determinująca 
określone zachowania w warunkach 
stresowych.

PROCES RADZENIA SOBIE PEłNI 
DWIE GłóWNE FUNKCJE:

 zadaniową (instrumentalną) – upo-
ranie się z problemem, będącym źró-
dłem stresu;

 regulującą emocje – polega na sa-
mouspokojeniu i obniżeniu napięcia.

Zwykle ludzie stosują strategie, które 
pełnią obie funkcje jednocześnie. Do-
brymi osłaniaczami przeciw stresowi, 
które polecamy są:

umiejętność zarządzania czasem – na-
pięty grafik i brak wolnych terminów 
to rzeczywistość niejednego człowie-
ka. Żyje się z minuty na minutę, mając 
mnóstwo spraw do załatwienia. Ciągła 
presja rodzi stres. Techniki skutecznej 
organizacji czasu pozwalają określać 
priorytety, oszczędzać czas i nie mar-
nować go na niepotrzebne zadania;

równowaga życiowa i dystans – klu-
czem do szczęśliwego życia jest umiar 
we wszystkim, co się robi. Człowiek 
musi pracować i mieć czas wolny. Jest 
wysiłek, musi być i odpoczynek. Nikt 
nie jest maszyną. Nie można ignorować 
oznak zmęczenia. Nie ma osób nieza-
stąpionych, np. w pracy. Warto nabrać 
dystansu i przewartościować pewne 
sprawy;

czas dla rodziny i przyjaciół – czasem 
bliscy i relacje z nimi też potrafią stre-
sować, ale w sytuacjach kryzysowych 
są nieocenionym źródłem wsparcia, 
dlatego doceń, że masz z kim porozma-
wiać o swoich bolączkach;

zdrowa dieta – nie wolno zapominać 
o codziennej porcji owoców i warzyw. 
Humor świetnie poprawia też czekola-
da, wybierajmy jednak tę ciemną, a nie 
nadziewaną czy mleczną. Antystreso-
wo działa też: seler naciowy, orzechy 
włoskie, jajka, ziemniaki, pomarańcze, 
fasolka szparagowa, czarne porzecz-
ki. Magnez to pierwiastek wpływający 
na prawidłową pracę układu nerwowe-
go, dlatego warto dostarczać jego od-
powiednią ilość w spożywanych po-
karmach bądź suplementować. Uwa-
ga! Picie alkoholu nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Przed problemami nie wol-
no uciekać, trzeba wyjść im naprzeciw 
i je pokonać;

ćwiczenia relaksacyjne – usiądź pro-
sto, rozluźnij ciało i spokojnie oddy-
chaj. Teraz podnoś delikatnie ramiona 
tak, jakbyś chciał dotknąć nimi uszu. 
Powoli i spokojnie obracaj głowę raz 
w lewą, raz w prawą stronę. To tyl-
ko jedno z ćwiczeń, a jest ich znacznie 
więcej i są naprawdę skuteczne. 

Problem w tym, że stres atakuje nas na wiele sposobów. 
Oczywiście, że nie ma życia bez stresu, to wszyscy wiemy, 
ale przecież są sposoby, aby z nim skutecznie walczyć. Teraz my 
przejmujemy nad nim kontrolę. Wystarczy, że poznamy kilka 
sztuczek i choć metod do walki ze stresem jest bardzo wiele, 
to nie ma jednego uniwersalnego sposobu, który raz na zawsze 
rozprawiłby się z nieprzyjemnym uczuciem napięcia.

sport – wysiłek pomoże rozładować 
złą energię. Wybierzmy taki rodzaj ru-
chu, który sprawia nam przyjemność. 
Dla jednych będzie to joga, inni wolą 
aerobik. Najważniejsze, żeby było nam 
miło, wtedy wytworzą się endorfiny, 
czyli hormony szczęścia. Sport pozwa-
la też zapomnieć o problemie i zająć 
myśli czymś zupełnie innym. Ponad-
to poprawia krążenie, dotlenia orga-
nizm, rozluźnia mięśnie i pozwala na-
brać dystansu do problemów dnia co-
dziennego.

O STRESIE POZWALAJĄ TEż 
ZAPOMNIEĆ DROBNE CZyNNOŚCI, 
JAK CHOCIAżBy:

 planowanie sobie rozrywek, np. 
wypadów do kina,

 skupienie na zmysłach – wszelkie 
czynności codzienne, jak np. picie 
kawy, wykonujmy uważnie i kon-
centrując się na „tu i teraz”,

 robienie różnych rzeczy po nowe-
mu – przełamanie automatycz-
nych reakcji pozwala stworzyć 
nowe możliwości reakcji rucho-
wych i emocjonalnych,

 ciepła kąpiel z dodatkiem ulubio-
nych olejków,

 korzystanie z sauny,
 ziołowa herbata z melisy lub dziu-

rawca,
 książka lub film, do których chętnie 

wracamy,
 spokojna lub ulubiona muzyka,
 sen trwający przynajmniej siedem 

godzin,
 oddanie się pasjom, zainteresowa-

niom, hobby.

znajdź 
sWóJ 
sPosób 
na stres
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Do ćwiczeń relaksacyjnych 
zaliczają się m.in.: techniki 
oddechowe (kontrola 
wdechów i wydechów), 
obniżanie napięcia 
mięśniowego za pomocą 
jogi, tai chi albo treningu 
autogennego Schultza;

Przyczyną stresu może być 
praktycznie wszystko, od 
naprawdę poważnych sytuacji: 
śmierć najbliższej osoby, 
rozwód, więzienie, ślub, 
utrata pracy, ciąża, święta, do 
bardzo prozaicznych rzeczy, 
jak spotkanie z nieznanymi 
osobami, egzamin, codzienny 
hałas czy ciągły brak czasu.

Tekst: Paulina Surowiec
Źródło: J.F. Terelak, Psychologia 
stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, 
Bydgoszcz 2001; Z. Ratajczak, 
Stres – radzenie sobie – koszty 
psychologicze, w: Człowiek w sytuacji 
stresu (red. I. Heszen-Niejodek 
i Z. Ratajczak), Wydawnictwo UŚ, 
Katowice 2000;  
www.portal.abczdrowie.pl
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Wszystkie osoby pra-
cujące powinny robić 
przerwy w trakcie pra-
cy. Jeżeli jakaś osoba 
ma pracę fizyczną, to 
w przerwie powinna od-
począć. Przy pracy sie-
dzącej, niezbędne są 
przerwy ruchowe. Mo-
tywujące dla niektórych 
mogą być wyniki ba-
dań przeprowadzonych 
w Australii, na podsta-
wie których kobiety po 
30 roku życia prowa-
dzące siedzący tryb ży-
cia są bardziej narażone 
na choroby serca i inne 
dolegliwości zdrowotne 
niż palaczki, otyłe czy 
z wysokim ciśnieniem. 
Wiadomo, że z wiekiem, 
szczególnie jeżeli nie je-
steśmy przyzwyczajeni 
do regularnego uprawiania sportu, to 
coraz ciężej się do ruchu zmotywować. 
Musimy pamiętać, że każda przerwa 
w pracy to potencjalna możliwość ru-
chu. Nie ma się czego wstydzić – prze-
cież tak dba się o zdrowie, a ono jest 
najcenniejsze!

i przejść się. Podczas chodzenia kre-
atywność wzrasta nawet o 60%. Nie 
wiem, czy wiecie, ale siedzenie bez 
przerwy przez godzinę prowadzi do 
biochemicznych zmian w organizmie, 
prowadzących do magazynowania 
tkanki tłuszczowej, zamiast metaboli-
zowania jej przez mięśnie. Zjawisko to 
zachodzi bez względu na sprawność 
naszego organizmu. Jeżeli masz moż-
liwość ruszać się w pracy – rób to! Dla 
osób, które nie mają takiej możliwości, 
są inne sposoby:

1. Jeżeli masz kosz na śmieci obok biur-
ka, to przenieś go na drugi koniec po-
koju – chcąc coś wyrzucić, będziesz 
zmuszona/y wstać i przejść się.

2. Jeżeli w zakładzie pracy masz auto-
mat na wodę, to podchodź do niego 
z małą filiżanką – zmusi cię to do częst-
szych wizyt przy automacie.

3. Zamiast komunikować się ze 
współpracownikami mailowo, przejdź 
się do ich działu i porozmawiaj z nimi 
osobiście.

4. Warto abyś przynajmniej raz w tygo-
dniu zadbał/a o czystość swojego biur-
ka – czyli takie sprzątanie swojego za-
plecza pracy.

Jest też kilka sposobów ćwiczenia za 
biurkiem (część ćwiczeń opisano w po-
przednim numerze):

1. Siedząc z ugiętymi nogami wznoś 
stopy na palcach i później przenoś na 
pięty, najlepiej bez butów – powtórz to 

15 razy, 3 razy dziennie, 
w trakcie pracy.

2. Rozciągnij klatkę pier-
siową, przykładowo ła-
piąc się z boku na wy-
prostowanych ramio-
nach krzesła; odchyl de-
likatnie głowę w tył, 
a klatkę piersiową wypnij 
do przodu – pamiętaj 
o oddychaniu. Powtórz 
to 3 razy w jednej serii, 
a w trakcie pracy posta-
raj się to wykonać 3 razy 
w ciągu dnia.

3. Jeżeli masz możli-
wość, zrób kilka przysia-
dów, tj. stań prosto (nie 
w szpilkach), następnie 
ugnij nogi w kolanach, 
przesuwając biodra do 
tyłu. Pilnuj, by kolana nie 

przekraczały palców stóp. Powtórz to 
ćwiczenie przynajmniej 10 razy.

4. Wykroki – z pozycji wyprostowanej 
(nie w szpilkach) zrób krok w przód ugi-
nając przednią i tylną nogę, schodząc 
w dół. Pilnuj, by kolano przedniej nogi 
nie przekraczało linii palców stopy. 
Odepchnij się od przedniej nogi i wróć 
do pozycji wyjściowej. Powtórz to ćwi-
czenie 10 razy na każdą nogę.

Chcąc zachować zdrowie, lepszą 
sprawność, energię życiową, musisz 
się ruszać. Idealnie byłoby, jakbyś by-
ł/a w stanie poświęcić czas na ćwicze-
nia 3 razy w tygodniu, po pracy, przez 
około godzinę. Lecz wszystkich i tak 
bardzo namawiam do zmian nawyków 
w pracy siedzącej. 

rób PrzerWy ruChoWe 
W CzasIe PraCy

Niektóre osoby po wyjściu 
z biura czują się często tak 

obolałe, jakby stoczyły jakąś 
walkę. Nie mogą poruszyć 

szyją z powodu spiętych 
mięśni, odczuwają ból 

w okolicy odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa, łapią je skurcze 

łydek, a poziom stresu 
niejednokrotnie jest ogromny 

i spada dopiero podczas 
powrotu do domu. Wtedy 

marzą tylko o tym, żeby 
położyć się na kanapie.  
Co można z tym zrobić?  
Jakie działania pozwolą 

utrzymać wysoki poziom 
energii zarówno w pracy, 
jak i po niej? Odpowiedź 

to więcej ruchu.

RuCH TO ZdROWIE

pRACA SIEdZąCA mOżE bYć bARdZO męCZąCA I źLE WpŁYWAć 
NA ZdROWIE CZŁOWIEKA. 

To od czego można zacząć? 
Te osoby, które mają taką 
możliwość, mogłyby iść do 
pracy pieszo lub pojechać 
rowerem. Przy tym świetnie 
dotlenia się organizm, a do 
tego jest to forma ruchu.

Jeżeli ktoś korzysta z komunikacji miej-
skiej, to warto wysiąść 1 lub 2 przy-
stanki wcześniej i dojść pieszo do biu-
ra. A jeżeli w zakładzie pracy jest win-
da, to warto z niej zrezygnować. Schody 
są idealne do ćwiczeń! Po kilku razach 
organizm się przyzwyczai i będzie miał 
więcej energii. Warto w trakcie pracy 
nie jeść posiłków przy biurku, a przejść 
się do kuchni pracowniczej.

Byłoby idealnie nie siedzieć cały czas 
przy biurku. Warto powiercić się tro-
chę, tzn. raz na jakiś czas wstać 

Możliwości na aplikowanie 
ruchu w pracy jest ogrom, 
trzeba tylko ruszyć głową 
i zastanowić się, co można 
zrobić  w swojej sytuacji.  
Rób przerwy ruchowe 
w trakcie pracy, a przekonasz 
się, że dzięki temu będziesz 
szczęśliwszy/a.

Tekst: łukasz Pilch



Skąd bierze się strach przed próbowa-
niem nowości kulinarnych? Przypusz-
czam, że powodów jest kilka. Do naj-
bardziej popularnych należy m.in. to, iż 
część osób woli po prostu zjeść to co 
zna, wiedząc, że się nasycą i że będzie 
im to smakowało. Boją się ekspery-
mentować z czymś nowym, gdyż nigdy 
nie wiadomo, czy to danej osobie po-
smakuje. Kolejną grupą są osoby, które 
chciałyby spróbować czegoś nowego, 
ale boją się, że to przekroczy ich możli-
wości finansowe.

Większość osób kocha jeść, 
jednak duży procent z nich, na co 

dzień spożywa te same potrawy 
– je monotonnie. Nawet idąc do 
restauracji starają się zamawiać 

produkty które znają, zamiast 
spróbować czegoś, czego na co 
dzień nie jedzą w domu. Jak to 

zmienić? Postaram się na to  
pytanie opowiedzieć.

zdobywa doświadczenia, ten ma nud-
ne życie kulinarne. To jak z podróżo-
waniem: możesz czytać wiele o róż-
nych zakątkach świata, lecz zupełnie 
inną rzeczą jest to zobaczyć w rzeczy-
wistości. 

Co zrobić, żeby nie wyrzucić pieniędzy 
w kosz? Najlepiej zacząć eksperymen-
ty od tańszych produktów, np. na obiad 
przyrządzić filet z kurczaka, ale bez pa-
nierki. Wyobraźcie sobie, że jeden filet 
z kurczaka można przyrządzić na set-
ki sposobów. Jak to zrobić? Wystar-
czy sięgać po różne przyprawy i zio-
ła, jak również tworzyć do niego róż-
ne sosy. Do ciekawych przypraw i ziół 
należą: galangal, szafran, garam masa-
la, kardamon, czarnuszka, anyż, czą-
ber, estragon, lubczyk i inne. A przepi-
sów m.in. w Internecie pełno – wystar-
czy poszukać. 

Aby poznać nowe smaki, można też 
przełamać się i zacząć kupować owo-
ce i warzywa, których wcześniej się nie 
spożywało. Warto kupić i spróbować, 
by wiedzieć jak smakują, a dopiero póź-
niej komponować je w jakieś potrawy. 
Do owoców rzadko jadanych w Pol-
sce należą: awokado – świetny skład-
nik na różnego rodzaju pasty wytraw-
ne, sałatki i inne; smoczy owoc, granat, 
mango, karambola, liczi i wiele innych. 
Z racji, że są to owoce egzotyczne, naj-
tańsze nie są, ale jak można porów-
nywać cenę ze zdrowiem? Są one bo-

wiem źródłem wielu witamin i minera-
łów a walory smakowe niejednokrotnie 
przyjemne. Choć z doświadczenia mu-
szę napisać, że awokado samo w sobie 
jest mdłe i lepiej od razu z niego przy-
rządzić wytrawną pastę. Jeżeli chodzi 
o warzywa to rzadko spożywa się fen-
kuł, topinambur, rukiew wodną, cie-
cierzycę, brukiew i inne. Podobnie jak 
owoce, mają same dobre właściwości, 
jednak radziłabym je spróbować same 
(dosłownie odrobinkę) i zastanowić się, 
co można później z nich przyrządzić.

Dla tych, dla których wydanie większej 
ilości pieniędzy nie jest problemem, 
polecam próbowanie różnego rodza-
ju ryb i mięs, jak owoce morza, jagnię-
cina, baranina, dziczyzna, przepiórki, 
kangury itd. 
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Jak jeszcze mogę zachęcić cię do pró-
bowania nowych smaków? Często 
mówi się o życiu, że kto nie ryzykuje, 
ten nie żyje. Ze smakami aż tak dra-
stycznie nie jest, lecz prawda jest taka, 
że jeżeli ciągle jesz monotonnie, to 
twoje żywieniowe życie jest NUDNE! otWóRz Się 

na noWe smaKI

ZmIEń STARE NAWYKI

Jeżeli masz problem 
z pomysłami na dania, jest 
mnóstwo książek kulinarnych 
i przepisów w Internecie 
– na początek warto z nich 
skorzystać, a dla bardziej 
wprawionym, polecam 
eksperymentowanie samemu. 
To super przygoda, która na 
pewno przyniesie nam wiele 
doświadczeń smakowych. 

To jak np. z jazdą na nartach: kto nigdy 
nie jeździł, nie żałuje i nie ma ocho-
ty specjalnie próbować, lecz kto spró-
buje, to zrobi wszystko, by jak najczę-
ściej tą przygodę kontynuować. Praw-
da jest taka, że jak nie spróbujesz no-
wości, to nie przekonasz się, co tak na-
prawdę tracisz, dlatego otwórz się na 
nowe smaki!

A poza tym, przy mało 
urozmaiconej diecie nie 
dostarczysz wszelkich 
niezbędnych organizmowi 
wartości odżywczych, dlatego 
powoli spróbuj się przełamać, 
a przekonasz się, że warto. 

Wydaje mi się, że wszyscy 
powinni zacząć od własnej 
kuchni. Osoby, które lubią się 
najeść do syta, na początek 
powinny zjeść coś co znają 
a później degustować nowości.

Nie ma nigdy tak, że wszystko smakuje, 
lub że wszystko co gotujemy w kuchni 
nam się uda. Ale kto nie próbuje i nie 

Tekst: Anna Pietrasz
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1. Kierownik do pracownika:
– Panie Kowalski, ja już nie mam do 
pana siły! Wszystko pan robi wolno: 
wolno pracuje, wolno mówi... Czy jest 
jakaś rzecz, którą robi pan szybko?
– Tak... szybko się męczę.

2. Pewien dyrygent w rozmowie stale 
mówił o sobie, o swoich koncertach 
i sukcesach. W pewnej chwili się 
zorientował i mówi:
– Ale przepraszam, ja tak ciągle 
o sobie. Porozmawiajmy o panu. Jak 
panu się podobał mój ostatni koncert?

3. Szef składu opałowego do nowego 
pracownika:
– Pracujesz ponad miesiąc, a nadal nie 
odróżniasz węgla od koksu!
– Ale już się od szefa nauczyłem, 
że tona ma 900 kg.

4. Dzwonek do drzwi:
– Kto tam ?
– Ja do wodomierza...
– Tu taki nie mieszka.

5. Pani na przyrodzie pyta Jasia:
– Jasiu, jaki jest największy las na 
świecie?
– Las Vegas, proszę pani – odpowiada 
Jasiu.

6. Do Kowalskich przychodzi sąsiad:
– Czy mama jest w domu?
– Nie ma – odpowiada Jaś.
– A tato?
– Nie ma.
– A może jest babcia?
– Babcia też zdążyła się schować.

7. Wraca Jaś z przedszkola. Gęba cała 
podrapana. Aż przykro patrzeć. Matka 
w lament:
– Co się stało, Jasiu?
– Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci 
było mało, a jodełka duża...

8. – Kapitanie, mamy przeciek 
poniżej linii wodnej! 
– Można załatać? 
– Nie! 
– Przygotujcie się do spuszczenia 
szalup ratunkowych!
– Kapitanie! Nie mamy szalup...
– Przygotujcie kamizelki ratunkowe!
– Kapitanie! Mamy tylko jedną...
– Tak? – zdziwiony kapitan zakłada  
na siebie kamizelkę i wyskakuje  
za burtę.
– Kapitanie, kapitanie! To był żart! 
Dzisiaj mamy pierwszego kwietnia!
– Boże! Jaki przeciek, jaka linia wodna 
– myślał zbliżając się do ziemi kapitan 
samolotu.

9. Żona mówi do męża:
– Jak mam się ubrać do teatru?
Na to mąż: 
– Szybko.

10. Halo!? Policja? Jestem głodny! 
Przyślijcie posiłki!

11. Eskimos ciągnie na sankach 
lodówkę. 
Widzi go drugi i pyta: 
– Po co ci ta lodówka, jest minus 20 
stopni!
– Aaa, kupiłem ją, niech się dzieciaki 
trochę ogrzeją.

12. Ojciec przegląda dzienniczek 
szkolny Jasia: 
– Co to, znowu jedynka z historii? 
– Niestety, historia lubi się powtarzać.

13. W zoo: 
– Tato, dlaczego ta gorylica tak krzywo 
na nas patrzy?  
– Uspokój się Jasiu, jesteśmy dopiero 
przy kasie.

14. Co może być gorszego od żyrafy 
chorującej na gardło? 
Stonoga z odmrożonymi nogami.
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stolICzKu 
nakRyj Się
Układając sztućce na stole należy pamiętać, że zawsze układa 
się je od wewnątrz do zewnątrz. Oznacza to, że należy zacząć 
od sztućców do dania głównego. Po prawej stronie nakrycia 
zawsze kładziemy noże i łyżkę do zupy, natomiast po lewej 
widelce. Istotne jest, aby zwrócić uwagę, by odległość pomiędzy 
sztućcami a krawędzią stołu była taka sama. 

PROSTE NAKRyCIE

Proste nakrycie składa się z widelca po lewej stronie od ta-
lerza, noża (skierowanego ostrzem do talerza) i łyżki po pra-
wej oraz widelczyka deserowego powyżej talerza (nasada 
skierowana w lewo) i znajdującej się przed nim łyżeczki de-
serowej (nasada skierowana w prawo). Na prawo przed ta-
lerzem ustawiamy kieliszek do wina, a na prawo od niego 
kieliszek na wodę. Serwetkę (z materiału, przędzy lub pa-
pieru) ustawiamy lub kładziemy pośrodku nakrycia. 

UROCZySTE NAKRyCIE 

Jest ono stosowane podczas uroczystych przyjęć: wesela, ko-
munie, kiedy podawana jest duża liczba dań. Sztućce układa-
my według następujących zasad: nóż do dania głównego, nóż 
do ryb, łyżkę do zupy i nóż do przystawek – kładziemy po pra-
wej stronie. Po lewej stronie kładziemy duży widelec do dania 
głównego, widelec do ryb i widelec do przystawek. Talerzyk na 
pieczywo ustawiamy z lewej strony. Na jego prawej krawędzi 
kładziemy nóż do pieczywa (ostrzem skierowany w lewo). Ko-
lejność ustawienia szkła z prawej strony nad nożami mówi o ko-
lejności, w jakiej będą podawane napoje.

Nawet uczta po królewsku
Straci ze swej wspaniałości,
Gdy przy stole siedzi dzikus,
Co nie uczył się grzeczności.(…)

Dmucha w zupę, gdy gorąca,
I co chwilę łokciem trąca.
Jakby tego było mało,
do ust wpycha łyżkę całą.

Je zachłannie, szybko tak,
Jakby głodził się od lat.
(Ty, gdy nie chcesz być prostakiem,
Jedz powoli i ze smakiem).

Czy dobre maniery odchodzą do lamusa? Z całą pewnością nie, choć 

wydawałoby się, że dzisiejsze czasy nieco zmodyfikowały wytworne 

zasady savoir vivre. Otóż dobre maniery, działanie zgodnie z etykietą 

i umiejętność zachowania się różnych sytuacjach nadal są w cenie. 

Dlatego odświeżamy podstawowe zasady bon ton. 



2 STyLE TRZyMANIA SZTUĆCóW:

AMERyKAŃSKI – nóż w prawej ręce, 
a widelec w lewej, zębami do dołu. Po 
odkrojeniu maksymalnie trzech kawał-
ków mięsa odkładamy nóż na talerz 
i przekładamy widelec do prawej ręki, 
zębami do góry.

KONTyNENTALNy – taki sam począ-
tek i styl krojenia jak w stylu amerykań-
skim, lecz nie przekładamy widelca do 
drugiej ręki. Widelec podnosimy do ust 
zębami do dołu, nóż pozostaje w pra-
wej ręce i może być wykorzystywany 
do nałożenia jedzenia na widelec.

Ułożenie sztućców na talerzu 
przekazuje odpowiednie 
komunikaty kelnerowi. 
Skrzyżuj sztućce na talerzu 
– układając odwrócona literę 
V – jeżeli robisz przerwę 
w jedzeniu, żeby wytrzeć 
usta serwetką czy podnieść 
kieliszek z wodą. Wyobraź 
sobie, że talerz jest tarczą 
zegara i kiedy skończysz jeść, 
ułóż sztućce równolegle na 
godzinie czwartej (trzonki noża 
i widelca) a czubek noża i zęby 
widelca powinny wskazywać 
godzinę dziesiątą. 

 Nie odkładaj brudnych sztućców na obrus

 Nie zgrzytaj nożem o talerz

 Podnoś sztućce do ust, a nie schylaj głowy do talerza

 Trzymaj nóż w prawej ręce, a widelec w lewej
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Tekst: Natalia Białek
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Uścisk dłoni zależy od kultury, w jakiej 
się znajdujemy. Jeżeli mowa o kulturze 
zachodnioeuropejskiej to uścisk jest 
serdeczny, zdecydowany i krótki. Powi-
nien przekazywać komunikat – „cieszę 
się, że Cię spotkałem/am”. Dłoń po-
winna być prawidłowo podana – kciuk 
odchylony a palce wyprostowane. Jed-
nak w zależności od tego, w jakiej kul-
turze funkcjonujemy, tak odległość 
między rozmówcami może być zupeł-
nie różna (patrz ramka) i warto o tym 
pamiętać, aby nie czuć się nieswojo.

Jednak problem pojawia się wtedy, kie-
dy spotykamy np. prezesa firmy na ko-
rytarzu czy w teatrze i w głowie każ-

dego pracownika pojawia się pyta-
nie – jak się przywitać, żeby nie wyjść 
na niekulturalnego, a może udać, że go 
nie zauważyłem/am? I stąd według ba-
dań ponad 70% ludzi nie czuje się pew-
nie jeśli chodzi o uścisk dłoni. A więc 
po kolei:

Precedencja przy powitaniu, czyli kto 
pierwszy ten lepszy – taka zasada pa-
nuje w sytuacjach służbowych. Pod-
czas kampanii prezydenckiej w Sta-
nach Zjednoczonych można było zaob-
serwować, że politycy idą już kilka kro-
ków z wyciągniętą do siebie dłonią. Tu-
taj płeć nie ma znaczenia i nie czeka 
się aż kobieta poda swoją dłoń. Stąd, 

gdy mężczyzna wchodzi na spotkanie 
biznesowe i wita się z kolegami przez 
uścisk dłoni, a kobiety wita tylko sło-
wami „cześć” czy „dzień dobry” to po-
pełnia faux pas. 

„Uścisk dłoni to jedyny kontakt 
fizyczny, na jaki możemy pozwolić 
sobie w biznesie”

Dorothea Johnson

Sytuacje wymagające uścisku 
dłoni:

 przy powitaniach, pożegnaniach,
 przy składaniu gratulacji, 
życzeń i kondolencji,
 zawsze, gdy ktoś nam podaje 
dłoń, nawet jeżeli zrobił to przez 
pomyłkę. 

Sytuacje, w których nie 
inicjujemy uścisku dłoni:

 kiedy osoba, z którą się witasz, 
ma zajętą prawą rękę,
 kiedy osoba, z którą się 
witasz, ma znacznie wyższą rangę 
(dotyczy kultur hierarchicznych),
 kiedy przychodzimy spóźnieni 
na przyjęcie zasiadane i wszyscy 
już siedzą przy stole. Ewentualnie 
można wówczas przywitać się 
z osobami siedzącymi obok,
 kiedy mamy problemy 
zdrowotne, które mogą wywołać 
niemiłe wrażenie.

Skoro uścisk dłoni to jedyny kontakt fizyczny, na jaki możemy 
sobie pozwolić w sytuacji służbowej, to warto go dopracować do 
perfekcji. Historycznie rzecz ujmując – wyciągnięta pusta dłoń 
oznaczała, że witający się nie ma broni i ma pokojowe intencje. 
Obecnie ludzie witają się w bardzo różny sposób i może on nam 
wiele powiedzieć o charakterze danej osoby.

sztuKa 
wiTania Się

Inaczej wygląda sytuacja w sferze to-
warzyskiej, po pracy. To kobieta za-
wsze podaje swoją dłoń mężczyźnie, 
bez względu na pozycję zawodową. 
W przypadku tej samej płci to osoba 
starsza wiekiem inicjuje uścisk dłoni. 

A co ze słynnym całowaniem w rękę? 
W sytuacjach służbowych w ogóle nie 
powinno być praktykowane, gdyż ety-
kieta tak samo obowiązuje kobiety, jak 
i mężczyzn. Idąc tym tokiem rozumowa-
nia dalej, takim samym faux pas będzie 
pocałowanie dłoni kobiety, jak i męż-
czyzny. Całowanie w policzki w sytu-
acjach biznesowych również nie jest 
wskazane. Natomiast w etykiecie towa-
rzyskiej obie formy są przyjęte, jednak 
całowanie w rękę powoli zanika i coraz 
częściej może wywołać zdumienie lub 
śmieszność, jeżeli za tym nie idzie galan-
teria. Tak, tak galanteria… i nie mam tu-
taj na myśli galanterii skórzanej, ale zna-
czenia tego słowa w obszarze stosun-
ków międzyludzkich – niesztampowa, 
lecz wyszukana uprzejmość, szczegól-
nie wobec kobiet. I to z pewnością spra-
wi przyjemność każdej kobiecie! 
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W sytuacji, gdy prezes 
wchodzi do biura to zgodnie 
z zasadami kultury w biznesie 
powinien podejść do 
pracownika i uścisnąć dłoń na 
jego powitanie.

Jednak w naszej kulturze hierarchicz-
nej, prezes najpewniej tego nie uczyni, 
gdy pracownik znajduje się na znacz-
nie niższym stanowisku. Różnica rang 
może powodować różnicowanie za-
chowań. W kulturach egalitarnych 
(Skandynawia, Kanada, Stany Zjed-
noczone) powitanie zawsze wygląda 
tak samo, bez względu na to, jakie kto  

zajmuje stanowisko. A co w sytuacji 
odwrotnej, gdy pracownik wejdzie do 
biura i będzie chciał uścisnąć dłoń pre-
zesa? Według pisanych zasad powinien 
to zrobić, ale zgodnie z kulturą hierar-
chiczną, w której został wychowany. 
Wasz pracownik będzie czuł opór, 
a prezes może mieć niemiłe odczucia 
spoufalania się przez pracownika, gdy 
ten wyciągnie dłoń. 

omega & more

Tekst: Natalia Białek
Artykuł przygotowany w oparciu 
o dane z: The Protocol School of 
Washington oraz I. Kamińska-
Radomska Kultura biznesu. Normy 
i formy PWN, Warszawa 2012 
– polecam do dalszej lektury.

ZWyCZAJOWA BLISKOŚĆ PRZESTRZENNA POSZCZEGóLNyCH KRAJóW



RIO DE JANEIRO 

Rio to bez wątpienia karnawałowa 
stolica Brazylii. Dostarcza rozrywki lu-
dziom całego świata, prezentując co-
rocznie w lutym, kulturę brazylijską. 
To czas, w którym zamykane są zakła-
dy pracy, urzędy i szkoły. Hotele pę-
kają w szwach, przepełnione turysta-
mi. Co wyróżnia karnawał w Rio i spra-
wia, że jest on tak popularny? Z pew-

bione cekinami oraz błyszczącymi ele-
mentami z kolorowymi pióropuszami 
na głowach.

WENECJA

Wenecki karnawał to widowiskowa za-
bawa, której najważniejszym atrybu-
tem jest maska. 

Rio de Janeiro, Wenecja, Oruro w Boliwii i Nicea to tylko wybrane, 
najsłynniejsze karnawałowe miasta świata. Gorące rytmy samby 
i barwne korowody przyciągają miliony ludzi na całym świecie. 
Popularne bale maskowe, widowiskowe stroje z błyszczącymi 
cekinami i piórami, to powszechne obyczaje karnawałowe. Istnieje 
jednak wiele obrzędów i tradycji znanych nielicznym. Wynika to 
z genezy karnawału, której można doszukiwać się w starorzymskim 
świętowaniu ku czci Bogów płodów i Wina, jak też greckich 
Dionizjach. Geneza nawiązuje również do tradycji chrześcijańskiej, 
z której wynika, że jest to okres związany z przybyciem Trzech 
Mędrców głoszących dobrą nowinę o narodzeniu Jezusa. Ile narodów, 
tyle obrzędów. Jak więc wygląda karnawał w różnych krajach, na 
różnych kontynentach i jakie są tradycje i zwyczaje z nim związane? 

Ile naroDóW
KARNAWAŁ pEŁNą pARą

nością ma na to wpływ najsłynniejsza 
parada samby. Jest to coroczny po-
kaz, w którym kilkadziesiąt szkół sam-
by prezentuje swoje umiejętności ta-
neczne na słynnej maskaradzie. Każ-
da szkoła wybiera motyw przewodni, 
który utożsamia z wybranym okresem 
historii Brazylii lub elementami przy-
rody. Charakterystyczną rolę odgry-
wają wyjątkowe kostiumy, które przy-
pominają stroje kąpielowe, przyozdo-

W pracowniach rzemieślniczych 
od wieków wytwarzano 
maski z różnych materiałów. 
Był to element stroju, 
noszony codziennie, w celu 
ukrycia własnej tożsamości. 
Stało się to tak popularne, 
że już w 1600 roku 
wprowadzono zakaz ich 
noszenia, z wyłączeniem 
okresu karnawałowego i miejsc 
świętych.
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TylE PoMySłów na ŚwięTowaniE

Piękna świata nie zamkniesz w kliszy, nie schowasz 
w pociągnięciach pędzla, nie ukryjesz w cyfrowym świecie.  

Trzeba je podziwiać w naturze, chłonąć wszystkimi zmysłami,  
dotykać, czuć, smakować… Zachęcamy do tego, podpowiadamy, 
co warto zobaczyć, gdzie pojechać tu – blisko i tam – daleko…



Do najpopularniejszych masek zalicza-
no Bauty, czyli białe z czarnym woalem, 
charakterystyczne dla kobiet zamęż-
nych. Gnagi przypominały kocie kon-
tury, składające się z elementów dam-
sko-męskich. Mattacino przedstawiały 
twarz błazna, zawsze wesołego i roze-
śmianego. Z kolei kobiety, które chcia-
ły uwodzić mężczyzn, zakładały Mo-
retty, skromne i jednokolorowe maski 
z aksamitnym woalem. Dlaczego ludzie 
zakładali maski na bal? Chodziło o za-
cieranie różnic wynikających z różnych 
statusów społecznych. 

ORURO

Boliwia, to jedno z większych państw 
Ameryki Południowej. Miasteczkiem 
karnawałowym jest tam malownicze 
i górskie Oruro. Karnawał jest mniej 
szalony i kolorowy niż w Rio de Janeiro 
czy Wenecji. Odbywa się na cześć Mat-
ki Boskiej z Socavón, czyli opiekunki gór-
ników i Pachamamie, czyli Matce Ziemi. 
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den sposób nie chronią przed wodą. 
W bogate stroje wyposażone w maski 
ubrani są tancerze, wykonujący diabla 
de, czyli taniec diabłów. Cieszy się on 
dużym zainteresowaniem wśród ob-
serwujących. 

NICEA

Karnawał w Nicei, to huczna zabawa, 
która już od ponad 140 lat należy do 
największych na całym świecie. Uro-
czystość rozpoczyna się w momencie 
wjazdu wielkiej kukły króla karnawa-
łu na plac Massana. Kukła jest ubrana 
zgodnie z przyjętym motywem prze-
wodnim. W 2016 roku był to Król Me-
diów, a w bieżącym roku będzie to 
Król Energii. Wieczorna Parada Świa-
tła w Nicei jest jednym z najpopular-
niejszych zwyczajów. Polega na spe-
cjalnym pochodzie kukieł i artystów, 
w otoczeniu specjalnego spektaku-
larnego oświetlenia. Bitwa Kwiatowa, 
to z kolei rytualny przejazd pojazdów 
udekorowanych świeżymi kwiatami. 

NIEMCy, BELGIA  
I WySPy KANARyJSKIE

Stosunkowo inne zwyczaje i tradycje 
obowiązują na karnawale niemieckim, 
w Westfalii. Najważniejszą rolę odgry-
wają tam miejscowe kobiety, które za 
pomocą nożyc, punktualnie o 11:11 
w tłusty czwartek, ucinają krawaty swo-
im mężczyznom. W Belgii, w miastecz-

ku Binche, szczególnym atrybutem kar-
nawału są stroje mężczyzn. Składają się 
ze słomianych kostiumów i zielonych 
okularów z dzwoneczkami, i piórami 
strusimi do ozdoby wokół talii. 

Szczególnym zwyczajem w czasie 
niekończących się procesji jest 
używanie przez uczestników 
wody i pianki w spreju.

Wszyscy wzajemnie się oblewają, za-
czynając od wiader, a kończąc na pla-
stikowych karabinach. Popularne są 
fioletowe pelerynki, które jednak w ża-

Na uwagę zasługuje również 
karnawał na Wyspach 
Kanaryjskich. W Santa Cruz 
popularny jest zwyczaj tekturowej 
sardynki, którą pali się i wysadza 
w powietrzu jak marzannę.

Jaskrawe kolory, barwne stroje, cha-
rakterystyczne korowody i ciekawe 
zwyczaje, to tylko wybrane elementy 
słynnych karnawałów obchodzonych 
hucznie na całym świecie. Jak się ba-
wią ludzie? Jak mówi tradycja, w tym 
czasie dobrze bawią się wszyscy, bez 
względu na wiek, płeć, pochodzenie 
czy status majątkowy.

Tekst: Monika Czarnik
Źródło: weekend.pb.pl, podroze.
gazeta.pl, wiadomosci24.pl

Ludzie, będąc anonimowi czuli się 
równi i nie mogli się nawzajem 
oceniać. Zwracali się do siebie 
Buongiorno, signora maschera, 
czyli witaj pani masko. 



ARłAMóW

W Arłamowie działają dwa wyciągi or-
czykowe (podwójne) o długości 400 
oraz 500 metrów i łącznej przepusto-
wości 2400 os./godz. Można jeździć 
po trzech trasach narciarskich o dłu-
gości: 400, 500 i 700 metrów, poniżej 
słynnego hotelu, który stoi na szczycie 
wzgórza (590 m). Każda z nich ma inny 
poziom trudności (bardzo łatwa, łatwa 
i trudna). Wszystkie stoki są oświetla-

ne, naśnieżane i ratrakowane. Okolica 
słynie także ze wspaniałych terenów 
dla narciarstwa biegowego. 

BySTRE

Stok położony jest na wysokiej i stromej 
górze Dzidowa (713 m n.p.m.), na którą 
wyciąga orczyk o przepustowości 500 
os./godz. Na około 920 metrach trasy 
zjazdowej, jest tam 200 m przewyższe-
nia. Do dyspozycji są dwie trasy zjazdo-

we o zróżnicowanym poziomie trudno-
ści. Jedna – wyczynowa, która posiada 
homologację FIS i odbywają się na niej 
zawody narciarskie (np. Puchar Polski 
w narciarstwie alpejskim). 

USTRZyKI DOLNE

W Ustrzykach Dolnych działają dwie 
stacje narciarskie, Gromadzyń i La-
worta. 

Stacja Narciarska „Gromadzyń” posia-
da dwa 2-osobowe wyciągi orczykowe 
o długości 700 m, wyciąg talerzykowy 
o długości 300 m i wyciąg mały o dłu-
gości 200 m. Do zjazdu mamy do wy-
boru trzy trasy: I – 750 m (posiada ho-
mologację FIS na slalom), II – 800 m i III 
– 900 m. Oprócz tego możemy wybrać 
krótkie wyciągi i trasy do nauki jazdy. 
Różnica wzniesień wynosi 164 m. Tra-
sy są oświetlone, sztucznie naśnieżone 
i ratrakowane.

Stacja Narciarska „Laworta”, to naj-
większy i jedyny w Bieszczadach wy-

ciąg krzesełkowy. Główna trasa stoku 
„Laworta”, o długości 1250 m, posiada 
homologację FIS na slalom i slalom gi-
gant. Stacja posiada trzy wyciągi: krze-
sełkowy o długości 1300 m – zdolność 
przewozowa: 1200 os./h, orczykowy 
o długości 1250 m – zdolność przewo-
zowa: 1100 os./h i orczykowy o długo-
ści 300 m (dla początkujących) – zdol-
ność przewozowa: 350 os./h. Jest też 
trasa i wyciąg dla początkujących. Róż-
nica wzniesień wynosi 256 m. Są to nar-
tostrady o największej różnicy pozio-
mów na Podkarpaciu. Stoki są oświetlo-
ne, sztucznie naśnieżone i ratrakowane. 

CHyROWA

Stacja Narciarska Chyrowa-Ski położo-
na jest w malowniczej Chyrowej, koło 
Dukli, do której prowadzi dogodny do-

jazd. Stok ma 130 m szerokości, jest 
naśnieżany, oświetlony i ratrakowany, 
i należy do najszerszych stoków nar-
ciarskich w Polsce. Posiada trzy wycią-
gi o długości 100, 400 i 900 metrów, 
a do dyspozycji klienci mają cztery tra-
sy zjazdowe o zróżnicowanej długości 
i trudności. 

PUłAWy GóRNE

Na terenie Ośrodka Sportów Zimo-
wych KiczeraSki znajduje się pięć tras 
o zróżnicowanym stopniu trudno-
ści. 1 – Trasa główna – 1000 m (śred-
nia), 2 – Trasa pod wyciągiem – 900 m 
(trudna), 3 – Trasa okrężna – 1200 m 
(łatwa), 4 – Trasa dla początkujących 
– 150 m (łatwa), 5 – Trasa koło gór-
nej wypożyczalni – 300 m (łatwa). Do-
datkowo Ośrodek KiczeraSki posia-
da jedną trasę biegową/skitourową 
oraz trasy rowerowe – downhill. Róż-
nica wzniesień wynosi 170 m. Ośrodek 
oferuje cztery wyciągi dla narciarzy 
i snowboardzistów: dwuosobowa kolej 
krzesełkowa o długości 900 m, wyciąg 
orczykowy Igor – 420 m, wyciąg orczy-
kowy Adaś – 300 m oraz wyciąg dla 
początkujących BabyLift – 150 m. Tra-
sy zjazdowe są naśnieżane, oświetlone 
i ratrakowane. Najłatwiej dojechać tam 
od strony Rymanowa-Zdroju.

PRZEMyŚL

Stok narciarski w Przemyślu to trzy tra-
sy narciarskie o różnym stopniu trud-
ności i nachylenia. Trasa 1 (głów-
na) o długości 830 m, Trasa 2 – dłu-
gość 820 m, Trasa 3 – długość 1200 m, 
„Ośla łączka” – długość 50 m. Na sto-
ku funkcjonują dwie koleje krzeseł-
kowe: dolna – 2 osobowa, dowożąca 
narciarzy z parkingu dolnego do pod-
nóża stoku, o długości 270 m, różnicy 
poziomów 39 m oraz przepustowości 
1050 os./godz., czynna w sezonie zi-
mowym do transportu pieszych i nar-
ciarzy (narty w dłoni) oraz kolej krze-
sełkowa górna – 3 osobowa, kursują-
ca wzdłuż tras zjazdowych, o długości 
740 m, różnicy poziomów 110 m, prze-
pustowości 1656 os./godz., czynna 
w sezonie zimowym do transportu nar-
ciarzy (narty na nogach). Trasy narciar-
skie są sztucznie oświetlone, naśnieża-
ne oraz ratrakowane.

gDzIe na 
PoDKarPaCIu 
na narty?

Jeśli macie dość zatłoczonych stoków w Zakopanem czy Krynicy, 
a chcielibyście spokojnie poszusować na nartach lub desce, 
nie musicie szukać daleko. W naszym regionie takich atrakcji 
również nie brakuje, a alternatywą mogą być mniej popularne 
stacje narciarskie. Gdzie zatem wybrać się na stok?

bIAŁE SZALEńSTWO
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AKTUALNE INFORMACJE:

ARłAMóW
www.arlamow.pl/dla-narciarzy

BySTRE
www.orwbystre.com

USTRZyKI DOLNE
www.ustrzyki-narty.pl

CHyROWA
www.chyrowaski.pl

PUłAWy GóRNE
www.kiczeraski.pl

PRZEMyŚL
www.posir.pl/przemysl-stok

Świetnie też czują się tu 
doświadczeni narciarze 
i snowboardziści. Równolegle 
poprowadzona jest druga trasa 
zjazdowa, dla początkujących, 
o długości 420 m. Aby zapewnić 
dobre warunki przez cały sezon, 
stok jest oświetlony, sztucznie 
naśnieżony i ratrakowany. Tekst: Anna Matusz-Gap

Źródło: ciekawe-miejsca.net
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gruPa omega 
PIlzno Po raz 
DrugI głównyM 
sPonsorem 
WyDarzenIa

MISS PodkarPacIa 2017

Po sukcesie pierwszej edycji Wyborów MISS PODKARPACIA, gdzie finalistki 
podkarpackiej edycji, z wysokimi notami przystąpiły do ogólnopolskiego 
konkursu i wzięły udział w Gali MISS Polski w Krynicy Zdrój, postanowiono 
kontynuować sukces i ogłosić drugą edycję Wyborów Miss Podkarpacia 
2017. Wydarzenie jest oficjalnym konkursem na licencji Miss Polski. 
Uroczysta Gala – Finał Miss Podkarpacia 2017 odbędzie się 2 kwietnia 
2017 roku. Podczas castingów i wyborów tej najpiękniejszej, w jury będzie 
zasiadać Dyrektor Administracyjna OMEGA Pilzno – Katarzyna Godawska.  
OMEGA Pilzno będąc głównym sponsorem konkursu zaprasza do 
kibicowania swoim faworytkom i śledzenia wydarzeń związanych 
z Wyborami MISS Województwa Podkarpackiego.
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