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Nareszcie odeszła zima. 
W powietrzu daje się 
wyczuć pierwsze zapachy 
wiosny, ciepłe podmuchy 
lekkiego wiatru. Słońce 
pieści nasze twarze, a my 
rozkwitamy po zimowych 
miesiącach, jak budząca się 
do życia przyroda. Aż chce 
się wyjść do ogrodu, 
usiąść pod drzewem, 
zamknąć oczy, zatopić się 
w dźwiękach, oddać się 
sensualnym doznaniom, 
odprężyć się, poczytać.

DroDzy CzytelnICy
Oddajemy w Wasze ręce nowy numer magazynu OMEGA & MORE. Nie pozostaje-
my obojętni wobec tego, co wokół nas. Naładowani energią, zachęcamy również Was 
do energicznego wejścia w nową porę roku. Wybiegnijcie w plener, eksperymentujcie 
w kuchni, spędźcie majówkę na Podkarpaciu, pielęgnujcie ogródek.

Lekturę magazynu zacznijcie jednak od świeżej porcji wiadomości firmowych – w sło-
wie i w obrazie. Ciekawe artykuły, wywiady i fotorelacje wypełniają działy dla kierow-
cy, dla spedytora. 

Odkrywamy kolejną jubileuszową kartę 25-letniej historii firmy, sięgamy do korzeni, 
skąd nazwa, skąd logo i dlaczego żółte plandeki.

Prezentujemy nowość – videoblog dla kierowców. 

Nie zabraknie także akcentów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Czy wiecie, jak 
obchodzimy je w naszym kraju? Różnorodnie, w zależności od regionu. 

Co daje nam wiara? Które wyznania są najpopularniejsze? Czym różni się Buddyzm od 
Hinduizmu, gdzie dominuje Chrześcijaństwo, ile odłamów ma Islam i co to jest Konfu-
cjanizm? Na te i inne pytania także dajemy odpowiedź. 

Oczywiście, mamy też coś dla najmłodszych czytelników. Dbamy nie tylko o rozwój 
Waszej wyobraźni, poszerzenie wiedzy, ale także o Wasze bezpieczeństwo.
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HIstorIa JeDnego 
logo

jak zmieniał się znak firmowy omega pilzno

06 HIstorIa logo omega & more

Logo firmy to symbol jej indywidualizmu, element identyfikacji wizualnej, 
wpływający na rozpoznawalność. Dobrze dobrane i opracowane logo 
ma magiczną moc kodowania się w ludzkich umysłach, tworzenia 
sieci skojarzeń z daną marką. Staje się kultowe, ponadczasowe, 
a wraz z nim firma i produkty, które sygnuje. Wiedzieli o tym dobrze 
prezesi Omega Pilzno Adam i Mariusz Godawscy, kiedy 25 lat 
temu rozpoczynali swoją działalność. Zanim logo przybrało obecną 
formę, przeszło pewne transformacje.

1993 r.

1995 r.

1999 r.

Od 2000 r.
do dzisiaj

Logo
jubileuszowe
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Historia logo Omega Pilzno rozpoczy-
na się w 1993 r. Dwaj młodzi mężczyź-
ni Adam i Mariusz Godawscy inicju-
ją wtedy swoją wielką przygodę z biz-
nesem. Mają głowy pełne pomysłów, 
dużo sił do ciężkiej pracy, ogromne po-
kłady determinacji i wiary, że uda im się 
zrealizować marzenia o własnej firmie, 
która kiedyś stanie się jedną z najwięk-
szych i dobrze rozpoznawalnych w Pol-
sce i w Europie firm transportowych. 
Tę wizję będą konsekwentnie realizo-
wać przez kolejne lata. Jednak wtedy 
na początku lat 90. wszystko się dopie-
ro zaczynało…

Jest rok 1992. Młodzi przedsiębior-
cy zakładają firmę. Mają już wtedy na 
koncie dwuletnią działalność jako Bu-
domat w transporcie krajowym. Teraz 
jednak firma rozszerza zakres usług, 
wychodzi poza granice kraju. Potrze-
bują dla niej nowej nazwy. Wybór pada 
na: OMEGA Pilzno.

– To miał być manifest naszego pa-
triotyzmu lokalnego. Pilzno to miasto, 
w którym wychowaliśmy się, z któ-
rego pochodzą nasze rodziny, w któ-
rym rozpoczęliśmy naszą drogę zawo-
dową, w którym mieści się także sie-

dziba główna naszej firmy. Chcieli-
śmy poprzez nazwę promować nasze 
rodzinne miasto – wspominają bracia 
Godawscy.

PierWSZe LOGO

Nazwa to jednak tylko połowa sukce-
su. Firma musi zyskać graficzny sym-
bol identyfikujący ją w branży. Nie-
zbędnym staje się opracowanie logo. 
Burza mózgów w 1993 r. zaowocowa-
ła powstaniem pierwszej wersji logo 
OMEGA Pilzno. Jest proste w swojej 
formie: białe litery na czerwonym tle.  
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Kontrastowe barwy, a zwłaszcza czer-
wień powodują, że logo jest widoczne 
na drodze o każdej porze dnia, o każ-
dej porze roku. 

Jak wspominają prezesi, ciężar pracy 
koncepcyjnej i manualnej spoczywał na 
nich. Grafika komputerowa, szeroki do-
stęp do usług profesjonalnych agencji 
reklamowych, to jeszcze nie te czasy. 

Logo zawisło dumnie na froncie pierw-
szego zakupionego do nowej firmy sa-
mochodu ciężarowego marki VOLVO. 

Był to samochód używany, z plande-
ką naczepy w szarym kolorze, nieozna-
kowaną. 

LOGO NuMer DWA

Podobnie rzecz ma się z kolejnym na-
bytym w 1995 r. samochodem mar-
ki Renault. Na plandece widnieje na-
pis STS. Niestety, wymiana plande-
ki to spory koszt, na który początkują-
cy biznesmeni nie mogą sobie pozwo-
lić. Również dostęp do nowych plan-

dek był ograniczony, a usługę ich szy-
cia świadczono aż w Poznaniu. Logo 
jest więc jedynym znakiem identyfiku-
jącym nową firmę.

Zakup samochodu w 1995 r. zbiegł się 
także z modyfikacją pierwotnego logo. 
Czerwone tło przybiera eliptycznych 
kształtów, zaś na jego obwolucie poja-
wiają się anglojęzyczne napisy.

– To były już zaczątki naszego właści-
wego logo. Cały czas szukaliśmy dla 
niego odpowiedniej formy, mając świa-
domość, że nie wygląda jeszcze tak, jak 
chcieliśmy. Logo w drugiej odsłonie zo-
stało opatrzone pełną, anglojęzyczną 
nazwą naszej firmy. Te napisy odda-
wały w stu procentach profil działalno-
ści firmy w tamtych czasach. Działając 
w transporcie międzynarodowym, mu-
sieliśmy też operować anglicyzmami, 
stąd decyzja o takiej właśnie transfor-
macji logo – opowiadają dalej prezesi 
Adam i Mariusz Godawscy.

kOLejNe MODyFikAcje

W poszukiwaniach właściwego gra-
ficznego symbolu działalności pomo-
gła przedsiębiorcom z Pilzna graficz-
ka, pracująca u jednego z ich ówcze-
snych kontrahentów. To ona dokona-
ła liftingu logo i zaproponowała doda-
nie strzały, czemu z entuzjazmem przy-
klasnęli obydwaj właściciele. To wła-
śnie takie logo pojawia się już na srebr-
nych i żółtych plandekach samocho-
dów w 1999 r.
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Tekst: Agnieszka Frączek-Pelczarska

Był to również czas decyzji dotyczą-
cych wyboru koloru firmowych plan-
dek. Testowano plandeki żółte i srebr-
ne, stąd dwojaka kolorystyka floty 
OMEGA Pilzno, która już wtedy liczy-
ła 22 pojazdy. Obok logo OMEGA Pil-
zno na plandekach pojawiają się tak-
że emblematy Firmy Oponiarskiej Dę-

bica. To rodzaj praktykowanej w tam-
tych czasach kooperacji marketingowej 
między kontrahentami.

WSPółcZeSNe LOGO

Milenijny rok 2000 to już samocho-
dy w pełnej krasie, łącznie 40 sztuk. 

Wygrywa koncepcja żółtej plande-
ki, na której dumnie pręży się czerwo-
na strzała wymodelowanego do obec-
nego kształtu logo, a nad nią nazwa 
OMEGA Pilzno, którą tak chcieli pro-
mować młodzi biznesmeni. Żółta plan-
deka w połączeniu z czerwonym cią-
gnikiem stanowi do dnia dzisiejszego 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
akcentów na drogach Polski i Euro-
py. Prezesi OMEGA Pilzno od począt-
ku działalności kładli nacisk na odpo-
wiedni dobór kolorów floty oraz dba-
łość o czystość plandeki. To była i jest 
ich strategia wyróżniania się pośród in-
nych firm transportowych.

Przez te lata logo zyskało oprócz żół-
tego, także białe tło, zaś w tym roku 
zostało wzbogacone o jubileuszowe 
25 lat. 

Czy zarząd myśli o zmianie logo? Oczy-
wiście, ale to wszystko jeszcze przed 
nami.



Mariusz Dzień w OMeGA Pilzno pracuje już kilka dobrych lat. Od początku wierny 
Działowi europa Północna. część swojego życia zawodowego spędził we Francji i dlatego 
z radością w swoją pierwszą trasę w OMeGA Pilzno pojechał właśnie do tego kraju. 

LubIę Swoją 
PRaCę

mariusz dzień
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jak długo jest Pan kierowcą ciężarów-
ki? Od zawsze chciał Pan pracować 
w tym zawodzie?

Moje życie potoczyło się tak, że przez 
15 lat pracowałem we Francji, m.in. 
jako kierowca, ale jeździłem mniejszym 
samochodem, solówką. Jako kierowca 
zacząłem pracę całkiem przypadkiem, 
ponieważ trafiłem do takiego praco-
dawcy, który akurat potrzebował kie-

jakie zmiany dostrzegł Pan na prze-
strzeni tych lat pracy w OMeGA Pil-
zno?

Na pewno tabor jest coraz nowszy. Od-
kąd tutaj pracuję, samochody zawsze 
były nowe, ale teraz wymieniane są 
jeszcze częściej. Dla kierowcy na pew-
no jest to bardzo komfortowa sytu-
acja, ponieważ awarie zdarzają się bar-
dzo rzadko. Jeżeli ktoś dba o swój sa-
mochód, to po dwóch latach oddaje go 
jak nowy. Rozłączyły się też niektóre 
działy i specyfika pracy jest nieco inna. 
Dawniej był jeden dyspozytor, który 
wszystkim rozdzielał delegacje, wypi-
sywał urlopy i zajmował się wszystkimi 
działami. A teraz każdy dział ma swoje-
go rozliczeniowca, a spedytor rozdzie-
la delegacje. Wszystko działa jeszcze 
sprawniej.

Bardzo ważną sprawą jest to, że pen-
sja wypłacana jest na czas. Dla wielu 
kierowców jest istotne, żeby mieć rze-
czywiste pieniądze, a nie wirtualne lub 
w ogóle ich nie mieć. Firma dba także 
o inne rzeczy, jak karty paliwowe czy 
czytniki autostradowe. Jest to duże 
udogodnienie dla nas. Często słyszy 
się, że kierowcy muszą zatrzymywać 
się na granicy, kupować winietę na au-
tostradę, sprawdzać metrem, ile paliwa 
im jeszcze zostało lub tankują za wła-
sne pieniądze. W Omedze takie rzeczy 
nie mają miejsca. My musimy tylko pil-
nować drogi, towaru i samochodu.

i oczywiście bezpiecznie wrócić do 
domu. jakie cechy powinien więc mieć 
kierowca?

Zgadza się. Większość ludzi myśli, że 
to taka prosta praca, siadasz i jedziesz. 
Ale tak nie jest. Trzeba pomyśleć i za-
planować trasę, żeby zdążyć ze wszyst-
kim na czas, gdzie się zatrzymać, lub 
o której wyjechać, żeby uwzględnić za-
pas czasowy na nieprzewidziane sytu-
acje na drodze. 

rowcy do miejscowego transportu. 
Wtedy praca za granicą była o niebo le-
piej opłacana niż w tych czasach w Pol-
sce. Po pewnym czasie ta różnica nie 
była już tak widoczna i postanowiłem 
wrócić do Polski. Powiem szczerze, że 
nie żałuję tej decyzji. Zrezygnowałem 
z pracy we Francji jeszcze przed koń-
cem kontraktu, a do powrotu w pew-
nym stopniu namówił mnie mój kole-
ga, który do ojczyzny wrócił rok wcze-
śniej niż ja, i zaczął pracę jako kierow-
ca w Polsce.

Dlaczego właśnie OMeGA Pilzno? 

Zaraz po powrocie zrobiłem 
tzw. rozeznanie na rynku 
i udałem się do największej 
firmy transportowej na 
Podkarpaciu, a jak się teraz 
okazuje, także i w Polsce 
– do OMEGA Pilzno. 

Nie słyszałem żadnych opinii na te-
mat firmy, ponieważ przez wcześniej-
sze lata przebywałem za granicą i nie 
miałem styczności z opiniami innych 
ludzi. Pojechałem w pewną sobotę na 
spotkanie rekrutacyjne, gdzie pojawi-
ło się także kilkunastu innych kierow-
ców i odbywały się rozmowy z preze-
sem Adamem. Pytał o różne rzeczy, 
o doświadczenie, dlaczego chcę pra-
cować i notował swoje uwagi. Już tego 
samego dnia wieczorem zadzwonił do 
mnie z dobrą wiadomością. I pojecha-
łem w swoją pierwszą trasę… do Fran-
cji. Tak się złożyło, że wraz z pierw-
szym kursem wróciłem na stare śmie-
ci (śmiech).

jak Pan wspomina początki pracy 
w OMeGA Pilzno?

W OMEGA Pilzno pracuję od 2006 roku 
i od początku jeżdżę w Dziale Europa 
Północna, który kiedyś nazywany był 
Działem Angielskim. Wówczas, prak-
tycznie wszyscy na Anglię jeździliśmy 
w podwójnych obsadach. Wtedy jeździ-
liśmy też innymi trasami, po całej Euro-
pie. Było więcej kierowców, a mniej sa-
mochodów, dlatego nie było tak łatwo 
załapać się na pojedynczą obsadę. Te-
raz jest odwrotnie, obserwuje się defi-
cyt kierowców i w dużych firmach do-
stępne są nawet wolne samochody. 
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W kierunku, w którym jeżdżę 
dodatkowo dochodzą promy. 
Czasami panuje sztorm, zdarzają 
się strajki, blokady nielegalnych 
imigrantów i trzeba to wszystko 
wziąć pod uwagę.



Zdarzały się sytuacje, że na autostradę 
wbiegało kilkaset osób, rozcinało plan-
deki i wchodziło do samochodu. Dla-
tego zawsze przed wjazdem do por-
tu trzeba sprawdzić naczepę, czy nie 
mamy czasem jakiegoś pasażera na 
gapę lub planować podróż bez przy-
stanku, aby nie było możliwości, że 
ktoś z zewnątrz wejdzie do naszego sa-
mochodu. Bo odpowiedzialność w ta-
kich sytuacjach ponosi kierowca i nie-
stety wiążą się z tym ogromne koszty.

czy jeszcze jakaś nietypowa sytuacja 
zdarzyła się Panu na trasie?

ło, a jakiego kraju nie udało się Panu 
odwiedzić?

Jeżdżę w Dziale Europa Północ-
na i wożę transport głównie do An-
glii, Szkocji i Irlandii. Myślę, że byłem 
w większości krajów europejskich, ale 
nigdy nie odwiedziłem Skandynawii, 
Italii i Grecji. Najbardziej podobało mi 
się w Hiszpanii. Te krajobrazy, góry, te-
reny nadmorskie… Jak zacząłem pracę 
w Omedze, to często z Anglii wracało 
się właśnie przez Hiszpanię i Barcelo-
nę. Dawno już w tamtych rejonach nie 
byłem, już prawie 8 lat.

A prywatnie, wyjeżdża Pan na wakacje 
za granicę?

Tak, od kilku lat regularnie jeździmy 
na wakacje do Chorwacji. Tam pa-
nuje taki, jak ja to mówię: mój klimat 
– śródziemnomorski. Jest idealnie, tak 
jak w tym rejonie Francji, gdzie kiedyś 
mieszkałem. 

Wiąże Pan swoją przyszłość z Omegą?

Jestem osobą, która nie zmienia tak 
szybko pracy. We Francji, u jednego 
pracodawcy pracowałem przez 15 lat, 
a dotychczas Omega też jest moim je-
dynym miejscem pracy i chciałbym, 
żeby była ostatnim. Jak ktoś lubi swo-
ją pracę i odpowiadają mu warunki za-
trudnienia, to po co coś zmieniać i szu-
kać czegoś nowego. Swoją pracę sta-
ram się wykonywać jak najlepiej i wy-
daje mi się, że robię to dobrze. Jestem 
zadowolony i mam nadzieję, że firma 
i szefostwo ze mnie również. 

co Pan lubi robić poza pracą?

Zanim zacząłem jeździć zawodowo, 
bardzo lubiłem wędkowanie. Teraz, ze 
względu na ograniczony czas, zanie-
dbałem to i mój sprzęt leży w pokrow-
cach i skrzynkach. Od zawsze intere-
sował mnie też sport, w bardzo szero-
kim tego znaczeniu. Od jakiegoś cza-
su zasiadam w zarządzie naszej łańcuc-
kiej drużyny koszykarskiej – Sokół Łań-
cut. Osiągamy bardzo dobre rezultaty, 
a obecnie jesteśmy liderem pierwszej 
ligi z możliwością awansu do najwyż-
szej klasy rozgrywkowej. 
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Warto też powiedzieć, 
że nasze miasto – Łańcut, 
które ma 18 tys. 
mieszkańców konkuruje 
z Legią Warszawa, która ma 
ponad milion i jesteśmy na 
tym samym poziomie. W tym 
sezonie dwa razy wygraliśmy 
z nimi i jak na razie mamy 
pierwsze miejsce.

Kiedyś płynąłem do Dover 
podczas sztormu. Trwało to 
10 godzin, kiedy normalny, 
rzeczywisty czas na pokonanie tej 
trasy to 1,5 do 2 godzin. 

To chyba była najdziwniejsza sytuacja 
w moim życiu, ponieważ trasa trzydzie-
stokilkukilometrowa została pokonana 
w 10 godzin. Czasami zdarza się po-
dróż tą trasą 3 lub 4 godziny, ale 10 go-
dzin to był rekord. Z pewnością było to 
niezbyt przyjemne przeżycie dla osób, 
które cierpią na chorobę morską, a tacy 
też tam byli.

Trochę europy już Pan zwiedził, w ja-
kim kraju się Panu najbardziej podoba-

rozmawiała: Anna Matusz-Gap



Tekst: Paulina Surowiec
Źródło: http://autokult.pl

Samochody ciężarowe to auta kupo-
wane nie tylko z pasji. To samochody, 
które są jednocześnie narzędziem pra-
cy. Z tego też względu o wiele więk-
szy nacisk kładzie się w tego typu 
konstrukcjach na trwałość oraz uży-
teczność, przez co pozostałe aspek-
ty, w tym nawet stylistyczne, zostają 
często pominięte. Co więcej, zawodo-
wi kierowcy spędzają w nich całe tygo-
dnie. Niemal przez całą dobę nie wy-
chodzą z kabiny, która staje się nie tyl-
ko miejscem ich pracy, ale także kuch-
nią, salonem czy sypialnią. Również 
z tych względów kierowcy lubią ozda-
biać swoje auta w różnego rodzaju do-
datki, które czynią ich pojazdy wyjąt-
kowymi dla nich samych.

TAbLicZki Z iMiONAMi, uLubiONe 
MASkOTki i PrOPOrcZyki

Jaka jest najprostsza rzecz, którą moż-
na zrobić, żeby wszyscy wiedzieli, że 
dany przedmiot należy do ciebie? Wy-
starczy go podpisać. Z tego właśnie po-
wodu niemal na każdej ciężarówce za 
szybą znajduje się mała tabliczka imi-
tująca tablicę rejestracyjną z imieniem 
lub pseudonimem kierowcy. Co cieka-
we, bardzo często, kiedy mamy do czy-
nienia z pojedynczą obsadą, na wy-
sokości miejsca pasażera widnieje ta-
bliczka z imieniem żony kierowcy.

sposoby tunIngu
Część 1.  

Tuning wnęTrza

Nierzadko możemy też na miejscu pa-
sażera lub za szybą, natknąć się na 
przeróżne maskotki. Kierowcy jeżdżą 
z niedźwiedziami, kaczkami i postacia-
mi z bajek. W OMEGA Pilzno taką ma-
skotką i znakiem rozpoznawczym – jest 
firmowy pluszowy Kierowca Tira – Ty-
grysek OMEGUŚ. To jednak nie wszyst-
ko. Często za szybą kierowcy znajdują 
się również inne ozdoby. Wśród nich 
łatwo rozpoznać proporczyki, które dla 
szofera są czymś w rodzaju wojennych 
zdobyczy, gdyż każdy kierowca wiesza 
sobie proporczyk z nazwą jakiegoś kra-
ju dopiero wtedy, kiedy go odwiedzi. 
To jak stemple w paszporcie.

Jedni kierowcy wieszają proporczyki, 
formując charakterystyczną literę „V”, 
inni robią to bezpośrednio przy suficie 
kabiny, a jeszcze inni wymyślają wzor-
ki. Co ciekawe, zawsze są one syme-
tryczne. Jadąc po europejskich dro-
gach, zwłaszcza w nocy, w oczy rzu-
ca się jeden szczegół. Logo marki pod-
świetlone diodami LED, umieszczone 
na tylnej ścianie kabiny, które widać 
nawet z bardzo dalekiej odległości.

TuNiNG WNęTrZA

Jednym z najdroższych sposobów tu-
ningu samochodu ciężarowego są mo-
dyfikacje wnętrza. Na szczęście nie 

CIężaRówEK
mówimy tutaj o kolorowej okleinie imi-
tującej włókno węglowe czy drewno. 
Tak samo jak ktoś chce mieć w domu 
skórzaną sofę czy fotel, tak kierowcy 
chcą, by wnętrze ich ciężarówki było 
w pewnym sensie luksusowe. Dlatego 
też wydają naprawdę duże pieniądze 
na obszycie poszczególnych elemen-
tów skórą.

Często mówi się nawet o obszyciu do-
słownie całej kabiny, łącznie ze ściana-
mi czy deską rozdzielczą, prawdziwą, 
pikowaną skórą wysokiej jakości, co 
kosztuje nawet ponad 20 tysięcy zło-
tych. Nie jest jednak powiedziane, że 
kierowcy ze zdolnościami do majster-
kowania nie mogą spróbować samemu 
zabawić się w tapicera.

Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na 
taki luksus. Najczęściej jednak przez 
kierowców spotykane są „udogodnie-
nia”, w postaci specjalnie uszytych mię-
ciutkich dywaników czy zawieszanych 
firanek w oknach, które umilają prze-
strzeń i choć trochę przypominają wy-
strój domów. 
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jaka jest druga po Google najpopularniejsza wyszukiwarka 
internetowa? Wiele osób może być zaskoczonych, ale odpowiedź 
brzmi… youTube. Naszym nowym projektem włączamy się 
w nurt opowiadań o własnej pasji i gromadzenia zaangażowanej 
społeczności widzów z wykorzystaniem krótkich filmików. 

omega pIlzno 
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W serwisie YouTube można znaleźć 
dużo, mniej lub bardziej profesjonal-
nych produkcji, poświęconych życiu 
kierowcy, relacji z tras, przemyśleń 
i doświadczeń opowiadanych przez 
praktyków zawodu. Tego typu filmiki 
cieszą się dużą popularnością, pobu-
dzają dyskusję użytkowników, sprzy-
jają wymianie opinii i integracji śro-
dowiska. Nasz kanał będzie nawią-
zywał do tematyki transportu z wy-
korzystaniem samochodów ciężaro-
wych, ale we własnym, indywidual-
nym charakterze. 

PO PierWSZe: użyTecZNOść

Przede wszystkim zależy nam na pro-
dukowaniu filmów użytecznych dla 
kierowców, takich które mogą się przy-
dać na trasie i które nawiązują do po-
pularnych zapytań w wyszukiwarce. 
Niektóre rzeczy, o których będziemy mó-
wić mogą się wydać doświadczonym kie-
rowcom oczywiste. Ale nie są. Pamię-
tam niejednokrotne sytuacje, jak kierow-
cy podpisywali na serwisie oświadczenie, 
że pojazd jest gotowy do podniesienia ka-
biny, po czym serwisant kabinę podnosił, 
a  w szybę leciał termos czy niezabezpie-
czona butelka. Powiemy sobie o rzeczach 
pozornie oczywistych, jak właśnie zasady 
podnoszenia kabiny, ale też o  kwestiach 
bardziej zaawansowanych. Jestem prze-
konany, że każdy znajdzie na kanale wiele 
informacji, które uzna za bardzo użytecz-
ne – przekonuje Adam Wołowiec, go-
spodarz kanału. 



15STREFa KIERowCYomega & more

Tekst: Michał bomba

Połączenie zainteresowań i branżowe-
go doświadczenia pomogły w realizacji 
filmów, uwzględniających różne spoj-
rzenia na omawiane tematy. W pierw-
szym odcinku przedstawione zostało 
przygotowanie zestawu do jazdy. Te-
matyka szybko okazała się jednak zbyt 
rozległa, żeby powiedzieć o wszystkim 
w ramach jednego filmu. Dlatego od 
razu powstały kolejne produkcje, doty-
czące podnoszenia kabiny, spinania ze-
stawu czy wyposażenia apteczki.

różNOrODNOść TeMATóW

Na otwarcie kanału wybrane zosta-
ły głównie tematy poradnikowe, któ-
re będą realizowane z największą czę-
stotliwością. Takie podejście do prowa-
dzenia kanału wpisuje się w założenie 
tworzenia treści użytecznych. Tym bar-
dziej, że właśnie tego typu stron wyda-
je się obecnie na YouTube brakować. 
Jednocześnie zakładamy, że technicz-
ne aspekty użytkowania ciągników sio-

dłowych czy naczep mogą być dla kie-
rowców interesujące. – Warto o takich 
rzeczach mówić, bo czasami kierowca 
jest zdany na siebie. Jak serwis prosi, żeby 
sprawdzić podstawowe rzeczy to dobrze 
jest mieć pewne rozeznanie. Przykładowo 
jeśli spadnie wąż, który idzie od interco-
olera do turbiny, to w wielu przypadkach 
pozornie poważnej awarii, kierowca jest 
w stanie zaradzić w pojedynkę – mówi 
Adam Wołowiec. 

Oprócz klasycznych tutoriali, planowa-
ne jest także przygotowanie form bar-
dziej różnorodnych, jak relacje z tras 
czy odcinki poświęcone weryfika-
cji branżowych faktów i mitów. Wiele 
w kwestii doboru zagadnień będą mie-
li do powiedzenia sami widzowie, któ-
rzy poprzez komentarze będą zgłaszać 
swoje propozycje. Jedno jest natomiast 
pewne, nasz kanał YouTube będzie po-
ruszał się w obszarze wyznaczonym 
przez tytuł, czyli szerokiej tematyce 
spod znaku kategorii C+E. Przygoto-
wanie poszczególnych odcinków bę-
dzie poprzedzone konsultacjami, tak 
żeby przekazywane informacje były 
sprawdzone i rzetelnie opracowane. 

ZAPrASZAMy  
DO SubSkrybOWANiA

Do dyspozycji kanału będzie wypo-
sażenie, obiekty i zasoby Omegi Pil-
zno. Takie możliwości tworzenia atrak-
cyjnych i zróżnicowanych treści, będą 
sprzyjały produkcji wysokiej jakości 

materiałów. Wszystkich czytelników 
Omega&More zapraszamy do zapo-
znania się z naszym nowym kanałem 
komunikacji. Jeśli zaproponowana te-
matyka oraz forma realizacji Wam od-
powiada, pamiętajcie kliknąć przycisk 
„SUBSKRYBUJ”, dzięki temu będzie-
cie powiadamiani o nowych odcinkach. 

Oczywiście zachęcamy również 
do aktywnego komentowania 
i współtworzenia kanału. 

Jeżeli macie swoje pomysły na odcin-
ki, macie doświadczenia, którymi chce-
cie się podzielić, a może znacie miej-
sca i trasy, które każdy kierowca powi-
nien zobaczyć, włączcie się do dyskusji 
w komentarzach. Kanał będzie regular-
nie aktualizowany. Nowy odcinek bę-
dzie pojawiał się raz w tygodniu. 

Znajdźcie nas na YouTube wpisując 
w wyszukiwarkę „CplusE Omega Pilzno 
videoblog”. Informacji o vlogu szukajcie 
też na naszej stronie na Facebooku pod 
adresem facebook.com/omegapilznopl.

Adam to wieloletni pracownik 
naszego serwisu samochodów 
ciężarowych marki MAN, 
kierowca zawodowy, instruktor 
nauki jazdy, a prywatnie wielki fan 
motoryzacji i …aktorstwa. 
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zobaCz, 
jak praCujemy  
w omega pilzno

Zawód spedytor

Dział europa Zachodnia

Dział europa Zachodnia Dział europa Zachodnia Dział europa Północna Dział europa Północna

Dział chłodnie

Dział chłodnie Hakowe

Dział europa Zachodnia
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Dział chłodnie

Dział chłodnie Hakowe

Dział europa Północna

Dział europa Zachodnia

Dział europa Zachodnia Dział chłodnie
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Dział Spedycji w rzeszowie

Dział Słowacja

Dział Słowacja Dział Słowacja

Dział Logistyki Morskiej biuro w Warszawie Dział Transportu PP PkS w rzeszowie

Dział Spedycji Omega Pilzno w rzeszowie

Dział Sadza
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Dział Transportu PP PkS w rzeszowie

Dział Transportu PP PkS w rzeszowie

Dział Spedycji 
w Rzeszowie

Dział Sadza

Dział Transportu PPL 
w Mokrzcu

Dział Transportu PPL w Mokrzcu

Dział Słowacja

Dział Logistyki Morskiej biuro 
w Warszawie

Dział Transportu PP PkS w rzeszowie
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Dział Zestawy

Dział Zestawy

Dział Zestawy

Dział Turcja

Dział Turcja

Dział Logistyki Morskiej biuro w Gdyni

Oddział cystern Spożywczych w krakowie

Oddział cystern Spożywczych 
w Krakowie Dział Turcja

Dział Logistyki Morskiej 
biuro w Gdyni
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Dział Turcja

Oddział katowice

Dział Logistyki Morskiej 
biuro w Gdyni

Dział Logistyki Morskiej biuro w GdyniOddział katowiceDział Logistyki Morskiej 
biuro w Gdyni

Dział Logistyki Morskiej 
biuro w Gdyni
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 Waga ładunku. 

Filtrując ładunki spedytor musi mieć 
na uwadze wagę maksymalną przewo-
żonego ładunku. Uzależniona jest ona 
bezpośrednio od masy własnej ciągni-
ka i naczepy. Jeśli dodamy do sumy 
tych mas wagę ładunku, to nie może 
ona przekroczyć 40 ton. Jest to ogra-
niczenie wagowe obowiązujące w ca-
łej Europie. Nie mówimy tu oczywiście 
o przewozach wielkogabarytowych, na 
które trzeba mieć osobne pozwolenia. 

 Wymiary ładunku. 

W zależności od typu naczepy ładu-
nek może mieć maksymalnie 13,61 m 
długości oraz 2,46 m szerokości i 3,0 m 
wysokości. Są to wymiary wewnętrzne 
naczepy. Zmienna tutaj jest wysokość. 
W zależności czy jest to standardowa 
naczepa, czy naczepa półmegowa/me-
gowa lub chłodnia, zmienia się ona od 
2,6 m do 3,0 m (określenie „półmego-
wa” funkcjonuje w naszym wewnętrz-
nym, firmowym nazewnictwu). Produ-
cenci dzięki odpowiedniej konstruk-
cji naczepy oraz wielkości kół uzysku-
ją różne wysokości. Zdarza się jednak, 
że na ryzyko klienta konstruują nacze-
py przekraczające wymiar graniczny 
4,0 m wysokości zewnętrznej o kilka 
centymetrów. Szczególnie wysokość ta 
kontrolowana jest w Szwajcarii, dlate-
go należy uważać z transportem taki-
mi naczepami do tego kraju. Ponadto 

sposób załadunku nie może powodo-
wać wypełnienia plandeki w taki spo-
sób, że wystaje ona miejscowo ponad 
obrys naczepy. Jest to wykroczenie ka-
rane mandatem, a nawet zakazem dal-
szej jazdy. Dotyczy to szczególnie ła-
dunków nie do końca stabilnych, tj. 
opon, czy materiałów konstrukcji bu-
dowlanych.

 Sposób załadunku. 

Nie sposób załadować naczepy do 
maksymalnej wysokości, jeśli nie 
mamy podnoszonego dachu. Wyni-
ka to ze sposobu załadunku wózkiem 
widłowym – nawet bardzo sprawny 
operator musi mieć nieco wolnej prze-
strzeni, aby włożyć paletę. Tak samo 
wygląda sprawa, gdy klient ładuje na-
czepy bokiem i wymaga w pełni roz-
suwanych kłonic. W transporcie ku-
baturowym, gdzie ważny jest podział 
ładunku na palety, niektóre składy 
mają różne długości skrzyni pojazdu 
ciężarowego oraz przyczepy. Spedy-
tor musi posiadać niezbędną wiedzę w 
tym zakresie, aby doszło do popraw-
nego załadunku. 

Część naczep ma możliwość przewo-
zu ładunku na dwóch pokładach. Są 
wyposażone w szyny boczne oraz bel-
ki poprzeczne. Wówczas palety niskie 
– pakowane w taki sposób z uwagi na 
delikatny towar – mogą być przewożo-
ne bez uszkodzenia ładunku. Szczegól-
nie towar chłodniczy może być pako-
wany w taki sposób. Oznacza to, że po-
wierzchnia, na której można składować 

palety, zwiększa się dwukrotnie w sto-
sunku do zwykłej naczepy.

 Rozmieszczenie ładunku. 

Odpowiednie rozmieszczenie ładunku 
na naczepie to zadanie załadowcy i kie-
rowcy. Odpowiedzialni są oni za takie 
ulokowanie ładunku, aby nie powodo-
wać przeciążenia żadnej z osi. Najczę-
ściej ulega przeciążeniu oś napędowa 
ciągnika – która obciąża przód naczepy.

 Bezpieczeństwo przewozu.

W zależności od wymagań klienta, 
może zostać podstawiona naczepa typu 
mulda – przystosowana do przewo-
zu kręgów stalowej blachy. Jest to naj-
bezpieczniejszy sposób przewozu tego 
ciężkiego ładunku. Podłoga w takiej na-
czepie posiada specjalne wgłębienia, 
które bardzo dobrze stabilizują ładunek 
kręgów blachy. Niebezpieczna jest ob-
serwowana ostatnio u niektórych prze-
woźników, praktyka przewożenia tego 
typu ładunków w pozycji pionowej, ze 
względu na wygodę załadunku i rozła-
dunku. Niestety ryzyko takiego trans-
portu spada na przewoźnika.

Co speDytor 
wIEdzIEć PowInIEn?
Poszukując ładunków i klientów, którym spedytor świadczy usługę 
przewozową, należy wziąć pod uwagę szereg aspektów. Wśród nich 
wyróżnić możemy te dotyczące floty, którą dysponuje spedytor 
oraz dotyczące pozwoleń i dokumentów.

Podsumowując powyższe 
wymogi techniczne, spedytor 
musi mieć podstawową wiedzę, 
jakim sprzętem dysponuje. 
Spedytorzy w Grupie Omega 
wszystkie koniecznie informacje 
mają dostępne w opisie każdego 
pojazdu w systemie Isotis. 
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kierowca na drodze często jest 
kontrolowany przez różne służ-
by pod kątem posiadania wymaga-
nych dokumentów. często za brak 
lub ich nieważność grożą suro-
we kary nie tylko dla kierowcy, ale 
również dla firmy.

 Bardzo ważnym dokumentem 
jest wypis z licencji transportowej. 
Jest to dokument świadczący o tym, 
że firma ma uprawnienia do świad-
czenia usług transportowych, a za 
brak tego druku grozi kara minimum 
4 tys. euro. Wydawana jest ona fir-
mie na okres 5 lat.

 Dokumenty pojazdu to dowody 
rejestracyjne z ważnym przeglądem 
technicznym zarówno ciągnika i na-
czepy. 

 Certyfikat Euro – dokument 
świadczący o normie jaką spełnia 
dany ciągnik w zakresie emisji spa-
lin. Dokument wymagany szczegól-
nie w zakresie kontroli opłat drogo-
wych przez służby tj. polskie ITD.

 Certyfikat L – dokument świadczący 
o emisji hałasu, wymagany np. w Au-
strii, skutkujący mandatem oraz zaka-
zem dalszej jazdy.

 Podobnym certyfikatem wyma-
ganym np. w Turcji jest Certyfikat 
S – również dotyczący emisji hałasu, 
ale również spalin i innych wymogów 
technicznych.

 Upoważnienie leasingowe – doku-
ment świadczący o tym, że kierowca 
może prowadzić pojazd należący do 
firmy leasingowej. 

 Ubezpieczenie od Odpowiedzialno-
ści Cywilnej (OC) pojazdu i naczepy. 

 Ubezpieczenie Odpowiedzialno-
ści Cywilnej Przewoźnika Drogowego 
(OCPD) – nie jest wymagane w doku-
mentach kierowcy, ale spedytor musi 
mieć ten dokument wymagany często 
przez klientów. Bardzo ważnym jest, 
aby znać jego zakres ubezpieczenia, 
ponieważ przyjmując dany rodzaj ła-
dunku spedytor musi wiedzieć, czy jest 
ubezpieczony na wypadek jego uszko-
dzenia. Dla przykładu wyjątki dotyczyć 
mogą przewozu alkoholu, części sa-
mochodowych, opon czy różnych od-
padów. Wiąże się z tym również kwo-

ta ubezpieczenia. Czasem należy doko-
nać dodatkowego ubezpieczenia bar-
dzo wartościowego ładunku.

kolejne dokumenty wymagane są przy 
przewozie określonego typu ładunku:

 Pozwolenie na przewóz odpadów 
– najczęściej wymagane dla danego 
państwa. W zależności od zlecenio-
dawcy należy również zwracać uwagę, 
czy pojazd ma mieć odsłoniętą tablicz-
kę A – która informuje o przewozie od-
padów. Pozwolenia takie wydają upo-
ważnione urzędy w danym państwie. 
Odpady są dosyć obszernym tematem, 
gdyż zawiera się w nim całe mnóstwo 
materiałów, począwszy od pozostało-
ści po obróbce metali, zużytych opo-
nach, aż do odzieży używanej.

 Przy przewozie opon wymagane są 
Certyfikaty XL oraz Dekry. Są one świa-
dectwem dotyczącym naczepy i po-
twierdzają, że konstrukcja zabudowy 
naczepy jest przystosowana do przewo-
zu opon. Szczególnie w Niemczech na-
czepy są kontrolowane pod kątem ich 
posiadania, gdy przewóz dotyczy opon. 

 Przy przewozie ładunków chłodni-
czych wymagana jest decyzja wydana 
przez Państwowego Powiatowego In-

spektora Sanitarnego, która świad-
czy, że naczepa jest wpisana do 
Rejestru Zakładów podlegających 
Urzędowej Kontroli Sanitarnej. Ko-
pię dokumentu o wpisie kierowca 
musi mieć w dokumentach pojazdu. 

 Przy przewozie ładunków mię-
snych wymagana jest Książeczka 
Kontroli Sanitarnej wydawana przez 
Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii. Książeczka ta jest czasem wy-
pełniana przy załadunku bądź roz-
ładunku przez upoważnioną oso-
bę. Ponadto wpisywane są w niej 
dezynfekcje chłodni. Książeczkę tą 
posiadać musi kierowca.

 Dodatkowo do dwóch powyż-
szych dokumentów kierowca musi 
posiadać aktualną Książeczkę Zdro-
wia wydawaną przez Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego.

 Tematem na inną rozprawę jest 
przewóz materiałów niebezpiecz-
nych oznakowany jako ADR, ale nie 
są one potrzebne spedytorom, któ-
rzy nie specjalizują się w tego typu 
przewozach.

Licencja Transportowa

Także w tym obszarze 
spedytor musi mieć wiedzę, 
czy i które pojazdy spełniają 
wymogi określone dla danego 
ładunku. Prawie wszystkie 
powyższe dokumenty mają 
datę ważności i do kierowcy 
należy jej kontrola. Aby 
zabezpieczyć interesy naszej 
firmy i kierowcy istnieje 
kilkustopniowy system 
kontroli tych dokumentów, bo 
poza kierowcą odpowiada za 
nie Opiekun Techniczny, a nad 
nim Dział Techniczny. 

Tekst: Tomasz Piróg
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OPerATOr LOGiSTycZNy 

(ang. third party logistics operator 
– 3PL, Logistics Service Provider – LSP) 
– przedsiębiorstwo świadczące szeroki 
zakres usług logistycznych, najczęściej 
w formie pakietów obejmujących m. in. 
usługi związane z przewozem, obsługą 
terminalową, dystrybucją i magazyno-
waniem oraz usługi pokrewne, informa-
cyjne i finansowe. 

ANALiZA ZAMóWieNiA 

(ang. order clearing) – wyjaśnienie nie-
jasności w złożonym zamówieniu, wy-
cena jego atrakcyjności z punktu wi-
dzenia przedsiębiorstwa i formułowa-
nie w uzgodnieniu z klientem ostatecz-
nej, wiążącej dla obu stron wersji za-
mówienia. 

brAMA MAGAZyNOWA 

(ang. warehouse gate) – może być ro-
zumiana na trzy sposoby, jako:

Obudowa zamykanego otworu w ścia-
nie budynku magazynowego, umożli-
wiająca komunikację

Miejsce, w którym przekazywane i roz-
liczane są dostawy lub wydania pomię-
dzy przewoźnikiem, a magazynem.

Punkt dostawy lub wydań przyporząd-
kowany miejscu lokalizacji magazynu. 

cONTrOLLiNG LOGiSTyki 

(ang. logistics controlling) – system za-
rządczy obejmujący zespół przedsię-
wzięć, zasad, metod i technik w pro-
cesach organizacji informacji, plano-
wania, sterowania i kontroli funkcji lo-
gistyki na poziomie strategii operacyj-
nej i zarządzania operacyjnego, zorien-
towany na osiągnięcie założonego wy-
niku (celu).

eLekTrONicZNy kOD PrODukTu 

(ang. electronic Product code – ePc) 
– to unikalny w skali świata identyfika-
tor produktu występującego w różnych 
formach opakowaniowych (detaliczne, 
hurtowe, logistyczne) zapisany w elek-
tronicznej pamięci (znaczniku RFID, 
chipie, tagu), nazywany niekiedy „ra-
diowym kodem kreskowym”. Kod EPC 
opracowany jest zgodnie z globalnymi 
standardami Systemu GS1, co pozwa-
la na lepsze integrowanie łańcuchów 
dostaw i nie wymusza dokonywania 
zmian w dotychczas używanych iden-
tyfikatorach opakowań (w postaci ko-
dów kreskowych). 

NieZAWODNOść DOSTAW 

(ang. delivery reliability) – zdolność 
dostawcy do dotrzymywania uzgod-
nionych warunków w zakresie ilości, ja-
kości i terminów dostaw.

ATeST 

(ang. certyficate) – dokument potwier-
dzający zgodność wykonania produktu 
z ustalonymi wymaganiami. 

OSZAcOWANie ZAMóWieNiA 

(ang. order estimate) – informacja od 
klienta zawierająca prognozę jego za-
mówień. Oszacowanie zamówienia 
może być w pewnym zakresie zobo-
wiązaniem dla dostawcy, jak i odbior-
cy, jeżeli zostało to wcześniej pomię-
dzy nimi uzgodnione. 

ukłADNicA 

(ang. stacker crane) – urządzenie do 
składowania ładunków w magazy-
nie, którego konstrukcję nośną stano-
wi przejezdny słup lub rama, po której 
przemieszcza się wodzak. Rozróżnia się 
układnice słupowe oraz ramowe. 

SłownIK 
logIstyCzny 

Terminologia
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kONOSAMeNT MA 3 PODSTAWOWe FuNkcje:

 Pokwitowanie przyjęcia towaru, podpisanego przez upoważnioną osobę, reprezentującą przewoźników

 Zaświadczenie o posiadanym prawie własności do towarów w nim opisanych.

 Poświadczenie (świadectwo) uzgodnionych przez obie strony terminów i warunków przewozu. 

cZyM Się cHArAkTeryZuje kONOSAMeNT „cZySTy” (cLeAN biLL OF LADiNG)?

Jest to konosament nie zawierający żadnych zastrzeżeń dotyczących widocznego stanu przeznaczonych do transportu towarów 
(przepisy haskie). Nie zawiera on również żadnych dodatkowych klauzul wskazujących wyraźnie na wadliwy stan towarów czy 
opakowań (Rezolucja Międzynarodowej Izby Spedycyjnej – resolution of the International Chamber of Shipping – ICS, 1951).

cO TO jeST kONOSAMeNT LOTNicZy – LLP/ AWb (Air WybiLL)?

Jest to dokument wystawiony przez – albo w imieniu – przewoźnika, potwierdzający przyjęcie przez niego towaru i stanowiący 
dowód zawarcia umowy pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem, dotyczący przewozu towarów samolotem. 

cO rOZuMieMy POD POjęcieM kONOSAMeNT W TrANSPOrcie WODNyM śróDLąDOWyM? 

Jest to zbywalny dokument transportowy wystawiony na konkretną, nazwaną osobę, na zlecenie lub okaziciela, podpisany przez 
przewoźnika i przekazywany nadawcy po otrzymaniu towarów. 

5 pyTań o...

Co to Jest
Konosament 
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konosament – jest to dokument stwierdzający fakt zawarcia umowy przewozu morskiego i przejęcia 
lub załadowania towaru przez przewoźnika, w którym to dokumencie ten ostatni zobowiązuje się 
dostarczyć towar po jego okazaniu. Zobowiązania te wyraża zwarta w konosamencie klauzula mówiąca 
o podjęciu się przez przewoźnika dostarczenia towaru wskazanej osobie lub okazicielowi konosamentu.

jakie funkCje ma spełniać Ten dokumenT?



W lutym po raz kolejny specjaliści Omega Pilzno spotkali się ze studentami Wyższej Szkoły informatyki 
i Zarządzania. Tradycyjnie już wykład otwarty odbył się w ramach programu „Akademia Omega”.

Tajniki świata transportu i spedy-
cji przybliżali studentom pracownicy 
Omega Pilzno. Spotkanie przebiega-
ło pod hasłem: „Sprzedaż ładunku i co 
dalej?”. Studenci mieli okazję poznać 
– od strony praktycznej – jak wyglą-
da cały proces sprzedaży ładunków. 
Dowiedzieli się, na czym polega pra-
ca spedycji, czym zajmuje się spedytor 
spedycji, co należy do jego codzien-
nych obowiązków, z jakich giełd ko-
rzysta. Główne zagadnienie dotyczy-
ło sprzedaży ładunku. Chcieliśmy po-
kazać studentom, że to zadanie, któ-
re z pozoru może wydawać się łatwe, 
niejednokrotnie jednak stawia przed 
nami wiele wyzwań. Wymaga od nas 
umiejętności nie tylko komunikacyj-
nych, handlowych, ale również kre-
atywnego myślenia, czy też stronni-
czego rozwiązywania problemów. Stu-

sprzedaż ładunku 
i Co dalej?
kolejne spoTkanie w ramaCh akademii omega

denci dowiedzieli się, jakie czynności 
należy wykonać od momentu otrzy-
mania zlecenia do momentu dostar-
czenia towaru na miejsce.

Na konkretnych przykładach po-
kazaliśmy, jak ważny jest dobór odpo-
wiedniego środka transportu, ustalenie 
dokładnych terminów załadunku, jak 
również rozładunku. 

Zwróciliśmy uwagę, jak ważnym 
aspektem w sprzedaży ładunku jest 
współpraca z solidnymi, rzetelnymi 
przewoźnikami, którzy będą  w stanie 
spełnić oczekiwania klienta. Podczas 
tej prezentacji wskazaliśmy na błędy, 
których należy unikać – np. pomyłka 
w kodzie miasta, brak informacji o do-
datkowych wymaganiach, brak weryfi-
kacji przewoźnika, czy też brak infor-
macji o terminie dostawy. Czasami je-
den z takich błędów może kosztować 
nas utratę zaufania ze strony naszego 
klienta. Oczywiście w całym tym pro-
cesie nie można zapominać o przewoź-

Na konkretnych przykładach 
pokazaliśmy, jak ważny 
jest dobór odpowiedniego 
środka transportu, ustalenie 
dokładnych terminów 
załadunku, jak również 
rozładunku. 
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niku. W przypadku problemów na zała-
dunku czy też rozładunku nie możemy 
unikać z nim kontaktu. W takich sytu-
acjach musimy szybko interweniować, 
aby jak najsprawniej rozwiązać zaist-
niały problem. 

Studenci dowiedzieli się, że pro-
ces sprzedaży nie kończy się na wysła-
niu zlecenia. Po zatwierdzeniu transakcji 
zaczyna się kolejny, ważny etap sprze-
daży związany z monitoringiem ładun-

ku – od momentu załadunku aż po do-
starczenie towaru na miejsce. Dlaczego 
ten etap jest tak ważny. Dlaczego klient 
musi mieć informację na bieżąco? Dla-
czego klienta należy niezwłocznie po-
informować o zagrożeniu dotrzymania 
terminu dostawy? O tym studenci mogli 
przekonać się na podstawie kilku prze-
prowadzonych ćwiczeń.

Na sprzedaż ładunku ma wpływ 
szereg różnych czynników. Wszystkie 

działania, które podejmujemy na każ-
dym etapie transakcji, mają ogromny 
wpływ na dalszą współpracę z klien-
tem, jak również na to czy dany prze-
woźnik, który jest dla nas równie waż-
nym partnerem biznesowym, wyrazi 
gotowość podjęcia kolejnego zlecenia.

Z uzyskanych podczas spotkania 
informacji studenci przygotowali sche-
mat sprzedaży ładunku, który przed-
stawia się następująco:

Tekst: krystyna Gadziała
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Jeśli jesteś menedżerem, kierowni-
kiem, dyrektorem lub zajmujesz inne 
stanowisko, które wymaga od Ciebie 
kierowania grupą ludzi i nieustannie 
cierpisz na brak czasu, być może bie-
rzesz na siebie zbyt dużo obowiązków. 
Pomagasz innym, wyręczając ich w ten 
sposób z wykonania danego zada-
nia, przez co brakuje Ci czasu na wła-
sne obowiązki. Nie zauważasz nawet, 
że nie masz kiedy rozwijać swoich pa-
sji, hobby, bawić się z dziećmi, a Two-
ja żona/mąż uważa, że traktujesz dom, 
jak hotel. 

pracy w domu, nie mógł nadążyć z re-
alizacją swoich obowiązków. Oto jego 
historia w skrócie:

„Rok przed moim „małpim objawieniem” 
dostałem awans na stanowisko kierowni-
cze. Wszystko zaczęło się dobrze. Byłem 
bardzo entuzjastycznie nastawiony do pra-
cy, co nie pozostawało bez wpływu na mo-
ich podwładnych. Produktywność i morale 
stopniowo wzrastały. Była to ważna zmia-
na, ponieważ mój poprzednik nie najlepiej 
radził sobie pod tym względem.

Niestety, po pierwszych sukcesach sytu-
acja zaczęła się pogarszać, najpierw po-
woli, później w zawrotnym tempie. Na-
stroje wśród personelu wróciły do po-
przedniego poziomu, podobnie jak efek-
tywność. Pomimo licznych nadgodzin nie 
byłem w stanie zatrzymać tego procesu. 
Nie mogłem znaleźć rozwiązania i popa-
dłem w coraz większą frustrację. Miałem 
wrażenie, że im ciężej pracuję, tym gorsze 
rezultaty osiąga cały mój dział.

(…) Miałem wrażenie, że codziennie każ-
dy pracownik zatrudniającej mnie fir-
my ma do mnie niecierpiącą zwłoki proś-
bę. Zwykle sprawy te były ważne z punktu 
widzenia podwładnych, ale nie miały wie-
le wspólnego z moimi obowiązkami. Kie-
dy tylko udawało mi się skupić na jednym 
zadaniu, natychmiast ktoś mi przerywał, 
podsuwając kolejne. Godzinami przesia-
dywałem na zebraniach, a mój telefon ni-
gdy nie przestawał dzwonić. Kiedy przej-

rzałem już wszystkie papiery, przebrną-
łem przez wszystkie spotkania i zakończy-
łem już wszystkie rozmowy telefoniczne, 
nie miałem już czasu ani siły, by wprowa-
dzać rozwiązania, które mogły usprawnić 
działanie mojego przedsiębiorstwa.”

Historia ta została przedstawiona 
w zabawny sposób, ponieważ wszyst-
kie problemy, zadania i obowiązki zo-
brazowane zostały jako małpy. Kiedy 
menedżer przejmował od kogoś zada-
nie, na jego ramię przechodziła małpa, 
aż w końcu został on otoczony całkiem 
sporym stadem małp – czyli proble-
mów i to niekoniecznie swoich.

„Byłem kompletnie zszokowany. Zdałem 
sobie sprawę, że w moim gabinecie wprost 
roi się od cudzych małp.”

bycie menedżerem to niełatwe zadanie, a bycie dostępnym 
menedżerem wydaje się praktycznie nieosiągalne. Obowiązki 
pochłaniają nasz czas bez reszty, 8 godzin pracy okazuje się 
niewystarczające, a doba jest zdecydowanie za krótka. 

JaK Dobrze 
zaRządzać 
PRaCownIKamI

Jeśli czujesz, że ten problem 
może dotyczyć Ciebie, 
koniecznie przeczytaj książkę 
„Jednominutowy Menedżer 
spotyka małpę”, która 
z pewnością pomoże Ci lepiej 
zarządzać podwładnymi, a co 
za tym idzie, zyskać czas wolny.

Opowiada ona historię 
wiecznie zmęczonego me-
nedżera, który mimo licznych 

nadgodzin i niejednokrotnie 

jednominuTowy menedżer spoTyka małpę
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Całe szczęście sytuacja ta nie trwała 
wiecznie. Menedżer poprosił o pomoc 
swojego przyjaciela – tzw. Jednominu-
towego Menedżera, który uświadomił 
mu, że rozwiązanie tego problemu jest 
banalnie proste i co ważne, jego sprawcą 
jest sam poszkodowany. Jego jedynym 
wrogiem i problemem jest… on sam. 
W tej sytuacji przyjaciel poradził mu:

Tak też się stało. Jego życie odmieniło 
się o 360 stopni. Wziął udział w szkole-
niu „Zarządzanie czasem dla menedże-
rów”, poznał techniki zarządzania pro-
blemami przestał wyręczać swoich pra-
cowników w wypełnianiu ich obowiąz-
ków. 

„(…) Seminarium „Zarządzanie czasem dla 
menedżerów” zmieniło moje życie. Wszyst-
ko, czego się dowiedziałem, można było od 
razu zastosować w praktyce. Nie mogłem 
się doczekać poniedziałku po szkoleniu. 
Zamierzałem bezwzględnie rozprawić się z 
każdą małpą, którą zastanę. (…) Tego ranka 
wykonałem pierwszy krok zalecony przez 
wykładowcę na seminarium – zwróciłem 
moim podwładnym ich małpy. (…) Nikt nie 
opuszczał mojego biura z pustymi rękami. 
Później tego samego dnia zadałem każde-

mu z moich pracowników pytanie, które do 
tej pory oni zadawali mnie: „Jakieś postę-
py?”. Nareszcie poczułem się jak prawdzi-
wy menedżer!(…) Co więcej, wraz ze swo-
imi małpami moi ludzie odzyskali motywa-
cję do działania. Nie czekali już na sygnał 
ode mnie, dzięki czemu nie miałem poczu-
cia, że wstrzymuję ich pracę. Wcześniej by-
łem kulą u nogi całego działu, a teraz mia-
łem mnóstwo czasu na usprawnienie jego 
funkcjonowania.”

Przesłanie tej książki dotyczy nie 
tylko menedżerów czy kierowników 
lecz może być także pomocne 
nauczycielom i rodzicom.

„(…) Zacznij więc u źródła – 
oddaj małpy ich prawowitym 
właścicielom, a będziesz miał 
więcej czasu na rozwiązanie 
pozostałych problemów.”
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Bardzo często to właśnie rodzice wyrę-
czają swoje dzieci z obowiązków i usłu-
gując im na każdym kroku. Chcemy dla 
nich jak najlepiej, ale przez to pozba-
wiamy ich możliwości uczenia się od-
powiedzialności.

„Wyręczanie ludzi w rozwiązywaniu pro-
blemów uczy ich bezradności i na dłuższą 
metę może tylko zaszkodzić.”

Jeśli wykonujemy zadanie za pracowni-
ków, uwalniamy ich od odpowiedzial-
ności, bo jeżeli coś pójdzie nie tak, to 
my za to odpowiemy, za porażkę. Za-
bieramy im jednocześnie możliwość 
poczucia dumy ze swoich osiągnięć. 
Początkowo mogą czuć ulgę i być za-
dowoleni, że zostali wyręczeni, jednak 
po pewnym czasie poczują się niespeł-
nieni, gorsi.

cZTery ZASADy ZArZąDZANiA MAłPAMi

Dialog między menedżerem i pracownikiem może 
się zakończyć dopiero w momencie, gdy 
wszystkie małpy mają:

Opis – określone zostaną potencjalne 
decyzje (działania) w danej sprawie.

Właściciela – wskazana zostanie osoba 
odpowiedzialna za rozwiązanie problemu.

Polisę ubezpieczeniową – przeprowadzona 
zostanie ocena ryzyka.

Ustalony harmonogram karmienia i kontroli 
– ustalony zostanie kolejny termin spotkania 
w omawianej sprawie.

ZłOTe MyśLi 
jeDNOMiNuTOWeGO MeNeDżerA:

 Rozwiązanie każdego problemu wymaga zaangażowania 
dwóch osób: jedna pracuje, a druga nadzoruje postępy.

 Doświadczenie nie jest tym, co ci się przydarza, ale wnioskami, 
jakie wyciągasz.

 Aby nauczyć ludzi odpowiedzialności, wystarczy im ją przekazać.

 Wtrącaj się w pracę swoich ludzi tylko wtedy, gdy to konieczne.

 Nigdy nie narażaj firmy na straty w imię dobrego zarządzania.

 Przydzielanie zadań pozwala zarządzać pojedynczymi małpami, a delegowanie 
uprawnień – całymi stadami.

 Jeśli zawsze zgadzasz się ze swoim szefem, jeden z was jest zbędny.

 Im więcej małp zwrócisz, tym więcej czasu znajdziesz dla ich właścicieli.

Tekst: Anna Matusz-Gap
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Najlepsza Linia Lotnicza Roku to 
plebiscyt z 13-letnią tradycją i reno-
mą wydarzenia bardzo prestiżowe-
go. Sama Gala zachowała wszystkie 
przymioty właściwe tego typu even-
tom. Były ustalone kategorie, w nich 
nominowani kandydaci ubiegający się 
o statuetkę, no i branżowa Kapituła. 
Jak przystało na Galę, na sali znaleźli 
się znamienici goście, w tym przedsta-
wiciele linii i instytucji lotniczych, par-

W centrum Wystawienniczo-
kongresowym G2A Arena 
16.03.2017 r. rozdano 
statuetki Xiii edycji 
Plebiscytu Najlepsza Linia 
Lotnicza. Nagrodę w kategorii 
Najlepsza Linia Lotnicza 
nie latająca z/do Polski, 
wręczył Adam Godawski 
– Wiceprezes Omega 
Pilzno. OMeGA Pilzno była 
Partnerem tego prestiżowego 
wydarzenia. 

wYSoKICh LoTów
Firma stale angażuje się we współpra-
cę z organizatorami wydarzeń integru-
jących przedsięwzięcia biznesowe, bu-
dujących markę regionu i wspierają-
cych lokalny rozwój. Gala Najlepsza Li-
nia Lotnicza organizowana przez por-
tal Pasażer.com spełniła wszystkie wy-
mienione kryteria, otwierając jedno-
cześnie możliwości poszerzenia biz-
nesowych relacji i rozpowszechnie-
nia wiedzy o naszej działalności. Gala 
po raz pierwszy była organizowana na 
Podkarpaciu. To dla nas bardzo istotny 
element działalności, by poprzez włą-
czanie się w roli partnera do podob-
nych przedsięwzięć, aktywnie uczest-
niczyć w rozwoju regionu i budować 
własną markę w tak pozytywnym kon-
tekście. Gala Najlepsza Linia Lotnicza 
2016 przeszła do historii, cenne do-
świadczenia zostały zebrane, a przed 
nami kolejne eventy, gdzie OMEGA Pil-
zno będzie prezentować się jako Part-
ner godny współpracy biznesowej.

lamentarzyści i samorządowcy, przed-
stawiciele portów lotniczych i repre-
zentanci świata biznesu. Łącznie po-
nad 400 osób. 

gala

info. blog OMeGA Pilzno

Całości wydarzenia dopełniły 
występy artystyczne oraz 
znakomity Artur Andrus w 
roli konferansjera. Wśród 
tegorocznych zwycięzców 
wyróżnił się LOT, który zdobył 
aż cztery nagrody. Laureatami 
zostały także marki Wizz Air, 
Lufthansa czy Emirates Air 
lines. Nagrodę w kategorii 
„Najlepsza linia lotnicza nie 
latająca z/do Polski” wręczył 
Pan Adam Godawski – 
Wiceprezes OMEGA Pilzno. 
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Jak przyznają organizatorzy, to naj-
większe tego typu targi w regionie, or-
ganizowane corocznie z myślą o stu-
dentach i absolwentach rzeszowskich 
uczelni, ale także innych osobach po-
szukujących zatrudnienia w różnych 
sektorach gospodarki. 

Omega Pilzno znalazła się w gronie kil-
kudziesięciu firm, które prezentowały 
swoją ofertę zawodową podczas wy-
darzenia. 

Omega Pilzno po raz kolejny wzięła udział w Podkarpackich 
Targach Pracy. Zostały one zorganizowane 23 lutego 2017 roku 
w Hali Podpromie w rzeszowie przez Wyższą Szkołę informatyki 
i Zarządzania, z którą firma współpracuje w ramach projektu 
„Akademia Omega”.

Stoisko Grupy OMEGA Pilzno było chęt-
nie odwiedzane przez osoby zaintereso-
wane pracą w branży TSL. Pracownicy 
firmy opowiadali o Grupie OMEGA Pil-
zno, jej ofercie zawodowej i możliwo-
ściach rozwoju, które są ogromne, bo 
i zakres działalności firmy jest szeroki. 
Realizować się w niej można w działach 
spedycji i transportu krajowego oraz 
międzynarodowego, jako spedytor, kie-
rowca, opiekun techniczny, rozliczenio-
wiec. Pracę można znaleźć także w jed-

na TargaCh 
praCy

omega 
pilzno

nym z trzech magazynów Podkarpackie-
go Parku Logistycznego należącego do 
Grupy Omega Pilzno, w jednym z trzech 
autoryzowanych serwisów samochodo-
wych: VOLVO, MAN, IVECO lub w dzia-
łach: handlowym, obsługi klientów, ad-
ministracyjnych, finansowych. Nie moż-
na zapominać także o ofercie dedyko-
wanej uczniom i studentom w ramach 
realizowanego projektu kształcenia kadr 
„Akademia Omega”. 

Nie dziwi zatem, fakt, że o szczegóły 
oferty pytali zarówno studenci, świeżo 
upieczeni absolwenci kierunków nie 
tylko stricte logistycznych, jak i osoby, 
które na rynku pracy funkcjonują już 
dłuższy czas, a do zmiany miejsca 
zatrudnienia motywuje ich potrzeba 
rozwoju i chęć stawienia czoła nowym 
wyzwaniom. 

Targi pracy to z pewnością dobra oka-
zja do wieloaspektowych obserwa-
cji, wymiany doświadczeń z innymi 
uczestnikami, bezpośrednich rozmów 
na linii pracodawca – potencjalny pra-
cownik. To także miejsce, w którym 
spotkać można wielu ciekawych ludzi, 
pasjonatów swojego zawodu. Nie dzi-
wi zatem fakt, że zarówno przedstawi-
ciele Omega Pilzno, jak również innych 
firm opuszczali miejsce targów z wielo-
ma dokumentami aplikacyjnymi. 

Tekst: Agnieszka Frączek-Pelczarska
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Obecność STC podczas targów bu-
downictwa w dniach 24-26 marca 
2017 r. nie była przypadkowa. Firma 
bowiem specjalizuje się w sprzedaży 
samochodów gamy lekkiej Iveco Da-
ily oraz średniej Eurocargo. Samocho-
dy IVECO spełniają oczekiwania użyt-
kowników branży ciężkiej, a więc rów-
nież budowlanej, m.in. dzięki szerokie-
mu wachlarzowi różnorodnych zabu-
dów, osadzonych na solidnej, wytrzy-
małej ramie, napędzanych żywotnym 
3-litrowym silnikiem.

już po raz 22 w rzeszowie 
odbyły się Targi 
budownictwa, Wyposażenia 
Wnętrz i Ogrodów 
eXPO DOM oraz Targów 
Nieruchomości. jednym 
spośród ponad 200 
wystawców była powołana do 
życia w zeszłym roku spółka 
Grupy OMeGA Pilzno – STc, 
autoryzowany dealer i serwis 
samochodów marki iveco. 

sTC iVeCo na TargaCh 
budowniCTwa

iVeCo samoChód dla branży Ciężkiej

Klienci otrzymali próbkę oferty dealera 
STC, który prezentował dwa samocho-
dy: IVECO Daily HI MATIC oraz IVECO 
Daily wywrotka. Rozmowy z handlow-
cami uprzyjemniała kawa serwowana 
przez zespół baristów, wprost z jed-
nego z eksponowanych samochodów. 
Klienci na własne oczy mogli przeko-
nać się, jak ładowne i funkcjonalne są 
samochody IVECO, oferowane przez 
jedynego na Podkarpaciu autoryzowa-
nego dealera tej marki STC IVECO. 

Z pyszną kawą można było się udać 
także na stoisko firmowe, zlokalizowa-
ne wewnątrz hali Podpromie, aby tam 
kontynuować rozmowy na tematy mo-
toryzacyjne.

Dzięki zaangażowaniu pracowników 
STC, każdy zainteresowany ofertą 
spółki, otrzymał odpowiedzi na nurtu-
jące go pytania, nie tylko w materii de-
alerskiej, ale także serwisowej, gdyż 
STC IVECO, to również autoryzowany 
serwis wykonujący naprawy gwaran-
cyjne i pogwarancyjne oraz sprzedają-
cy oryginalne części IVECO.

Tekst: Agnieszka Frączek-Pelczarska







Wykorzystywany w biznesie model 
SMART opisywany w grudniowym nu-
merze dotyczył koncepcji 5 postula-
tów, którymi powinien charakteryzo-
wać się poprawnie sformułowany cel. 
Konkretny, mierzalny, osiągalny, istot-
ny i określony w czasie nadaje w życiu 
kierunek przydatny i uniwersalny do 
rozwoju osobistego. Człowiek bez wy-
znaczonych celów dryfuje jak statek, 
który stracił załogę. 

Jeśli szukasz sposobu jak osiągać po-
stawione sobie cele to ten artykuł jest 
właśnie dla Ciebie. Wykorzystywany 
i popularny w coachingu model GROW 
może okazać się twoim schematem do 
osiągania ważnych celów. 

GROW

Nazwa GROW to akronim słowa ,, ro-
śnij”. Zdania są podzielone, co do au-
tora tego modelu. Wiadomo, że jest 
to część teorii coachingu Timothy’ego 
Galloway’a. GROW jest prostym na-
rzędziem rozwiązywania problemów. 
To technika pracy z celami. Stopnio-
we realizowanie kroków potrzebnych 
do zmian to świetny początek do zna-
lezienia punktu docelowego naszej wę-
drówki .Model składa się z 4 kroków:

GOALS

Goals czyli generalny cel. Problem, 
rozwiązanie, wyzwanie lub zachowa-
nie, które chcesz zmienić to właśnie 
Twój cel. 

Pomocnicze mogą okazać się pytania: 

 Co chcesz osiągnąć?
 Czego chcesz?
 Do czego dążysz?
 Co chciałbyś mieć? 
 Jak dowiesz się że cel został zreali-

zowany? 

 Kiedy chcesz osiągnąć cel?
 Na ile ten cel jest dla Ciebie istotny?
 Czy ten cel jest zależy od innych 

osób? 
 W czym tkwi trudność jego realiza-

cji?
 Na ile Twój cel jest konkretny, mie-

rzalny, realny, istotny i ograniczony 
czasowo?

 Jak osiągnięcie celu wpłynie na 
Twoich znajomych? 

Koncentracja nad określeniem celu 
stanowi punkt wyjścia do dalszych roz-
ważań. Przechodzimy od skali makro 
do mikro. Sami odpowiadamy za wy-
znaczanie własnych celów.

reALiTy

Reality czyli rzeczywistość. W tym 
punkcie analizujemy aktualną sytuację 
w której się znajdujemy. To ważny ele-
ment naszego sukcesu. 

Pytania, które pomogą nam zdiagno-
zować sytuację: 

 Jak wygląda rzeczywistość? 
 Kto jest w nią zaangażowany? 
 Jakie czynniki wpłynęły na obecną 

sytuację? 
 Jakie informacje, które teraz posia-

dasz są ważne w kontekście Twoje-
go celu? 

Wyznaczanie celów i tworzenie planów ich realizacji jest 
niezbędnym elementem aby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek 
dziedzinie. jak powiedział Napoleon Hill ,,Wygrywa ten, kto 
ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie aby go osiągnąć”. 
cele stymulują naszą kreatywność i uruchamiają energię, która jest 
podstawą naszej motywacji.

wyznaCzanie Celów meTodą grow

jak wyznaCzać 
Cele osobisTe 
i zawodowe? 

PrZykłADy PrObLeMóW, 
kTóre MOżNA rOZWiąZAć  
ZA POMOcą MODeLu: 

 chcesz ruszyć z miejsca, 
osiągnąć cele,

 szukasz motywacji,

 masz problem z podjęciem 
decyzji w jakiejś sprawie,

 czujesz, że utknąłeś 
i zastanawiasz się co zrobić,

 chcesz rozwiązać konkretny 
problem.
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 Jak inni reagują na tą sytuację? 
 Jakie przeszkody trzeba jeszcze po-

konać? 
 Co działa? 
 Co nie działa? 

Analiza obecnej rzeczywistości pozwa-
la spojrzeć na nią z kilku punktów wi-
dzenia. Często nasz cel jest atrakcyj-
ny w przeciwieństwie do nieatrakcyj-
nej rzeczywistości. Przeprowadzenie 
tego etapu w sposób prawidłowy bę-
dzie naszym sukcesem. 

Pytania, które odkrywają nasze moż-
liwości: 

 Czego już próbowałeś? 
 Co masz do wyboru? 
 Z jakich opcji możesz skorzystać? 
 Jakie są wady i zalety każdej możli-

wości? 
 Co możesz zrobić inaczej żeby osią-

gnąć cel? 
 Jakimi metodami możesz się posłu-

żyć w odniesieniu do Twojego celu? 
 Która z opcji rozwiązań zapewni 

najlepsze rezultaty? 

Odpowiedź na pytania pozwoli wyge-
nerować potencjalne rozwiązania nie-
zbędne do osiągnięcia naszego celu. 
Jak powiedział brytyjski pisarz John 

Whitmore Gdy jesteś pewien, że skoń-
czyły Ci się pomysły, po prostu wpadnij na 
jeszcze jeden.

WiLL

Will to wola i pierwsze kroki działania. 
To ostatni etap w którym dokonujemy 
podsumowania. Wybór konkretnego 
działania pozwala na rozpoczęcie step 
by step realizacji naszego celu. 

kluczowe są pytania: 

 Jakie działania podejmiesz? 
 Jaki będzie Twój następny krok? 
 Jak go wykonasz? 
 Kiedy go wykonasz? 
 Od czego zaczniesz? 
 Do kiedy to zrobisz? 
 Kto będzie Ci w stanie pomóc w re-

alizacji Twojego celu? 

Rozwiązania przełożone na konkret-
ne działania pozwalają nam rozpocząć 
etap realizacji naszego celu.

Model GROW to proste i komplekso-
we narzędzie do wyznaczania celów 
oraz droga do ich osiągania. Umiejęt-
ność wyznaczania celów i sporządza-
nie planów ich realizacji to jedna z naj-
ważniejszych umiejętności człowie-
ka. Cele uruchamiają nasz ukryty po-
tencjał i stają się podstawą motywacji 
działania. Realizując cele zwiększasz 
poczuje własnej wartości, pewność 
siebie i wiarę we własne siły. Zaplanuj 
marzenia i osiągnij swój cel z modelem 
GROW i Rośnij!

Przy dążeniu do realizacji 
celów, najczęściej brakuje nam 
prawidłowej i rzetelnej analizy 
aktualnej sytuacji. 

Tekst: Monika czarnik

Aktualna rzeczywistość to też umie-
jętność oddzielenia zdarzeń historycz-
nych od tego co dzieje się teraz i co ma 
wpływ na nasz aktualny cel. 

OPTiONS

Options to etap w czasie którego ge-
nerujemy jak najwięcej rozwiązań. To 
wszystkie możliwości, które pomogą 
nam osiągnąć nasz problem. 



ZNAcZeNie WiAry

Wierzyć trzeba w coś. Jedni wierzą 
w magię, inni w wieczną młodość. Jesz-
cze inni, że ziemia jest płaska, słońce 
zamieszkałe, tajemnicze piramidy le-
czą choroby, a jak „trwoga to do Boga”. 
Trudno nie wierzyć w nic. Wiara pod-
świadomie motywuje. Otwiera drzwi, 
które mają uwolnić nas od problemów. 
I na tym właśnie polega jej siła. Nie-
ważne, co jest źródłem, bo jeśli w coś 
mocno wierzysz, nie poddasz się i bę-
dziesz walczył nawet z największymi 
przeciwnościami losu. Ktoś mądry po-
wiedział kiedyś, że „jeśli wierzysz, że 
możesz to zrobić, to masz rację, jeśli 

nie wierzysz, też ją masz”. Wierzysz czy 
nie wierzysz? „Nie wierzysz w to, co wi-
dzisz, tylko widzisz to, w co wierzysz”. 
Nikt nam nie powiedział, że łatwo jest 
wierzyć. Są jednak sytuacje, w których 
bezczynność i niewiara może się oka-
zać najgorsza rzeczą.

cHrZeścijANiN NA WOjNie

Wojna niszczy wszystko. Ten strasz-
ny, bestialski „wynalazek” degraduje 
wartości i psychikę człowieka. Niesie 
ze sobą śmierć niewinnych ludzi. Gdy 
wiele rzeczy nas niepokoi, to właśnie 
siła wiary może pomóc przetrwać 
najgorsze. 

Doss, jako członek Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego, zaciągnął się do 
armii, aby brać udział w bitwach o Oki-
nawę w czasie II wojny światowej. Nie 
korzystał z broni, bo przemoc kłóciła 
się z jego moralnymi i religijnymi prze-
konaniami. Chciał ratować, a nie zabi-

Wiara to jeden ze sposobów 
ukazywania naszej duchowości. 
człowiek czerpie z niej siłę, osiąga 
spokój wewnętrzny i szczęście, które 
pozwala mu przetrwać najgorsze 
momenty. To siła wyższa, która 
sprawia, że mimo upadku podnosisz 
się i idziesz dalej.

wiara jako źródło siły

o wIERzE
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RozważanIa

Dla ludzi wierzących Bóg 
jest źródłem nadziei. Andrew 
Garfield jako Desmond 
Doss w filmie „Przełęcz 
Ocalonych” udowadnia, że 
wiara i wyznawane zasady są 
źródłem ogromnej siły. 



mnichów jest dziś naturalną rzeczą dla 
osób, które niekoniecznie wiążą ją tylko 
i wyłącznie z religijnym. Medytacja czyli 
„bezwysiłkowe pozostawanie w tym co 
jest”. Medytacja to nie tylko siedzenie 
ze skrzyżowanymi nogami i zamknię-
tymi oczami. Każdy z nas o czymś me-
dytuje. Skupia uwagę na jednym obiek-
cie i przywołuje wyobrażany obraz lub 
dźwięk. Ignoruje wszystkie inne do-
znania i myśli. Oczyszczenie umysłu 
i wprowadzenie go w stan wyciszenia, 
uwalnia od niepokoju i depresji. Me-
dytacja pozwala uwierzyć we własne 
siły i możliwości. Założyciel firmy Ap-
ple Steve Jobs powtarzał, że medytacja 
daje otwartość kreatywnego myślenia. 
Wzmacnia „mięsień” silnej woli. Spokój 
i uważność zalecane przez Buddę nie są 
jakimś światowym rodzajem odpoczyn-
ku albo skupienia, ale są to cechy, któ-
re regenerują zdolność naszego organi-
zmu. Opanowanie emocji i umiejętność 
kierowania emocjami jest szczególnym 
celem wyciszenia. Długoletnia praktyka 
medytacji skutecznie uspokaja, regene-
ruje nasz organizm. Dzięki niej popra-
wia się nam samoocena i wiara we wła-
sne umiejętności.
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Doświadczenie choroby pomaga jednak 
zrozumieć wartość wiary. To wyzwanie 
i przebudzenie dla pacjenta, aby spojrzał 
na swoje życie i zaczął walczyć. Pokładamy 
ufność w wiedzy i majątku, ale nie 
doceniamy siły i potęgi wiary. 

Nick Vujicic urodził się bez rąk i nóg, 
a mimo to żyje pełnią życia. W książ-
ce „Niezwyciężony” przekonuje, że „je-
śli wierzysz, że możesz zmienić swo-
je życie na lepsze – po prostu zacznij 
działać zgodnie z tym, w co wierzysz. 
Jeśli myślisz, że masz świetny pomysł 
na biznes – wykorzystaj swoje talenty 
(…)” Siła wiary pomaga nam radzić so-
bie z trudnościami takimi jak choroba 
i dramaty osobiste.

DLAcZeGO WiArA W Siebie?

Zapewne każdy z nas słyszał „wystar-
czy uwierzyć” w siebie. Chcesz apliko-
wać do wymarzonej pracy, ale czujesz, 
że nikt cię nie wybierze. Nie widzisz sen-
su wysyłania aplikacji, bo przecież znaj-
dzie się ktoś z większymi kwalifikacjami. 
Z drugiej strony, złożysz podanie o pra-
cę i będziesz sobie powtarzał „na pew-
no się uda”, „musi się udać”, ale nie bę-
dziesz w to wierzył. Przekonanie o tym 
że się uda, to podstawa naszej pracy. Nie 
możesz nie mieć wiary. To czy odniesiesz 
sukces osobisty, zawodowy czy jakikol-
wiek inny zależy od tego, jak mocno w to 
wierzysz. Przekonania tworzą nasze ży-
cie, a wiara w siebie to klucz do sukcesu. 
Najlepszymi pracownikami są Ci, któ-
rzy posiadają silną wiarę w swoje umie-
jętności. Wiara wywołuje pozytywne 
myślenie i wzmacnia koncentrację. Ma 
ogromny wpływ na poczucie własnej 
skuteczności. Brak wiary może zniszczyć 
nawet największy potencjał. 

TWórcZA ciSZA. MeDyTAcjA

Bardzo często żyjemy na oślep. Gonimy 
szczęście, którego nie możemy osią-
gnąć. Jesteśmy pesymistami. Nie do-
ceniamy wpływu myśli na nasze życie. 
Mnisi buddyjscy proponują medytację 
jako sposób na wzmocnienie siły woli 
i wiary we własne możliwości. Medyta-
cja. Modne hasło ostatnich lat. Z czym 
nam się kojarzy? Brodaci asceci w jaski-
niach, demoniczni mnisi siedzący po tu-
recku. Przeszłość. Duchowy rozwój za-
rezerwowany kiedyś dla buddyjskich 

Człowiek, potrzebuje w życiu 
wiary. Właściwie każdy 
aspekt i chwila naszego życia 
jest zbudowana na wierze. 
Siła, która z niej płynie jest 
warunkiem naszych decyzji, 
postaw i zachowań. Nasz 
poziom wiary w siebie nie jest 
ustalony i wyryty na kamiennej 
tablicy. Lothar Zenetti, 
powiedział że „Ci, którzy żyją 
nadzieją, widzą dalej. Ci, co 
żyją miłością, widzą głębiej. 
Ci, co żyją wiarą, widzą 
wszystko w innym świetle”. 

Wierzysz w siebie, kiedy znasz swoją 
wartość, wiesz że jesteś dobry w tym 
co robisz. Wiara jest źródłem siły, która 
motywuje do działania i jest mocą na-
pędową w życiu człowieka.

Tekst: Monika czarnik

jać ludzi. Źródłem motywacji i siły bo-
hatera była wiara w Boga. Ratując żoł-
nierzy, prosił Boga, aby pozwolił mu 
uratować jeszcze tylko jednego. Poka-
zuje to, że niezwykła siła charakteru 
płynie z wiary, która stanowi najwięk-
sze źródło mocy człowieka. 

cHOrObA TO Nie kArA

Efektywna realizacja celu musi być po-
dróżą w głąb siebie. Jeżeli wierzymy, 
że coś się uda, to wiara staje się moty-
wacją naszego działania. Jakże często 
walka z ciężką, czasami nieuleczalną 
chorobą, może doprowadzić do upad-
ku i załamania. Dla wielu ludzi diagno-
za to wyrok śmierci. 



Małgorzata chmielewska to 
siostra zakonna i przełożona 
wspólnoty Chleb Życia. kobieta 
z charakterem. W rozmowie 
z Piotrem żyłką i błażejem 
Strzelczykiem opowiada o tym, 
co w życiu jest najważniejsze 
i jak być szczęśliwym 
niezależnie od sytuacji. 

Siostra Małgorzata Chmielewska to 
kobieta pełna życia i energii. Od lat ła-
mie stereotypy. Cieszy się ogromnym 
szacunkiem i aktywnie angażuje się 
w pomoc potrzebującym. Pełna we-
wnętrznego optymizmu, udziela wska-
zówek i rad na szczęśliwe, długie życie. 
Według niej nie da się stworzyć bizne-
splanu na miłość. Jest to uczucie, które 
powinno być nieco stuknięte i szalone. 
Nie może być nudno.

W szczerej rozmowie ze współauto-
rami opowiada o tym, co jest najważ-
niejsze i skąd bierze siłę do działania. 
Mieszka z biednymi i wychowuje nie-
pełnosprawnego, adoptowanego syna. 
Każdego dnia poznaje dramaty ludzi 
wykluczonych i nieszczęśliwych. Miej-
scowość Nagorzyce nazywa Repu-

KopalnIe 
TaLEnTów 
anKersen rasmus 

bliką Biedaków. W książce opowiada 
o tym, jak kochać, wierzyć i żyć z bie-
dakami we współczesnym, skompute-
ryzowanym świecie. Pomaganie bied-
nym, nie musi wiązać się tylko i wyłącz-
nie z czynnikami finansowymi. Czasami 
wystarczy dobre słowo i dłuższa roz-
mowa. W odpowiedzi na jeden z ko-
mentarzy internauty: „Nie będę z mo-
ich podatków płacił na rodzinę wielo-
dzietną, która żyje w biedzie” – siostra 
odpowiada: „Biedny, mały człowiecz-
ku, pojedź do jednej z tych rodzin i zo-
bacz, ile w tej biedzie jest miłości, rado-
ści i serdeczności, której ty nie masz”. 
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SPoSób na (ChoLERnIE) 
SzCzęŚLIwE żYCIE

Autor: s. Małgorzata chmielewska, Piotr żyłka, 
błażej Strzelczyk. Gatunek: biografie. 
Wydawnictwo: WAM. Oprawa twarda, 280 stron.

Ta niezwykła kobieta jest 
aktywnie zaangażowana 
w pomoc biednym Fundacji 
Domy Wspólnoty Chleb Życia. 
Powstało już ponad 10 takich 
domów. 

Jeden z nich ma swoją siedzibę na Pod-
karpaciu, w Medyni Głogowskiej. Jest 
to dom im. Świętego Dyzmy-Dobrego 
Łotra”. Siostra Chmielewska to kobie-
ta-ogień! Tyle lat gdzieś pomyka obok 
i ani przez chwilę nie pomyślałem, że 
tyle w niej normalnej, ludzkiej – ale ta-
kiej z mięsa i kości – siły, wytrwało-
ści i humoru(…)” – mówi o niej Jurek 
Owsiak. Od lat pobija serca Polaków 
swoją szczerością i wytrwałością w dą-
żeniu do wyznaczonych celów.

Ciekawa i interesująca biografia sio-
stry Chmielewskiej, nie jest kolejnym 
poradnikiem z banalnymi wskazów-
kami. Przypomina rozmowę pozytyw-
nie nastawionej do życia kobiety, która 
z dozą ironii i humoru opowiada o naj-
trudniejszych rzeczach. Skłania do roz-
myślań każdego, któremu bliski jest 
drugi człowiek. Książkę polecam każ-
demu, kto chce poznać Bożą receptę na 
szczęście. Podążając śladem charyzma-
tycznej siostry można dowiedzieć się, 
jak być (cholernie) szczęśliwym nieza-
leżnie od sytuacji. 

Tekst: Monika czarnik Tekst: krystyna Gadziała

Książka w inspirujący sposób pokazu-
je, jak odkryć i rozwinąć talent u sie-
bie i u innych. Ankersen był profesjo-
nalnym piłkarzem. Pewnego dnia rzu-
cił pracę i wydał ostatnie pieniądze, 
aby odwiedzić sześć kuźni talentów 
w różnych zakątkach świata. Ta książ-
ka jest po części dziennikiem z jego 
wyprawy. Informacje, które wówczas 
zdobył, pozwoliły mu postawić tezy, 
z których jedne wydają się oczywiste, 
inne zaskakują, a jeszcze inne wzbu-
dzają kontrowersje. Na podstawie roz-
mów z ludźmi autor wysuwa zaskaku-
jące wnioski dotyczące szkolenia przy-
szłych mistrzów. To właśnie one stano-
wią największą wartość tej publikacji, 
ponieważ burzą dotychczasowe podej-
ście do kwestii talentu. Jeżeli chcemy 
w życiu coś osiągnąć, nie można wy-
bierać drogi na skróty. Jest tylko ciężka 
praca, a talent to mit. Systematyczność 
i konsekwencja są kluczem do zwycię-
stwa, ponieważ okazuje się, że sukces 
wcale nie zależy od „nadprzyrodzonych 
czynników”. 
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wYSYPIaj SIę!
O ogromnym znaczeniu snu dla naszego organizmu wiemy nie od dziś. Sen pozwala nam na większą 
wydajność w ciągu dnia, zwiększa koncentrację, reguluje wiele procesów zachodzących w naszym 
organizmie. Okazuje się, że jakość naszego snu i to, czy się wysypiamy, ma też wpływ na sposób 
postrzegania przez nas otaczającego świata. Mamy coraz więcej obowiązków, co w efekcie powoduje, 
że krócej śpimy. Tymczasem sen jest niezbędny w głównej mierze do właściwego działania organizmu 
i naszej koncentracji. Sen to nie strata czasu, jak sądzi wiele osób. Organizm potrzebuje go, by się 
zregenerować. ciągłe zarywanie nocy może spowodować kłopoty zdrowotne.

zdrowy sen



DLAcZeGO MuSiMy SPAć? 

Kiedy wypoczywamy, w naszym orga-
nizmie trwają intensywne prace po-
rządkowe:

 Sprzątanie pamięci

Podczas snu mózg segreguje ogrom 
informacji, które docierają do niego 
w ciągu dnia. Te istotne są zapamię-
tywane, zbędne – kasowane. Nie bez 
powodu radzi się, by z każdym proble-
mem się przespać. Kiedy jesteśmy wy-
spani, myślimy logiczniej i podejmuje-
my trafniejsze decyzje. 

– Zorganizujmy swoje codzienne zajęcia 
tak, aby pochłaniały mniej czasu. Pla-
nujmy na przykład obiadowe menu dla 
rodziny na tydzień, a potrzebne produk-
ty kupujmy za jednym razem. 

– Dzielmy się obowiązkami z innymi 
domownikami. W niektórych pracach, 
takich jak sprzątanie, możemy zrobić 
dyżury.

– Zamiast oglądać ulubione 
programy w telewizji do 
późna, możemy je nagrywać. 
Obejrzymy je następnego dnia. 

brAk SNu POWODuje: 

 Kłopoty z pamięcią i koncentracją. Brak snu odbija się na 
pracy mózgu.

 Wysokie ciśnienie i miażdżycę. Noce bez snu zwiększają 
ryzyko zawału.

 Szybsze starzenie. Niedostatek snu zakłóca odnowę 
komórek.

 Otyłość i cukrzycę. Ciągłe niedosypianie zaburza 
metabolizm organizmu.

 Infekcje. Jeśli za mało śpisz, organizm wytwarza mniej 
przeciwciał.

Tekst: Paulina Surowiec
Źródło: www.polki.pl/zdrowie

 Naprawa uszkodzeń

Tylko w czasie snu jest wydzielany hor-
mon wzrostu, który odgrywa ogromną 
rolę w regeneracji tkanek. Kiedy jest 
go zbyt mało, szybciej się starzejemy. 
Podczas snu organizm produkuje też 
melatoninę, która neutralizuje wolne 
rodniki. Cząsteczki te uszkadzają ko-
mórki i w efekcie powstaje więcej mu-
tacji sprzyjających rozwojowi nowo-
tworów.

 Wyrównanie poziomu hormonów 

Kiedy zasypiamy znacznie spada 
produkcja hormonów stresu, m.in. kor-
tyzolu. Jeśli jego poziom jest wysoki, 
zostaje zakłócona praca układu odpor-
nościowego. Organizm jest wtedy bar-
dziej narażony na atak wirusów i bak-
terii, ale także nie potrafi sobie pora-
dzić z powstającymi w ciele komórkami 
nowotworowymi. Nadmiar kortyzolu 
przyspiesza rozwój nadciśnienia i miaż-
dżycy, a także cukrzycy. 
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Nie zarywajmy nocy! Często 
wystarczy niewielka zmiana 
przyzwyczajeń, by mieć więcej 
czasu na spanie. 

Nadrabiajmy straty. Nieprzespane noce 
są jak debet na koncie. Im jest większy, 
tym trudniej go wyrównać. Gdy zda-
rzy nam się zarwać noc, postarajmy się 
ją odespać. Następnego dnia połóżmy 
się nieco wcześniej. W weekendy lub 
gdy mamy wolny dzień nie wstawajmy 
z łóżka o poranku. Pośpijmy choć go-
dzinkę dłużej niż zwykle.



Mówi się, że bieganie 
to gwarant zdrowia. 
Jest to jednak ogromne 
uproszczenie. Biegając 
jesteśmy w stanie poczuć, 
co to znaczy witalność, 
poczucie spełnienia, poprawa 
jakości życia, zadowolenie 
oraz dobre samopoczucie. 
I jak to wszystko przekłada 
się na zdrowie? Postaram 
się odpowiedzieć, dlaczego 
warto wybiegać w plener.

wYbIEgnIj
w PLEnER

46 DrabIna omega & more



Choroby cywilizacyjne może nie są naj-
lepszym motywatorem do podejmo-
wania systematycznej pracy nad sobą. 
Już taka jest ludzka konstrukcja, że raz 
trzeba komuś mocno do głowy przega-
dać, a innym razem obiecać efekty. Je-
śli zdamy sobie sprawę, że na szali kła-
dziemy nasze zdrowie, a w wyniku le-
nistwa, złego odżywiania się, braku ru-
chu, nadużywania używek mamy wiel-
ką szansę na wypracowanie u siebie 
jednej z wielu chorób cywilizacyjnych, 
to może wtedy dojdziemy do wniosku, 
że warto 3 razy w tygodniu poświęcić 
godzinkę np. na bieganie. To od Ciebie 
zależy, którą stronę szali wybierzesz. 

Tekst: łukasz Pilch

w możliwość regulacji kąta nachylenia. 
Może to imitować bieganie w terenie. 
Ci, którzy zmagają się z nawałem obo-
wiązków, doceniają posiadanie bież-
ni w domu. Umożliwia ona zażywanie 
ruchu niezależnie od pogody za oknem 
i zawsze, gdy tylko mamy na to ochotę. 

Jeżeli masz tylko możliwość, biegaj 
w terenie. Nie ma nic bardziej przy-
jemnego i odprężającego po całym 
dniu pracy umysłowej, jak przebiegnię-
cie się po lesie. Cisza, spokój i bliskość 
natury działa niemal terapeutycznie 
na nasze skołatane nerwy. Świeże po-
wietrze znakomicie dotlenia nasz orga-
nizm, wspomagając jego prawidłowe 
funkcjonowanie. Dodatkowo biega-
nie w plenerze nie pozwala na nudę. Tu 
krajobraz i teren przez który biegniemy 
zmienia się cały czas, przez co szybciej 
mija nam trening, który niejednokrot-
nie jest bardziej efektywny niż ten wy-
konywany na bieżni. 

Jak już wybraliśmy plener, to asfalt czy 
teren? Zdecydowanie teren, mimo, że 
biega się wolniej niż po asfalcie. Pod 
stopami znajdziemy co chwilę inny te-
ren: błoto, kamienie, czy korzeń ja-
kiegoś drzewa itp. W terenie nie da 
się biegać jednym tempem, po asfal-
cie nie ma z tym problemu. W tere-
nie elementem ekstremalnym jest nie-
przewidywalność trasy, gdyż te ścież-
ki są bardziej czułe na warunki pogo-
dowe. W terenie trzeba być bardziej 
skupionym, w związku z tym, nie ma 
czasu na myślenie o pracy, o obowiąz-
kach, o tym, co zrobić na obiad. Do-
datkowym plusem biegu w terenie jest 
mniejsza ilość ludzi i samochodów. 
Często zdarza się tak, że jesteś tylko 
Ty i przyroda. 

Systematyczny trening działa 
bardzo kompleksowo i już 
po paru tygodniach możemy 
zauważyć niższe tętno. 

Bieganie zwiększa wydolność organi-
zmu – jeden oddech dostarcza organi-
zmowi dużo więcej tlenu. Dodatkowo, 
przez bieganie możemy zgubić zbędne 
kilogramy. Wiele osób biegając, odre-
agowuje stres. Podczas intensywnego 
biegu, a dokładniej po jego zakończe-
niu, wydziela się wiele endorfin, przez 
co czujemy się szczęśliwsi. 

Bieganie to sport stosunkowo tani 
w porównaniu z większością sportów 
rekreacyjnych. Nie musisz mieć specja-
listycznego sprzętu. Warto na począt-
ku biegowej przygody zainwestować 
w wygodne buty i strój. Ważne jest, by 
biegać z głową. Nie rzucaj się od razu 
na przebiegnięcie półmaratonu, jeże-
li przez ostatnie lata głównie siedzia-
łeś na kanapie. Zacznij od marszobie-
gów. Przebiegnij np. 300 m, a kolej-
ne 100 m pokonaj marszem, z czasem 
zwiększaj odległość lub czas biegania, 
a skracaj dystans czy czas przeznaczo-
ny na marsz. 

Biegać w plenerze czy w pomieszcze-
niu? Zarówno bieganie na zewnątrz, 
jak i pod dachem ma swoje wady i za-
lety. Przyjęło się, iż bieganie w tere-
nie jest bardziej wymagające, ze wzglę-
du na nierówne podłoże i warunki po-
godowe. Zmusza to ciało do więk-
szego wysiłku. Z drugiej strony bież-
nie stacjonarne są teraz wyposażone 
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Bieganie to świetna sprawa! 
Chcąc skorzystać ze wszystkich 
zalet tego sportu, wybierz 
bieganie w plenerze. Korzyści 
są ogromne. Warto wziąć się 
w garść i zacząć, a jak zaczniesz 
biegać w plenerze, pokochasz 
to i nie będziesz chciał z tego 
zrezygnować!
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Obecnie panuje moda na zdrowe ży-
wienie. I super – wykorzystajmy to! Te-
raz modne jest to, co eko, zdrowe i fit. 
Odchodzi się od tzw. gotowców, jak 
sosy w proszku, kostki rosołowe. Wy-
starczy w moździerzu samemu zmieszać 
ulubione przyprawy. Znajdą się osoby, 
które sięgają po kostki rosołowe i po-
dobne rzeczy – lecz to niezdrowe. Moż-
na ten sam smak uzyskać inaczej. 

W kuchni kluczowy jest smak – jak tego 
smaku szukać? Smaku należy szukać 
w produktach prostych – np. zamiast ku-
pować słoik chrzanu, lepiej kupić świe-
ży i samemu zetrzeć. Dobrze by było wy-
dłużyć zakupy o jakieś 15 minut i poszu-
kać dobrych jakościowo produktów. 

Teraz panuje boom kulinarny. Ludzie 
lubią eksperymentować. Czasem po-
trzebują, by ich ktoś poprowadził za 
rękę – autorytet czy kucharz. Jest wie-
le programów telewizyjnych, które łą-
czą różne produkty, co może dodawać 
odwagi do próbowania. Często w ta-
kich programach łączy się względnie 
niepasujące składniki a powstaje nagle 
coś zaskakującego. 

Jakiej kuchni uczyć się najłatwiej? 
W Polsce bardzo popularna jest kuch-
nia śródziemnomorska i tajska. Oczy-
wiście dalej uznaniem cieszy się kuch-
nia polska, która ma bardzo dużo róż-
nych twarzy. Stara się nadążać za tren-
dami światowymi, próbuje nowych 
rzeczy, ale też wraca do starych, jak np. 
podroby czy ozory. Nie ma znaczenia 
w jakiej kuchni zaczniecie wprowadzać 
coś nowego. 

Najlepiej uczyć się eksperymentów ku-
chennych w swojej kuchni z blogów, 
programów kulinarnych, książek, gazet 
i samemu próbować gotować. 

Tekst: Anna Pietrasz

eKsperymentuJ 
w KuChnI

Do eksperymentów w kuchni 
łatwiej jest przekonać młodych 
ludzi, niż starszych, którzy 
przyzwyczaili się już do swoich 
nawyków żywieniowych 
i monotonnych smaków. 
część osób z góry zakłada, 
że coś nowego nie będzie im 
smakowało. Tak naprawdę 
całe nasze życie opiera się 
na eksperymentach. kto nie 
eksperymentuje w kuchni, ten 
traci bardzo wiele. Z produktów 
możemy zrobić milion różnych 
rzeczy, jak nie więcej. Ważne 
jest, by próbować nowych 
smaków i wracać do tych, 
których kiedyś próbowaliśmy. 
eksperymentowanie w kuchni 
to część życia osób, które zajmują 
się gotowaniem – a chyba 
w każdym domu jest choć jedna 
taka osoba. 

Czas na zmiany

Eksperymenty są zawsze mniej lub bar-
dziej udane. Odkrywaj nowe smaki i te-
stuj, czy to co piszą w gazetach, w In-
ternecie itp. nadaje się do jedzenia, czy 
to tylko fikcja. A jak miło Wam będzie, 
jak kiedyś jakąś nową potrawą zasko-
czycie swoją rodzinę czy gości. Strach 
niech się was nie trzyma i do dzieła 
– od dziś eksperymentujcie w kuchni, 
jeżeli się da, to każdego dnia! 

Zamiast kupować wszystko 
w jednym sklepie, można przejść 
się do warzywniaka, gdzie są już 
wyselekcjonowane produkty. 

A tym osobom, które mają 
możliwość odłożyć trochę grosza, 
polecam naukę na różnego 
rodzaju warsztatach kulinarnych. 
Spróbujecie, a zobaczycie, ile 
można wynieść z tego frajdy, 
przyjemności, a też nauki.
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Ubiór to nie tylko kwestia mody. Po 
pierwsze powinien być zawsze dopa-
sowany do sylwetki osoby, wieku, wa-
lorów zewnętrznych i okoliczności. Co 
ważne, także pora roku czy pora dnia 
decyduje o naszym stroju. Należy pa-
miętać, że stanowisko czy pełniona 
funkcja wymagają także stosownego 
wizerunku. Elegancja w stroju to tak-
że nasze samopoczucie, wygoda, do-
bry smak i indywidualizm wynikający 
z cech charakteru. 

Przez dbałość o właściwy strój możemy 
okazać szacunek, natomiast niestaranny 
wygląd i strój niedostosowany do okazji 
może być wyrazem lekceważenia. Two-
rzenie wizerunku jest prawdziwą sztu-
ką, której można się nauczyć. 

W sferze zawodowej, mężczyzn obo-
wiązuje garnitur w odcieniach sza-
rości lub granatu, a kobiety garson-
ka, sukienka lub kostium. Ubiór biu-
rowy bardzo dobrze charakteryzują 
cztery przymiotniki: klasyczny, ele-
gancki, skromny i drogi. Można się 
zastanawiać, co oznacza drogi. Nie 
mam tu na myśli ubioru, gdzie na sa-
mym środku koszulki, będzie ogrom-
ny napis lub logo firmy albo garnitu-
ru z metką lub naszywką przy ręka-
wie, bo to wygląda groteskowo. Dro-
gi oznacza dobry jakościowo. Im bar-
dziej klasycznie, tym bardziej ele-
gancko. Kierując się tą zasadą, może-
my być zawsze pewni, że nie popeł-
nimy faux pas. Pamiętajmy, że strój 

sportowy to także ubiór biurowy, 
w przypadku kiedy nie planujemy ofi-
cjalnych spotkań. Dla mężczyzn jest 
to ciemna marynarka i jasne spodnie.

Zaproszenia, które możemy otrzymać 
na spotkanie wieczorowe, często za-
wierają informację na temat rodzaju 
stroju, jaki będzie obowiązywał. Mo-
żemy się spotkać z:

 white tie – biała mucha (frak), strój 
formalny wieczorowy. Strój najbardziej 
elegancki noszony zarówno podczas 
dnia i wieczorem. Zakładany na spo-
tkania międzynarodowe, czy formal-
ne przyjęcia z przedstawicielami rodzin 
królewskich. Dla mężczyzn oznacza to: 
frak, szelki, kamizelka, odpowiednia 
koszula, spinki do mankietów (ze zło-
ta i pereł), biała muszka, biała, jedwab-
na chusteczka, czarne skórzane buty. 
Kobieta towarzysząca mężczyźnie we 
fraku powinna założyć elegancką suk-
nię wieczorową. To najlepsza okazja do 

STRój – jaK SIę ubRać 
na RóżnE oKazjE 
I Co oKREŚLają 
oznaCzenIa na 
zaproszenIaCH

dress-Code

„wygląd To 80% sukCesu” 
– woody allen

Nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę – to słynne 
powiedzenie pewnie nie raz już każdy z nas usłyszał. 
Dlaczego w takim razie tak wielką uwagę przywiązuje się 
dzisiaj do etykiety ubioru? Dlaczego po wstaniu z łóżka 
zastanawiamy się – w co się dzisiaj ubrać? Dobieramy wręcz 
nasz strój do obowiązków danego dnia, osób z którymi 
się spotykamy, miejsc, i tego co chcemy nim osiągnąć…, 
bo ubiór może wiele zdziałać. 

W biurze zawsze należy 
być zadbanym, eleganckim, 
schludnym, mając na uwadze to, 
że swoim wyglądem budujemy 
nie tylko własny autorytet, ale 
także reprezentujemy firmę. 
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założenia biżuterii ze szlachetnymi ka-
mieniami. Obowiązuje mała torebka 
dopasowana do sukienki i butów. Pięk-
nym dopełnieniem jest szal przykrywa-
jący ramiona. W przeszłości obowiązy-
wały także rękawiczki. Obecnie odra-
dza się ich używania, ponieważ powo-
dują dużo kłopotów podczas jedzenia 
czy witania się. 

 black tie – czarna mucha (smoking)  
Czarna mucha oznacza dla mężczyzn 
smoking, kamizelkę z czarnego atłasu 
lub czarny hiszpański pas, białą koszulę 
z plisowanym przodem i krytymi guzi-
kami, srebrne lub złote spinki do man-
kietów, czarną, jedwabną muszką, buty 
– lakierki oxfordy. Dla kobiet black tie 
to: długa suknia, kostium z długą spód-
nicą lub strojny kostium ze spodniami.
Biżuteria skromniejsza niż w white tie. 
Buty – wsuwane czółenka skórzane lub 
atłasowe. Należy pamiętać, że do su-
kienek wieczorowych nigdy nie zakła-
da się kapelusza. 

 formal – strój formalny/dzienny/ża-
kiet/surdut. Nigdy nie obowiązuje wie-
czorem. Dotyczy spotkań odbywają-
cych się w ciągu dnia (pełnienie oficjal-
nych funkcji, wyścigi konne, pogrzeby 
i wesela). Dla mężczyzn jest to surdut 
z szarego (prawie czarnego) materiału, 
biała koszula, fular z szarego jedwabiu 
lub krawat, kamizelka, biała chusteczka. 
Strój dzienny dla kobiet zależy od oka-

zji. Najczęściej jest to bardzo elegancki 
kostium. Na wesele można założyć dłu-
gą sukienkę zamiast kostiumu i kapelusz 
pasujący do butów (może być ozdobio-
ny kwiatami lub paskiem). 

 informal – strój wizytowy (półfor-
malny). Strój odpowiedni na spotkania 
towarzyskie, nieformalne i niesłużbo-
we. Dla mężczyzn jest to garnitur: ma-
rynarka z wełny, jedno- lub dwurzę-
dowa biała koszula, krawat lub musz-
ka, spodnie, skarpetki i inne dodatki jak 
w codziennym stroju. Dla kobiet strój 
półformalny oznacza sukienkę koktaj-
lową. Zawsze gdy kobieta ma problem 
z doborem biżuterii, najbezpieczniej 
jest założyć perły z punktu widzenia 
dress code’u, oczywiście pod warun-
kiem, że pasują. 

 ubranie sportowe lub sportowa 
elegancja (Business Casual lub Casu-
al Smart) – to zazwyczaj sprawia nam 
kłopot. Strój sportowy nie znaczy byle 
jaki. Najlepszym ubraniem dla mężczyzn 
będą: spodnie z paskiem i butami skó-
rzanymi w podobnych odcieniach oraz 
koszulka polo. Do tego sportowa ma-
rynarka z lnu, tweedu czy surówki je-
dwabnej. Dla kobiety najodpowiedniej-
szym strojem będzie kostium sportowy 
z dziennych materiałów, sportowa bluz-
ka, spódnica lub spodnie i żakiet. Taki 
ubiór wymaga płaskich butów i skrom-
nej biżuterii. Tekst: Natalia białek

Sukienka – Dorothy Perkind; buty – Mango; torebka – Parfois; naszyjnik – Apart; 
etola, rękawiczki – Allegro; frak, spodnie, cylinder, rękawiczki – mytuxedo.co.uk; 
buty – Kazar

Sukienka – Topshop; buty – New Look; torebka – Zara; biżuteria – W. kruk; 
smoking, spodnie, koszula – mytuxedo.co.uk, lakierki – Gino Rossi

whiTe Tie blaCk Tie

Oprócz opisanych przypadków long 
dress, kobiety na wieczór powin-
ny założyć sukienkę wizytową, a na 
przyjęcia popołudniowe i wczesno 
wieczorne – sukienkę koktajlową lub 
garsonkę.

Gdy nie określono wymaganego 
stroju na zaproszeniu, 
pierwszym i najłatwiejszym 
sposobem jest telefon do 
gospodarza. Należy dopytać, 
jaki strój jest wymagany. Jeżeli 
jego wyjaśnienia nie rozwiążą 
do końca problemu, to zawsze 
można zapytać przyjaciół, 
co zamierzają włożyć. 
Brak informacji oznacza, że 
stosownym jest włożenie stroju 
wizytowego. Dla mężczyzn jest 
to garnitur – ciemniejszy im 
późniejsza godzina. Dla kobiet 
kostium, niekoniecznie ciemny.
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D   wCIPY:

1. Spotykają się trzy bociany 
– stary, średni i bardzo młody 
i rozmawiają o tym, jak spędzały 
ostatni tydzień.
– Ja uszczęśliwiałem staruszków 
w Krakowie – mówi stary.
– Ja uszczęśliwiałem trzydziestolatków 
w Warszawie – mówi średni.
Najmłodszy:
– A ja straszyłem studentów 
w Poznaniu.

2. – Co to jest miłość?
– Światło życia.
– A małżeństwo?
– Rachunek za to światło.

3. 8-latek przychodzi do ojca 
z pracą domową z przyrody: 
– Tatusiu, od czego robi się burza? 
Ojciec wzdycha: – Synku, czasami od 
jednej skarpetki.

4. – Nie mogę odzwyczaić się 
od palenia papierosów.
– A próbowałeś gumy do żucia?

czy wiecie, dlaczego warto się śmiać? śmiech jest zdrowy – dotlenia, relaksuje, usuwa stres i redukuje 
ból. już sama myśl o śmiechu wyzwala endorfiny, czyli hormon szczęścia. Dlatego śmiejcie się dużo 
i często, spacerując, wykonując czynności dnia codziennego lub czytając dowcipy.

– Próbowałem.
– I co?
– Nie pali się.

5. – Tato, to prawda, że prawdziwy 
mężczyzna powinien zachować zimną 
krew w sytuacjach dramatycznych?
– Tak synu, to prawda.
– To co chcesz najpierw zobaczyć? 
Mój dzienniczek, czy rachunek za 
nowe futro mamy?

6. W szkole pani sprawdza 
pracę domową.
– Jasiu, ani jedno działanie na 
dodawanie nie jest wykonane 
prawidłowo!
– Ale to nie ja odrabiałem lekcje, 
to mój tata!
– A kim on jest??
– Kelnerem.

7. Sąsiad z dołu do sąsiada z góry:
– Ależ w nocy poszaleliście z żoną. 
Mało mi żyrandol nie zleciał.
– Panie sąsiedzie, tak się właśnie 

rodzą plotki... Mnie w nocy nawet 
w domu nie było!

8. Wiesz, pożyczyłem znajomej 
5 tysięcy na operację plastyczną 
i teraz nie mogę ich odzyskać.
– Dlaczego?
– Bo nie wiem, jak ona wygląda.

9. Kowalski jak co dzień przyszedł 
spóźniony do pracy i zbiera ochrzan 
od szefa: 
– Był pan w wojsku, Kowalski? 
– Byłem. 
– I co tam panu mówił sierżant, jak się 
pan spóźniał? 
– Dzień dobry, panie majorze.

10. Kapral instruuje nowych 
żołnierzy: 
– Na wszystkie moje pytania macie 
odpowiadać: „Tak jest”! Zrozumiano? 
– Tak jest! 
– Szeregowy Brzuś, czy wy nie 
pochodzicie przypadkiem z Łomży? 
– Tak jest, z Radomia!
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Początek wiosny to najbardziej inten-
sywny okres w kalendarzu ogrodnika 
i działkowca. Porządkowanie ogrodu po 
zimie, to nie tylko sprzątanie otoczenia 
wokół domu czy przycinanie drzewek. 
Warto zadbać też o zabiegi pielęgna-
cyjne dla roślin, by przez cały rok mogły 
cieszyć nasze oczy. Renowacji lub kon-
serwacji po zimie mogą wymagać także 
meble ogrodowe czy altanki.

DrZeWA

Przycinanie drzew liściastych to z pew-
nością podstawowa czynność, jaką 
trzeba wykonać wiosną w ogrodzie. 
Powinniśmy usunąć stare, uschnięte, 
uszkodzone i chore gałęzie oraz wy-
ciąć te, który rosną zbyt gęsto i krzyżu-
ją się. Dzięki temu poprawimy kształt 
korony i pobudzimy drzewa do wytwa-
rzania nowych pędów. Tniemy je tuż 
za obrączką, czyli charakterystycznym 
zgrubieniem gałęzi u nasady jej połą-
czenia z pniem lub konarem. Rany, czy-
li tzw. miejsca cięcia zabezpieczmy ma-
ścią ogrodniczą, by uchronić odsłonięte 
tkanki przed bakteriami i grzybami, któ-
re są przyczyną chorób drewna.

krZeWy

Kiedy zima i mrozy odpuszczą, moż-
na zdjąć zimowe osłony z roślin. Naj-
lepiej zrobić to w bezwietrzny, po-
chmurny dzień, gdyż słońce mogłoby 
przypalić młode listki. 

W przypadku krzewów, które kwitną 
na pędach jednorocznych, o ¾ skróć-
my wszystkie pędy, kilka milimetrów 
nad pąkiem, a zyskamy nowe pędy, 
a następnie nowe kwiaty.

Regularne przycinanie drzew i krze-
wów sprawia, że są zdrowe, obficiej 
kwitną i mają ładniejszy kształt.

TrAWNik

Aby latem cieszyć się bujną i zieloną 
trawą, warto zadbać o nią już wcze-
sną wiosną. Kiedy śnieg stopnieje, sta-
rannie wygrabmy trawnik, usuńmy su-
chą trawę, liście, śmieci i gałęzie. Najle-
piej zrobić to ostrymi, drucianymi gra-
biami. Takie wyczesanie dostarczy gle-
bie tlen oraz składniki odżywcze i po-
budzi źdźbła trawy do wzrostu. Nale-
ży przy tym uważać, by nie wyrwać tra-
wy z podłoża.

Po długiej zimie 
z niecierpliwością czekamy 
na pierwsze oznaki wiosny, 
zieloną trawę i pięknie 
pachnące kwiaty. Przyroda 
budzi się do życia, dzień 
staje się coraz dłuższy, a nas 
rozpiera energia do działania. 
Dla miłośników działki czy 
ogrodu, pierwsze oznaki słońca 
to znak, że czas rozpocząć 
pracę w ogrodzie. czasu 
zostało coraz mniej, a prac do 
wykonania całkiem sporo, więc 
zaczynajmy! 

wiosenne porządki w ogrodzie

ogród po zimie

Podobnie jak w przypadku 
drzew, powinniśmy także 
oczyścić krzewy z suchych, 
starych, uszkodzonych oraz 
rosnących w kierunku wnętrza 
korony pędów, dzięki czemu 
dostanie się do nich więcej 
światła i zagęszczą się. 
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żyWOPłOT

Przy młodych żywopłotach skracamy 
około połowę ubiegłoroczne przyrost-
ki, a w starszych, jeśli osiągnęły odpo-
wiednią wielkość, możemy przyciąć na-
wet całe ubiegłoroczne przyrosty.

PrAce POrZąDkOWe

Wiosenne prace porządkowe to także 
oczyszczenie rynien, w szczególności 
jeśli zapomnieliśmy zrobić to jesienią. 
Należy usunąć zalegające liście drzew, 
igliwie lub gałęzie, ponieważ gdy zgni-
ją, utworzą trudną do usunięcia war-
stwę, blokującą prawidłowy odpływ 
wody opadowej. 

Odświeżenia wymaga z pewnością 
także podjazd lub taras. Plamy po soli, 
mech i brud nie są najlepszą wizytów-
ką naszego domu, dlatego po całkowi-

tym stopnieniu śniegu, można zacząć 
czyszczenie. W tym celu najlepiej użyć 
szczotki i wody z dodatkiem łagodne-
go detergentu, a przy silnych zabru-
dzeniach lepiej wykorzystać strumień 
wody pod ciśnieniem np. myjkę ciśnie-
niową. Jeśli to nie okaże się skuteczne, 
można sięgnąć po specjalistyczny pre-
parat do czyszczenia nawierzchni. 

Tekst: Anna Matusz-Gap
Źródło: www.wymarzonyogrod.pl, 
www.muratordom.pl

Do ich odświeżenia również możemy 
wykorzystać szczotkę i wodę z delikat-
nym detergentem, a przy silniejszych za-
brudzeniach – myjkę ciśnieniową. Nale-
ży pamiętać, że w przypadku mebli wikli-
nowych, czyścimy je miękką szczotecz-
ką i wodą z dodatkiem kwasku cytryno-
wego. W żadnym wypadku nie powin-
no się czyścić ich mydłem, ponieważ zo-
stawi ono biały nalot i wysuszy wiklinę.

Oczyszczoną powierzchnię 
najlepiej od razu 
zaimpregnować, by uniknąć 
ponownego, szybkiego 
wnikania brudu w odsłonięte 
pory danej nawierzchni.

Przeglądu po zimie należy 
dokonać także w przypadku 
mebli ogrodowych czy altanki. 



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…
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Wielkanoc to najstarsze i największe święto 
chrześcijańskie obchodzone w pierwszą 
wiosenną niedzielę po pierwszej pełni księżyca. 
jest poprzedzone 40-dniowym okresem Wielkiego 
Postu. Obchody świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego rozpoczynają się w Wielki czwartek, 
a kończą w Poniedziałek Wielkanocny. Tradycje 
i obrzędy świąteczne kultywowane w Polsce różnią 
się w wybranych regionach Polski. 

Święconka, popularny śmigus-dyngus 
w lany poniedziałek i tradycyjne wspól-
ne Wielkanocne śniadanie to tylko nie-
które znane wszystkim obyczaje świą-
teczne. Podróżując przez różne regiony 
Polski, możemy poznać mozaikę kultu-
rową naszego kraju. W większości re-
gionów na stołach dominują pokarmy 
takie jak jajka, kiełbasa, chrzan i żurek. 
Są jednak zakątki, w których świątecz-
ne menu wygląda zupełnie inaczej.

śLąSk

Na Śląsku Wielka Niedziela nazywa-
na jest dniem bez gotowania. Żadne-
go dymu i ognia, żadnej pracy. To czas 
na fetowanie z rodziną. W lany ponie-
działek do obowiązku każdej kobiety 
należy obdarowywanie swojego męż-
czyzny przyozdobionym jajkiem wiel-
kanocnym. Starym i jednocześnie bar-
dzo popularnym tam zwyczajem są po-
niedziałkowe procesje konne po Raci-
borzu. W czasie procesji, w kościołach 
odbywa się oficjalne klekotanie, któ-
re ma odpędzać złe duchy. Kroszkon-

ki i kraszanki to typowe śląskie pisanki. 
Są przyozdabiane ornamentami roślin-
nymi wyskrobanymi we wcześniej za-
barwionej skorupce. 

i maku, wieniec wielkanocny, plecionki 
drożdżowe z bakaliami i babki zwane 
buchetkami to charakterystyczne ślą-
skie ciasta. Kulanie jajec lub Wajec to 
zabawy organizowane w czasie świąt. 
Jajka toczy się z górki do wykopane-
go wcześniej dołka. Jajko osoby, któ-
re 3 razy wpadnie do dołka, wygrywa 
i otrzymuje kraszanki pozostałych za-
wodników. 

kujAWy

Na Kujawach charakterystyczny jest 
zwyczaj Półpościa. Polega on na roz-
bijaniu przez chłopów glinianych garn-
ków z żurem o drzwi niezamężnych ko-
biet. Charakterystyczne przywołówki 
w Niedzielę Wielkanocną to wierszo-
wane rymowanki. Wzajemne wymie-
nianie imion w wierszykach ma zbli-
żać i kojarzyć pary. W czasie śniada-
nia wielkanocnego urządza się pogrzeb 
żuru i śledzia. Żur kujawski podaje się 
z białą kiełbaską, grzybkami i jajkami. 
Popularna oblewanka nazywana świę-
tem Lejka to śmigus-dyngus.

Święta bez hozoka na Śląsku 
to nie święta. Hozok to 
zajączek wielkanocny, który 
ma w zwyczaju obdarowywać 
dzieci prezentami świątecznymi. 

Dzieci szukają upominków ukrytych 
w domach i ogrodach. Na śniadanie 
wielkanocne nie podaje się żurku. Tra-
dycyjny wspólny posiłek rozpoczyna 
się od chrzanu. Później podaje się ja-
jecznicę przysmażoną na boczku w ze-
stawie z białą kiełbasą. Kołacze z sera 

zwyCzaje wielkanoCne w polsCe

ŚwIęTa  
I traDyCJe
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kASZuby

Polski zwyczaj święcenia koszyka z po-
karmami pojawił się na Kaszubach sto-
sunkowo późno bo dopiero po II woj-
nie światowej.  

dzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 
Przy wielkanocnym stole rodzina dzie-
li się poświęconym jajkiem i spożywa 
wcześniej przygotowany żurek. Śmi-
gus Dyngus to popularny lany ponie-
działek. W myśl zasady, żeby lata uro-
dy nie zabrały, dziewczyny z Mazow-
sza oblewane są obficie wodą. Mazo-
wieckie pisanki są najczęściej zdobio-
ne techniką batiku. Polega ona na ma-
lowaniu jajka płynnym woskiem przy 
użyciu igły, szpilki lubi innych specjal-
nych pisaków. 

PODLASie

Ciekawym obyczajem na Podlasiu, 
jest pozostawianie na grobach bliskich 
ozdobionych pisanek i ciast. To wyraz 
pamięci o przodkach, który nawiązu-
je do starych wierzeń. W zalążku jajka 
upatruje się symboliki życia, stąd wia-
ra w możliwość odrodzenia zmarłych 
i powrotu do świata żywych. Współ-
cześnie tylko na grobach prawosław-
nych możemy zaobserwować pozo-
stawione pisanki. Ciekawą formą za-
bawy organizowaną w czasie świąt, 
jest turniej jajek. Ugotowane jajka 
uderzają równocześnie dwie osoby. 
Osoba, której jajko pęknie jako pierw-
sze, przegrywa. Jeszcze kilkanaście 
lat temu za najbardziej popularną po-
trawę wielkanocną na Podlasiu uzna-
wano korowaj, czyli kołacz pieczony. 
W niektórych miejscowościach przy-
gotowywano także barszcz czerwo-
ny. Dziś bardzo popularnym daniem 
jest kresowa zalewajka. Jest to żurek 

z marchewką, ziemniakami i grzybami. 
Charakterystyczne ciasto to Pascha. 
Słodki placek z twarogiem i bakaliami. 

PODkArPAcie

Na Podkarpaciu niedzielna msza re-
zurekcyjna jest uroczyście celebrowa-
na. Towarzyszy jej strzelanie i dźwię-
ki petard. 

Jednym z oryginalnych 
zwyczajów kultywowanych 
wciąż w niektórych 
miejscowościach na 
Podkarpaciu jest przemarsz 
z bębnem zwany Emaus. Wciąż 
odbywa się on w Wielopolu 
Skrzyńskim. Historycznie 
nawiązuje on do powrotu 
króla Jana Sobieskiego spod 
Wiednia. 

Jastrë czyli kaszubska 
Wielkanoc rozpoczyna się 
uroczystym śniadaniem, 
którego głównym elementem 
jest wielka jajecznica 
podawana na boczku. Śmigus 
nie jest tradycyjnym świętem 
oblewania wodą. W tym dniu 
Kaszubi, uderzają rózgami 
z gałęzi jałowca o nogi i ręce. 

Zwyczaj ten jest do dziś żywy, a jego 
intensywność świadczy o ciągłym kul-
tywowaniu tradycji przez młodsze po-
kolenie. Pisanek i jajek się nie zdobi. Są 
jednokolorowe i barwione naturalnie. 

MAZOWSZe

Mazowsze nie ma aż tak odmiennych 
zwyczajów świątecznych, jak pozo-
stałe regiony. Tradycyjne święcenie 
pokarmów odbywa się w Wielką So-
botę, a wspólne wielkanocne śniada-
nie zaraz po mszy rezurekcyjnej w nie-

Król ofiarował bęben turecki, które-
go dźwięki miały ogłaszać wszystkim 
jego zwycięstwo. Jest to nawiązanie 
do zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. 
Po nabożeństwie niedzielnym wszyscy 
udają się na święcone, obfite i uroczy-
ste śniadanie. 

Wielkanoc to najstarsze święta w reli-
gii chrześcijańskiej. Przegląd świątecz-
nych tradycji i obyczajów wielkanoc-
nych wygląda różnie w zależności od 
regionu Polski. Niektóre obrzędy już 
dawno przestały być kultywowane. 
Inne, takie jak święcenie pokarmów, 
uroczysta rezurekcja, wspólne wielka-
nocne śniadanie, zdobienie pisanek, 
śmigus-dyngus, mimo różnic sens mają 
wciąż ten sam. To świętowanie Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa. Po-
pularne tradycje wielkanocne sprawia-
ją, że jest to wyjątkowy i radosny czas.
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religie od zawsze pełniły istotną rolę w społeczeństwie. rozprzestrzeniały się wraz 
z rozwojem cywilizacji. były formą świadomości społecznej. Wierzenia dotyczące genezy 
powstawania świata i człowieka tworzono w oparciu o mity, legendy i tradycje. 

relIgIe ŚwIaTa

Współcześnie do najważniejszych i jed-
nocześnie najliczniejszych religii świa-
ta zaliczane jest Chrześcijaństwo, Is-
lam, Hinduizm, Buddyzm oraz Konfu-
cjanizm. Każde wyznanie posiada świę-
te miejsce kultu, w którym uroczyście 
oddawana jest cześć Bogom. Prawdy 
i dogmaty zawarte w świętych księgach 
stanowią drogowskaz dla wyznawców 
danej religii. 

cHrZeścijAńSTWO

Chrześcijaństwo to najliczniejsza reli-
gia, na którą składa się ponad 1,8 mld 
wyznawców z całego świata. 

To religia dominująca szczególnie na 
kontynencie europejskim, w obu Ame-
rykach, Nowej Zelandii i Australii. Opie-

ra się na nauczaniu Jezusa Chrystusa, 
uznawanego za Mesjasza i Syna Boże-
go. Podstawę wiary stanowi teza, że 
istnieje jeden Bóg, który jest stwórcą 
całego świata. Jezus Chrystus to syn 
Boga, który stał się człowiekiem i do-
konał odkupienia świata, zapewniając 
wierzącym życie wieczne. Podstawo-
we dogmaty wiary wyrażane są przez 
sobory powszechne. 

największe religie na mapie świaTa Światowy Dzień Modlitwy o Pokój zorganizowany 
przez papieża Jana Pawła II w Asyżu 27 października 

1986 roku (fot. www.scarboromissions.ca).

Jest to religia monoteistyczna. 
Dzieli się na cztery duże 
odłamy: katolików (ponad 
1mln) protestantów (ponad 
400 mln) prawosławnych 
(ponad 170 mln) i anglikanów 
(blisko 80 mln). 

Opis objawień i działalność 
Jezusa zawiera święta księga 
– Pismo Święte. Chrześcijaństwo 
obecnie jest to jedna z najbardziej 
prześladowanych religii. 
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iSLAM

W świecie arabskim dominującą reli-
gią jest Islam. Jego wyznawcy zamiesz-
kują głównie Afrykę Północną, Bliski 
Wschód, Turcję, Bangladesz, Iran, Ma-
lezję i tereny Azji Środkowej. 

Mahometanizm, bo tak najczęściej na-
zywana jest ta religia, opiera się na 
świętej księdze Koran. Jej podstawę 
stanowi wiara w jedynego Boga Alla-
ha. Całkowite oddanie się mu w opie-
kę ma zagwarantować zbawienie. Fun-
damentalne filary religii tworzy 5 zasad 

i jednocześnie obowiązków muzułma-
nina: publiczne wyznanie wiary w jedy-
nego Boga Allaha, modlitwa pięć razy 
na dobę, zachowywanie postu w mie-
siącu Ramadam, przekazanie jałmużny 
dla biednych i co najmniej raz w życiu 
pielgrzymka do Mekki – czyli święte-
go miejsca kultu islamu. Prowadzeniem 
modlitw w Islamie zajmują się członko-
wie społeczności muzumańskiej. Aami-
jem nazywany jest znawca podstawo-
wych zasad Islamu, a Tafsirem interpre-
tator Koranu. W Polsce wyznawcami Is-
lamu jest głównie Mniejszość Tatarska. 

Obecnie religia skupia ponad 
750 mln osób. Nie ma jednej, 
jasno sprecyzowanej doktryny. 
Do jej odłamów zalicza się: 
wisznuizm, śiwaizm, śiaktyzm 
i smartyzm. 

To religia monoteistyczna 
założona przez proroka 
Mahometa pod koniec 
VII wieku. Dzieli się na trzy 
odłamy: sunnicki (około 90% 
wyznawców) szyicki (15%) 
i charydżycki (poniżej 1%). 

HiNDuiZM

Hinduizm to również religia monote-
istyczna. Jej wyznawcy zamieszkują 
w większości Indie. 

Prawo karmana i reinkarnacja stano-
wią jej podstawy. Karman to prawo ak-
cji i reakcji. Każda jednostka żyje w cy-
klach i wcieleniach. Dusza jest nieśmier-
telna, więc stale odradza się poprzez 
przedmioty, rośliny, zwierzęta, czło-
wieka, aż po zjednoczenie się z Bogiem 
– Brahmanem. Świętymi księgami reli-
gii są Wedy. Wyznawca hinduizmu ma 
3 podstawowe cele w życiu: osiągnie-
cie doskonałości moralnej, materialnej 
i rozkoszy zmysłowej. Co ciekawe, po-
mimo faktu, że jest to religia monote-
istyczna, to istnieje wiara w bóstwa. Są 
one nazywane awatarami emanacji je-
dynego Boga. Hinduiści wierzą, że Bóg 
w osobie awatara zstępuje na ziemię 
co kilka lat. Największe znaczenie ma 
awatar Rama i Kryszna. Największym 
szacunkiem hinduiści obdarzają bydło 
domowe. Świętym krowom przypisuje 
się boskie pochodzenie. W hinduizmie 
obowiązuje podział na kasty społeczne. 
Do najwyższej z nich należą Bramini. 
Są to kapłani i nauczyciele. Kasta ksza-
trijów składa się z dowódców wojsko-
wych i politycznych. Wajsjowie to kup-
cy, rolnicy i rzemieślnicy. Siudrowie to 
służba i robotnicy. 
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buDDyZM

Jedną z najstarszych religii na świecie 
jest buddyzm. Stanowi 6% społeczno-
ści całego świata. Jej wyznawcami są 
głównie ludy azjacie, które zamieszku-
ją Azję Wschodnią i Zachodnią. 
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rej celem jest wyzwolenie. Pomimo fak-
tu że religia wywodzi się z hinduizmu, 
wyznanie to potępia podział kastowy. 

kONFucjANiZM

Systemem filozoficzno-regularnym za-
początkowanym w Chinach jest Kon-
fucjanizm. Jego założyciel Konfucjusz 
uznał, że to rodzina jest podstawową 
jednostką społeczną, która powinna 
dążyć do utrzymania pokoju na świe-
cie. Obecnie religia rozpowszechniła 
się też w Korei, Wietnamie i Japonii. 

Religia została założona 
około 560 roku p.n.e. przez 
Sidhhartha Gautame, syna 
władcy państw Indii. Do 
odłamów religii zaliczamy: 
Lemaizm, Mahajana 
i Theravanda. 

Najważniejszą księgą jest 
Pięcioksiąg konfucjański. 
Wymienia on 5 podstawowych 
cnót: humanitarność, powinność, 
obyczajowość, wiedzę i wierność. 
Po śmierci założyciela, religia stała 
się doktryną państwową objętą 
boskim kultem. Zgromadzeniem 
jej wyznawców jest świątynia ku 
czci Boga Konfucjusza. 

Słowo budda oznacza przebudzenie, 
którego doświadczył Sidhharth (Bud-
da). W naukach głosił on 4 szlachetne 
prawdy: prawdę o cierpieniu, o przy-
czynie cierpienia, o ustaniu cierpienia 
i o ścieżce prowadzącej do ustania cier-
pienia. Po śmierci Buddy jego nauki roz-
przestrzeniły się na całą Azję. Pięć bud-
dyjskich przykazań stanowi do dziś dro-
gowskaz dla każdego wyznawcy. Doty-
czą one między innymi zakazu zabija-
nia i spożywania narkotyków. To reli-
gia autosoteriolegiczna, czyli taka któ-

Religie mają ogromny wpływ na życie 
społeczne i stosunek człowieka do ota-
czającego go świata. 

Zasady i dogmaty tych religii 
to drogowskazy które powinny 
być narzędziem do osiągania 
szczęścia. 

Najbardziej znaczące i wciąż żywe re-
ligie pielęgnują swój ceremoniał i wie-
rzenia. Znajdują licznych wyznawców 
na całym świecie, bo wartości, które 
głoszą, mają charakter ponadczasowy 
i uniwersalny. 
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Majówka to doskonały czas, by zrege-
nerować się po długiej, mroźnej zimie. 
To długo wyczekiwany weekend, pod-
czas którego można oderwać się od na-
tłoku obowiązków i codziennej pracy. 
Aktywny wypoczynek i spędzenie kilku 
dni poza domem nie musi od 
razu oznaczać długiego, za-
planowanego wcześniej wy-
jazdu. Krótkie, jednodniowe 
wycieczki po własnym regio-
nie, poznanie ciekawych za-
kątków i urokliwych podkar-
packich miejscowości z pew-
nością wzbogaci naszą wie-
dzę. Jest to również świetna 
okazja do wspólnego, rodzin-
nego wypoczynku.

bALONy W krOśNie

Gdzie możemy pojechać? Co 
warto zobaczyć na Podkar-
paciu? Idealnym celem majo-
wego wyjazdu są bieszczadz-
kie szlaki turystyczne. 

kiel-Ostrowskiej i Regionalne Centrum 
Kultur Pogranicza. Nie ma większej im-
prezy balonowej w naszym kraju. Za-
wody mają charakter Pucharu Polski, 
podczas którego występuje blisko 40 
załóg z Polski, Litwy, Węgier, Ukrainy 
i innych krajów. Dodatkową atrakcją 
są wieczorne koncerty gwiazd, kierma-
sze rozmaitości, stoiska gastronomicz-
ne z lokalnymi smakołykami i animacje 
dla najmłodszych. 

bieSZcZADZkie SZLAki

Dni gminy Solina to kolejna impreza, 
na którą warto się wybrać. To regional-
na biesiada połączona zarówno z wy-
darzeniami kulturowymi, rozrywkowy-

mi, jak i degustacją potraw. 
Nie zabraknie jarmarków rę-
kodzieła, warsztatów i zabaw 
tanecznych. Widok Jeziora 
Solińskiego, spacer po Zapo-
rze Solińskiej i rejs statkiem to 
tylko dodatkowe inne atrakcje 
turystyczne. Pensjonaty i ho-
tele nad Soliną są w tym cza-
sie przepełnione turystami. 
Może warto więc poszukać 
starej, drewnianej chaty oto-
czonej pięknym krajobrazem 
w jednej z bieszczadzkich wsi? 

Wyprawy turystyczne szla-
kami bieszczadzkich gór to 
alternatywa dla osób spra-
gnionych wrażeń i amatorów 
wspinaczki. 

akTywnie Czy leniwie?

KIeruneK 
poDKarpaCKa majówKa!

Długi weekend majowy to 
okres przypadający między 
1 a 3 maja. W tym roku 
świętować będziemy jednak 
dłużej. już w sobotę 29 
kwietnia możemy rozpocząć 
fetowanie na popularnej 
majówce. 

weekend majowy

W Krośnie w weekend 
majowy corocznie odbywa 
się jedna z największych 
imprez plenerowych 
– Międzynarodowe Górskie 
Zawody Balonowe. 

Są one połączone z pokazami sko-
ków spadochronowych grupy Aero-
klub. Wydarzenie odbywa się na lot-
nisku w Krośnie. Organizatorem jest 
prezydent miasta Krosna, Fundacja 
Otwartych Serc im. Bogusławy Ny-
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Wycieczka na Tarnicę to najczęściej 
wybierana trasa turystyczna. Godna 
uwagi jest też Połonina Wetlińska. Jest 
doskonała pod względem przyrodni-
czym i krajobrazowym. Czas przej-
ścia trwa od 8 do 12 godzin. W związ-
ku z tym wymagana jest dobra kondy-
cja fizyczna i większy zapas czasu. Za-
interesowaniem turystów cieszy się 
też przejazd Bieszczadzką Kolejką Le-
śną i drezynami rowerowymi. Gwaran-
towany zastrzyk adrenaliny dostarczy 
spływ kajakowy, podczas którego moż-
na podziwiać małe wodospady, takie 
jak Chmielowe Kaskady

rZeSZOWSkA PANiAGA

Wyjazd za miasto, spacery, grill, spo-
tkania ze znajomymi i imprezy plene-
rowe to świetny pomysł na spędzenie 
długiego weekendu. W Rzeszowie nie-
przerwanie od 2003 roku 3 maja ob-
chodzone jest Święto PANIAGI, czy-

li ulubionego miejskiego deptaka. Jest 
to impreza tematyczna z przewodnim 
motywem. W zeszłym roku była to kul-
tura węgierska, w tym będzie to kultu-
ra rumuńska. 

Tekst: Monika czarnik
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TrOPeM HiSTOrii

Ciekawą propozycją dla wszystkich lu-
biących kulturalne zwiedzanie z odro-
biną historii jest wycieczka do Barano-
wa Sandomierskiego. Prawdziwą per-
łą jest zamek wzniesiony w XVI wieku. 
Ciekawe wnętrza i bogata architektu-
ra z pewnością zainteresują koneserów 
wiedzy historycznej. Podobnie w Stalo-
wej Woli na turystów czeka Muzeum 
Regionalne z ekspozycjami dotyczący-
mi historii Huty Przemysłowej. 

NA POGórZu

Pogórze Przemyskie to idealne miej-
sce na wypoczynek dla fanów aktyw-
nej turystyki. To miejsce pełne ścieżek 
turystycznych dla pieszych i rowerzy-
stów. W Przemyślu na uwagę zasłu-
guje Muzeum Dzwonów i Fajek oraz 
Muzeum Twierdzy. Zamek w Krasiczy-
nie, forteczna trasa rowerowa, Kalwa-
ria Pacławska i Posada Rybocka to po-
zostałe regionalne atrakcje, które war-
to zobaczyć.

Majówka to idealny czas na 
dłuższy wypoczynek. Aktywnie 
czy leniwie? wybór należy 
do nas. Można spędzić czas 
ze znajomymi, zorganizować 
krótki wypad w góry, wziąć 
udział w imprezie plenerowej 
lub zwiedzić ciekawe zakątki 
Podkarpacia. Majówka 
w Bieszczadach to doskonały 
pomysł, aby oderwać się 
od szarej codzienności 
i zregenerować siły. Nie trzeba 
pokonywać setek kilometrów, 
aby wypocząć, zrelaksować się 
i naładować akumulatory. 

Cały dzień odbywają się 
koncerty, pokazy oraz inne 
występy artystyczne, na 
które warto się wybrać. 
Impreza rozpocznie się 
na terenie fontanny 
multimedialnej i fosy zamku 
Lubomirskich. Zorganizowany 
zostanie również jarmark 
wyrobów rękodzielniczych 
i rzemieślniczych.
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