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Drodzy Czytelnicy, 

Początek nowego roku już na dobre 
za nami. Noworoczne postanowienia? 
My możemy pochwalić się tym, że 
konsekwentnie wcielamy je w życie. 
Wyznaczamy cele i realizujemy plany, 
myśląc o komforcie i bezpieczeństwie 
naszych Klientów. 

Nie zapominamy o Czytelnikach  – 
nareszcie możemy się Wam 
zaprezentować w nowej odsłonie. 
Stawiamy nie tylko na ciekawą lekturę,  
ale także na świeży i nowoczesny design.

8 marca – o tej dacie chyba nikomu nie 
trzeba przypominać, ale czy wiemy, jak ją 

d	redakcji

pis	treści

świętować? Maraton filmowy, SPA, wyjście 
z przyjaciółką lub wycieczka z ukochanym – 
na str. 4 podpowiadamy naszym 
Czytelniczkom, jak sprawić, by Dzień Kobiet 
był jeszcze bardziej wyjątkowy.

Od kamiennych kręgów, przez zamki 
z minionych epok, po nowoczesne muzea 
i tętniące życiem metropolie – Wyspy 
Brytyjskie oferują turystom moc atrakcji. 
Do niemal każdego ich zakątka dotrzecie 
naszymi autokarami. Na str. 16 i 17 poznacie 
kilka ciekawostek na temat regionu.

Dobiegający końca sezon zimowy to dla 
fanów skoków narciarskich prawdziwa 

gratka. A że nasi 
rodacy w tej dyscyplinie 
sportowej mają na swoim 
koncie niemałe sukcesy, 
to zapalonych kibiców 
nie brak. O tym, jak 
to wszystko się zaczęło, 
przeczytacie na str. 22 
w „Krótkiej historii skoków 
narciarskich”.

Życzymy udanej podróży 
i wciągającej lektury!
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W Polsce Dzień Kobiet wpasował 
się wręcz idealnie w trend 
socjalistycznej propagandy, gdyż 
oficjalnie zaczęto go obchodzić 
dopiero po II wojnie światowej. 

Wybierzcie się 
wspólnie 
na romantyczny 
weekend tylko 
we dwoje.

Trochę historii

Już w starożytnym Rzymie możemy zna-
leźć wzmianki o Matronaliach, czyli cere-
monii na cześć Junony, która była uważana 
za patronkę kobiet zarówno zamężnych oraz 
posiadających dzieci, jak i dziewic. Sama nazwa 
pochodzi od słowa „matrona”, co oznacza 
po prostu „matka”. W tym uroczystym dniu 
nawet niewolnice były obdarowywane prezen-
tami przez mężczyzn i mogły siedzieć przy stole 
ze swoimi chlebodawcami. 

Tradycja ta została jednak niestety zapo-
mniana na bardzo długi czas, gdyż dopiero 
przed I wojną światową, w 1909 roku, możemy 
znaleźć kolejne informacje o obchodach Dnia 
Kobiet. Pewnie osoby, które uważają to święto 
za komunistyczne, będą bardzo zaskoczone, 
gdyż ponowne świętowanie odbyło się w kraju 
czystego kapitalizmu – Stanach Zjednoczo-
nych. Po dwóch latach zwyczaj ten przyjął się 
w Europie. Początkowo tylko w Austrii i Danii, 
jednak po niedługim czasie przyłączyły się 
do nich Niemcy oraz Szwajcaria. Dlaczego 
jednak 8 marca? Odpowiedź jest prosta – datę 
tę przyjęto w 1922 roku, a upamiętnia ona fale 
marcowych strajków kobiecych z 1917 roku 
w Sankt Petersburgu. 

W Polsce Dzień Kobiet wpasował się wręcz 
idealnie w trend socjalistycznej propagandy, 
gdyż oficjalnie zaczęto go obchodzić dopiero 
po II wojnie światowej. Każda kobieta otrzymy-
wała 8 marca w swoim zakładzie pracy tulipana 
lub goździka oraz drobny prezent, taki jak raj-
stopy czy mydło. Oczywiście odbiór musiał być 
obowiązkowo pokwitowany. W 1993 roku Hanna 
Suchocka ostatecznie zniosła centralne obchody 
tego święta. 
 

Pomysły na spędzenie Dnia Kobiet 
inaczej niż dotychczas
Wieczór filmowy

Cały wieczór na kanapie z tematycznym blo-
kiem filmowym? Czemu nie! Ale tylko w bab-
skim gronie. Zbierz przyjaciółki i wspólnie 
wybierzcie, jakie filmy będziecie oglądać. 

 Matronalia to ceremonia 
na cześć Junony, 
która była uważana 
za patronkę kobiet 
zarówno zamężnych 
oraz posiadających 
dzieci, jak i dziewic.

ymarzony 
Dzień Kobiet
Przez wiele lat Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony był hucznie. Aktualnie wielu 
mężczyzn uważa, że święto to zostało wymyślone przez komunistów i nie warto go 
obchodzić. Cóż – są w błędzie!

Czy będzie to maraton komedii roman-
tycznych, czy też mrożących krew 
w żyłach horrorów, zależy wyłącznie 
od Was. Najważniejsze to przygotować 
wygodne miejsce i sporo dobrego, nie-
koniecznie zdrowego jedzenia. W końcu 
Dzień Kobiet jest tylko raz w roku i można 
zrobić sobie „cheat day” w swojej diecie. 
Idealnym dopełnieniem będzie lampka 
Waszego ulubionego wina. 

Randka z… przyjaciółką

Pyszny obiad lub kolacja w restauracji, 
spływ kajakiem, wycieczka rowerowa 
za miasto… Idealny pomysł na randkę, 
prawda? Jednak nie zabieraj na nią 
swojego chłopaka czy męża. Spędź ten 
wyjątkowy dzień z przyjaciółką. Nie musi 
to być od razu całodzienna wyprawa 
do galerii handlowej, czy siedzenie 
w domu przy winie. Nie jest to oczywiście 
zły pomysł na spędzenie Dnia Kobiet, ale 
akurat w to wyjątkowe święto warto zro-
bić coś innego. Może wycieczka do parku 
linowego? Albo do stadniny koni? Spró-
bujcie wspólnie czegoś nowego, a może 
okazać się to Waszą nową pasją. 

Wizyta w SPA

Jest to dość standardowy pomysł 
na świętowanie Dnia Kobiet, jed-

nak wciąż pozostaje aktualny. Warto 
wybrać się w zupełnie nowe miejsce 
i połączyć przyjemny relaks oraz odnowę 
biologiczną z poznawaniem jeszcze nie-
odkrytych przez siebie, ciekawych miejsc. 
A po zwiedzaniu relaksujący masaż 
może okazać się tak przyjemny jak nigdy 
wcześniej!

Wycieczka tylko we dwoje

Oczywiście, jeśli zależy Ci, aby Dzień 
Kobiet świętować wraz ze swoim życio-
wym partnerem – nic nie stoi na przeszko-
dzie! Wybierzcie się wspólnie na roman-
tyczny weekend tylko we dwoje. Nie 
muszą to być od razu Karaiby, również 
w Polsce lub Europie Środkowo-Wschod-
niej znajdą się urokliwe miejsca, w których 
wizytę będziecie wspominać jeszcze bar-
dzo długo. 

Wyjazd z przyjaciółką

Pomysł podobny do poprzedniego, 
ale zarazem jak różny! Taka wyprawa 
różni się diametralnie od wyjazdów 
z rodziną czy wybrankiem serca. 
Po pierwsze – nikt nie zrozumie Cię lepiej 
niż Twoja najlepsza przyjaciółka. Po dru-
gie – totalne rozluźnienie, brak makijażu 
i babskie rozmowy „o niczym” to to, co 
sprawi, że wycieczka będzie wyjątkowa. 
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Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. 
Dla wielu z nas pewnie tylko w teorii… W porannym biegu 
najczęściej nie mamy czasu, żeby je przygotować (a co dopiero 
spokojnie zjeść!) lub po prostu nie czujemy się głodni.

Dostarczanie codziennie rano porcji wita-
min i minerałów pomaga nam utrzymać 
organizm w dobrej kondycji, dodaje energii, 
zwiększa odporność, a uczucie nasycenia 
sprawia, że rzadziej sięgamy po przekąski 
w ciągu dnia. Jak pogodzić to wszystko 
z pośpiechem pierwszych godzin dnia? 
Odpowiedź jest prosta: śniadanie 
na wynos. Coś, co możemy zjeść w spo-
kojnym momencie drogi do pracy, tuż po 
przybyciu na miejsce czy w pierwszej prze-
rwie. Możemy je przygotować w parę minut 
przed wyjściem z domu lub dzień wcze-
śniej. Poniżej znajdziecie kilka ciekawych 
pomysłów i przepisów. Podpowiadamy: 
wszystkie świetnie sprawdzą się też w roli 
drugiego śniadania!

yszne śniadanie 

na wynos

Zielony koktajl z imbirem

Składniki:
 ` 1 garść liści szpinaku
 ` 1 gruszka
 ` 1 słodkie jabłko
 ` 1 mała, słodka pomarańcza
 ` 2 plasterki świeżego korzenia imbiru
 ` do wyboru: ½ dojrzałego awokado 

lub 1 banan
 ` woda (ilość zależy od tego, jak gęsty ma 

być koktajl)

Przygotowanie:
Obierz imbir oraz pomarańczę i wszystkie 
owoce pokrój na mniejsze kawałki, całość 
zblenduj. Z tej ilości uzyskasz porcje dla 
2–3 os. Koktajl najlepiej wypić tuż po spo-
rządzeniu, nie zostawiaj go w lodówce 
na więcej niż 2–3 godz.

Chleb dyniowy

Kanapka – klasyk wśród śniadań i coś, co 
nigdy się nie znudzi. Wybór rodzaju pie-
czywa i dodatków jest ogromny. Wszystko 
zależy od naszej kreatywności i gotowości 
do próbowania nowych smaków. 

Składniki:
 ` 500 ml ciepłej wody
 ` 2 opakowania drożdży suszonych instant
 ` 2 płaskie łyżeczki cukru
 ` 700 g mąki
 ` 2–3 łyżeczki soli
 ` 200 g łuskanych pestek dyni
 ` 300 g dyni (obranej i oczyszczonej 

z pestek)

Przygotowanie:
Dynię obierz ze skórki i wykrój środek 
z pestkami, zetrzyj na tarce o grubych 
oczkach. Mąkę przesiej przez sito, dodaj 
drożdże i sól, wymieszaj, a następnie 
wlej wodę. Dosyp pestki dyni (odłóż 
ok. 20–30 g do wysypania blachy) oraz 
startą dynię, następnie dokładnie zagnieć 
i odstaw w ciepłe miejsce aż do wyro-
śnięcia. Przygotuj formę (30 × 11 cm) – 
posmaruj ją masłem i obsyp pozostałymi 
pestkami dyni. Gdy ciasto podwoi swoją 
objętość, wyjmij je na stolnicę oprószoną 
mąką, lekko przemieszaj i włóż do formy. 
Pozostaw je w niej jeszcze na ok. 10 min, 
by wyrosło. Wstaw do nagrzanego pie-
karnika i piecz ok. 60 min w temp. 200°C 
(sprawdzaj patyczkiem, czy chleb jest już 
upieczony). Po upieczeniu chleb pozostaw 
na ok. 5 min w formie, następnie wyjmij 
(najlepiej na kartkę papieru) i odstaw do 
ostygnięcia.

Musli

Zachęcamy do przygotowania własnej 
mieszanki, jest to nie tylko tańsze, ale 
i zdrowsze rozwiązanie niż wybór goto-
wych produktów, łatwo dostępnych w skle-
pach. Oto nasza propozycja.

Składniki:
 ` 100 g płatków jęczmiennych
 ` 100 g płatków żytnich
 ` 150 g płatków owsianych (zwykłych 

lub błyskawicznych)
 ` 2 łyżki otrąb pszennych
 ` 3 łyżki siemienia lnianego
 ` 2 łyżki nasion chia
 ` 2 łyżki nasion słonecznika
 ` 2 łyżki pestek dyni
 ` 125 g dowolnych suszonych owoców
 ` 100 g dowolnych orzechów
 ` ok. 2 łyżki cynamonu (lub innych przy-

praw, np. wanilii czy kardamonu)

Przygotowanie:
Wszystkie rodzaje płatków wymieszaj 
z otrębami i równomiernie rozłóż na wyło-
żonej papierem do pieczenia blasze. Piecz 
w piekarniku przez ok. 10 min w temp. 
180°C (z funkcją pieczenie góra–dół), 
od czasu do czasu mieszając, aż płatki 
nabiorą złotego koloru. Wyjmij z piekarnika 
i ostudź, a następnie przemieszaj z pozo-
stałymi składnikami. Orzechy możesz 
pokroić na mniejsze kawałki.

PONAD 300 ZADOWOLONYCH 
OPIEKUNEK I OPIEKUNÓW

PRZEKONAJ SIĘ I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! 

Telefon: +49 (0) 23 81/877 30 21 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)
Mobil: +49 (0) 157/ 35 80 08 78 

Email: info@silesia-pflege.de  www.silesia-pflege.de 

KONTAKT: SILESIA PFLEGE UND BETREUUNGSDIENSTE GMBH

• zatrudnienie na umowę o pracę 
w Niemczech 

• pełny pakiet  ubezpieczeń oraz 
swiadczenia emerytalne 

• możliwość ubiegania się o Kindergeld 
• satysfakcjonujące wynagrodzenie do 

1.850,00 € netto
• dodatkowa premia za pracę 

w okresie Świąt Wielkanocnych 
• urlop płatny – 30 dni
• zwrot kosztów podróży
• 100 € premii za polecenie nowej 

opiekunki
• 200 € premii za „przyjście“ do nas ze 

swoim podopiecznym
• opieka i współpraca z wykwalifikowanym 

personelem medycznym
• opieka polskojęzycznego przedstawiciela 

firmy oraz stały kontakt z biurem 
• bezpłatne kursy i szkolenia w zakresie 

opieki nad osobami starszymi 
prowadzone przez pracowników 
naszego Pflegedienst

• tylko sprawdzone oferty pracy 

• komunikatywnej znajomości 
języka niemieckiego

• doświadczenie w podobnej 
pracy w Niemczech 

O NAS: Firma SILESIA Pflege- und Betreuungsdienste GmbH jest niemiecką firmą, 
która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi 
i potrzebującymi pomocy.

OFERUJEMY: WYMAGAMY:
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Przez lata wytworzyło się sporo niesprawdzonych 
informacji na wszelakie tematy, które co jakiś czas 
mądre głowy próbują wyjaśnić i w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości – zdementować. 
W tym artykule prezentujemy kilka mitów, 
bezwiednie powielanych wśród kolejnych pokoleń, 
niemających zbyt wiele wspólnego z faktami.

Nie wolno jeść po 18.00

Wokół jedzenia narosło sporo fałszywych informacji, 
które mogą spowodować, że osoby nieświadome będą 
sobie wyrządzić sporą krzywdę. Jednym z mitów jest 
konieczność zjedzenia ostatniego posiłku przed 18.00, 
by nie przytyć i utrzymać skuteczną dietę. Jest to prawdą 
wyłącznie wtedy, gdy idziemy spać o 19.00. Dietetycy 
podkreślają, że dobrze jest zjeść kolację na godzinę 
przed snem – będzie to miało wpływ na szybsze zaśnię-
cie i lepszą jakość snu. Co więcej, jeżeli do naszego 
zdrowego trybu życia dołączamy również aktywność 
fizyczną, nie rezygnujmy z wieczornego posiłku nawet 
wtedy, gdy kładziemy się za pięć minut.

Banany rosną na drzewach

Wbrew powszechnemu przekonaniu, te egzotyczne 
owoce wcale nie rosną na drzewach – palmach, a na… 
trawie. Bananowiec jest byliną z liśćmi, które tworzą 
łodygę na kształt pnia, a całość wraz kwiatostanem 
może osiągać wysokość nawet piętnastu metrów! 

Wiek psa razy siedem 

Pokutuje przekonanie, że rok życia psa odpowiada 
dokładnie siedmiu latom ludzkim. Nie jest to do końca 
właściwy wyznacznik, gdyż wiele zależy od rasy i wiel-
kości psa. Nasi mali pupile dojrzewają szybciej zarówno 
pod względem fizycznym, jak i psychicznym w przeci-
wieństwie do tych dużych i olbrzymich ras, które pełną 
dorosłość osiągają dopiero około drugiego roku życia. 
Przez dwa pierwsze lata życia psa, niezależnie od wiel-
kości i rasy, wiek liczony jest na równi. Po tym czasie 
zaczynają się już pojawiać rozbieżności – i tak w wieku 
piętnastu lat mały piesek będzie miał ich względem 
człowieka około osiemdziesięciu dziewięciu, średniej 
rasy około stu dwóch, a duży aż sto piętnaście! By 
nie popełnić gafy, najlepiej wszystkim czworonożnym 
przyjaciołom życzyć zatem dwustu lat życia!

Olej zapobiega sklejaniu się 
makaronu

Dodawanie odrobiny oleju do gotującej się 
wody na makaron ma zdaniem wielu 
kucharek zapobiegać jego sklejeniu. Oka-
zuje się jednak, że stosowanie tego zabiegu 
nijak nie wpływa na jakość ugotowanego 
produktu. Olej jest bowiem lżejszy od wody 
i unosi się na jej powierzchni, podczas gdy 
ciężar gotującego się makaronu, ściąga go 
bliżej dna garnka, przez co nie ma on zbyt-
niej styczności z tłustawą cieczą. By zapo-
biec sklejeniu, wystarczy od czasu do czasu 
zamieszać ten mączny wyrób, by cieszyć się 
udanym spaghetti czy smacznym rosołem.

Nie zamrażaj produktów ponownie

Zdarzają się produkty, których faktycznie 
nie powinno się rozmrażać i ponownie 
umieszczać w zamrażarce, jak na przy-
kład lody – są one doskonałym środowi-
skiem dla rozwoju bakterii, więc lepiej nie 
ryzykować. Jednak sporą grupę produk-
tów, jak chociażby mięso, można zamrozić 
ponownie, jeżeli nie uzyskało tempera-
tury pokojowej. Dobrze więc rozmrażać 

 Bananowiec jest byliną  
z liśćmi, które tworzą 
łodygę na kształt pnia

Zdarzają się produkty, 
których faktycznie nie 
powinno się rozmrażać 
i ponownie umieszczać 
w zamrażarce, jak 
na przykład lody.

balamy 
mity
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reklama

produkty w lodówce, dzięki czemu nadmiar będziemy mogli 
umieścić ponownie w czeluściach naszych zamrażarek, bez 
obawy o ich zepsucie i niezdatność do spożycia. 

Klimatyzacja tylko na upały 

Popularnym przekonaniem wśród kierowców jest fakt, 
że samochodowa klimatyzacja jest przydatna wyłącz-
nie latem. Okazuje się jednak, że w zimie, powinno się 
uruchomiać ją na kilkanaście minut nawet kilkukrotnie 
w ciągu miesiąca. Dzięki temu unikniemy awarii kom-
presora i całego układu. Wraz z czynnikiem chłodzącym 
krąży olej, który zapewnia mu odpowiednie smarowanie, 
konserwację i uszczelnienie. Dodatkowo klimatyzacja 
włączona zimą pozwala dobrze osuszyć szyby, co zapo-
biegnie ponownemu zaparowywaniu i tym samym prze-
łoży się pozytywnie na komfort i bezpieczeństwo jazdy. 

Podcinanie końcówek przyspiesza porost włosów

Jak powszechnie wiadomo, włos rośnie od nasady, więc 
kwestia podcięcia końcówek nie będzie miała wpływu 
na szybszy porost. Owszem – zabieg ten sprawi, że włosy 
będą wyglądały na zdrowsze i grubsze, bo pozbę-
dziemy się zniszczonych końców. By naprawdę przyspie-
szyć wzrost włosa, warto zacząć używać specjalnych 
wcierek i masować skórę głowy. Dzięki temu pobudzimy 
krążenie w naczyniach krwionośnych i dotlenimy cebulki, 
co może mieć bezpośrednie przełożenie na szybszy porost 
i zmniejszone wypadanie. Kluczowa jest również odpo-
wiednia dieta i unikanie stresujących sytuacji.

Witamina C na przeziębienie 

Czujecie, że Was „rozkłada” przezię-
bienie i automatycznie do środków 
przeciwbólowych i przeciwgorączko-
wych dorzucacie popularne suplementy 
zawierające witaminę C? Naukowcy 
udowodnili, że duże dawki tej witaminy 
wcale nie mają większego wpływu 
na naszą odporność.

Oglądanie telewizji  
z bliska uszkadza wzrok

Czy Wam też rodzice powtarzali w dzie-
ciństwie: „Nie siedź tak blisko telewizora, 
bo popsujesz sobie oczy”? Pora obalić ten 
mit – telewizory nie wytwarzają żadnego, 
dodatkowego promieniowania, które mia-
łoby negatywny wpływ na wzrok widza, 
który siedzi w odległości dwudziestu 
czy trzydziestu centymetrów od niego. 
Taki sposób oglądania może powo-
dować zmęczenie i łzawienie naszych 
oczu, ale wystarczy krótka przerwa 
i wszystko wróci do normy. Obecnie pro-
dukowane telewizory LCD są całkowicie 
bezpieczne pod tym względem, można 
więc oglądać ulubione seriale i filmy bez 
obaw o konieczność noszenia okularów 
w niedalekiej przyszłości. 

Prezentujemy kilka mitów, 
bezwiednie powielanych 
wśród kolejnych pokoleń, 
niemających zbyt wiele 
wspólnego z faktami.

Bezpieczna
praca w opiece
w Niemczech
Ty decydujesz, gdzie i do kogo chcesz wyjechać.
Duży wybór ofert: Brema, Kolonia,
Monachium i wiele innych miast! 

netto miesięcznie1600€

Zadzwoń: + 48 12 290 44 38
www.opiekunki.interkadra.pl

✓  sprawdzamy miejsca pracy

✓  opłacamy wysokie składki ZUS

✓  możesz skontaktować się z nami 24/7

✓  umowę możesz podpisać online
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Pomniki wznoszono już w starożytności dla 
upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego. 
Te twory rzeźbiarskie mogą być m.in. posągiem, 
obeliskiem, płytą czy też monumentalnymi 
arcydziełami, które stały się oficjalnymi wizytówkami 
państw, w których je wzniesiono. Zapraszamy 
do zapoznania się z najbardziej imponującymi, 
gigantycznymi pomnikami z całego świata.

Pomnik Chrystusa Króla

Rozpoczniemy naszym polskim akcentem. Pomnik 
w Świebodzinie powstał w 2010 roku i mierzy 
36 metrów. Jego wymiary mają znaczenie symboliczne – 
statua mierzy 33 metry, a korona 3. Polska rzeźba prze-
ścignęła w swoich wymiarach nawet słynny pomnik 
Chrystusa z Rio de Janerio.

Pomnik Czyngis-chana

Koczownicze plemiona Mongołów przed wiekami stwo-
rzyły największe w dziejach państwo – ich imperium roz-
ciągało się przez Koreę, Chiny, Bliski Wschód oraz Europę. 
Ku pamięci władcy Czyngis-chana państwo mongolskie 
na początku wieku rozpoczęło budowę ogromnego 
pomnika. Został wzniesiony w 2008 roku w miejscowo-
ści Tsonjin Boldog i mierzy 40 metrów. To największy 
na świecie pomnik przedstawiający człowieka na koniu. 
Stoi on na budynku muzeum historii Mongolii. Na głowie 
konia znajduje się taras widokowy, na który można się 
dostać windą umieszczoną w końskim ogonie. 

Statua Wolności

To najsłynniejszy pomnik na świecie. Jego twórcą 
jest francuski rzeźbiarz Frederick Auguste Bartholdi. 
Co ciekawe, rzeźba to połączenie dwóch ukochanych 
kobiet jego twórcy – ma twarz matki artysty i ciało jego 
kochanki. Stalowa konstrukcja znajdująca się wewnątrz 
pomnika jest autorstwa Gustawa Eiffela. Statuę Wol-
ności zbudowano w 1884 roku jako dar od Francji dla 
Ameryki z okazji setnej rocznicy uchwalenia Deklaracji 
niepodległości. Sam pomnik mierzy 46 metrów, a razem 
z fortem, na którym się znajduje, ma 93 metry wysokości. 
Punkt widokowy dla turystów znajduje się w pochodni. 

Pomnik Afrykańskiego Odrodzenia

Najwyższy pomnik w Afryce wciąż budzi 
kontrowersje wśród ludzi. Został on wyko-
nany przez specjalistów z Korei Północnej. 
Przedstawia półnagie ludzkie postaci i jest 
symbolem muzułmańskiego kraju. Wznie-
siona na początku wieku w Senegalu statua 
mierzy 49 metrów i wywołała duży skandal 
oraz protesty wśród mieszkańców. 

Matka Ojczyzna wzywa

Rosyjski pomnik wzniesiono ku pamięci 
żołnierzy walczących w Stalingradzie. 
Jego lokalizacja znajduje się w Wołgogra-
dzie, gdzie pochowano 34,5 tys. obroń-
ców miasta. Statua ma 86 metrów wyso-
kości i w 1967 roku stała się największym 
pomnikiem na świecie. 

 Statua Wolności, Nowy Jork

Sam pomnik mierzy 
46 metrów, a razem 
z fortem, na którym się 
znajduje, ma 93 metry 
wysokości. 

najwyższych 
pomników 
na świecie

OP 10
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 Pomnik cesarzy  
Yan i Huang,  
Zhengzhou (Chiny)

Pomnik Piotra Wielkiego

Został wzniesiony w połowie lat 90. w Moskwie na cześć 
rosyjskiej floty, na której czele stał car – Piotr Wielki. Pomnik 
mierzący 98 metrów zaprojektował gruziński rzeźbiarz 
Zurab Cereteli. Na potrzeby budowli stworzono sztuczną 
wyspę, na której wzniesiono konstrukcję. 

Pomnik cesarzy Yan i Huang

Pomnik zbudowano pod koniec XX wieku w chińskim 
mieście Zhengzhou. Przedstawia on Żółtego Cesarza 
Huang Di oraz jego brata, Yan Di – dwóch legendarnych 
władców. Żółty Cesarz uznawany jest za wynalazcę 
pisma, kompasu, koła garncarskiego, kalendarza, astro-
nomii, matematyki i medycyny. Budowa pomnika mierzą-
cego 106 metrów wysokości trwała 20 lat. 

Wieża Idei Dżucze

Pomnik powstał w 1982 roku z okazji 70. rocznicy urodzin 
przywódcy Kim Ir Sena. Mierząca 170 metrów wysoko-
ści budowla opiera się na koreańskiej symbolice i została 
zbudowana z 25 550 granitowych bloków. Każdy z nich 
ma symbolizować dzień życia przywódcy. 70 żłobień na bia-
łych kamieniach ma nawiązywać do 70. urodzin Kim Ir Sena.

Wielki Budda z Lushan

Mierząca 128 metrów wysokości statua Buddy 
do 2018 roku była najwyższym pomnikiem na świecie. 

Łącznie z tronem w kształcie kwiatu 
lotosu, 25-metrowym budynkiem peł-
niącym rolę cokołu i wzgórzem, które 
również przekształcono na dwa cokoły, 
budowla mierzy 208 metrów. Budowę 
pomnika ukończono w 2002 roku. Osią-
gnęła ona koszt 55 milionów dolarów. 
Budowla została wzniesiona z powodu 
zniszczenia przez organizację terrory-
styczną posągów Buddy w Bamianie 
w 2001 roku.

Statua Jedności

Od października 2018 roku jest to naj-
wyższy pomnik na świecie. Znajduje się 
on w Indiach i mierzy 182 metry wyso-
kości. Statua została wzniesiona ku 
czci Vallabhbhaia Patela, wicepremiera 
Indii i jednego z liderów hinduskiego 
ruchu niepodległościowego. Pomnik 
ma symbolizować jedność i spójność 
kraju. Mieszkańcy Indii nie są jednak 
zachwyceni jego powstaniem. Twier-
dzą, że ogromny pomnik jest stratą 
pieniędzy publicznych. Statua Jedności 
nie będzie jednak wiecznym rekor-
dzistą w kwestii wysokości budowli. 
W stanie Maharasztra budowany jest 
pomnik Śiwadźiego, który ma osiągnąć 
190 metrów. 

Mieszkańcy Indii nie są 
zachwyceni powsta-
niem Statuy Jedności. 
Twierdzą, że ogromny 
pomnik jest stratą pie-
niędzy publicznych.

W drodze do Frankfurtu miałam plan jedynie na najbliższe 21 dni – odwiedzić 
córkę, świętując przejście na emeryturę. Po niemal 40 latach pracy z ludźmi, 
obawiałam się braku pomysłu na życie, jednak okazało się, że ta podróż 
zmieniła wszystko. Zostałam Opiekunką osób starszych w Niemczech – 
w końcu mam czas i pieniądze na rzeczy, o których mi się nawet nie śniło.

Pracowałam w sklepie ze sprzętem medycznym, przy 
szpitalu blisko 16 lat. Nigdy nie było czasu usiąść, ale lubi-
łam to. Nie nadaję się do życia na emeryturze – tak wtedy 
myślałam, aż do dnia, w którym poznałam Lucynkę z Trój-
miasta w drodze do Niemiec. 

Byłam zestresowana, bo to mój pierwszy wyjazd za gra-
nicę. Jakoś wcześniej nie było ani czasu, ani pieniędzy 
na takie wycieczki. Część osób wyjeżdżało do rodziny, 
jednak większość do pracy. Wtedy pierwszy raz usły-
szałam o pracy w opiece. Lucynka, siedząca obok mnie, 
jechała już dziesiąty raz. Widząc w jej oczach ciepło 
i zadowolenie, pomyślałam, że też tak chcę. O opiece 
wiedziałam tyle, ile nauczyło mnie życie z chorym mężem 
i praca przy szpitalu. Okazało się, że to doświadczenie 
i mój łamany niemiecki wystarczą. 

Lucynka, jeżdżąc już kilka lat, swoje przeżyła i powiedziała, 
że nie ma co szukać i testować w nieskończoność, tylko 
najlepiej zadzwonić do nich, do A&J Partners. Działają już 
nie rok, ani nie pięć lat, ale aż 15 lat! A ja lubię sprawdzone 
i bezpieczne firmy, tak już mam. Od chwili zgłoszenia się, 
wszystko poszło tak szybko i sprawnie, że w kilka dni póź-
niej już wiedziałam do kogo i gdzie jadę na moją pierwszą 
sztellę. Nie musiałam nawet do nich jechać, wszystko zała-
twiliśmy telefonicznie. Jedyne co musiałam zrobić, to się 
spakować, a całą resztą zajęła się firma i moja Pani koor-
dynator, która przez cały czas była ze mną w kontakcie.

Tak jak Lucyna, ja też planuję sobie cały rok w taki sposób, 
żeby wyjechać do opieki na święta. Już żadna Wigilia nie 
jest dla mnie samotna. Nie rozmyślam w domu, tak jak 
wcześniej, o zmarłym mężu i nie czekam aż córka mnie 
do siebie zaprosi – sama po sztelli robię jej niespodziankę 
i przyjeżdżam. W czasie świąt jestem wśród ludzi, którzy 
mnie potrzebują i dzielimy się różnymi tradycjami, lepiej 
się poznajemy. Co więcej, dzięki temu mogę zarobić dużo 
więcej,  a jeszcze kapitalna sprawa! Inni kuszą premiami, 
a tu mam bonus za dni świąteczne i tradycyjne już, kon-
kursy z nagrodami. Nie byle jakimi, bo ostatnio nagrodą 
główną było aż 15 000 zł za najładniejszą ozdobę świą-
teczną, a do tego dla innych rowery, telewizory i upominki. 
W ostatnim konkursie nawet wzięłam udział, chociaż 
przyznam, że bez wielkich nadziei. Nigdy nic nie wygra-

wa lata temu na nowo

odkryłam sens życia! 

łam, a do tego nawet nie jestem z Bytomia, 
gdzie jest firma, więc kontakt choć zawsze 
miły i konkretny, to jednak telefoniczny, 
a nie osobisty. Ogłoszenie zwycięzców 
było jakoś w połowie lutego, a ja dopiero 
po kilku dniach przypomniałam sobie, że 
brałam udział. Bez entuzjazmu otworzy-
łam stronę z wynikami i szok! Taka niespo-
dzianka, wygrałam rower… jakby czytali 
mi w myślach. Tyle lat sobie obiecywałam, 
że kupię nowy, ale zawsze jakoś były inne 
potrzeby. Uczucie nie do opisania. Uśmie-
chałam się do siebie cały dzień i do dzisiaj 
powtarzam, że bez względu na wszystko, 
trzeba wierzyć w siebie i próbować swoich 
sił, nawet jeśli do tej pory się nie udawało. 
Już się cieszę na kolejny wyjazd… i konkurs, 
który zacznie się już w połowie marca. 

To wyjątkowa praca z ludźmi, którzy 
na mnie liczą. Czasem jest trudno, ale 
wtedy wiem, że jestem im potrzebna. 
Mieszkam z babcią, którą się opiekuję, 
szlifuję niemiecki na kursie internetowym 
ajpartners, a co 2 miesiące zahaczam 
o Frankfurt. Przyjeżdżam z torbami peł-
nymi upominków dla moich trzech naj-
ukochańszych wnuczek i po raz pierwszy 
od kiedy jestem sama, nie muszę martwić 
się o rachunki. Nawet zaczęłam zwie-
dzać świat. Kto by pomyślał. Na razie 
Europę, ale już wiem, że wszystko jest 
możliwe. Jestem sama, ale dzięki tej pracy, 
na pewno nie samotna. Teraz to ja, tak jak 
Lucynka, również zachęcam koleżanki do 
pracy w opiece. Nic się nie zmieniło, nadal 
wyjeżdżam z A&J Partners, bo dobrego się 
nie zmienia, a ludzie pracujący z sercem 
są zawsze na wagę złota. 

Szczęśliwa Opiekunka
osób starszych w Niemczech

P.S. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!    (32) 395 88 83      www.opiekunki.ajpartners.pl      facebook: @ajpartnersopiekunki

PROMOCJA
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Walia

Nad Wielką Brytanią ciąży widmo Brexitu, 
który może mieć również znaczący wpływ 
na pozostającą w Unii Europejskiej Republikę 
Irlandii. Chociaż sprawy polityczne nie są 
do końca rozwikłane, tak w kwestii transportu 
na ten moment możemy być spokojni – nasze 
autokary nieprzerwanie kursują na Wyspy 
Brytyjskie i z powrotem. Sprawdźcie zatem garść 
ciekawostek, które powinny utwierdzić Was 
w przekonaniu, że warto wybrać się w podróż 
do Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej 
i Południowej.

 ` Stolicą Anglii jest Londyn 
 ` W Anglii powstała pierwsza książka telefoniczna,  

która zawierała tylko 25 kontaktów
 ` Najpopularniejszym napojem jest herbata –  

Anglicy spożywają jej najwięcej na świecie
 ` Dewizą Anglii jest Dieu et mon droit (Bóg i moje prawo)
 ` Najwyższym budynkiem w Anglii jest  

londyński wieżowiec Shard (306 metrów wysokości)
 ` W 1967 roku zainstalowano w Londynie  

pierwszy na świecie bankomat z inicjatywy banku Barcley
 ` Ulubionym alkoholem Anglików jest cydr 
 ` Stonehenge jest jedną z najsłynniejszych budowli  

na świecie, starszą nawet niż egipskie piramidy 
 ` Narodowe sporty Anglii to piłka nożna, krykiet,  

rugby, tenis, golf i wyścigi konne
 ` Najpopularniejszym zwierzęciem hodowlanym są kury
 ` Narodowym kwiatem Anglii jest róża
 ` Patronem Anglii jest św. Jerzy
 ` Zwierzęcym symbolem Anglii jest lew 

 ` Stolicą Szkocji jest Edynburg, mimo że największe 
powierzchniowo miasto to Glasgow 

 ` Najkrótsza ulica na świecie Ebenezer Place, mierząca  
niespełna 2,1 metra, znajduje się w szkockim mieście 
Caithness
 ` Edynburg był pierwszym miastem, w którym  

utworzono straż pożarną
 ` W szkockim Sanquhar otworzono w 1712 roku pierwszy  

na świecie urząd pocztowy, który prosperuje do dzisiaj 
 ` Szkot Charles Macintosh wynalazł płaszcz przeciwdesz-

czowy, Alexander Fleming penicylinę, John Logie Baird  
stworzył pierwszy telewizor, a Alexander Graham Bell telefon
 ` Najpopularniejszym trunkiem w Szkocji jest whisky,  

z łaciny tłumaczona jako „woda życia”
 ` Najwyższym szczytem w Szkocji, a zarazem na całych 

Wyspach, jest Ben Nevis (1345 m n.p.m.) 
 ` Dewizą kraju jest In My Defens God Me Defend  

(Bóg mnie obroni)
 ` Najpopularniejszym sportem jest golf 
 ` Patronem Szkocji jest św. Andrzej
 ` Symbolem Szkocji jest oset 

 ` Stolicą kraju jest Belfast
 ` W stoczni w Belfaście wybudowano legendarnego Titanica
 ` Dewizą Irlandii Północnej jest hasło Quis separabit? (Kto nas rozdzieli?)
 ` Patronem Irlandii Północnej jest św. Patryk
 ` Symbolem kraju jest biała, czterolistna koniczyna
 ` Najpopularniejszym alkoholem jest irlandzka whiskey, produkowana ze słodu jęczmiennego
 ` Irlandczykowi Frankowi Pandridge’owi zawdzięczamy stworzenie przenośnego defibrylatora
 ` Szpital Rotunda w Dublinie jest najdłużej działającym szpitalem na świecie (od 1745 roku)

 ` Stolicą kraju jest Cardiff
 ` Wyraz Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllll

antysiliogogogoch w tłumaczeniu z walijskiego oznacza 
„Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn 
niedaleko wodnego wiru pod Czerwoną Pieczarą przy 
kościele św. Tysilia” i jest najdłuższą nazwą miejscowości 
na świecie 
 ` Najwyższy szczyt świata – Mount Everest, otrzymał 

swoją nazwę od Walijczyka Sir Georga Everesta,  
który był geodetą w Indiach 
 ` Cis Llangernyw Yew jest najstarszym drzewem w Walii
 ` Dewizą Walii jest Cymru am byth (Walia na zawsze)
 ` Najpopularniejszym zwierzęciem hodowlanym  

w Szkocji są owce – żyje ich tutaj blisko 11 milionów 
 ` Sportem narodowym Walijczyków jest rugby
 ` Na terytorium Walii mieści się aż 400 zamków
 ` Patronem Walii jest św. Dawid 
 ` Symbolami tego kraju są żonkil, por i czerwony smok
 ` W Walii wyhodowano słynną rasę psów corgi,  

której miłośniczką jest królowa Elżbieta II

 ` Stolicą Irlandii jest Dublin
 ` Patronami Irlandii są św. Patryk i św. Brygida
 ` Sportami narodowymi są hurling, futbol 

gaelicki, rugby, krykiet oraz wyścigi konne  
i wyścigi psów
 ` Narodowym zwierzęciem jest jeleń
 ` Irlandczycy są największym konsumentem 

piwa na świecie – najpopularniejszą marką  
własną jest Guinness 
 ` Symbolami kraju są koniczyna, harfa  

i krzyż celtycki
 ` W Irlandii powstał pierwszy klub jachtowy 

Royal Cork Yacht Club
 ` Irlandczyk Cedric Gibbons zaprojektował  

statuetkę Oscara w 1928 roku
 ` Najpopularniejszymi napojami są irish whiskey, 

stout i poitin

Szkocja

Anglia

Irlandia Płn.

Irlandia

Podstawową walutą Brytyjczyków jest 
funt szterling, a Irlandczyków euro

Głową Wielkiej Brytanii jest monarcha 
(obecnie Elżbieta II), a Irlandii – prezydent 
(obecnie Michael Daniel Higgins)

Fish & chips, czyli ryba z frytkami, to naj-
bardziej legendarne danie, z którym chyba 
wszyscy kojarzą Wyspy Brytyjskie

Na drogach obowiązuje 
ruch lewostronny 

Językiem urzędowym 
jest angielski 

dwiedź 
z nami Wyspy 
Brytyjskie

Nasza oferta połączeń do/z tych krajów obejmuje wyjazdy i powroty 
w poniedziałki, środy i soboty. Stałym operatorem na liniach 
brytyjskich jest nasz wieloletni partner i członek Platformy 
Sindbad – firma Albatros z Przemyśla. Na terenie Wysp Brytyjskich 
współpracujemy również z firmą National Express – wspólnie 
oferujemy połączenia do blisko 90 miast. Ceny biletów na przejazd 
do Wielkiej Brytanii i Irlandii zaczynają się już od  339 złotych.



Nowa praca
Jakość naszego życia na pewno po-
prawia dobra praca i zaplecze finan-
sowe. W tym celu warto zastanowić 
się nad podjęciem legalnej pracy za 
granicą, za godziwe wynagrodzenie. 
W realizacji tego celu wspomoże 
Państwa Hausengel, który w tym roku 
obchodzi 15-lecie swojej działalności. 
Lata pracy i doświadczeń sprawiły, 
że Hausengel jest jedną z wiodących 
prym firm na polskim i niemieckim 
rynku w branży opiekuńczej. „Gwa-
rantujemy naszym opiekunom bez-
pieczną i legalną pracę, na podstawie 
własnej działalności gospodarczej na 
terenie Niemiec, przejmując przy tym 
wszelkie obowiązki administracyjne 
i formalności na nasze barki. Nasi 

Telefon: +48 61 415 13 08     

opiekunowie mają prawo samodziel-
nie decydować o warunkach kontrak-
tu, długości trwania zlecenia oraz 
kwestiach wynagrodzenia. Jesteśmy 
do dyspozycji naszych opiekunów 
24h przez 7 dni w tygodniu i staramy 
się wspierać ich w każdej sytuacji, 
także w tej kryzysowej, jak i cieszemy 
się wspólnie z ich sukcesów. Lata 
doświadczeń sprawiły, że wypraco-
wany przez nas system współpracy 
jest dopięty na ostatni guzik”– mówi 
Simon Wenz, dyrektor zarządzający 
Hausengel. 

Nowe kwalifikacje
Polskie opiekunki i opiekunowie 
zyskują coraz większe uznanie wśród 
wymagających opieki domowej pac-

jentów z Niemiec i są nieodzownym 
filarem niemieckiego systemu opieki 
zdrowotnej. W swojej codziennej 
pracy muszą mierzyć się najróżniej-
szymi przypadkami, dlatego konieczne 
jest intensywne doskonalenie zawo-
dowe. Hausengel wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom opiekunek i kształci je 
we własnej certyfikowanej Akademii. 
Od lipca 2017 firma oferuje swoim 
franczyzobiorcom certyfikowany kurs 
„Opiekunka w domowym otoczeniu”. 
Zawiera on zarówno teorię, ćwicze-
nia, jak i filmy instruktażowe. Jest to 
kompendium wiedzy przydatne każ-
demu opiekunowi, który mierzy się 
z najróżniejszymi przypadłościami, 
np. demencją czy chorobą Parkin-
sona. Stykając się z różnymi scho-

www.hausengel.pl

Nowy 

rok, 

nowe 

postanowienia
                               

                               
                                

2020
rzeniami należy bowiem wiedzieć, 
jak odpowiedzialnie i odpowiednio 
zareagować, jakie kroki podjąć w 
krytycznej sytuacji.  Kurs jest dostęp-
ny w sześciu językach. Można z niego 
korzystać w dowolnym czasie i każ-
dym miejscu, wystarczy mieć dostęp 
do internetu. Po ukończeniu kursu 
każdy uczestnik może przystąpić do 
testu. Pomyślny wynik jest równo-
znaczny z otrzymaniem liczącego 
się w branży certyfikatu. Hausengel 
pokrywa swoim franczyzobiorcom 
koszty uczestnictwa w kursie. Dzięki 
temu mogą oni uczestniczyć w tym 
wyjątowym szkoleniu zupełnie za 
darmo.

Rozwijanie umiejętności
Hausengel jako firma nieustannie 
stara się, aby pokazać, jak ważne 
jest samodokształcanie się i rozwi-
janie swoich kompetencji, także 
językowych. To właśnie znajomość 
języka obcego za granicą daje większe 
poczucie własnej wartości, pewności 
siebie, samodzielności i niezależności, 
by można swobodnie porozumiewać 
się z podopiecznym i jego rodziną. 
Lepsze zdolności komunikacyjne otwie-
rają drogę do budowania lepszej 
relacji, co przyczynia się do większego 
zadowolenia z wykonywanej pracy. 
Rodzina podopiecznego, jak i on 
sam, obdarzą opiekunkę swobodnie 
porozumiewającą się w ich ojczystym 
języku większym zaufaniem. Mówiąc 
po niemiecku na wyższym poziomie
łatwiej jest również negocjować     
warunki kontraktu. Co do zasady, 
także praca i kompetencje opieku-
nek z lepszym niemieckim są wyżej 
oceniane.

Nauka w domu, jak i na zleceniu
W dobie smartfonów, tabletów 
i internetu warto zwrócić również 
uwagę na możliwości nauki języka 

niemieckiego przy wykorzystaniu 
urządzeń mobilnych. Hausengel 
w swojej ofercie proponuje aplika-
cję do nauki języka niemieckiego. 
Stworzone przez Hausengel narzędzie 
pozwala na efektywną naukę 
w każdych okolicznościach. Z aplikacją 
Hausengel „LearnMatch Business” 
niemieckiego możemy uczyć się 
wszędzie – na spacerze, w ogrodzie, 
w podróży. Nauka z dowolnie wybra-
nego miejsca i o dowolnie wybranej 
porze, to jeden z licznych plusów apli-
kacji. Forma atrakcyjnej gry sprawia, 
że nauka jest przyjemnością, a nowe 
słówka lepiej się utrwalają. Co więcej, 
aplikacja umożliwia także trenowanie 
wymowy. Zakres słownictwa jest ide-
alnie dobrany do potrzeb opiekunów 
i opiekunek. To zasługa wieloletniego 
doświadczenia Hausengel i dokład-
nego wsłuchiwania się w rzeczywiste 

potrzeby opiekunów i opiekunek. 
Uwzględnione zostały przede wszys-
tkim praktyczne aspekty pracy w tej 
branży.  Aplikacja oferuje słownictwo 
z zakresu prowadzenia gospodarst-
wa domowego, opieki i pielęgnacji 
podopiecznego, aktywizacji seniorów 
i organizowania im czasu wolnego. 
Korzystając z aplikacji można poznać 

słownictwo branżowe w odpowied-
nim kontekście. A zdobytą wiedzę 
można też od razu zastosować 
w praktyce.
Współpracującym z Hausengel opie-
kunom oferujemy także kursy języka 
niemieckiego przez Skype’a. Kursy 
prowadzone są przez wykwalifiko-
waną lektorkę języka niemieckiego 
i odbywają się w małych, kilkuoso-
bowych grupach. Grupy dobrane są 
na podstawie poziomu wiedzy i umie-
jętności językowych kursantów. 
Zarówno aplikacja jak i kurs językowy 
przez Skype’a są bezpłatne dla wszyst-
kich naszych franczyzobiorców! 

Współpraca z Hausengel to naprawdę 
wiele korzyści!
Jesteśmy firmą kierującą się wartoś-
ciami rodzinnymi, dlatego wszystkich 
naszych współpracowników staramy 

się otoczyć kompleksową opieką.
W tym roku obchodzimy 15-lecie dzia-
łalności firmy – to dla nas wyjątkowy 
rok! Życzymy, aby i dla Państwa był 
wyjątkowy! Aby był to rok pełen do-
brych zmian, ciekawych doświadczeń 
i pomyślności. Dlatego warto zgłosić 
się do nas i zawalczyć o swoją lepszą 
przyszłość! 

Kto z nas choć raz nie robił planów i postanowień noworocznych? Zapawne nieliczni. Z nadejściem nowego roku 
większość z nas robi pewnego rodzaju podsumowanie oraz zaczyna myśleć o swoich planach i celach na przyszły 
rok. Zastanawiamy się, co i jak możemy zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel? Jak możemy poprawić jakość naszego 
życia? Niektórzy planują schudnąć, rzucić nałogi, uprawiać sport, czytać więcej książek, a inni znaleźć nową pracę, 
uczyć się języka obcego, rozwijać swoje umiejętności lub podnosić kwalifikacje zawodowe. 
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Im jesteśmy starsi i bardziej 
świadomi, tym łatwiej przychodzi 
nam kontrolowanie wyrażanych 
uczuć, szczególnie tych bardziej 
negatywnych. 

 Jest jednak wiele 
rodzajów doznań, 
których nie należy 
się wstydzić, a wręcz 
z przyjemnością 
je okazywać.

Czym są uczucia?

Naukowo można je określić złożonymi 
stanami emocjonalnymi, które trwają, 
mimo ustania pobudzenia. Są reakcją 
na otaczający świat, poznawane rze-
czy, zjawiska, ludzi i własne ja. Człowiek 
zawsze reaguje jakimś uczuciem na poja-
wiające się nowości – coś mu się podoba, 
czegoś nie lubi, kogoś pokochał, coś go 
cieszy, inne go drażni lub zobojętnia. Siła 
uczuć w przypadku każdego człowieka 
będzie indywidualna, bowiem inaczej 
postrzegamy otaczającą nas rzeczywi-
stość, mamy mniej lub bardziej rozwinięty 
zmysł poznawczy. 

Jak powstają?

Głównymi źródłami naszych uczuć 
są potrzeby fizjologiczne, życie społeczne, 
poznawanie rzeczywistości oraz wyobraź-
nia i myśli. Po wyodrębnieniu się jednego 
z czynników dokonujemy rozpoznania 
i oceny wpływu na nas i nasze życie. 
Następnie wkraczają reakcje naszego 
organizmu, które mogą wzniecić chęć do 
działania lub wręcz odwrotnie – odwieść 
nas od jakichkolwiek dalszych czynności. 
Na końcu dokonujemy całościowego roz-
poznania i wytwarza się uczucie. 

Rodzaje uczuć 

W znaczeniu przejawiania wyróżnia się 
uczucia przyjemne i nieprzyjemne. Do 
pierwszej grupy możemy zaliczyć między 
innymi radość, szczęście, miłość, sympa-
tię, euforię, ulgę, ufność, spokój, serdecz-
ność, entuzjazm czy troskę, do drugiej zaś 
smutek, żal, rozpacz, litość, zwątpienie, 
tęsknotę, wstyd, zawiść, zażenowa-
nie, osamotnienie i wiele, wiele innych. 
W zależności od sytuacji mogą one być 
również krótkotrwałe lub długotrwałe. 

Język uczuć

Uczucia wyrażamy nie tylko słowem, ale 
również gestem, ruchem, mimiką i zacho-

 Nawet gros negatywnych 
doznań w odpowiedni 
sposób powinno się z siebie 
wyrzucić... 

uczuciach 
słów kilka
Uczucia mają ogromną moc – decydują o jakości niemalże każdego aspektu naszego 
życia. Towarzyszą nam od urodzenia i odzwierciedlają nasz stosunek do otoczenia 
i samego siebie. Często trzeba włożyć ogromną pracę w to, by je właściwie rozpoznać, 
nazwać i wyrazić. 

waniem. Umiejętność odczytywania nie-
werbalnych sygnałów jest również bardzo 
ważna, gdyż łatwiej nam wtedy zrozu-
mieć, co przeżywa inna osoba i my sami 
w danej sytuacji. 

Emocje a uczucia

Często te dwa pojęcia się nam mylą i uży-
wamy ich zamiennie. Należy jednak wyja-
śnić, że emocje są jednym ze składników 
uczuć, krótkotrwałym doznaniem, słabszym 
lub mocniejszym, spowodowanym codzien-
nymi sytuacjami. Uczuć natomiast się 
uczymy i są znacznie trwalsze. 

Okaż je 

Im jesteśmy starsi i bardziej świadomi, 
tym łatwiej przychodzi nam kontrolowanie 
wyrażanych uczuć, szczególnie tych bardziej 
negatywnych. Malutkiemu dziecku ciężko 
jest wytłumaczyć, by przestało krzyczeć, 
gdy jest na przykład głodne, bowiem to jego 
naturalny odruch, nad którym jeszcze nie 
umie zapanować. Nastolatek potrafi być 

już bardziej powściągliwy, jednak nadal jest 
skłonny do buntowania się i okazywania 
swojej złości. Ludzie dorośli nie są oczy-
wiście idealni pod tym względem i zdarza 
im się działać w afekcie, jednak posiadają 
największą zdolność do oceny sytuacji 
i stłumienia negatywnych uczuć. Jest jednak 
wiele rodzajów doznań, których nie należy 
się wstydzić, a wręcz z przyjemnością 
je okazywać. Nawet gros tych negatywnych 
doznań w odpowiedni sposób powinno się 
z siebie wyrzucić, zwracając jednak uwagę 
na to, by nikogo przy tym nie skrzywdzić. 

reklama
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Baran (21.03–19.04) 
Początek roku to czas wyzwań. Wszystko może się jesz-
cze zmienić, zawalcz o siebie i nie rezygnuj z marzeń.

Byk (20.04–20.05) 

Przestań się wszystkim przejmować. Bądź bardziej 
asertywny. Negatywne emocje rozładuj na spacerze, 
siłowni lub… domowych porządkach.

Bliźnięta (21.05–21.06) 

Twój czas mija pod znakiem ożywionych kontaktów 
towarzyskich i szalonych imprez. Baw się dobrze!

Rak (22.06–22.07) 

Możesz narzekać na brak równowagi emocjonalnej. 
W wolnym czasie zrób coś dla siebie.

Lew (23.07–22.08) 

Czeka Cię okres pełen wspomnień. Zamiast podda-
wać się nostalgii, z powrotów do przeszłości wyciągnij 
lekcję na przyszłość.

Panna (23.08–22.09) 
W twoim życiu pojawią się sytuacje, 
w których nie będziesz wiedzieć, jaką pod-
jąć decyzję. Tym razem zaufaj uczuciom 
i intuicji.

Waga (23.09–23.10) 

Gwiazdy sprzyjają wprowadzaniu w życie 
nowych pomysłów. Może warto zadbać 
o zdrowie, samopoczucie lub urodę?

Skorpion (24.10–21.11) 

Sprawy zawodowe przyspieszą tak, 
że chwilami nie będziesz mógł za nimi 
nadążyć. Nie trać głowy!

Strzelec (22.11–21.12) 

W marcu oczekuj pozytywnych zdarzeń 
w sprawach uczuciowych. Samotne 
Strzelce mają szansę na flirt, który może 

o szykują nam gwiazdy?

rótka historia 
skoków narciarskich
Pierwszy skok na nartach miał miejsce 160 lat temu, a oddał 
go Norweg Sondre Nordheim. W Trysil, w 1862 roku, czyli 
dwa lata później, odbyły się pierwsze, oficjalne zawody. 

Skoki narciarskie zdobyły ogromną popularność 
w Norwegii. Były one atrakcją właściwie każdego festynu. 
Co prawda, na początku traktowane były jako zabawa – 
dopiero w 1892 roku zostały uznane za oficjalną konkuren-
cję sportową. Stało się tak za sprawą ówczesnego władcy 
Szwecji i Norwegii, Oskara II, który postanowił ufundować 
„Puchar Króla” dla najlepszego skoczka. 

Pierwsza skocznia

Pierwsza skocznia została wybudowana w Holmenkollen, 
na zalesionym wzgórzu przedmieścia Oslo. To właśnie tu 
31 stycznia 1892 roku odbyły się pierwsze zawody, a naj-
dalej skoczył Arne Ustvedt. 

Skoki w Ameryce Północnej

Emigranci norwescy, którzy przyjechali do Ameryki Pół-
nocnej w poszukiwaniu zatrudnienia w XIX wieku, przy-
wieźli ze sobą również skoki narciarskie. To dzięki nim 
na początku lutego 1887 roku odbyły się pierwsze zawody 
w USA. W niedługim czasie skoki narciarskie zdobyły 
popularność w Finlandii i Szwecji oraz w krajach alpejskich. 

Polskie skoki narciarskie

Rok 1908 to moment, w którym skoki narciarskie zawitały 
do naszego kraju. Pierwsze zawody odbyły się w Sław-
sku, a pierwsza profesjonalna skocznia powstała dwa 
lata później we Lwowie. Duża skocznia (oczywiście, jak 
na tamte czasy) została wybudowana w dolinie Jawo-
rzynce w marcu 1921 roku. Trenowały na niej takie sławy 
jak Aleksander Rozmus, Bronisław Czech czy Stanisław 
Marusarz. W 1925 roku stworzono wielką i nowoczesną 
skocznię na Krokwi w Zakopanem. Już podczas pierw-
szych zawodów padł nowy rekord Polski – skokiem 
na odległość 36 metrów na kartach historii zapisał się 
Stanisław Gąsienica-Sieczka. 

Dopiero na IV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które 
miały miejsce w 1936 roku, Polska odnotowała pierwszy 
sukces. Stanisław Marusarz w Garmisch-Partenkirchen 
zajął 5. miejsce. W tym samym roku wybudowana została 
mamucia skocznia w Planicy, na której pierwszy raz prze-
kroczono 100 metrów. 

Kobiety na skoczni

Pierwszy oficjalny skok w wykona-
niu kobiety miał miejsce w 1911 roku. 
Austriacka hrabina Paula von Lamberg 
stała się pierwszą rekordzistką w długości 
skoku – wyniósł on 22 metry. 

Zimowe igrzyska olimpijskie

Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie 
zostały zorganizowane w Chamonix 
w 1924 roku. Całe podium zostało zdo-
minowane przez Norwegów, a zwycięzca 
Jacob Tullin Thams wykorzystał całkowi-
cie nowy styl. 

Technika skoku 

Tak jak w większości dyscyplin sportowych 
technika wciąż ewoluuje. Pierwsze skoki 
odbywały się „na stojąco”, a zawodnicy 
wymachiwali rękami. Po pierwszych 
igrzyskach zawodnicy zaczęli wykorzy-
stywać pomysł ówczesnego zwycięzcy 
i zaczęli mocniej pochylać się do przodu. 
W latach 50. skoczkowie wyciągali ręce 
przed siebie. Obecnie zawodnicy trzymają 
ręce wzdłuż tułowia. Ostatnią z rewolucji 
w technice skoków była zmiana ustawie-
nia nart. Do roku 1985 narty były usta-
wiane równolegle, a szwedzki skoczek Jan 
Boklöv jako pierwszy zaczął odnosić suk-
cesy międzynarodowe, skacząc z nartami 
ułożonymi w literę V. 

Igelit

Zaledwie niecałe 30 lat temu, 
bo w latach 90., na skoczni zaczęto roz-
kładać igelit, czyli tworzywo sztuczne 
wykorzystywane również do izolacji prze-
wodów i kabli elektrycznych. Sprawiło to, 
że obecnie skoki narciarskie można upra-
wiać o dowolnej porze roku – brak śniegu 
nie stanowi żadnej przeszkody!

reklama

przerodzić się w stabilną i dłu-
gotrwałą relację.

Koziorożec (22.12–19.01) 

Słuchaj ludzi, by nie przegapić 
dobrych propozycji, szczegól-
nie takich, które związane są 
z pracą, nauką bądź podróżami.

Wodnik (22.01–18.02) 

Przełom lutego i marca przynie-
sie dni korzystne dla Twojego 
portfela. Uważaj jednak, by nie 
popełnić błędu w wydatkach.

Ryby (19.02–20.03)

Pozwól życiu płynąć wła-
snym tempem. Nareszcie nie 
musisz się spieszyć ani walczyć 
ze sobą.

Promuj się również na 
innych nośnikach Sindbad.

Michał Pieczara 

tel. 889 659 655

e-mail: michal2@ikropka.com 

To miejsce na 
Twoją reklamę

Okładki biletów przejazdowych 
(Europa Wschodnia, Europa Zachodnia)

Spoty reklamowe na ekranach w autokarach

Reklamy na kubkach na napoje

Reklamy na wózkach bagażowych 
w Porcie Opole

2 bilbordy w Porcie Opole
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Busójárás, 20–25 lutego, Mohacz (Węgry)

Trwająca od tłustego czwartku do Środy Popielcowej 
węgierska wersja karnawału nieco odbiega od standardu, 
do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj przybiera ona 
formę pogańskiej uczty. Setki osób wychodzą na uliczki 
małego, południowego miasta Mohacz ubrani w ręcznie 
robione stroje diabłów i demonów. Jak głosi legenda, tra-
dycja ta sięga czasów osmańskiej okupacji ziemi węgier-
skich z XVI wieku. Mieszkańcy Mohaczu ukrywali się 
przed tureckimi żołnierzami w lesie. Pewnej nocy, podczas 
silnej burzy wbiegli do swojej wioski w maskach wykona-
nych własnoręcznie z płótna, kory drzewnej i liści. Turko-
wie stwierdzili, że to horda demonów ich zaatakowała, 
uciekli z tych terenów i więcej nie wrócili, a pogłoski o tym, 
że Mohacz jest opętany przez nieczyste siły, krążyły 
po okolicach jeszcze przez kilka stuleci.

Międzynarodowy festiwal gier,  
21–23 lutego, Cannes (Francja)

Festival International des Jeux de Cannes to miejsce spotkań 
autorów, ilustratorów, wydawców, dystrybutorów z dzie-
dziny gier każdego rodzaju: od planszówek i karcianych 
do komputerowych. Co roku do udziału w tym wydarzeniu 
rejestruje się ponad 15 tys. osób i liczba ta stale rośnie. 
Przez 3 dni Pałac Kongresowy w Cannes zmienia się 

w gigantyczny (liczący ponad 30 tys. m2) 
pokój zabaw. Na gości czekają nie tylko 
wystawy, wykłady i spotkania z twórcami 
gier. Każdy ma możliwość wziąć udział 
zarówno w turniejach gier klasycznych 
(takich jak szachy czy go), jak i gier wideo, 
a także pomachać bezpieczną bronią białą, 
pobawić się z najróżniejszymi łamigłówkami 
czy posłuchać muzyki na żywo.

Półmaraton, 8 marca,  
Haga (Niderlandy)

Raz do roku w Hadze odbywa się CPC 
Loop Den Haag – największy półmaraton 
Niderlandów. W tym wydarzeniu regular-
nie bierze udział około 30 tys. osób z całej 
Europy. Organizatorzy przewidują kilka 
dystansów do pokonania: „standardowe” 
21 km dla doświadczonych biegaczy, 
5 i 2,5 km dla młodzieży, a nawet 1 km 
dla najmłodszych uczestników, uczniów 
pobliskich szkół podstawowych. Jak co 
roku trasa położona jest pomiędzy histo-
rycznym centrum miasta a słynną plażą 
Scheveningen.

 Dzień Świętego Patryka, 
Dublin (Irlandia)

Raz do roku w Hadze 
odbywa się CPC Loop 
Den Haag – najwięk-
szy półmaraton Nider-
landów.

Dla Anglików University 
Boat Race to wyda-
rzenie porównywalne 
popularnością z teniso-
wym turniejem Wim-
bledon.

alendarium  
na luty i marzec

University Boat Race, 29 marca,  
Londyn (Wielka Brytania)

Pierwsze zawody wioślarskie, rozgrywane pomiędzy osa-
dami Oxford University Boat Club i Cambridge University 
Boat Club, miały miejsce w 1829 roku i od 1856 odby-
wają się corocznie (przerwy spowodowane były tylko 
I i II wojną światową). Dwie 9-osobowe załogi, w skład 
których mogą wchodzić tak mężczyźni, jak i kobiety, mają 
do pokonania liczący 6,8 km odcinek Tamizy pomiędzy 
londyńskimi dzielnicami Putney i Mortlake. Tradycyjnie 
dystans trzeba pokonać pod prąd rzeki, co dodaje wyści-
gowi jeszcze większego dramatyzmu. Dla Anglików 
University Boat Race to wydarzenie porównywalne popu-
larnością z tenisowym turniejem Wimbledon – trwający 
od 15 do 20 minut wyścig z brzegu rzeki obserwują setki 
tysięcy osób.

Dzień Świętego Patryka, 17 marca, Dublin (Irlandia)

Święto obchodzi się w dzień śmierci patrona Irlan-
dii. Od wielu lat głównym atrybutem tych obchodów 
są parady przebierańców, odbywające się nie tylko 
w irlandzkich miastach, ale też na całym świecie. Oczy-
wiście największa i najbardziej widowiskowa z nich to 
ta przechodząca ulicami Dublina. Wszyscy uczestnicy 
obchodów muszą mieć na sobie coś zielonego. Jeśli nie 
jest to irlandzki strój tradycyjny ani kostium leprechauna, 
to niech to będzie chociażby peruka! Ciekawe jest to, 
że tradycja ta nie narodziła się wcale w Irlandii! Pierw-
szy taki przemarsz został zorganizowany w XVIII wieku 
w Nowym Jorku przez lokalnych strażaków, sporą część 
których stanowili wtedy imigranci z Irlandii.

Tampere Kuplii, 18–22 marca,  
Tampere (Finlandia)

To będzie już 14. odsłona festiwalu 
komiksów Tampere Kuplii. I jak co roku 
na odwiedzających czeka masa atrakcji: 
konkurs kostiumów dla różnych kategorii 
wiekowych, wystawa prac współczesnych 
twórców komiksów, wykłady, dyskusje, 
rozgrywane przedstawienia improwi-
zacyjne, konkursy cosplay. Kulminacją 
będzie wręczenie nagród laureatom premii 
Sarjakuva-Finlandia. Podczas festiwalu 
można będzie kupić rarytasowe i współ-
czesne wydania komiksów oraz oryginalne 
suweniry. Nic dziwnego, że atmosfera tego 
miejsca przyciąga zarówno dzieci, jak i ich 
rodziców.

Festiwal Przyszłości FutureFest,  
20 marca, Londyn (Wielka Brytania)

Jaka będzie nasza Ziemia? Czy będzie 
w ogóle istniała? A jeśli tak, to czy dalej 
będą zamieszkiwać ją ludzie? Odpowiedzi 
na takie pytania szukają uczestnicy londyń-
skiego FutureFest – największego zjazdu 
futurystów z całego świata. Gromadzi on 
artystów i pisarzy, ciekawych przyszłości 
ludzkości. Wśród poruszanych tematów 
są: losy demokracji, technologie kompute-
rowe w muzyce i malarstwie, robotyzacja 
gospodarki i inne. Wśród najsłynniejszych 

 University Boat Race, 
Londyn (Wielka Brytania)
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 CPC Loop Den Haag – największy 
półmaraton Niderlandów

postaci, które wygłoszą swoje wykłady ze sceny festiwalu, 
są: były pracownik CIA Edward Snowden, guru muzyki 
elektronicznej Brian Eno, autor cyklu Świat Dysku Terry 
Pratchett, projektantka mody Vivienne Westwood.

Tallinn Music Week, 25–28 marca, Tallinn (Estonia)

Przez jeden wiosenny tydzień stolica Estonii zmienia się 
w mekkę nowoczesnej muzyki europejskiej. Udział w festi-
walu bierze ponad 200 artystów z całej Europy, przeważ-
nie z regionów północnych, Krajów Bałtyckich i Skandy-
nawii. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co 
do stylów muzycznych, więc grają tu wszystko: od punk-
-rocka do klasyki. Poza koncertami w ramach festiwalu 
odbywa się też konferencja z udziałem legendarnych 
muzyków, producentów i pisarzy. Na równi z samym Tal-
linn Music Week godne uwagi są również towarzyszące 
mu festiwal jedzenia „Smaki TMW”, oferujący gościom 
zniżki w najlepszych restauracjach miasta, oraz Festiwal 
Piwa Rzemieślniczego.

Time Warp DE, 4 kwietnia,  
Mannheim (Niemcy)

Rave Time Warp odbył się po raz pierw-
szy w 1994 roku na terenie opuszczonej 
fabryki w Ludwigshafen, by po 25 latach 
zostać jednym z największych w Europie 
wydarzeń świata muzyki techno. Mimo 
że sam festiwal trwa tylko jeden dzień, 
do Mannheim lepiej przyjechać wcze-
śniej. Przez cały poprzedzający tydzień 
w mieście trwają wystawy tematyczne, 
pokazy filmowe, pre-party i małe imprezy 
„rozgrzewające”. Na początkujących 
DJ-ów czekają bezpłatne warsztaty. 
Podczas samego festiwalu dla gości 
zagra ponad 40 wykonawców. Wśród 
uczestników w poprzednich latach zna-
lazły się takie gwiazdy jak Nina Kraviz, 
Sven Väth czy Jeff Mills.

reklama

Kochani Pasażerowie!
Już wkrótce uruchomimy dla Was nowy 
program lojalnościowy Sindbad. By do 
niego przystąpić, należy koniecznie założyć 
swój indywidualny Profil Klienta (dostępny 
na www.sindbad.pl lub w aplikacji Sindbad 
Online) i przypisać wykorzystane bilety 
z oferty Sindbad. 
 
Przygotowaliśmy sporo atrakcyjnych 
nowości, którymi pragniemy Was, naszych 
lojalnych klientów, nagrodzić i jednocze-
śnie pokazać, jak bardzo jesteście dla nas 
ważni. Zachęcamy do śledzenia naszego 
profilu na Facebooku i strony internetowej 

www.sindbad.pl, by być na bieżąco z nową 
ofertą. Szczegóły już niebawem również 
w Waszych ulubionych punktach sprzedaży.  
 
Nasz dotychczasowy program Sindbad 
Club będzie funkcjonował na niezmienio-
nych zasadach do 28.02.2021 roku. Jeżeli 
jednak chcecie dołączyć do nowego pro-
gramu wcześniej, bez przeszkód będziecie 
mogli dokonać zmiany już niebawem, gdy 
tylko program będzie dostępny.   
 
Serdecznie zachęcamy do aktywnego 
uczestnictwa w nowym programie i zakła-
dania Profilu Klienta już teraz!  

owy program 
lojalnościowy
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Od 13 stycznia Sindbad Port Opole pełni funkcję 
dworca autobusowego w stolicy Opolszczyzny. W jego 
bramach powitaliśmy wielu nowych przewoźników, 
którzy dotychczas zatrzymywali się na Dworcu PKS 
przy ul. 1 Maja. Oprócz autobusów międzymiastowych 
swoje miejsce znalazły tu również pojazdy naszych 
ukraińskich partnerów. Aktualne rozkłady jazdy znaj-
dują się na tablicy informacyjnej w punkcie „I” na placu 
dworcowym. 

Port Sindbad Opole jest dobrze skomunikowany z mia-
stem, dojeżdża tutaj autobus linii miejskich numer 11, 

owi przewoźnicy   
w Porcie Sindbad Opole

W związku z rozpoczęciem remontu dworca PKS nasz Sindbad Port 
Opole zyskał nowy status – stał się miejscem przystankowym dla 
wielu autobusów dalekobieżnych. 

W Porcie Sindbad Opole 
oprócz autobusów 
międzymiastowych 
swoje miejsce znalazły 
również pojazdy 
naszych ukraińskich 
partnerów. 

na płycie dworca znajdują wyznaczone 
stanowiska dla taksówek, a przed bramą 
wjazdową, po prawej i lewej stronie mieści 
się parking z opcją darmowego postoju. 

Nasz obiekt to blisko dwa hektary wyas-
faltowanego placu, wiata dworcowa, przy 
której wyznaczonych jest 36 stanowisk dla 
autokarów, punkt informacyjny z biurem 
sprzedażowym, poczekalnia, toalety sta-
cjonarne, maszyny z przekąskami i punkt 
gastronomiczny. 

 Plan Portu Sindbad Opole

 Mapka dojazdu do biura przy Reymonta 47  Mapka dojazdu do biura przy Działkowej 4

Na mapie Opola pojawił się nowy 
punkt usługowy – nasze firmowe 
biuro Sindbad przeniosło swoją sie-
dzibę z budynku dworcowego sto 
metrów dalej, do zabytkowej kamienicy 
z XIX wieku. Wraz z początkiem nowego 
roku mamy przyjemność goszczenia 
wszystkich naszych klientów w lokalu 
przy ulicy Reymonta 47. Dzielimy go 
z naszym rodzimym przewoźnikiem – 
Opolskim PKS. 

Nieopodal biura znajduje się przystanek 
dla autobusów miejskich i parking. Nasz 
Sindbad Port Opole jest również dobrze 
skomunikowany z ulicą Reymonta – 
dojedziemy tu autobusem MZK linii 
numer 11. 

Biuro czynne jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00–17.00.

W naszej głównej siedzibie przy ulicy 
Działkowej 4 w Opolu utworzyliśmy filię 
Prywatnego Biura Podróży Sindbad. Lokal 
mieści się w holu biurowca i czynny jest 
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 
17.00, a w soboty od 9.00 do 14.00. Nasi 
pracownicy doradzą Państwu zarówno 
w kwestii biletów autokarowych, jak i lot-
niczych, promowych oraz ubezpieczeń.

Serdecznie zapraszamy do nowych 
punktów!

owe biura Sindbad  
na mapie Opola

Rozpoczęcie inwestycji przebudowy dawnego dworca PKS w Opolu 
spowodowało konieczność znalezienia nowej lokalizacji dla naszego 
firmowego biura mieszczącego się dotychczas przy ulicy 1 Maja 4. 
Utworzona została również filia biura PBP Sindbad mieszczącego się 
na opolskim Rynku.

DWORZEC
AUTOBUSOWY

SINDBAD
ul. Reymonta 47
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W tym roku katowickie Biuro Podróży Rego-Bis po raz trzeci 
zdecydowało się na współpracę z firmą autokarową Sindbad.

re
kl
am

a

  spółpraca firm  

Sindbad i Rego-Bis

Przewoźnik dysponuje wysokiej jakości komfortowymi 
autokarami wyposażonymi w toaletę, klimatyzację, barek 
z napojami zimnymi oraz gorącymi, odtwarzacz DVD 
i gniazdka 230V. Komfort w podróży jest niesamowicie 
ważny, ponieważ klienci Rego-Bis udają się autokarami 
na wczasy i wycieczki objazdowe do odległych krajów 
takich jak Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Macedonia 
Północna, Bułgaria, a nawet Hiszpania. Podczas trasy do 
dyspozycji Gości pozostają piloci zatrudnieni przez biuro, 
będący na pokładach wszystkich autokarów.

Biuro Rego-Bis od 26 lat zajmuje się organizacją wypo-
czynku letniego, od 2018 roku współpracuje z firmą Sind-
bad, która obsługuje nie tylko wyjazdy letnie, ale także 
wycieczki odbywające się podczas majówki, jak i zimowe 
jarmarki świąteczne. Poza tradycyjnymi wycieczkami 
objazdowymi Rego-Bis oferuje połączenie przelotu 
samolotem w jedną stronę z wycieczkami i transportem 
autokarowym w drugim kierunku. W przypadku zakupu 
oferty przez grupę zaprzyjaźnionych osób lub grupę 
zorganizowaną, organizator zapewnia grupowe miejsca 
w autokarze podczas przejazdu. Bardzo często w cenie 
transportu przygotowana jest dla klientów dodatkowa 
wycieczka fakultatywna. Wczasowiczom gwarantuje 
się także dłuższy postój podczas przejazdu, w miejscu, 
gdzie jest możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Wypo-
czynkowi z Rego-Bis, jak i transportowi z firmą Sindbad, 
towarzyszy ubezpieczenie, które zaczyna się już dzień 
przed planowanym wyjazdem – jest to zorganizowane 
w ten sposób, by wszyscy podróżni, także ci dojeżdżający 
za pomocą połączeń antenowych, nie musieli dodatkowo 
stresować się kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa. Połą-
czenia antenowe odbywają się aż z dziewiętnastu miast 
Polski południowej i centralnej. 

Autokarowe przejazdy na wczasy na Bałkany nie muszą 
być uciążliwe. Komfort oferowany przez przewoźnika 
doceniają podróżni, dlatego Rego-Bis po raz kolejny 
podjęło stałą współpracę na rok 2020 z firmą Sindbad. 
Oprócz wczasów autokarowych BP Rego-Bis ma w swo-
jej ofercie także wypoczynek połączony z lotem czartero-
wym do Czarnogóry, Albanii, Macedonii, Bułgarii i Turcji. 
Loty czarterowe odbywają się z lotnisk w Katowicach, 
Warszawie, a od tego roku także w Poznaniu.

PRACA
dla opiekunek 
i opiekunów 

osób starszych 
na terenie 

Niemiec i Niderlandów

Oferujemy

 ` zarobki do 1700 € netto  
miesięcznie

 ` zwrot kosztów podróży
 ` ZUS od średniej krajowej
 ` Karta EKUZ
 ` Formularz A1
 ` stały kontakt z koordyna-
torem

 ` premie świąteczne
 ` możliwość zatrudnienia  
na warunkach niemieckich

Kontakt

     774025245

     biuro@apnopieka.pl
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 Stare Miasto w Memmingem

 Zamek w Meersburgu

 Wybrzeże we Friedrichshafen

iadomości

Zmiana miejsc przystankowych

Opole (linie wschodnie) – Port Sindbad Opole, ul. Braci Kowalczy-
ków 56
Ostrava – Svinov, ul. Peterkowa 16 (obok dworca kolejowego)

Zmiana godzin odjazdów

Zmianie uległy godziny odjazdów z miejscowości obsługiwanych 
w ramach anteny Chełm–Wrocław, na liniach nr 01, 02, 03, 04, 
06EX, 09EX, 10 i 15 do Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii i kra-
jów Beneluksu. 

STARA GODZINA 
ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ
NOWA GODZINA 

ODJAZDU

11:20 CHEŁM 10:40

12:40 LUBLIN 12:00

13:30 PUŁAWY 12:45

14:50 RADOM 14:05

15:40 PRZYSUCHA 14:50

16:10 OPOCZNO 15:50

16:45 TOMASZÓW MAZOWIECKI 16:30

17:30 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 17:25

18:05 BEŁCHATÓW 18:00

19:15 WIELUŃ 19:05

Zmiany w Regulaminie 

Z dniem 15 grudnia 2019 roku wprowadzone zostały 
zmiany w Regulaminie przewozu międzynarodowymi 
liniami autokarowymi Sindbad. 

Obejmują one następujące punkty:
2.7 (dot. pasów bezpieczeństwa)
2.9 (dot. odbioru nieletniego z przystanku)
2.9.1 (dot. bagażu dla dziecka do 4 lat)
3.5 (dot. przewozu zwierząt)
3.10 (dot. odwołania usługi przewozu)
4.1.3 (dot. faktury za bilety)
4.3 (dot. przydzielania miejsc w autokarze)
4.7 (dot. dopłaty z tytułu zmiany taryfy)
5.13 (dot. pozostawionych rzeczy w autokarze)
5.16 (dot. przewozu sprzętu zimowego)

Ponadto Regulamin został uzupełniony o poniższe 
punkty:

2.12 – 2.12.10 (dot. przejazdu osób niepełnosprawnych)
3.13 (dot. postępowania w przypadku odwołania kursu 
lub opóźnienia)
3.14 (dot. informowania pasażerów o zmianach w roz-
kładach jazdy, opóźnieniach lub odwołaniu przejazdów)

3.15 (dot. postępowania w przypadku awarii autokaru)
4.10 (dot. taryfy Sindbad-Super Promocja)

Pełna wersja regulaminu dostępna na www.sindbad.pl, 
w zakładce Twoja podróż – Regulamin Przewozu. 

Przypominamy!

W związku z wejściem w życie nowych przepisów doty-
czących ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 
1 stycznia 2020 roku niepodanie danych Nabywcy pod-
czas procesu zakupu biletów uniemożliwi otrzymanie 
faktury na firmę. Prosimy więc każdorazowo o przekazy-
wanie sprzedawcy informacji o chęci otrzymania faktury 
przed rozpoczęciem zakupu. Informujemy tym samym, 
że po dokonaniu zakupu biletu nie ma już możliwości 
zmiany ani dopisania numeru NIP Nabywcy. Istnieje 
możliwość wystawienia zbiorczej faktury na koniec 
miesiąca dla większej ilości biletów, pod warunkiem że 
na każdym bilecie został określony Nabywca o numerze 
NIP zgodnym z numerem NIP podanym na fakturze. Jeśli 
przy zakupie nie został określony numer NIP Nabywcy 
jako firmy, to faktura może zostać wystawiona jedynie 
na Nabywcę będącego osobą fizyczną. 

Zwiększenie częstotliwości połączeń

Zwiększona została częstotliwość połączeń do poniższych 
miejscowości w ramach linii nr 11 z północnej Polski do Niemiec 
i Szwajcarii. 

DODATKOWE WYJAZDY Z POLSKI W CZWARTKI

MIEJSCOWOŚĆ GODZINA PRZYJAZDU

KEMPTEN 10:00

BREGENZ 11:40

SANKT GALLEN 12:40

RAVENSBURG 12:15

MEERSBURG 12:45

LINDAU 11:10

DODATKOWE WYJAZDY Z POLSKI W NIEDZIELE

MEMMINGEN 11:30

LINDAU 12:30

FRIEDRICHSHAFEN 13:00
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OPOLE
Rynek 8, tel. +48 (77) 402 13 33
ul. Reymonta 47, tel. +48 (77) 443 44 44
ul. Działkowa 4, tel. +48 (77) 402 13 05-07
Sindbad Port Opole, ul. Kowalczyków 56,  
tel. +48 (77) 549 49 48 

BYTOM
ul. Katowicka 8, tel. +48 (32) 281 60 20–21

GLIWICE
ul. Wyszyńskiego 9, tel. +48 (32) 230 93 10
ul. Pionierów 8 (PKS), tel. +48 602 718 737

KATOWICE 
ul. P. Skargi 4 (PKS), tel. +48 (32) 354 22 22

KRAKÓW
ul. Armii Kraków 5, tel. +48 (12) 267 22 00
ul. Bosacka 18, Dworzec MDA, 
stanowiska G14 – G16, tel. +48 (12) 421 02 40

LUBLINIEC 
ul. K. Miarki 6a, tel. + 48 (34) 351 00 10

POZNAŃ
ul. Stanisława Matyi 2, tel. +48 665 111 025

WARSZAWA 
ul. Wita Stwosza 48 lok. 7 (róg Puławskiej 
i Al. Wilanowskiej – przy stacji Metro Wilanowska – 
budynek Manhattan Place), tel. (+48) 22 8520915

WROCŁAW
ul. Dworcowa 14, tel. +48 (71) 344 79 52

ZABRZE
ul. 3 Maja 7, tel. +48 (32) 271 08 62

VERONA
tel. +39 068 336 46 40

FRANKFURT a. M. 
Sindbad-Reisen GmbH, Karlsruher Strasse 12,
tel. +49 (69) 42 690 690

HAMBURG
Sindbad-Reisen GmbH, Adenauerallee 74–78 (ZOB)
tel. +49 (40) 2804 550

LONDON 
18 Colonnade Walk, 125 Buckingham Palace Road
Victoria, London Sw1w 9sh, tel. +44 870 850 20 54

MÜNCHEN 
Sindbad-Reisen GmbH, ZOB – Einkaufspassage 
Hackerbrücke 4–6, tel. +49 (89) 54 54 89 89

PARIS
2, Rue Mondovi 252, Rue De Rivoli, 
tel. +33 1 40 20 00 80

 

MADRID 
Estacion SUR de Autobuses, c/Mendez Alvaro 83, 
kasa nr 65, tel. +34 902 353 522

Słowenia Chorwacja

Słowacja
Luxemburg

Białoruś

Estonia

Łotwa

Litwa

Ukraina

Grecja

WęgryAustria

Włochy

Belgia

Dania

Norwegia

Szwecja

Szwecja

Wielka 
Brytania

Irlandia

Francja

Monako

Hiszpania

Niderlandy
Niemcy

Czechy

Polska

• 29 KRAJÓW 
• ponad 530 miast w Europie
• ponad 230 miast w Polsce 

Andora

Szwajcaria

mapa  
połączeń

DORTMUND
Sindbad Reisen GmbH, Schleswiger Str. 35
tel. +49 (2232) 92 31 411



Zarabiaj nawet

1600 EUR
na rękę

Pracuj   
z najlepszym 
pracodawcą

Przyjazna rekrutacja
(także przez internet)

Materiały edukacyjne
(zawodowe i językowe)

Stabilny pracodawca
na rynku od 2011 r.

Fachowe wsparcie  
w opiece

(w tym dyżur pielęgniarki)

Miejsca pracy 
sprawdzone

m.in. ze zmienniczką

Opieka Koordynatora
w Niemczech

Wsparcie w nauce
j. niemieckiego

(w tym dyżur lektora)

Organizacja podróży  
i pokrycie

kosztów w obie strony

Wysokie zarobki + PREMIE
Zawsze terminowe wypłaty

Pakiet dodatkowych
ubezpieczeń

najlepszy
pracodawca

Opiekunki24.pl

NR1

Oferty pracy na www.aterima-med.pl/oferty+ 48 12 341 15 15

ATERIMA MED gwarantuje


