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SPIS TREŚCI

Lipiec to czas intensywnej nauki 
i sesji egzaminacyjnej. Dlatego w jej 
przerwie szczególnie zachęcam Was 
do lektury najnowszego numeru 
kwartalnika Multis Multum.

W magazynie znajdziecie relację 
z wyjazdu integracyjnego studentów 
WSZiB do Krynicy-Zdrój oraz skróty 
ciekawych prac dyplomowych na-
szych absolwentów. W tym wydaniu 
poruszyli oni tematy „Bankowość elek-
troniczna jako współczesna forma 
sprzedaży produktów bankowych” oraz 
„Zatrudnianie, motywowanie oraz kon-
trola pracowników na przykładzie dane-
go przedsiębiorstwa”.

Szczególnej uwadze polecam 
Wam wywiad z doświadczonym Au-
dytorem oraz Q&A z Biegłym Rewi-
dentem, który przeprowadzili człon-
kowie Koła Naukowego Rachunko-
wości WSZiB.

W najnowszym numerze jedna 
z naszych studentek przygotowała 

artykuł o kobietach w sportach walki, 
gdzie opisała swoją przygodę z MMA.

Ponadto polecam teksty o tym, 
dlaczego aktywność fizyczna to spo-
sób na sprawne życie oraz jakie cechy 
pracownika cenione są na stanowi-
skach w dziale finansowym. 

Dodatkowo w Multis Multum 
znajdziecie dział poświęcony podró-
żom, czyli tematy idealne na nadcho-
dzące wakacje. Dlatego odsyłam Was 
do artykułów pt.: „Praga - klejnot Czech 
na wzgórzach”, „Jednodniowe wycieczki 
po Małopolsce” oraz „Tanie podróżowa-
nie”.

Na czas zbliżających się wakacji 
życzę Wam dużo słońca, spokojnego 
wypoczynku oraz pięknych podróży. 
Naładujcie baterie i wróćcie wypo-
częci z zapasem sił i w doskonałych 
nastojach.

Pozdrawiam serdecznie!

Redaktor Naczelna „Multis Multum”
mgr Aneta Idzik-Nowak
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Wyjazd 
integracyjny 
studentów WSZIB

20-22 maja Samorząd Studencki WSZiB zorgani-
zował wyjazd integracyjny do Krynicy-Zdrój. Wzięło 
w nim udział 53 studentów. Zatrzymaliśmy się w hote-
lu Piastun, gdzie już w piątek odbyła się wspólna kolacja, 
a następnie gra integracyjna w plenerze. 

W sobotę udaliśmy się na słynną Wieżę widokową, 
która zrobiła na nas naprawdę duże wrażenie! Po spa-
cerze w koronach drzew chodziliśmy deptakiem w cen-
trum Krynicy. Część grupy wybrała się do Pijalni Wód 
Krynickich, a część na przejażdżkę rowerami. 

Wieczorem, po powrocie do hotelu czekało na nas 
rozpalone ognisko z pysznymi przekąskami i oczywiście 
zabawa przy muzyce😊. Na ognisku zaszczycił nas swoją
obecnością Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. inż. Wło-
dzimierz Roszczynialski. Za co bardzo dziękujemy!

Opinią Samorządu oraz pozostałych studentów – 
uczestników wyjazd integracyjny zaliczamy do udanych 
i… czekamy na następny! 😊

WYWIAD Z DOŚWIADCZONYM 
AUDYTOREM ORAZ  
Q&A Z BIEGŁYM REWIDENTEM

Koło Naukowe Rachunkowości WSZiB
Opiekun Koła: dr Piotr Ziarkowski

FIRMA EY, NALEŻĄCA DO BIG4 
ŚWIADCZY USŁUGI W RAMACH 
CZTERECH LINII BIZNESOWYCH 

– AUDYTU, DORADZTWA 
BIZNESOWEGO, PODATKOWEGO 

I TRANSAKCYJNEGO – 
POMAGA ORGANIZACJOM 

WYKORZYSTYWAĆ RYNKOWE 
MOŻLIWOŚCI. EKSPERCI EY 
KORZYSTAJĄ Z WIELOŚCI 

WZAJEMNYCH DOŚWIADCZEŃ, 
A W SWOICH OPINIACH 

KIERUJĄ SIĘ RÓŻNORODNOŚCIĄ 
PERSPEKTYW, JAKIE 

DAJE MIĘDZYNARODOWA 
ORGANIZACJA I ZRÓŻNICOWANY 

ZESPÓŁ. 
10.12.2021 r. Koło Naukowe Rachunkowości zor-

ganizowało spotkanie w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Bankowości z Panem Bartoszem Bielewiczem – ma-
nagerem w dziale audytu firmy EY. 

Tematem spotkania był „Audyt Finansowy okiem 
praktyka”. Na spotkaniu Pan Bartosz omówił szczegó-
łowo proces audytu, w tym kluczowe przepisy, zakres 
audytu, etapy badania i najważniejsze obowiązki 
członka Zespołu audytowego, narzędzia do pracy, któ-
re są wykorzystywane w EY, rezultat badania. W dru-
giej części spotkania Pan Bartosz opowiedział nam 
o procesie rekrutacji do EY oraz rozwoju kariery w EY. 
Na spotkaniu pojawiło się ponad czterdzieści osób, 
w tym wykładowcy, studenci oraz kursanci. Było to 
bardzo pouczające spotkanie, podczas którego stu-
denci mogli dowiedzieć się jak wygląda praca audyto-
ra w BIG4. Zarządowi wspomnianego powyżej koła 
udało się zorganizować wywiad z Panem Bartoszem 
Bielewiczem oraz Panem Piotrem Kuźniarem – bie-

głym rewidentem w firmie EY, którzy opowiedzieli 
o pracy audytora z perspektywy swojego wieloletnie-
go doświadczenia. 

„Audyt pełni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu 
gospodarki, bo zapewnia zaufanie do danych finanso-
wych, które są analizowane przez wielu interesariuszy 
i rzetelność tych danych jest bardzo ważna.” – mówi Piotr 
Kuźniar Biegły Rewident w firmie EY.

1. Jaki wybrał Pan kierunek studiów? 
Bartosz Bielewicz: Taki absolutnie niezwiąza-

ny z audytem. Ukończyłem Gospodarkę Przestrzenną 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – w su-
mie miałem 30 godzin z rachunkowości w całym toku 
studiów. Dodatkowo udało mi się zostać inżynierem 
geodetą, po studiach na Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie - to już całkowicie inna bajka.

2.  Jak rozpoczęła się Pana kariera 
zawodowa? 
Bartosz Bielewicz: Pomijając wszystkie prace 

dorywcze, w których dorabiałem w czasie studiów, 
moją pierwszą pracą na etat była przygoda w geodezji, 
natomiast jednocześnie zaaplikowałem do EY i PWC, 
bo dochodziły do mnie sygnały, że wielka czwórka po-
zwala na znaczne przyśpieszenie kariery zawodowej. 
Praca w geodezji, to nie tylko praca na słońcu, ale rów-
nież w deszczu przy niskich temperaturach. Dodatko-
wo wymagająca fizycznie – każdy dzień tachania przy-
rządów i 15 kilometrów w nogach przemawiało mi do 
wyobraźni, w szczególności dlatego, że ja nigdy nie 
byłem w wielkiej formie. W związku z tym po otrzy-
maniu oferty z EY zdecydowałem się pójść zdecydo-
wanie w finanse. W EY spędziłem 4 lata. Później pró-
bowałem swoich sił w środowisku usług wspólnych 
(SSC), co z jednej strony dawało dużo więcej wolnego 

Anna Chodakowska
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czasu, natomiast zderzyłem się ze szklanym sufitem 
i zdecydowałem się na powrót do EY. Mam również, 
niejako po drodze, epizod start-upowy – który uzmy-
słowił mi jak kluczowy w organizacji jest cashflow i jak 
to jest pracować w 100% na swoje konto. Od dwóch lat 
jestem z powrotem w EY i bardzo się cieszę ze wszyst-
kiego, co wokół mnie się dzieje.

3.  Na rynku mamy dużo firm audytorskich. 
Dlaczego akurat EY? 
Bartosz Bielewicz: Bo to najbardziej rozpo-

znawalna marka, bo jesteśmy liderem większości ran-
kingów organizowanych przez niezależne podmioty. 
To się przekłada na atrakcyjność projektów oraz zde-
cydowanie wpływa na jakość CV. Poza tym zgodnie 
z moją najlepszą wiedzą tylko w EY mamy zespół de-
dykowany SSC – który pozwala na ciągłą pracę w mię-
dzynarodowych zespołach, na największych global-
nych markach.

4. Co motywuje Pana do pracy? 
Bartosz Bielewicz: Wydaje mi się, że najbar-

dziej niebezpieczna w pracy jest rutyna. Motywuje 
mnie brak powtarzalności, zróżnicowanie wyzwań, 
ciągłe podnoszenie poprzeczki. Natomiast bardzo 
ważne jest też dla mnie żeby pracować z ludźmi, na 
których mogę polegać, którym ufam i z którymi od cza-
su do czasu przyjemnie jest wyskoczyć na piwo. To 
wszystko składa się w chęć do pracy z dnia na dzień. 
W szerszym rozumieniu ważny dla mnie jest rozwój.

5. Co najbardziej lubi Pan w  swojej pracy?
Bartosz Bielewicz: Najbardziej cieszy mnie 

praca z ludźmi, którym zależy, którzy są ambitni i chcą 
się każdego dnia rozwijać. Z uwagi na moje stanowisko 
mam czasami szansę kogoś pochwalić za dobrą pracę 
i uczynić ten dzień dla tego kogoś przyjemniejszym – 
to też daje mi satysfakcję. Lubię też pracę w Zespole, 
a to jest zdecydowanie codzienność w EY. Cieszy mnie 
również praca w trybie projektowym, co pozwala za-
mykać pewne tematy i oceniać wstecz, czy to co się 
zrobiło było w porządku, znaleźć obszary do poprawy. 

To pozwala mi wierzyć, że z każdym rokiem jestem lep-
szy w tym co robię.

6.  Czego może nauczyć się nowa osoba 
zaczynając karierę w EY?
Bartosz Bielewicz: Jest cała masa kompetencji, 

które nabywa się od samego początku. Przede wszyst-
kim praca w Zespole, młody człowiek szybko poznaje 
znaczenie odpowiedzialności w pracy w grupie. Na plus 
bardzo szybkie poznawanie kwestii finansowych i księ-
gowych, praca po angielsku, zrozumienie mechanizmów 
decyzyjnych w przedsiębiorstwach, ocena ryzyka dzia-
łalności. Zwracam też uwagę, że EY to praca na liczbach 
i umiejętność wyciągania logicznych wniosków z da-
nych. W związku z tym EY od pierwszego dnia pozwala 
zwiększać kompetencje analityczne bardzo poszukiwa-
ne na dzisiejszym rynku pracy.

7.  Jako biegły rewident spoczywa  
na Panu duża odpowiedzialność. 
Pewnie niejednokrotnie spotyka się Pan 
z trudnymi sytuacjami. Jak sobie Pan 
wtedy radzi? 
Piotr Kuźniar: Przede wszystkim staram się za-

chować spokój i przeanalizować wszystkie aspekty. Na 
pewno nie można ulegać emocjom i nawet jeśli czas jest 
ograniczeniem, to staram się przeanalizować całość za-
gadnienia. 

8.  Często mówi się, że w pracując 
w audycie ciężko zachować work-life 
balance – jak się Pan do tego odnosi?
Piotr Kuźniar: Ważne jest odpowiednie plano-

wanie pracy ale też nastawienie. Trzeba sobie powie-
dzieć, że utrzymanie work-life balance jest możliwe, tyl-
ko trzeba mocno chcieć. W pracy jestem maksymalnie 
skupiony i nie tracę” czasu na zbędne aktywności, 
a ustawienie w kalendarzu tego co planuję zrobić po pra-
cy też pomaga trzymać się planu. Oczywiście nie wszyst-
ko daje się przewidzieć, ale tak jak w samym życiu.

9.  Młodzi ludzie często czują obawę  
przed podjęciem kariery jako audytor. 
Jakie ma Pan rady dla przyszłego 
młodego audytora? 
Piotr Kuźniar: Przede wszystkim być cieka-

wym, dużo pytać i uczyć się jak najwięcej, bo na po-
czątku uczymy się najwięcej.

10.  Pracuje Pan w audycie długi okres. 
Od zawsze wiedział Pan, że to będzie 
audyt? 
Piotr Kuźniar: Nie. Rozpoczynając studia na kie-

runku ekonomicznym nie wiedziałem jeszcze co to au-
dyt. Chęć pracy w audycie pojawiła się później, w miarę 
rozumienia złożoności zagadnień finansowych. 

11.  W EY istnieje dział audytu ogólnego 
i SSC. Czym się od siebie różnią?
Piotr Kuźniar: Różnią się przede wszystkich 

charakterystyką spółek dla których pracujemy. Proce-
dury audytowe są zasadniczo bardzo podobne, tylko 
organizacja pracy po stronie klienta inna. W audycie 
SSC pracujemy dla firm, które mają wydzielone działy 
księgowości, zlokalizowane poza głównym obszarem 
spółki. Tacy klienci to głównie globalne koncerny. Po-
woduje to, że jest więcej pracy w międzynarodowym, 
złożonym środowisku. Przez skalę, większy jest też 
nacisk na digitalizację naszej pracy. 

12.  Mówi się, że audytor to kontroler – jak 
podchodzi Pan  do takiego określenia? 
Ponieważ kontrola nie zawsze kojarzy 
nam się z czymś dobrym. 
Piotr Kuźniar: Myślę, że lepszym określeniem 

jest zaufany doradca. To zdecydowanie lepiej oddaje na-
szą rolę. Oczywiście sprawdzamy dane w firmach, ale 
po to, żeby wskazać ewentualne obszary do usprawnień 
i umożliwić spółkom efektywne działanie. 

13.  Jakie wymagania dotyczące 
wykształcenia i doświadczenia 
powinien spełniać kandydat na 
audytora?
Piotr Kuźniar: Naszym głównym oczekiwa-

niem jest chęć rozwoju i nauki. Oczywiście na począt-
ku, osoby z doświadczeniem w finansach będą miały 
troszkę łatwiej, ale zatrudniamy osoby również z ta-
kich kierunków jak matematyka, chemia czy geodezja, 
które też dobrze sobie radzą.  

14.  Wcześniej mówiliśmy o zaletach pracy 
audytora, ale pewnie istnieją też jej 
wady. Z jakimi ograniczeniami Pana 
zdaniem wiąże się praca audytora?
Piotr Kuźniar: Praca audytowa wiąże się z pewną 

cyklicznością i w okresie zimowym jest jej więcej. W tym 

okresie work-life balance jest najbardziej zaburzony 
i ten aspekt wskazałbym jako główne ograniczenia 
w rozumieniu wyzwań dla pracowników audytu. 

15.  Jak odniesie się Pan do stwierdzenia, 
że „Audytor to zawód zaufania 
publicznego”?
Piotr Kuźniar: Audyt pełni bardzo ważną rolę 

w funkcjonowaniu gospodarki, bo zapewnia zaufanie 
do danych finansowych, które są analizowane przez 
wielu interesariuszy i rzetelność tych danych jest bar-
dzo ważna. Dlatego automatycznie audytor jest zawo-
dem zaufania publicznego i dla wszystkich osób, które 
rozpoczynają karierę w audycie powinien być to do-
datkowy element do rozważenia. To co robimy jest 
ważne nie tylko dla naszego osobistego rozwoju, ale 
rozwoju osób, firm i instytucji, które nas otaczają.

W imieniu Naukowego Koła Rachunkowości ser-
deczne podziękowania dla Pana Bartosza Bielewicza 
oraz Pana Piotra Kuźniara za przybliżenie tematu au-
dytu finansowego. 
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 
JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA 
SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
BANKOWYCH

stanowiły 71% ankietowanych, uczniowie obejmowali 
24% respondentów, a bezrobotni 5%.

W efekcie przeprowadzonych badań i analiz wycią-
gnięto następujące wnioski i spostrzeżenia. Zdecydo-
wana większość klientów instytucji finansowych korzy-
sta z produktów i usług udostępnianych przez banki 
w ramach e-bankowości oraz ocenia jej całokształt 
w sposób zdecydowanie pozytywny. Opinie ankietowa-
nych determinuje możliwość całodobowego dostępu do 
konta bankowego, a także komfort użytkowania 
i oszczędność czasu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
słabo rozwinięta w Polsce oferta usług pozabankowych 
dostępnych w aplikacji mobilnej banku lub serwisie ban-
kowości internetowej, jest oceniana przez klientów 
mniej entuzjastycznie. W stosunku do oferty podsta-
wowej można domniemywać, że opinie klientów insty-
tucji finansowych dotyczące zróżnicowania usług po-
zabankowych determinowane są poprzez ich nieufność 
w stosunku do nowych rozwiązań technologicznych, 
wynikającą z obawy o bezpieczeństwo środków finan-
sowych. Opinie respondentów mogą wynika również 
z faktu, iż zdecydowaną większość ankietowanych sta-
nowiły kobiety, a płeć ta według wielu badaczy, cechu-
je się wyższą awersją do ryzyka. Kolejna interesująca 
zależność między stanem faktycznym a opiniami an-
kietowanych, dotyczy bezpieczeństwa korzystania 
z bankowości elektronicznej. Z przeprowadzonych ba-
dań wynika, iż banki działające w Polsce kładą szcze-
gólny nacisk na zabezpieczenie zgromadzonych środ-

ków oraz przeprowadzanych transakcji, fakt ten po-
twierdzają również opinie ankietowanych – żaden z nich 
nie ocenił bezpieczeństwa korzystania z bankowości 
elektronicznej w sposób negatywny. Jednakże prawie 
połowa odbiorców e-bankowości jako największą jej 
wadę wskazuje ryzyko braku bezpieczeństwa środków 
pieniężnych. Można domniemywać, że rozbieżności te 
wynikają z podświadomych obaw klientów o zgroma-
dzony majątek, a nie realnie występującego zagrożenia 
braku zabezpieczenia przeprowadzanych transakcji lub 
zgromadzonych w instytucji finansowej środków pie-
niężnych.

Podsumowując, można stwierdzić, że bankowość 
elektroniczna udostępniana przez banki funkcjonujące 
w ramach polskiego rynku finansowego jest pozytyw-
nie oceniana przez klientów, a dla instytucji finanso-
wych stanowi ona podstawowe i wciąż prężnie rozwi-
jające się narzędzie dystrybucji produktów bankowych. 
Banki, które nie dostosowują swoich systemów do 
współczesnej formy sprzedaży produktów i usług ban-
kowych – e-bankowości, nie są wstanie sprostać kon-
kurencji na rynku lokalnym, krajowym, a tym bardziej 
globalnym. 

Skrót  pracy
dyplomowejlic. Dominika Derdaś

DYNAMICZNY WZROST LICZBY 
INSTYTUCJI FUNKCJONUJĄCYCH 

NA RYNKU FINANSOWYM 
ORAZ DOMINUJĄCA 

HOMOGENICZNOŚĆ WŚRÓD 
OFEROWANYCH PRZEZ NIE 

PRODUKTÓW I USŁUG STANOWIĄ 
DETERMINANTĘ WZROSTU 
KONKURENCJI NA RYNKU 

BANKOWYM. W DZISIEJSZYCH 
CZASACH BANKI NIE RYWALIZUJĄ 

ZE SOBĄ CENAMI I OFERTAMI. 
SPOSÓB NA DOTRZYMANIE 
KROKU KONKURENCJI ORAZ 
DOTARCIE DO SZEROKIEGO 

GRONA POTENCJALNYCH 
KLIENTÓW STANOWI 

UDOSTĘPNIANIE PRODUKTÓW 
I USŁUG BANKOWYCH PRZY 

POMOCY ELEKTRONICZNYCH 
KANAŁÓW KOMUNIKACJI. 

W celu przeprowadzenia analizy bankowości elek-
tronicznej jako współczesnej formy sprzedaży produk-
tów bankowych przeprowadzono badanie ankietowe 
wśród klientów banków funkcjonujących w ramach pol-
skiego rynku finansowego.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 
107 klientów instytucji finansowych (siedem kwestio-
nariuszy ankiety zostało uznanych za błędnie wypeł-
nione) – 79% badanych stanowiły kobiety, a udział męż-
czyzn w grupie ankietowanych wynosił 21%. Przewa-

żającą grupę wiekową stanowił przedział od 19 do 26 
roku życia – ten wiek zadeklarowało 65% ankietowa-
nych. Wykształcenie średnie posiadało 63% badanych, 
a wykształcenie wyższe 31%. Najliczniejszą grupę 
wśród respondentów (32%) stanowiły osoby, których 
miesięczny dochód netto mieścił się w przedziale 
od 2101 zł do 3000 zł. Liczną grupę (26%) stanowiły 
osoby o dochodach netto do 2100 zł. Osoby pracujące 
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lic. Patrycja  
Joanna Gibas

wyższe kwalifikacje i umiejętności, a okres próbny jest 
wystarczającym sposobem weryfikacji takiego kandy-
data. 

Nowo zatrudniony pracownik w początkowym eta-
pie swojej pracy uczestniczy w szkoleniach wdrażają-
cych. Odpowiednio przygotowany do pracy pracownik 
będzie mógł wykazać się większą efektywnością i po-
pełni zdecydowanie mniej błędów, które czasem mogą 
okazać się bardzo kosztowne dla przedsiębiorstwa. Co 
ważne, silnie powiązany jest z tym również poziom stre-
su, który w pierwszych dniach pracy z reguły ma moc-
niejszy charakter i może utrudnić pracę i naukę nowo 
zatrudnionej osobie. 

Analiza procesu motywacyjnego w badanym przed-
siębiorstwie wykazała zależność pomiędzy stażem pra-
cy a wypaleniem zawodowym, które według ankieto-
wanych pojawia się już po 5 latach pracy. Istotny wów-
czas staje się proces motywacyjny występujący w danej 
organizacji. Faktem jest to, że każdy człowiek jest inny, 
więc każdego motywuje do działania coś zupełnie inne-
go. Dobrze więc jest mieć w swoim przedsiębiorstwie 
różnorodny wachlarz motywatorów. Dla pracowników 
produkcyjnych badanego przedsiębiorstwa X najczęściej 
wybieranymi motywatorami są czynniki płacowe, głów-
nie premie. Innymi najczęściej wybieranymi motywato-
rami są: prywatna opieka medyczna, nagrody jubileuszo-
we, premie świąteczne oraz ubezpieczenia grupowe. 
Natomiast najmniej atrakcyjnymi motywatorami w oce-
nie pracowników przedsiębiorstwa X są kolejno: karty 
multisport i bilety wstępu do instytucji kultury. W pytaniu 
półotwartym, w którym respondenci mogli zapropono-
wać motywatory, które nie są zawarte w systemie mo-

tywacyjnym przedsiębiorstwa podano takie propozycje 
jak: dofinansowania do wakacji lub wczasy pod gruszą, 
wprowadzenie dodatku stażowego, wyjazdy integracyj-
ne. Respondenci zostali również zapytani o szkolenia 
w charakterze motywatora. 82% pytanych uważa, że do-
datkowe szkolenia zmotywują ich bardziej do pracy. 

Trzeci zbadany proces, proces kontroli, balansuje po-
między zaufaniem a kontrolą nad podwładnymi. Istota 
procesu kontroli tkwi w jawności jego przeprowadzania. 
Każdy pracownik powinien wiedzieć za co jest oceniany 
i jak poszczególna ocena może wpływać na jego premię 
i możliwości awansowe. Jawność elementów kontroli 
jest ułatwieniem w komunikacji pomiędzy przełożonym 
a pracownikiem. Właściwie i regularnie przeprowadzany 
system ocen pracowniczych jest elementem wartościu-
jącym pracę. W przedsiębiorstwie system ocen pracow-
niczych jest dość specyficznie ukształtowany. Pracow-
nicy są informowani na bieżąco o swoich sukcesach i na-
ganach, lecz całkowita ocena ich pracy nie jest im znana 
mimo, że ma znaczący wpływ na ich premie. Menadże-
rowie przedsiębiorstwa powinni zastanowić się nad 
wdrożeniem jawnego systemu oceny pracowniczej – być 
może byłby to właściwy element, który wpłynąłby rów-
nież na poziom motywacji. Poczuliby się ważni i zauwa-
żeni, a co najprawdopodobniej wpłynęłoby na ich więk-
szą efektywność w wykonywanej pracy. 

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr inż. Dominiki Woźny

Zatrudnianie, motywowanie 
oraz kontrola pracowników na 
przykładzie przedsiębiorstwa X

„Jeżeli nie wierzy się, że wszyscy pracownicy mogą przyczynić się do sukcesu firmy, 
cała technologia świata nie pomoże zwiększyć ich kompetencji” – Bill Gates. 

Skrót  pracy
dyplomowej

PRACOWNICY SĄ 
NAJWAŻNIEJSZYM ZASOBEM 

PRZEDSIĘBIORSTWA I JE 
KSZTAŁTUJĄ. CZYNNIK LUDZKI 

MA KLUCZOWY WPŁYW NA 
SUKCES LUB PORAŻKĘ FIRMY. 
WYSOKA JAKOŚĆ ZASOBÓW 
LUDZKICH PRZYCZYNIA SIĘ 
DO POWODZENIA DZIAŁAŃ 

PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU 
PRACY. DLATEGO, ŻE TO 

PRACOWNIK JEST KLUCZEM 
DO SUKCESU, ISTOTNY STAJE 
SIĘ PROCES ZARZADZANIA 
ZASOBAMI LUDZKIMI. TEN 
RODZAJ ZARZĄDZANIA 

SKŁADA SIĘ Z WIELU 
CZYNNIKÓW, OBSZAR JEGO 

DZIAŁAŃ JEST BARDZO 
SZEROKI. TWORZĄ GO TAKIE 
ELEMENTY JAK NA PRZYKŁAD: 

PROCES ZATRUDNIANIA, 
MOTYWOWANIA ORAZ KONTROLI 

PRACOWNICZEJ. TE TRZY 
PROCESY PODDANO ANALIZIE 
POPRZEZ PRZEPROWADZENIE 

BADAŃ ANKIETOWYCH 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 100 
pracowników produkcyjnych przedsiębiorstwa X, które 

zajmuje się produkcją artykułów spożywczych. Przed-
siębiorstwo X działa na rynku już ponad 30 lat i swoją 
działalność prowadzi zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Cechą prężnie działającego przedsiębiorstwa są 
właściwie dobrane zasoby ludzkie, czyli pracownicy, bez 
których przedsiębiorstwo by nie istniało. Istotne jest 
również, aby pracownicy posiadali odpowiednie kwalifi-
kacje oraz kompetencje. Dzięki przeprowadzonemu ba-
daniu ankietowemu oraz analizie literatury przedmiotu, 
można wyszczególnić szereg zasad i możliwości jakie 
w dzisiejszych czasach towarzyszą przedsiębiorstwom 
w procesie rekrutacyjnym. Pierwszą z istotnych możli-
wości w dobie internetowego życia jest wręcz nieogra-
niczony sposób poszukiwania pracowników. Istnieje 
wiele portali społecznościowych, aplikacji itp., które 
umożliwiają kontakt pracodawcy z pracobiorcą. Poza 
ogłoszeniami pracy znajdującymi się w Urzędzie Pracy, 
na targach pracy, w gazetach lub na słupach informacyj-
nych, kandydat na pracownika może skorzystać ze 
współczesnych metod poszukiwania pracy za pośred-
nictwem np.: GoldenLine, Linkedin, pracuj.pl, eurest. 

Po ogłoszonym naborze na określone stanowisko 
i zebraniu zgłoszeń w postaci CV od potencjalnych kan-
dydatów, większość firm decyduje się na przeprowadze-
nie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. Co 
ciekawe, dzięki przeprowadzonym badaniom ankieto-
wym w przedsiębiorstwie okazało się, że etap rozmów 
kwalifikacyjnych w procesie rekrutacyjnym jest pominię-
ty w tej firmie. Rekruterzy przedsiębiorstwa uważają, że 
na stanowiska pracownika produkcji nie są  potrzebne 
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Katarzyna Dobosz

niu takiego zasiłku więcej matek rezygnowało z pracy. 
Zasiłek zniechęcił kobiety do pracy, ale tylko te, które 
pracowały i posiadały więcej niż 2 dzieci. Kobiety po-
wracające po urlopie macierzyńskim chętniej realizo-
wały się zawodowo co potwierdza wykres 1 przedsta-
wiający spadające bezrobocie od 2016 roku i zwiększe-
nie aktywności zawodowej w społeczeństwie polskim 
ogółem poprzez posiadanie dodatkowych środków pie-
niężnych, które mogły pokryć opiekę nad dzieckiem 
w czasie ich pracy.

RKO, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy został 
uchwalony 17 listopada 2021 r., i obowiązuje od 1 
stycznia 2022 r. Zasiłek wypłacany jest osobie sprawu-
jącej opiekę nad drugim i każdym kolejnym dzieckiem 
od 12 do 36 miesiąca życia dziecka w maksymalnej wy-
sokości 12 000 zł na rok. Wydatki jakie ponoszą opie-
kunowie nie są rozliczane, przez co rodzice mają moż-
liwość zatrudnienia opiekunki, oddania dziecka do żłob-
ka, podczas gdy matki mają możliwość powrotu do pra-
cy. Matki chętniej podejmują zatrudnienie zazwyczaj 
w dotychczasowym miejscu pracy, gdzie po roku kończy 

Jak wiemy, chwiejne zmiany sytuacji gospo-
darczej, które mają miejsce w ostatnich 5 
latach wpływają znacząco na podejmowane 

decyzje przez matki w Polsce. Zwłaszcza co do liczby 
posiadanych dzieci jak również późniejszych chęci po-
wrotu do pracy. Staramy odejść od stereotypu polega-
jącego na tym, że to mężczyzna zarabia na utrzymanie 
gospodarstwa domowego, a kobieta zajmuje się wy-
chowaniem dzieci i dbaniem o rodzinę.

Rząd wprowadza coraz nowsze świadczenia po-
średnie lub bezpośrednie, które mają ułatwić wycho-
wanie dzieci. Osobiście uważam jednak, że wspomaga-
ją również chęć powrotu do pracy przez kobiety, które 
posiadają dzieci w wieku powyżej roku. Wśród świad-
czeń rządowych dla rodzin z dziećmi możemy wymienić: 
program 500+, RKO i dofinasowanie do żłobków.

Świadczenie „Rodzina 500+” weszło w życie 1 
kwietnia 2016 roku, jest to świadczenie pieniężne przy-
znawane na każde dziecko niezależnie od dochodu ro-
dziny. Program ten ma wspomagać wychowanie dzieci 
oraz zaspokajanie ich potrzeb. Według GUS po przyzna-

PROGRAM 500+, RKO,
DOFINANSOWANIE 
DO ŻŁOBKÓW JAKO 
MOTYWACJA DLA MATEK 
DO AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ  SZYBKIEGO 
POWROTU DO PRACY

się zasiłek macierzyński i... decyzja. Co robić? Według 
portalu pracuj.pl do tego samego pracodawcy po urlopie 
macierzyńskim wraca aż 67% kobiet. Taki dodatkowy 
wpływ gotówki ułatwia możliwość szybszej decyzji 
o powrocie na ścieżkę zawodową wiedząc, że dziecko 
zostaje pod opieką, do której rząd teoretycznie dopłaca 
lub nawet pokrywa w całości.

Ostatnim zasiłkiem wspomagającym matki do ak-
tywności zawodowej jest ,,żłobkowe”, najnowszy pro-
gram w 2022 roku, który obsługiwany jest przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Dofinasowanie do żłobków, 
klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna ostatecznie 
wynosi 400 zł miesięcznie. Wypłacane jest natomiast 
w odróżnieniu do 2 wcześniejszych dofinansowań na 
konto żłobka, do którego uczęszcza dziecko. Wynika 
z tego, że świadczenie nie należy się dzieciom, których 
rodzice nie korzystają ze żłobków. Taka sytuacja zachę-
ca do możliwości, tańszym kosztem, zorganizowania 
opieki nad dzieckiem, a wcześniejsze świadczenie (RKO) 
wykorzystać w inny sposób.

Myślę, że Rząd podejmując decyzję o wspomaganiu 
rodzin z dzieckiem w dużej mierze wpływa też na więk-
szą aktywność zawodową matek z dziećmi, a tym sa-

Wykres 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci w latach 2013-2017

Źródło: Monitoring Rynku Pracy- Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 r.; www.stat.gov.pl ; dostęp 20.04.2022 r.

mym spadek bezrobocia w Polsce, które poprzez pan-
demię znacznie wzrosło.

Pisząc artykuł opieram się na własnym doświad-
czeniu i moim powrocie do pracy, gdzie nie miałam moż-
liwości dofinansowania, nie wnikam przy tym w aspekt 
polityczny, zmniejszanie populacji czy też generowanie 
wysokich kosztów budżetowych zwłaszcza w sytuacji 
kryzysu gospodarczego - to ciekawy temat na kolejny 
artykuł. 
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KOBIETY  
W SPORTACH WALKI

Dominika Madej

NAZYWAM SIĘ DOMINIKA 
MADEJ I JESTEM AKTYWNĄ 

ZAWODNICZKĄ MMA. SWOJE 
POCZĄTKI ZE SPORTAMI WALKI 
ROZPOCZĘŁAM WIELE LAT TEMU 

OD KARATE. PIERWSZY RAZ 
NA TRENING MMA POSZŁAM 
DWA LATA TEMU I OD RAZU 
POCZUŁAM, ŻE TO COŚ CO 

ZAGOŚCI W MOIM ŻYCIU NA 
ZAWSZE. 

No dobrze, ale jak to jest z tymi kobietami 
w MMA? Z moich obserwacji wynika, że różnego 
rodzaju sporty i sztuki walki uprawia zdecydowanie 
mniej kobiet niż mężczyzn. Mimo to w moim od-
czuciu nie odstajemy od nich poziomem. Walki ko-
biet często potrafią być równie widowiskowe i nie-
jednokrotnie dużo więcej się w nich dzieje. Kobiety 
potrafią pokazać prawdziwy „charakter” i walczyć 
do końca. Jako przykład takiej niezłomnej zawod-
niczki można podać Joannę Jędrzejczyk – pierwszą 
polską mistrzynię największej na świecie federacji 
Mieszanych Sztuk Walki, jaką jest UFC.

Podczas rozmowy z moim trenerem poruszy-
łam temat różnic w przygotowaniach do zawodów 
MMA kobiet i mężczyzn. Kobiety, uwzględniając 
specyfikę osobniczą, pracują równie mocno, jak 
mężczyźni. Panie wykonują te same lub podobne 
ćwiczenia, zawsze dając z siebie możliwe maksi-
mum.  Sytuacja ma się podobnie ze sparingami 
i treningami techniczno-taktycznymi. Kobiety dą-
żące do osiągnięcia celu nie chcą żadnej karty ulgo-
wej. Oczywiście, to indywidualny wybór, nieustę-
pliwość i chęć osiągnięcia sukcesu.

Z moich obserwacji wynika, że najwięcej kobiet 
walczy w kategoriach do 57 kg i do 61 kg. Katego-

rie wagowe są jednak bardzo zróżnicowane. W róż-
nych zakątkach świata walki odbywają się w wa-
gach od 48 kg, aż do kategorii open.

Nie każda kobieta stawiająca kroki na macie od 
razu chce zostać zawodową zawodniczką. Niektó-
re ćwiczą rekreacyjnie, czerpiąc korzyści z inten-
sywności treningów. MMA angażuje wszystkie 
partie ciała, dlatego podczas treningu  można wy-
rzeźbić sylwetkę rozwijając jednocześnie bardzo 
ciekawy i złożony wachlarz umiejętności. Sporty 
walki kształtują charakter i pomagają podnieść 
pewność siebie. MMA jest też dobrą formą odstre-
sowania się i odpoczynku psychicznego.

Wiele kobiet obawia się pierwszych kroków 
w tym sporcie. Pojawia się obawa, że nie dadzą 
sobie rady. To częsty problem, który przeszkadza 
w wybraniu się na trening MMA. Z luźnych rozmów 
z koleżankami wywnioskowałam, że zdecydowana 
większość dziewczyn ma w głowie wizję odbiega-
jącą od realiów treningów. Osobom, które nie ma-
ją żadnego doświadczenia w sportach i systemach 
walki dedykowane są grupy wprowadzające. Przy-
chodząc na tzw. grupę INTRO masz gwarancję, że 
nie będziesz jedyną osobą, która zaczyna swoją 
przygodę. Będziesz mogła wspólnie z innymi na-
uczyć się podstawowych technik i zakochać się 
w procesie jakim jest nauka walki. Na takich gru-
pach trenerzy zawsze dostosowują tempo do całej 
grupy. Tłumaczą spokojnie, aż do skutku nawet 
najmniejsze detale.

Treningi INTRO otwarte są dla każdego. Nieza-
leżnie od płci, kondycji, doświadczenia w sporcie, 
warto spróbować takiej formy spędzania wolnego 
czasu. Nie ma czym się stresować i trzeba dać so-
bie szansę! 
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Karolina Cichocka

• Poprawia odporność
• Dodaje siły fizycznej i psychicznej
• Zapobiega rozwojowi cukrzycy typu 2
• Wspomaga proces leczenia otyłości i nadwagi
• Poprawia samopoczucie
• Poprawia równowagę i koordynację

Ważne jest, aby intensywność wysiłku dobrać do 
swoich możliwości, czyli nie forsować organizmu tylko 
stopniowo podnosić poprzeczkę. Dlaczego tak istotne 
jest świadome podejście do wyboru ćwiczeń? Ponieważ, 
aby wprowadzić do życia regularny wysiłek, wymagana 
jest od nas samodyscyplina i samozaparcie. Jeśli roz-
poczniemy naszą przygodę z aktywnością fizyczną nie-
właściwie, zbyt intensywnie i za szybko, szanse wy-
trwania w postanowieniu będą mniejsze.

Na dobry początek warto wybrać aktywność, która 
nie wymaga od nas aż tak dużego wysiłku np. spacery. 
Z czasem można je zamienić na szybszy marsz, trucht 
lub bieg. Z obecnym szerokim dostępem do ćwiczeń on-
-line każdy jest w stanie wybrać formę aktywności do-
stosowaną do siebie bez wychodzenia z domu i bez do-
datkowych nakładów finansowych.

Pomimo tak szerokiego dostępu do wiedzy na te-
mat sportu i jego zdrowotnych korzyści, duża część spo-
łeczeństwa w dalszym ciągu nie wykonuje żadnej ak-
tywności. Najczęściej ze względu na brak czasu i chęci. 
Jednak warto podkreślić, że wdrożenie do swojej co-
dzienności 30 minut świadomego ruchu, może przyczy-
nić się do poprawy komfortu życia i do lepszej spraw-
ności. Kiedy należy rozpocząć wdrażanie zmian? Najle-
piej od zaraz, dzięki temu będziemy o jeden krok do 
przodu, a nasze ciało nam za to szybko podziękuje.  

ofertę w Social Mediach. Sami możemy przyjmować za-
mówienia na następny dzień, wieczorem gotować za-
mówione dania, a rano dostarczać je klientom. Jeśli po-
stawimy na dobrą jakość, profesjonalizm i dobrą rekla-
mę liczba klientów wzrośnie, a wtedy możemy zamienić 
to w biznes. 
Inny pomysł na biznes to…. Vintage 

Z pewnością zauważyliście, że wiele rzeczy, z któ-
rych kiedyś korzystali nasi dziadkowie wraca do mody. 
Jeśli ktoś ma stare książki, ubrania czy dekoracje (obra-
zy, wazony, świeczniki itp.) z łatwością może otworzyć 
sklep internetowy! Dodatkowo może tam kupować oraz 
sprzedawać rzeczy Vintage. W tym przypadku koszty to 
głównie strona internetowa i sklep online oraz reklama 
(chyba, że ktoś jest samoukiem i nauczy się podstawo-
wej reklamy przez Social Media).

A jeśli masz umiejętności krawieckie lub chciałbyś 
się tego nauczyć to kolejnym pomysłem na biznes jest 
przerabianie starych ubrań i sprzedawanie ich w Inter-
necie! To coś na co nastała moda. Ludzie coraz częściej 
nie chcą kupować nowych rzeczy, a ratować stare, z któ-
rych można stworzyć cos fajnego. Taki biznes również 
możemy prowadzić w domu. Tutaj największym kosz-
tem jest zakup odpowiednich narzędzi, maszyn i rekla-
ma w Internecie. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA TO 
JEDEN Z ELEMENTÓW, KTÓRY 

PRZYCZYNIA SIĘ DO DŁUGIEGO, 
ZDROWEGO I SPRAWNEGO 

ŻYCIA. NAJNOWSZE 
ZALECENIA WHO TO CO 

NAJMNIEJ 150 DO 300 MINUT 
AEROBOWEJ AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ TYGODNIOWO. 

TE DANE Z ROKU NA ROK SĄ 
AKTUALIZOWANE, A CZAS 
ZALECANEJ AKTYWNOŚCI 

ZWIĘKSZANY, ZE WZGLĘDU NA 
WYDŁUŻAJĄCY SIĘ DZIENNY 

TRYB SIEDZĄCY KAŻDEGO Z NAS. 
TO PROSTE, ABY ORGANIZM 

PRAWIDŁOWO FUNKCJONOWAŁ, 
CZŁOWIEK MUSI SIĘ RUSZAĆ. 

WYSIŁEK FIZYCZNY POWINIEN 
BYĆ ŚWIADOMY, BEZPIECZNY 

I DOSTOSOWANY DO NASZEGO 
STANU ZDROWIA. NAJLEPIEJ 

SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE 
SPECJALISTĄ LUB TRENEREM, 

KTÓRY DOBIERZE NAM 
WŁAŚCIWĄ FORMĘ ĆWICZEŃ.

Dlaczego warto znaleźć w swoim życiu czas na 
sport i jakie są korzyści płynące z regularnej aktywności 
fizycznej?

• Obniża ciśnienie krwi
• Wzmacnia kości i zapobiega osteoporozie
• Zwiększa wydolność organizmu
• Redukuje stres i napięcie

WRAZ Z POJAWIENIEM SIĘ 
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU BIZNESU 

W INTERNECIE WZROSŁO 
ZAPOTRZEBOWANIE NA 

ZAKUPY POPRZEZ INTERNET. 
INTERNET BARDZO SZYBKO 
WKROCZYŁ DO NASZEGO 

ŻYCIA I TAK SAMO SZYBKO 
SIĘ ZMIENIA. A ZE WZGLĘDU 
NA TO, ŻE MOŻLIWOŚCI SIECI 

MUSZĄ BYĆ PRAWIDŁOWO 
WYKORZYSTYWANE, ISTNIEJE 

KILKA POPULARNYCH 
I ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 

POMYSŁÓW BIZNESOWYCH PRZY 
MINIMALNYCH NAKŁADACH NA 

ICH URUCHOMIENIE. 

Pierwszym przykładem niech będzie rok 2020 – 
pandemia, która sprawiła, że dostawa do domu stała 
się koniecznością, a rok 2022 sprawił, że dostawa 
ZDROWEJ żywności stała się popularnym trendem. Co-
raz więcej ludzi stawia na zdrowe odżywianie, a to po-
zwoliło pomysłowym przedsiębiorcom na nowe możli-
wości i zarabianie pieniędzy. Diety pudełkowe, zdrowy 
catering – to jest teraz na topie! Taki pomysł na biznes 
można otworzyć i przetestować bez ogromnego wkła-
du finansowego.
Ale od czego zacząć?

Postawą jest nabycie umiejętności i potrzebnej wie-
dzy z zakresu prawidłowego żywienia. Warto zapisać 
się na podstawowy kurs dietetyki oraz zapoznać się 
z odpowiednią literaturą. Kolejne to poznanie aktual-
nych potrzeb grupy docelowej, czyli naszych potencjal-
nych, przyszłych klientów. Czyli co, jak i dla kogo! Czy 
muszę zatrudniać ludzi? Na początku nie. To my sami 
z rodziną czy przyjaciółmi możemy stworzyć stronę lub 

AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA- SPOSÓB 
NA SPRAWNE ŻYCIE

Aliaksandra Vasilenka

ŚWIAT INTERNETU – 
POMYSŁ NA BIZNES 
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POŚRÓD CZĘSTYCH ZMIAN 
PRZEPISÓW PODATKOWYCH, 
ZMIAN GOSPODARCZYCH, 
KTÓRE ODNAJDUJĄ SWOJE 

ODZWIERCIEDLENIE 
W ZWIĘKSZONEJ PRACY 

W DZIAŁACH FINANSOWYCH 
ISTNIEJE WIELE CECH U OSÓB 

PRACUJĄCYCH W TYM OBSZARZE. 
POTENCJALNI PRACODAWCY 

W GŁÓWNEJ MIERZE 
SKUPIAJĄ SIĘ NA CZYNNIKACH 

BIOGRAFICZNYCH ORAZ 
PSYCHOLOGICZNYCH. 

Do czynników biograficznych, na które zwraca się 
uwagę w mniejszym stopniu wśród finansistów to płeć, 
fizjognomia oraz status ekonomiczny. Są to punkty do-
ceniane, niemniej jednak nie u finansistów/ekonomi-
stów. Niezależnie od tego czy kobieta, czy mężczyzna 
czy bogaty, czy biedny każdy z nich ma takie same 
uprawnienia do pracy w obszarze finansów. Wśród bio-
graficznych czynników wyróżnia się również wiek i do-
świadczenie, które uznać można za najcenniejsze z cech 
biograficznych człowieka ubiegającego się o pracę 
w dziale ekonomicznym. Wiek i doświadczenie mają du-
żo wspólnego ze sobą. Wiek jest symptomem zdobyte-
go doświadczenia, przy założeniu, że osoba jest cały 
czas czynna zawodowo. Osoby po 30 roku życia posia-
dają pierwsze staże pracy, są często świeżo po studiach 
i co za tym idzie, posiadają stałą chęć dalszego rozwo-

ju, przez co wzrasta ich doświadczenie zawodowe, któ-
re przekłada się na efektywność pracy. Osoby po 50 
roku życia posiadają duże doświadczenie jednak zapał 
i chęć do pracy często jest malejąca. Pracodawcy sku-
piają uwagę często na statusie rodzinnym. Studenci po-
dejmują pracę szybko i na krótki okres, w strefie ekono-
mistów zatrudniani często na praktyki lub staże. Osoby 
posiadające rodziny traktowane są jako stabilne osoby, 
chcące podjąć pracę na dłużej.

Wśród czynników psychologicznych, na które zwra-
ca się szczególną uwagę w dziale finansowym to: inte-
ligencja, percepcja oraz charakter osobowości. W szcze-
gólności, że dział ekonomiczny wiąże się z ciągłymi 
zmianami w przepisach, ustawach cenione będą osoby 
o wysokiej inteligencji. Taka cecha pomaga przezwycię-
żyć napotykane problemy, łatwość jego zrozumienia 
i rozwiązania go. Percepcja pomaga realnie przedstawić 
sytuację, w której się osoba znajduje poprzez pewność 
prawidłowego myślenia. Jeśli chodzi o charakter oso-
bowości, idealną osobą w branży finansowej będzie 
osoba o mocnym emocjonalnie charakterze, opanowa-
na i pewna swoich działań. Charakter finansisty powi-
nien być odporny pozwalając wytrzymać nierówne 
okresy w pracy i częste zmiany przepisów, z którymi 
należy się zapoznać i prawidłowo stosować. 

CENIONE CECHY 
PRACOWNIKÓW NA 
STANOWISKU W DZIALE 
FINANSOWYM

Katarzyna Dobosz

„Klient, który najmniej płaci, marudzi 
najwięcej”

Społeczne obserwacje są częścią naszego życia. 
Często możemy wysnuć wniosek, że osoby głośniej-
sze tak naprawdę mają mało do powiedzenia, a oso-
by agresywne potrzebują miłości. Analogicznie ten 
przykład pokazuje, że ludzie, którzy mają mało do 
zaoferowania, tak naprawdę oczekują dobroci, nie da-
jąc niczego w zamian. 

„Jeśli udoskonalasz coś dostatecznie długo 
– na pewno to zepsujesz”

Zapał i konsekwencja to bardzo pożądane cechy 
charakteru. Jednak ważny jest umiar. Bywa, że gdy bar-
dzo się o coś staramy i długo nad czymś pracujemy 
w konsekwencji nie spotyka się to z odbiorem takim ja-
kiego oczekujemy. Powinniśmy być przygotowani na to, 
że zazwyczaj ludzi interesuje efekt końcowy, a nie pro-
ces. Warto, wobec tego tak planować swoje zadania, 
aby znaleźć kompromis i nie starać się na siłę ulepszać 
tego, co jest już odpowiednie.

„Skrót jest najdłuższą drogą między dwoma 
punktami”

Pozornie łatwiejsze drogi do przejścia w naszym 
życiu mogą okazać się zgubne. Myśl ta skłania do prze-
wartościowania pewnych decyzji. Może okazać się, że 
z pozoru trudniejszy wybór może nieść za sobą więcej 
pozytywnych skutków niż ten, który jest łatwiej podjąć. 
Należy zastanowić się czy ważna jest dla nas wygoda 
i spokój czy wychodzenie ze swojej strefy komfortu 
i stawianiu czoła czekającym wyzwaniom.  

Prawa Murphiego są obecne w naszym życiu 
nawet, jeśli nie do końca zdajemy sobie z te-
go sprawę. Komu z nas nie zdarzył się gorszy 

dzień, w którym zostaliśmy rozczarowani, nasze zało-
żenia się nie sprawdziły lub po prostu wszystko działo 
się odwrotnie niż powinno. Prawa Murphiego można 
spotkać niemal w każdej dziedzinie życia. Czym te Pra-
wa Murphiego tak właściwie są? Można opisać je jako 
zasadę - jeśli ma coś pójść nie po naszej myśli, to pój-
dzie. To pewnego rodzaju twierdzenia opisujące wyda-
rzenia, które nie dzieją się tak, jakbyśmy tego chcieli. 
Warto zastanowić się jak przytoczone myśli można ro-
zumieć. Okazać się może wówczas, że z pozoru pesy-
mistyczne twierdzenia mogą poszerzyć nasze horyzon-
ty w działaniach. 

„Jeśli coś może zawieźć, to zawiedzie”

Warto się pochylić nad tym stwierdzeniem. Nie 
brzmi ono jak zdanie, które dodaje nam energii do dzia-
łania, jednak Prawa Murphiego nie mają na celu na zdo-
łować. Twierdzenie to ma nas przygotować na niepo-
żądane skutki działań. Posiadanie w świadomości tego, 
że każdy nawet najlepszy plan może nie pójść po naszej 
myśli sprawia, że otwierają się przed nami dalsze hory-
zonty. Jesteśmy skłonni do bycia uważniejszymi, bar-
dziej odpowiedzialnymi i do bycia przygotowanymi na 
rozczarowania, które w naszym życiu są nieuniknione. 

„Problemy pozostawione same sobie 
przybierają zły obrót”

Jest to bardzo zwięzły przekaz odpowiedzialności 
za swoje czyny. Nie każdy ma odwagę stawiać czoła 
problemom, jednak w myśl prawa Murphiego problemy 
nierozwiązane mogą odcisnąć na naszym życiu większe 
piętno niż stawienie im czoła. 

Sandra Mularska

5 PRAW MURPHIEGO,  
KTÓRE WARTO  
ZASTOSOWAĆ W PRAKTYCE
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Karolina Markowicz 
Agata Tomczyk - Król 

PRAGA TO IDEALNE MIEJSCE 
NA KILKUDNIOWE ODERWANIE 

SIĘ OD CODZIENNOŚCI. MIASTO 
MOSTÓW I ZAMKÓW, POŁOŻONE 
NAD RZEKĄ WEŁTAWĄ MA WIELE 

ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH, 
WIĘC Z PEWNOŚCIĄ KAŻDY 
ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE. 

NALEŻY DO LISTY ŚWIATOWEGO 
DZIEDZICTWA UNESCO 

I ZDECYDOWANIE ZASŁUŻYŁO 
NA TO WYRÓŻNIENIE. DECYDUJĄC 

SIĘ NA WYJAZD WARTO BYĆ 
PRZYGOTOWANYM NIE TYLKO 
NA MIŁE SPACERY PO PŁASKIM 

TERENIE, ALE RÓWNIEŻ NA KILKA 
BARDZIEJ STROMYCH PODEJŚĆ, 
GDYŻ MIASTO JEST POŁOŻONE 

NA GÓRZYSTYM TERENIE. NA 
PEWNO WIĘC PRZYDADZĄ 

SIĘ WYGODNE BUTY I TROCHĘ 
KONDYCJI DO NIEZLICZONEJ 

ILOŚCI SCHODÓW, KTÓRE 
TRZEBA POKONAĆ, ZWIEDZAJĄC 

ZAKĄTKI TEGO MIASTA. A CO 
POLECAM TAM ZOBACZYĆ?

Czeska „Eiffelówka”
Nie jest to jedna z najważniejszych historycznie 

atrakcji Pragi, jednak zdecydowanie najbardziej zapadła 
mi w pamięci. Już na pierwszy rzut oka widać, że kon-
strukcja jest inspirowana paryską wieżą stąd jej potocz-

Karolina Markowicz

PRAGA -  
KLEJNOT CZECH  
NA WZGÓRZACH

na nazwa „Eiffelówka”. Mierzy 65m i jest położona na 
wzgórzu Petrin o wysokości 324m n.p.m. To sprawia, 
że po pokonaniu 299 schodów możemy podziwiać pa-
noramę całej stolicy Czech. Przy sprzyjających warun-
kach pogodowych widoczność sięga nawet do 150km. 
Na wzgórzu możemy zwiedzić też starsze zabytki: ba-
rokową katedrę, stacje drogi krzyżowej oraz Kaplicę Bo-
żego Grobu. Z bardziej nowoczesnych atrakcji dostępny 
jest labirynt luster, w którym można zgubić się wśród 
zwierciadeł. Oczywiście jest też wiele alejek i kawiarni, 
gdzie można odpocząć. Wschodnią część wzgórza po-
krywają ogrody, których piękne ścieżki umożliwiają do-
tarcie do szczytu. Wiosenną porą kwitnące drzewa uro-
czo wpisują się w krajobraz ścieżek i licznych rzeźb cze-
skich osobistości. W oddali rozciąga się widok na miasto, 
który z każdym krokiem w górę, staje się piękniejszy. 
Dla tych, którzy nie mają siły wdrapać się na wzgórze 
pieszo, dostępna jest kolejka szynowa.

Zabytkowe Stare 
Miasto

Wędrówka po historycznym centrum Pragi to tak 
naprawdę niesamowita podróż przez wieki: od gotyckiej 
bramy i barokowych kościołów, przez kubistyczną ka-
wiarnię, po muzeum zabawek erotycznych i urocze re-
stauracje. Nie jestem w stanie opisać wszystkich atrak-
cji. Niewątpliwie most Karola zasługuje jednak na więk-
szą uwagę. Jest to niemal obowiązkowy punkt wyciecz-
ki do Pragi, co wiąże się z zawsze obecnym tam tłumem 
turystów. Jest to najstarszy most w Pradze, jego budo-
wa trwała pół wieku. Przez ponad 450 lat był jedynym 
mostem, łączącym brzegi Wełtawy. Obecnie jest do-

stępny tylko dla pieszych. Jego brzegi strzegą barokowe 
figury świętych. Jest punktem widokowym na Zamek 
Praski. Roztaczający się widok wraz z wieczornym 
oświetleniem mostu tworzy wręcz pocztówkowy obraz 
Pragi.

 

Zamek Praski
Zamek Praski od prawie trzynastu wieków jest sie-

dzibą władców czeskich. Obecnie przebywa tutaj Pre-
zydent Republiki Czeskiej. Zgodnie z księgą rekordów 
Guinnessa to największy na świecie zamek pod wzglę-
dem zajmowanej powierzchni. Nad kompleksem zam-
kowym górują wieże strzelistej katedry świętego Wita. 
Jest ona uznawana za symbol Pragi i Czech. Jej budowa 
trwała prawie sześć wieków. Z zewnątrz zachwyca licz-
nymi wieżami, barierkami, przejściami, typowymi dla 
stylu gotyckiego. Z kolei w środku dech w piersi zapie-
rają liczne witraże i mozaiki, dzięki którym wpadające 
światło tworzy niesamowity nastrój. Do obiektów zam-
kowych należy również m.in. bazylika świętego Jerzego 
z 920 roku, Stary i Nowy Pałac królewski oraz dwie ka-
plice. Zwiedzając teren zamkowy docieramy do Złotej 
Uliczki, która jest pełna uroczych, miniaturowych dom-
ków. Do większości z nich można wejść i zobaczyć, jak 
w dawnych czasach mieszkali tam ludzie. Dla każdego, 
kogo znuży zwiedzanie budynków, czeka Ogród Kró-
lewski. 

 

Praktyczne informacje
• Praga ma dobrze zorganizowany i bardzo wy-

godny system komunikacji miejskiej.  Oprócz autobusów 
i tramwajów możemy skorzystać z trzech linii metra. Na 
każdej stacji metra bez problemu znajdziemy jasny plan 
sieci. Ceny biletów na komunikację miejską są takie sa-
me, niezależnie od tego, jakim środkiem komunikacji 
miejskiej będziemy się poruszać. Dostępne są bilety za-
równo krótkoterminowe, jak i całodobowe.

• Większość miejsc noclegowych zapewnia dostęp 
do Internetu. Również w niektórych restauracjach i ka-
wiarniach dostępna jest darmowa sieć WiFi.

• Miasto ma również bogatą sieć restauracji. Bez 
problemu znajdziemy nie tylko obiad, ale również pysz-
ne śniadanie w godzinach porannych. W każdej czeskiej 
restauracji można zamówić gulasz w chlebie, klasyczną 
wieprzowinę z knedlikiem i kapustą oraz smażony ser. 
Obowiązkowo powinniśmy napić się czeskiego piwa.

• Warto uważać, podczas rozmów w języku pol-
skim, gdyż język czeski jest bardzo podobny do naszego. 
Część słów chociaż brzmi podobnie do naszych, ma jed-
nak inne znaczenie. W związku z tym powinniśmy uni-
kać np. słowa „szukam”, gdyż po czesku oznacza ono 
wulgaryzm. Możemy być też zdziwieni, słysząc „čer-
stvý” – chociaż podobny do naszego „czerstwy”, to w ję-
zyku czeskim oznacza „świeży”. Jeżeli będziemy chcieli 
zapytać kogoś o drogę do sklepu, powinniśmy spraw-
dzić tłumaczenie tego słowa, gdyż „sklep” w języku cze-
skim oznacza „piwnica”.

Agata Tomczyk - Król

WEEKEND 
W PRADZE

Od dawna mieliśmy w planach odwiedzenie stolicy 
Czech. Uznaliśmy, że najwyższy czas to zrobić. Przed 
wyjazdem przeglądnęliśmy listę koniecznych do zoba-
czenia zabytków, polecanych miejsc. Pierwszego dnia 
wybraliśmy się na zamek na Hradczanach. Jest on na 
pierwszym miejscu na świecie pod względem zajmo-
wanej powierzchni. Obiekt robi wrażenie od pierwszych 
chwil, ma się poczucie wchodzenia do osobnego miasta. 

Po zakupie biletu ruszyliśmy w stronę Złotej Ulicz-
ki. Nazwa wywodzi się od tego, że wśród mieszkających 
na niej dawnych rzemieślników znajdowali się złotnicy. 
Sama w sobie jest ona szeregiem domków dobudowa-
nych w XVI wieku do wnęk murów obronnych Zamku 
Praskiego. Wchodząc do nich, można poczuć dawny kli-
mat. Zwiedzanie uliczki zakończyliśmy na oglądnięciu 
domku Franza Kafki. Znajdziemy tam również kilka skle-
pów z pamiątkami, które doskonale wpasowały się 
w miejsce.  
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Poznawanie całego kompleksu zamkowego dostar-
cza wielu emocji. Widzieliśmy salę koronacyjną, trono-
wą, regalia królewskie. Mieliśmy okazję wejść do mu-
zeum zbroi rycerskich, wieży tortur, dawnego więzienia. 
Niewątpliwie na szczególne miejsce w naszej pamięci 
zasługuje katedra św. Wita, zbudowana w stylu dojrza-
łego gotyku i neogotyku. Każdy jej szczegół jest dopre-
cyzowany, wnętrze zawiera cenne dzieła sztuki.

Po wizycie na zamku udaliśmy się w stronę Starego 
Miasta. Zobaczyliśmy tam m.in. średniowieczny zegar 
astronomiczny. Kolejnym punktem na mapie był most 
Karola na Wełtawie. Posiada dwie wieże. Jest on naj-
starszy na świecie pod względem przedziału wymiaru 
rozpiętości przęseł. Dodatkowo znajdują się na nim licz-
ne posągi. Sam w sobie tworzy bajkową atmosferę.

Drugiego dnia wybraliśmy się na wieżę telewizyjną 
Žižkov. Punkt widokowy usytuowany na wysokości 93 
metrów składa się z trzech kabin. W jednej z nich moż-
na podziwiać panoramę Pragi, relaksując się na wiszą-
cych fotelach. Dodatkową atrakcją było wypicie kawy 
w kawiarni znajdującej się poniżej, którą umilał piękny 
widok. 

Opisując punkty gastronomiczne, muszę wspo-
mnieć o dwóch odwiedzonych restauracjach. Pierwsza 
przeniosła nas do średniowiecza. Już od wejścia wnę-
trze oświetlone było świecami. Cały wystrój wystylizo-

wano na epokę, w której 
powstała, tak samo, jak 
ubrania obsługi. Dania i na-
poje serwowano z mocnym 
„huknięciem” w drewniany 
stół. Coś niesamowitego.

Kolejne miejsce rów-
nież odróżniało się od in-
nych. Całość lokalu przypo-
minała stację kolejową, 
a stoliki otaczały tory. Po 

złożeniu zamówienia czekaliśmy na dostarczenie go 
przez pociągi. Cały pobyt w restauracji umilał ich widok 
i dźwięk. Jeździły one wyznaczoną trasą w taki sposób, 
że mogliśmy odkładać do nich puste naczynia. Przy-
znam, że było to świetną zabawą. 

Dodatkowo na Starym Mieście znajduje się ryne-
czek, który powstał w 1232 r. Kupimy na nim takie spe-
cjały jak tradycyjne czeskie słodycze, kosmetyki na ba-
zie piwa. Nie obyło się również bez skosztowania tra-
dycyjnego ciasta – Trdelnika. Praga zdecydowanie 
skradła nasze serca. Ma w sobie niepowtarzalny klimat, 
a jej ulicami można spacerować bez końca. Uważam, 
że każdy znajdzie w niej coś dla siebie - począwszy od 
elementów historycznych, kończąc na miejscach do 
rozrywki. 

MASZ WOLNY DZIEŃ I SZUKASZ 
POMYSŁU JAK GO SPĘDZIĆ 

W BLISKIEJ OKOLICY? WYBÓR 
PADŁ NA WOJEWÓDZTWO 
MAŁOPOLSKIE I KONTAKT 

Z NATURĄ? TEN REJON 
JEST WYJĄTKOWO BOGATY 

W ATRAKCJE I MA ICH SPORO 
DO ZAOFEROWANIA DLA 

MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW. 
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM WAM 

KILKA CIEKAWYCH PROPOZYCJI, 
KTÓRE NAPRAWDĘ WARTO 

ZOBACZYĆ.

Skamieniałe Miasto 
w Ciężkowicach

Skamieniałe miasto, jak głosi legenda to miejsce, 
które zostało przeklęte przez złe czarownice i zamienio-
ne w kamień. Gigantyczne skały ukryte w gąszczu drzew, 

Jednodniowe 
wycieczki  
po Małopolsce

pojawiają się na trasie co kilka metrów. Robią niesamo-
wite wrażenie ze względu na swoje rozmiary i kształty. 
Spacer po Skamieniałym Mieście najlepiej zaplanować 
wcześniej, tak żeby zobaczyć wszystkie najciekawsze 
miejsca na trasie. Szczególnie polecam Wąwóz Czarow-
nic i wodospad. W słoneczne dni warto wziąć ze sobą 
mały koc i odpocząć na polanie z pięknymi widokami. 
Trasa po rezerwacie jest ciekawa, malownicza, ale rów-
nież kręta i stroma, należy uważnie patrzeć pod nogi, aby 
nie potknąć się o wystające korzenie drzew.

WSKAZÓWKI: Dojazd z Krakowa to około 1,5 h. 
Przed samym wejściem znajduje się płatny parking. Wej-
ście do Rezerwatu jest płatne. W sezonie przy parkingu 
funkcjonuje mały bar z jedzeniem.

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska, zwana Europejską Saharą to 
ewenement na skalę światową. Największy w Polsce 
obszar piasków lotnych, aż 33 km² znajdujący się na po-
graniczu województwa Małopolskiego i Śląskiego. Aby 

Karolina Cichocka
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Sandra Mularska

TANIE 
PODRÓŻOWANIE 

WCZASY ZA GRANICĄ 
NIEKTÓRYM NADAL KOJARZĄ 
SIĘ ZE SPORYM WYDATKIEM. 

JEDNAK W DOBIE TECHNOLOGII, 
KIEDY WSZYSTKO JEST NA 

WYCIĄGNIJCIE RĘKI MOŻEMY 
SPRAWIĆ, ABY MARZENIE 

O PODRÓŻOWANIU PRZERODZIŁO 
SIĘ W RZECZYWISTOŚĆ. 

ORGANIZACJA BUDŻETOWEGO 
WYJAZDU WYMAGA 

CIERPLIWOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI 
SZUKANIA I ODROBINY 

SZCZĘŚCIA. JEDNAK NIE JEST 
TO NIEMOŻLIWE. PODSTAWOWYM 
PYTANIEM JAKIE NALEŻY SOBIE 
ZADAĆ TO JAKI JEST CEL MOJEJ 
PODRÓŻY. CHCESZ WYPOCZĄĆ 

NA PLAŻY, AKTYWNIE 
ZWIEDZAĆ STOLICE, CZY MOŻE 

MARZY CI SIĘ TREKKING PO 
GÓRACH? WSZYSTKO JEST 
MOŻLIWE, ALE PO KOLEI!

TERMIN
Niezależnie, czy jesteś nastawiony na aktywne zwie-

dzanie czy wypoczynek, warto wziąć pod uwagę miesią-
ce poza sezonem. W wielu miejscach pogoda w paździer-
niku nadal jest sprzyjająca – temperatura sięga nawet do 
30 stopni. A jeśli zależy Ci głównie na zwiedzaniu i spa-
cerach, tym bardziej chłodniejsze temperatury nie po-
winny przeszkadzać - wręcz przeciwnie. Dobrym pomy-
słem jest również spontaniczność – jeśli możesz sobie 
na nią oczywiście pozwolić. Biura podróży oferują  last 

zobaczyć cały teren z góry i z dołu warto rozpocząć swo-
ją wycieczkę od wzgórza Czubatka i tutaj zaparkować 
auto. Widoki z tego miejsca są oszałamiające. Z góry jest 
kilka wygodnych zejść, wprost na „pustynny” piasek. 
Wytyczona ścieżka zaprowadzi nas prosto do najnow-
szej atrakcji „Róży wiatrów”, która jest ciekawym punk-
tem widokowym. W sezonie letnim w tym miejscu znaj-
dują się food trucki z jedzeniem i napojami oraz wygod-
ne leżaki z widokiem na piaskowy bezkres. Dla miłośni-
ków spacerów polecam wędrówkę do ostatniego punk-
tu widokowego, który najlepiej pokazuje pustynny kli-
mat, czyli Dąbrówka. Odwiedźcie to miejsce jak najszyb-
ciej, gdyż z roku na rok teren pustyni pokrywa roślinność 
i przewiduje się, że z czasem zarośnie, zamieniając ten 
teren w łąkę.

WSKAZÓWKA: Dojazd z Krakowa zajmuje około 1h. 
Warto wziąć ze sobą koc, aby odpocząć i zatrzymać się 
w tym miejscu na dłużej. 

Skansen taboru kolejowego 
w Chabówce i Park Zdrojowy 
Rabka Zdrój

Skansen taboru kolejowego w Chabówce to mało 
znana atrakcja turystyczna w Małopolsce, a moim zda-
niem jedna z ciekawszych. Miejsce odpoczynku wysłu-
żonych zabytkowych maszyn, rozłożone na dość sporym 
terenie. Do większości pojazdów można wejść i przyjrzeć 
się im od środka. Dodatkową atrakcją w okresie letnim 
jest przejazd pociągiem retro relacji Chabówka-Kasina 
Wielka. Najlepiej zaplanować wycieczkę w taki sposób, 
aby zwiedzić cały skansen i skorzystać z przejażdżki.

Po skończonym zwiedzaniu w Chabówce, warto wy-
brać się do Parku Zdrojowego w Rabce Zdrój (jest to oko-
ło 5 minut drogi od skansenu). Park jest po rewitalizacji, 
na jego terenie znajdziemy tężnie solankową, część 
sportową i wypoczynkową.

WSKAZÓWKA: Dojazd do Chabówki z Krakowa to 
około 1,5 h drogi. Polecam wziąć wygodny i luźny strój, 
ponieważ często, aby wejść do maszyn należy wspiąć 
się po wysokich i stromych schodach. 

minute, które ze względu na szybką realizację od mo-
mentu kupna mogą naprawdę niewiele kosztować. 

PRZELOT
Planowanie podróży wiąże się ze znalezieniem od-

powiedniego lotu. Wybierając swój kierunek, zwróć 
uwagę jak daleko znajduje się lotnisko od miejsca do-
celowego i jak łatwo i tanio dojechać do miejsca noc-
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legowego. Szukając lotu warto korzystać ze strony 
skyccanner.pl. Oferuje ona najlepsze oferty wśród róż-
nych przewoźników.

Wybierając linię lotniczą powinieneś pamiętać o kilku 
zasadach, które są niezbędne do odpowiedniego przygo-
towania bagażu. Tanie linie lotnicze jak Rayanair czy Wiz-
zair dopuszczają bagaż podręczny o konkretnych, nieste-
ty małych wymiarach. Natomiast cena płatnej walizki 
może sięgać nawet 150 zł w jedną stronę. Jeśli więc nie 
chcesz dopłacać za dodatkowy bagaż musisz odpowied-
nio spakować swoje rzeczy. 

NOCLEG 
Kluczowym elementem organizacji podróży jest wy-

bór miejsca noclegowego. Baza noclegowa na całym 
świecie oferuje wiele możliwości. A tą popularną i jedno-
cześnie dość tanią opcją jest hostel. W nim „kupujemy” 
łóżka w pokoju wieloosobowym. Daje to świetną okazję 
do poznania ciekawych ludzi, jednak taka charakterysty-
ka nie każdemu przypadnie do gustu. Tu z pomocą może 
przyjść strona airbnb.pl oferująca wynajem prywatnych 
kwater. 

 
A dla wszystkich, którym namiot nie straszny, to roz-

wiązanie będzie najbardziej oszczędną opcją noclegu. Tu 
przydatna może być strona pitchup.com, która posiada 
oferty w Polsce i za granicą.

CZAS WOLNY
Jeśli swój czas wolny chcesz wykorzystać w 100% 

cenne mogą okazać się fora internetowe i blogi, gdzie tu-
ryści wymieniają się doświadczeniami. Aby zatrzymać 
trochę gotówki w kieszeni warto poszukać atrakcji, 
w których wstęp jest za darmo lub za niewielką kwotę, 
albo obniżony o zniżkę studencką. Przydatną aplikacją, 
która może znacząco pomóc w planowaniu wycieczek 
jest VisitaCity. Umożliwia ona personalizowanie swoich 
kierunków wycieczek i układania ich według planu.

Wizyta w nowych miejscach to także poznawanie 
kultury i kuchni. Jedzenie w restauracjach bywa drogie, 
zwłaszcza kiedy chcemy poznać regionalne smaki. Yelp 
to aplikacja mobilna, która posiada szeroką bazę restau-
racji, punktów gastronomicznych i barów. Dodatkowo 
wzbogacona jest o tysiące recenzji użytkowników także 

z pewnością za jej pośrednictwem możesz trafić na miej-
sce warte uwagi. W punktach gastronomicznych często 
możemy trafić na  tzw. Happy Hour, które pozwala na 
budżetowy posiłek. 

Jeśli rozważasz wynajem auta (co oczywiście nie jest 
to najtańszą opcją) zapoznaj się ze stroną, która zrzesza 
wiele firm rent-a-car - Kayak. Aby nieco obniżyć swoje 
wydatki związane z paliwem warto zajrzeć na portal Gas-
buddy. Natomiast jeśli chcesz przemieszczać się rowe-
rem, czy skuterem polecam skorzystać z ofert na Spinli-
ster. Istotne jest to, że ogłoszenia proponowane są przez 
prywatnych mieszkańców, co za tym idzie koszty wynaj-
mu są dużo niższe niż te proponowane przez firmy. 

Ważną kwestią podczas podróży jest zdrowie i bez-
pieczeństwo. Wyjeżdżając nie zapomnij zaopatrzyć się 
w ubezpieczenie. Standardowo polisa wyjazdowa obej-
muje ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) oraz następ-
stwo nieszczęśliwego wypadku (NNW). Te kilkadziesiąt 
złotych może okazać się zbawienne przy okazji przykre-
go zdarzenia. 

Istnieje kilka ważnych elementów, o których warto 
pamiętać, kiedy chcesz na własną rękę zaplanować po-
dróż. Ważną zasadą taniego podróżowania jest organi-
zacja jednak tak samo ważny jest kompromis. Nie do-
puszczaj, aby podróż Cię stresowała. Mierz siły na zamia-
ry, a także określ, z czego możesz zrezygnować, a co jest 
dla Ciebie ważniejsze podczas wycieczki. W końcu ten 
czas powinien pozwolić Ci się zrelaksować, wzbogacić 
doświadczenia i przeżyć niezapomniane chwile podczas 
upragnionej podróży.  

Aliaksandra Vasilenka 

NIE 
ZANIECZYSZCZAJ 
PLANETY UBRANIAMI

RECYKLING TEKSTYLIÓW JEST 
OBECNIE ROZWIĄZANIEM 
NIE TYLKO PROBLEMÓW 

ŚRODOWISKOWYCH, ALE TAKŻE 
SPOŁECZNYCH. MAŁO, KTO O TYM 
WIE, ALE NADMIAR TEKSTYLIÓW 

NIE USTĘPUJE PROBLEMOWI 
PLASTIKU CZY NP. NADMIAROWI 

SPALIN W ATMOSFERZE. ALE 
NIEWIEDZA NIE JEST WYMÓWKĄ. 

W TYM ARTYKULE PROPONUJĘ 
NIE TYLKO ZAPOZNANIE SIĘ 

Z CZYNNIKAMI ODDZIAŁYWANIA 
I KONSEKWENCJAMI DLA 

ŚRODOWISKA WYRZUCANIA 
UBRAŃ, ALE TAKŻE ROZWAŻENIE 

MOŻLIWYCH SPOSOBÓW 
ROZWIĄZANIA TEGO PROBLEMU. 
CO SIĘ DZIEJE Z WYRZUCANYMI 

PRZEZ NAS UBRANIAMI?

Włókna syntetyczne rozkładają się przez dziesiątki 
i setki lat i powodują nieodwracalne szkody w środowi-
sku. Wyrzucane przez lata rozkładają się na wysypiskach, 
uwalniając agresywne chemiczne pigmenty, które zanie-
czyszczają glebę i atmosferę. Odpady są zakopywane 
w ziemi, grzebiąc tym samym nie tkaninę, ale Ziemię. Idąc 
w tym kierunku po prostu „utoniemy” we własnych łach-
manach. Właściwa utylizacja lub recykling odzieży ochro-
ni przyrodę przed zanieczyszczeniem.

Co JA mogę teraz zrobić, aby pomóc? Usprawiedli-
wiając całą ludzkość, widzę, że ludzie mogą nie tylko 
niszczyć. 

Co warto zrobić? Uporządkuj swoją garderobę i od-
dziel rzeczy, które nie nadają się do noszenia. Znajdź 
punkty zbiórki odzieży w swoim mieście i przekaż je.

  
Możesz też skontaktować się bezpośrednio z tymi insty-
tucjami:

1. Kościoły gromadzą rzeczy dla potrzebujących pa-
rafian.

2. Domy opieki, sierocińce, hospicja zbierają rzeczy 
dla potrzebujących lub dla tych, którzy zostali sami.

3. Schroniska dla zwierząt. Jeśli ubrania nie nadają 
się do noszenia, ale nie są jeszcze całkowicie zniszczone, 
można je oddać do schronisk dla zwierząt, gdzie tkaniny 
są wykorzystywane jako pościel. 

4. Obecnie trwają zbiórki dla ofiar wojny w Ukrainie 
i wojska (otwarte są punkty pomocy humanitarnej).

Posiadając kreatywność możesz nie tylko rozwiązać 
ekologiczną „tajemnicę”, ale także zadowolić się nową 
rzeczą bez kosztów. Rzeczy, które są jeszcze w dobrym 
stanie można przetworzyć własnymi rękami (lub powie-
rzyć krawcowej) w coś zupełnie wyjątkowego i nowego. 
I tutaj wyobraźnia jest nieograniczona. Wszystko, czego 
potrzebujesz to tkanina i pomysł. Z ukochanego niegdyś 
swetra uszyjesz absolutnie dowolne ubrania!

A co zrobić z rzeczami, które już przeżyły swoją przy-
datność? 

Tym zajmują się specjalnie wyposażone przedsię-
biorstwa. Tam ze starych ubrań wykonuje się różne wle-
wy (do mebli, fotelików samochodowych itp.), a także są 
one spalane.

Wszystko zaczyna się od ludzkiej świadomości. Od-
dawanie dobrych ubrań potrzebującym, oddawanie 
ubrań i butów do recyklingu to nie hołd dla ekologicznej 
mody. Niezbędne jest ograniczenie skutków działalności 
człowieka niszczącej środowisko. Robiąc to, dajesz nowe 
życie nie tylko drugiej osobie, ale także sobie. Teraz kwe-
stia nadmiernej konsumpcji jest bardzo dotkliwa! 
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Gabriela Włodarczyk

Gala rozdania Oscarów przynosi coraz to nowe, za-
skakujące produkcje filmowe, odkrywa nowe twarze i 
umiejętności aktorów i porusza niekonwencjonalne te-
maty, które dotykają nie tylko problemów współcze-
snego świata, ale i nas samych. Oscary są uważane za 
jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i naj-
większe święto kinematografii. 

W tym roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy 
Filmowej rozdała statuetki w 22 kategoriach filmowych. 
Oto kilka filmów, które otrzymały nagrodę i wyróżnienie.
1. „Coda” - najlepszy film roku 

Chwytający za serce film opowiada historię nasto-
letniej Ruby (Emilia Jones), która jako jedyna słysząca w 
rodzinie staje się członkinią domowego, rybackiego biz-
nesu, w którym pełni rolę tłumaczki. Jej codzienność to 
poranne połowy ryb, zmaganie się ze szkolnym bully-
ingiem, brak pieniędzy, a jedynym marzeniem w głowie 
Ruby pozostaje śpiewanie. Jednak jak może być ono do-
cenione, skoro jej najbliżsi nie słyszą, a kariera muzycz-
na to kosztowne przedsięwzięcie? Coda to przede 
wszystkim film o poszukiwaniu samego siebie, realiza-
cji marzeń, dojrzewaniu i pokazanie istoty rodziny- jako 
nastoletniego utrapienia, próby akceptacji i pogodzenia 
się z życiem w jakim przyszło nam żyć. 
2. „Psie pazury” - najlepsza reżyseria

Film produkcji platformy Netflix, opisujący przygo-
dy dwóch wykształconych i zamożnych braci. Phil (Be-
nedict Cumberbatch) i George (JessePlemons) Burban-
kowie spędzili większość życia w siodle dbając o swoje 
ziemie. Gdy George poślubia piękną wdowę Mary, Phil 
nie poprzestaje pokazywać po sobie zazdrości i odrzu-
cenia oraz rozpoczyna dyktatorskie rządy na ranczu 
Burbanków. Jaka tajemnica kryje się za plecami brutal-
nego kowboja, który niemal każdą wolną chwilę spędza 
na terroryzowaniu domowników? Czy za złem, kryje się 
brak miłości i dobra?

OSCAROWE 
FILMY  
I ANIMACJE 2022

„Psie pazury” to zachwycający w piersiach antywe-
stern, przepełniony pięknem krajobrazów Nowej Zelan-
dii, pokazujący prymitywne ludzkie zachowania i wro-
dzone impulsy, nad którymi człowiek nie jest wstanie 
zapanować. 
3. „Nasze magiczne Encanto” - najlepszy 
pełnometrażowy film animowany

Historia przenosi nas aż w głąb kolorowej Kolumbii, 
w której znajduje się dom pełen magii i życia. Rodzina 
Madrigal mieszkająca w urokliwym miejscu zwanym 
Encanto obdarzona jest niesamowitymi mocami uzdra-
wiania. Wyjątkiem jest 15-letnia Mirabel, która jako je-
dyna nie posiada cudownego daru. Kiedy magia w całym 
Encanto jest w niebezpieczeństwie, a siły zła pojawiają 
się na drodze radości i szczęścia, Mirabel odkrywa, iż to 
właśnie ona - przeciętna nastolatka może być ostatnią 
nadzieją uratowania domowego miru. 

Film o nierozbudowanej fabule, w którym strona 
muzyczna odgrywa niesamowitą rolę. Jeśli jesteście fa-
nami musicali Disneya to ta produkcja jest zdecydowa-
nie dla Was!
4. „Wycieraczka przedniej szyby - najlepszy 
krótkometrażowy film animowany

Animowany film z enigmatycznym tytułem urzeka 
wizualnie, dzięki unikalnemu stylowi animacji, przypo-
minający ożywiony obraz olejny. 15-minutowy film 
krótkometrażowy stawia główne pytanie ,,Czym jest 
miłość?’’. Fascynujący wgląd we współczesne relacje 
człowieka z człowiekiem w życiu pełnym technologii 
sprawia, iż po pierwszych minutach odkrywamy jak bar-
dzo jest on realny i osobisty. Przepełniony wieloma cie-
kawymi dialogami, pytaniami oraz gestami film staje się 
ponadczasowy i aktualny - dla fanów nieoczywistych 
koncepcji wizualnych, poszukujących głębi przesłanych 
treści ta animacja musi się znaleźć na liście filmów do 
obejrzenia. 

Język hiszpański jest aktualnie drugim najpopular-
niejszym językiem na świecie, zaraz po języku angiel-
skim. Już w 2006 r. ustalono, że posługuje się nim ja-
ko językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na 
siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Połu-
dniowej, Ameryce Północnej, Europie i zachodniej Afry-
ce. Dalsze 100 milionów osób używa go jako drugiego 
języka, natomiast ogólna liczba ludzi na świecie mówią-
cych danym językiem przekracza półtora miliarda. Język 
hiszpański należy do grupy języków romańskich, w któ-
rych skład zaliczają się również język: włoski, francuski, 
portugalski oraz rumuński, które powstały na bazie ła-
ciny. Co więcej, jest językiem międzynarodowym i urzę-
dowym w głównych międzynarodowych organizacjach 
politycznych i gospodarczych. Językoznawcy szacują, że 
na świecie jest od 2 500 do 20 000 języków. Skąd taka 
rozpiętość? Ano stąd, że płynne jest kryterium rozróż-
niające język od dialektu. Dany język jest nazywamy 
również kastylijskim i posiada aż 14 dialektów! (W Pol-
sce dialektem jest na przykład Kaszubski lub Śląski). 
A najważniejsze z hiszpańskich dialektów to między in-
nymi: kataloński (Katalonia), baskijski (Kraj Basków), ga-
licyjski (Galicja), andaluzyjski (Andaluzja), kanaryjski (Ka-
nary znane jako Wyspy Kanaryjskie), aragoński (Arago-
nia), balearski (Baleary) oraz walencki (Walencja). Dane 
dialekty pochodzą od nazw prowincji (województw), 
które serdecznie zachęcam do odwiedzenia! Szacuje się, 
że za 2-3 pokolenia co 10 człowiek na kuli ziemskiej 
będzie posługiwał się hiszpańskim. W 2012 r. w popu-
larnych sieciach społecznościowych, takich jak Facebo-
ok czy Twitter, hiszpański jest drugim po angielskim 
najczęściej używanym językiem. W Internecie jest na 
trzecim miejscu, zaraz po angielskim i chińskim. Dlacze-
go i Ty nie zaczniesz uczyć się hiszpańskiego? O to kilka 
powodów, które powinny Cię zachęcić. 😊

Patrycja Wróbel 

¡HOLA!   
¿CO WIESZ O JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM?

• Znajomość języka angielskiego przez Hiszpanów 
jest słaba, zwłaszcza wśród ludzi średniego pokolenia.

• W 135 krajach mówi się po hiszpańsku! W jakich? 
Najpopularniejsze z nich to: Hiszpania, Meksyk, Kolum-
bia, Argentyna, Peru, Wenezuela, Chile, Kuba, Ekwador, 
Dominikana, Honduras, Boliwia, Salwador, Nikaragua, 
Paragwaj, Kostaryka, Portoryko, Urugwaj oraz Panama. 
Czy będąc na wakacjach nie chciałbyś dogadać się w ich 
ojczystym języku? Kulturę danego kraju jest najlepiej 
poznać poprzez rozmowę z tubylcami.

• Hiszpański jest melodyjny i miły dla ucha. Myślę, 
że niejednokrotnie miałeś do czynienia z muzyką Ma-
lumy, Shakiry, Rosalíi czy Enrique Iglesiasa. 

• Język hiszpański, tak jak polski jest językiem fo-
netycznym, ponadto nie jest trudny do nauki. Jeśli opa-
nujesz parę zasad czytania popatrzysz na dane słowo 
i będziesz wiedział, jak je wymówić. W hiszpańskim nie 
ma dźwięku, którego my nie moglibyśmy wymówić, na-
tomiast osoby hiszpańskojęzyczne mają problem z na-
uką polskiego.

• Hiszpanie z natury są mili, otwarci i pomocni. Wi-
tają się z nowo poznanymi osobami dwoma całusami 
(los besos) w policzki. 

To było by na tyle.😊A skąd tyle wiem o Hiszpanii?
Sama uczę hiszpańskiego w dwóch szkołach języko-
wych, a w październiku wyjeżdżam do Walencji na prak-
tyki absolwenckie za pomocą programu Erasmus+ z na-
szej uczelni WSZiB. ¡Besos y adiós! 
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to apply for – zwracać się o 
 
He applied for a job with them but he didn’t  
get it.

to try for – ubiegać się, starać się o 
 
He’s going to try for this position.

to be good at – być dobrym w, z 
 
She’s very good at learning languages.

to be fit for – nadawać się do 
 
I don’t think she is fit for this position. She’s  
too pretty.

to get a job – dostać pracę 
 
You’ll get a job easily if you can operate 
computers.

to take sb’s place – zastępować kogoś 
 
Ann was ill and Bob took her place for two 
weeks.

English Corner Lesson 10

Na podstawie: T. Śmiechowski, Essential English Expressions, Prywatna Oficyna Wydawnicza „Wiedza i Świat”, Warszawa 1994.5.31.

HE GOT A NEW JOB YESTERDAY.

to be out of work/a job – być bez pracy 
 
They’ve been out of a job for two years. How 
can we help them?

to work full time – pracować na pełnym etacie 
 
She isn’t able to work full time because of the 
children.

to work part time – pracować na niepełnym 
etacie 
 
She works part time. She would get bored 
staying at home all day.

to do odds jobs – pracować dorywczo 
 
- Have you ever done odd jobs? - Yes, many 
times over the summer.

to work/be paid by the job – pracować na 
akord/być opłacanym akordowo 
 
He’s paid by the job and earns a lot of money.

to get/be given the sack – zostać zwolnionym 
z pracy 
 
He got the sack because he was always late.

dr inż.  
Dominika Woźny 

to fire sb (for) – zwolnić/wyrzucić z pracy (za) 
 
They fired him for incompetence and laziness.

to be/get fired (for) – zostać zwolnionym (za) 
 
I’m not kidding you, darling. I really got fired.

to earn one’s living – zarabiać na życie 
 
She earns her living by baby-sitting.

to set about – zabrać się do 
 
He didn’t set about studying until two days 
before the exam.

to go to work on – rozpocząć prace nad 
 
I think we’ll have to go to work on our project 
next week.

to quit a job – zrezygnować, odejść z pracy 
 
They’re going to quit the job in two months’ 
time.

to take a/the day off – wziąć urlop na jeden 
dzień 
 
I have to take the day off. My wife had a baby 
this morning.

to have a/the day off – mieć wolny dzień 
 
He hasn’t had a day off for ten years.
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PIZZERINKI
 — OPAKOWANIE CIASTA 

FRANCUSKIEGO 
 — SOS POMIDOROWY/KETCHUP
 — TARTA MOZZARELLA 
 — SALAMI

Na rozłożonym cieście francuskim rozsmarować sos pomidorowy i ułożyć pozostałe składniki – ilości według 
uznania. Całość zwinąć, pociąć w centymetrowe paski i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 15 mi-
nut. 

Tym razem w Kąciku Smakosza weźmiemy pod 
lupę ciasto francuskie! Też je kochacie?  Jeden 
produkt, a tyle możliwości! Poznacie dziś dwa 
wytrawne przepisy i jeden na słodko. 

SZPINAKOWE PIEROŻKI
 — OPAKOWANIE CIASTA 

FRANCUSKIEGO 
 — SZPINAK 200 G 
 — SER FETA 100 G
 — OLIWA Z OLIWEK
 — 2 ZĄBKI CZOSNKU
 — SÓL, PIEPRZ, OREGANO
 — JAJKO
 — SEZAM

CIASTKA FRANCUSKIE  
Z JABŁKAMI I CYNAMONEM

 — OPAKOWANIE CIASTA 
FRANCUSKIEGO

 — 2 DUŻE JABŁKA
 — ŁYŻKA MASŁA
 — 3 ŁYŻECZKI CYNAMONU
 — ŁYŻKA MIODU

Kącik 
smakosza

 — KUKURYDZA KONSERWOWA
 — SUSZONE OREGANO

 — JAJKO 
 — CUKIER DO POSYPANIA

Na patelni rozgrzać oliwę i podsmażyć czosnek. Dodać szpinak, doprawić i smażyć aż zmniejszy swoją objętość. 
Do przestudzonego farszu dodać pokruszoną fetę i odstawić. Ciasto francuskie pociąć na kwadraty. Na każdy wy-
kładać porcję farszu i złożyć dwoma rogami do siebie. Skleić boki, a wierzch posmarować jajkiem i posypać seza-
mem. Piec około 20 minut w 200 stopniach. 

Jabłka pokroić w kostkę, wymieszać z cynamonem i dusić na maśle w garnku przez około 5 minut, a następ-
nie dodać miód. Odstawić do ostygnięcia. Ciasto francuskie pociąć na kwadraty. Na pół pociętych kawałkach wy-
łożyć jabłka i przykryć drugą połową ciasta. Wierzch przeciąć w kilku miejscach. Wierzch posmarować jajkiem i 
posypać cukrem. Ciastka piec 15 minut w 180 stopniach. 

Mateusz Nowak

Cześć! Jestem Mateusz i w tym artykule chciałbym 
przedstawić Ci mój blog, dedykowany emigrantom 
mieszkającym w Polsce. Pewnie zastanawiasz się, cze-
mu w tytule tego artykułu napisałem „Expaci” zamiast 
„Emigranci”. Nie ukrywam, że samo słowo „Expat” ma 
moim zdaniem zdecydowanie lepszy wydźwięk niż 
„Emigrant”, mimo że znaczy dokładnie to samo. Poza 
tym, zdecydowanie lepiej przyciąga uwagę potencjal-
nego czytelnika.

Ale do rzeczy – o co tutaj chodzi? Żeby to wytłuma-
czyć, muszę zrobić krótką retrospekcję. W ciągu ostat-
nich 15 lat, udało mi się razem z moją rodziną kilkukrot-
nie przenieść miejsce zamieszkania między kilkoma 
krajami w Europie. Natomiast wszystkie sprawy zwią-
zane z przeprowadzką w inne miejsce rodziły w mojej 
głowie wiele pytań i wątpliwości.

 — JAK SZUKAĆ MIEJSCA NA NOCLEG CZY 
MIESZKANIA NA WYNAJEM?

 — JAK ZNALEŹĆ PRACĘ? 
 — ILE KOSZTUJE UTRZYMANIE SIĘ NA 

DOBRYM POZIOMIE?
 — CO Z FINANSAMI I PODATKAMI?
 — TRANSPORT PUBLICZNY CZY KUPNO 

SAMOCHODU I PRAWO JAZDY?
 — JAK RADZIĆ SOBIE Z REGULARNYMI 

ZAKUPAMI?
 — A CO Z EDUKACJĄ? SZKOŁA I JĘZYK?
 — JAK WYGLĄDA SYSTEM OPIEKI 

ZDROWOTNEJ?
 — CZY BĘDĘ MÓGŁ KONTYNUOWAĆ MOJE 

HOBBY?

…i wiele więcej. Mieszkając w Holandii czy w Anglii, 
zbierałem wszystkie te informacje od podstaw. Stwo-
rzenie mojej strefy komfortu zajęło mi sporo czasu. 
Niemniej jednak, po 6 latach spędzonych w kraju Wia-

Anglojęzyczny blog  
dla Expatów 
mieszkających w Polsce

traków, wróciłem wraz z rodziną do naszej ojczyzny 
- Polski.

Również w Polsce musiałem zacząć od początku 
– kiedy byłem młodszy, zanim przeprowadziłem się na 
stałe do Holandii, nie interesowały mnie takie rzeczy jak 
podatki czy system opieki zdrowotnej. W końcu mając 
dwadzieścia kilka lat, jest się przecież kuloodpornym… 
Odkąd pracuję w wielokulturowej firmie w Krakowie, 
zauważyłem, że wielu Expatów (tak, znowu to robię), 
a przy okazji również moich kolegów, boryka się z tymi 
samymi problemami. Są miejsca, w których można zna-
leźć informacje o podatkach, ale na przykład, tylko po 
Polsku. Lub może ktoś udzielił informacji o możliwości 
pracy w Polsce, ale nie powiedział nic o lokalnym spo-
sobie transportu i kosztach utrzymania się. Lub inny, 
jeszcze bardziej prawdopodobny scenariusz. Obcokra-
jowiec, który przyjechał do Polski, za „Miłością swojego 
życia”, ale nie wie o naszym kraju absolutnie nic. Polskie 
kobiety potrafią namieszać w głowie – ot co! Podsumo-
wując, w tej chwili nie ma miejsca, w którym można by 
uzyskać potwierdzone informacje na temat wszystkich 
wymienionych tematów. To jest problem.

A ponieważ uwielbiam wywierać pozytywny wpływ 
na ludzi i ciągle uczyć się nowych rzeczy, chcę zapewnić 
naszym Polskim Expatom takie właśnie miejsce. Moim 
zamiarem jest dostarczanie wartościowych informacji 
i budowanie społeczności ludzi, którzy chcą podejmować 
w Polsce świadome decyzje, oparte na potwierdzonych 
źródłach wiedzy. Brzmi ciekawie? Ma to sens? Mam na-
dzieję, że tak. Dlatego zapraszam Was do odwiedzenia 
mojego Anglojęzycznego bloga tworzonego z myślą 
o Expatach mieszkających w Polsce.

http://expatinpoland.pl/

Sara Skrzypek
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Katarzyna Siomka

SZPINAKOWO-JABŁKOWA MOC
Składniki:

 — 1 DUŻE JABŁKO
 — GARŚĆ ŚWIEŻEGO SZPINAKU
 — 1 LIMONKA 
 — SZKLANKA WODY GAZOWANEJ
 — KAWAŁEK ŚWIEŻEGO IMBIRU

Przygotowanie:
Jabłko umyj i pokrój na mniejsze kawałki. Szpinak dokładnie opłucz, wyciśnij 

sok z limonki, a imbir przeciśnij przez praskę. Wszystkie składniki umieść w po-
jemniku, dodaj wodę i zmiksuj na koktajl. 

ODŻYWCZY BANAN 
Składniki:

 — 2 BANANY
 — MARAKUJA 
 — SZKLANKA KEFIRU 
 — 5 SUSZONYCH MORELI

Przygotowanie:
Banany obieramy ze skórki, kroimy na mniejsze kawałki i przekładamy do kielicha blendera. Marakuję prze-

krawamy na pół, miękki miąższ owoców wyjmujemy za pomocą łyżeczki i dodajemy do bananów. Do blendera 
dodajemy kefir i suszone morele. Całość miksujemy na gładki, jednolity koktajl.

ŻURAWINOWA ROZKOSZ
Składniki:

 — 1 BANAN
 — SZKLANKA MLEKA 
 — ŁYŻKA SUSZONEJ ŻURAWINY 
 — ŁYŻKA OTRĘBÓW OWSIANYCH 
 — ŁYŻKA SIEMIENIA LNIANEGO 
 — ŁYŻKA ZIAREN SŁONECZNIKA
 — ŁYŻECZKA MIODU
 — SZCZYPTA CYNAMONU, IMBIRU, GAŁKI 

MUSZKATOŁOWEJ

Przygotowanie: 
Banana podziel na mniejsze części. Siemię lniane, żurawinę i otręby owsiane zalej wodą i odstaw na kilka 

minut. Po napęcznieniu wrzuć składniki do miseczki, dodaj przyprawy, banana, mleko, ziarna słonecznika i miód. 
Zmiksuj na jednolity koktajl.

ARBUZOWE ORZEŹWIENIE
Składniki:

 — SOK Z 1 CYTRYNY
 — 2 SZKLANKI MIĄŻSZU ARBUZA BEZ PESTEK
 — 1 BANAN
 — GARŚĆ MROŻONYCH TRUSKAWEK 
 — KILKA KOSTEK LODU
 — GARŚĆ LISTKÓW MIĘTY

Przygotowanie: 
Wszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj na największych 

obrotach. Koktajl przelej do szklanki i udekoruj dodatkowo listkami 
mięty.

PYSZNE KOKTAJLE  
NA CIEPŁE DNI

LATO TO IDEALNY CZAS NA WPROWADZENIE DO SWOJEJ DIETY 
KOKTAJLI, ŚWIEŻO WYCISKANYCH SOKÓW I SMOOTHIE. SEZON NA 

PYSZNE OWOCE I WARZYWA TRWA, A UPAŁ SPRAWIA, ŻE CIĄGLE 
CZUJEMY PRAGNIENIE. DLATEGO WARTO TO WYKORZYSTAĆ! 

PRZEDSTAWIAM WAM KILKA MOICH SPRAWDZONYCH PRZEPISÓW.




