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4  OD REDAKCJI

W iosna napawa nas optymizmem. Żywe kolory 
słonecznych poranków nastrajają do zwiększenia 

aktywności, przytłumionej nieco przez zimowy chłód, 
a dłuższe dni dają wrażenie większej ilości czasu wolnego do 
rozdysponowania. Otwieramy okna i drzwi, opuszczamy domy 
i mieszkania, by móc podziwiać budzącą się do życia przyrodę, 
która razem z ciepłymi promieniami słońca otrzymała impuls 
do rozkwitu.

Wychodzimy do ludzi, z uśmiechem, z serdecznością 
i najnowszym numerem magazynu OMEGA & More, gdzie 
pozytywne wibracje najbardziej radosnej pory roku da się wręcz 
wyczuć, przewracając strony. Oddajemy w Państwa ręce zestaw 
tekstów, które na wielu płaszczyznach korespondują z opisanym 
wyżej nastrojem.

W marcowo-kwietniowym wydaniu rozpoczynamy nową 
serię o pasjach pracowników naszej firmy, której bohaterowie 
będą prezentować się z innej strony. Przecież to, kim jesteśmy, 
definiuje się nie tylko w wykonywanym zawodzie, ale także po 
pracy, gdy oddajemy się jakiemuś hobby albo rozwijamy inne 
zainteresowania.

W Strefie Kierowcy podejmujemy zagadnienie kreowania 
pozytywnych relacji międzyludzkich. Szczególnie tam, gdzie Katarzyna Godawska, Redaktor Naczelna
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nić porozumienia bywa poszarpana i zapętlona. W tym samym dziale 
prezentujemy także garść dobrych porad i sposobów na łatwą i wydajną 
obsługę różnych typów naczep oraz poznajemy sylwetkę kolejnego 
kierowcy OMEGI Pilzno.

Wiosna to czas porządków. Nie tylko w domu i samochodzie, ale 
także w głowie, dlatego w dziale zdrowotnym części More doradzamy, 
jak obudzić się po zimie. Może dobrym sposobem jest postawienie 
sobie nowych celów i wyzwań? Albo wiosenne danie z wykorzystaniem 
rzodkiewki oraz innych, zdrowych i pysznych nowalijek? Każdy musi 
wybrać własną metodę, ale jedno jest pewne.

Wiosną chce się więcej.
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W RANKINGU „BIZNES RAPORT” TYGODNIKA „GAZETY FINANSOWEJ” GRUPA 

OMEGA PILZNO ZAJĘŁA 4. MIEJSCE SPOŚRÓD FIRM BRANŻY FUNKCJONUJĄCEJ 

NA RYNKU TSL. ANALIZOWANO WARTOŚCI WEDŁUG WIELKOŚCI PRZYCHODÓW 

FIRM Z 2017 ROKU.

TEKST: PAULINA SUROWIEC  ZDJĘCIA: FOTOLIA

Rankingi pozycjonują firmy w branży, dzięki 
temu także wpływają na wizerunek przedsiębiorstw. 
Im wyższa lokata w rankingach, tym mocniejszy 
wizerunek. Firmy, chcąc zarówno wizerunkowo, 
jak i jakością swoich usług, utrzymywać wysokie 
lokaty, w swoich portfoliach prezentują kom-
pleksowe realizowanie usług na coraz wyższych 
poziomach. Rywalizacja jest więc duża. Najambit-
niejsze przedsiębiorstwa z branży, chcąc utrzymać 
najlepsze pozycje w rankingach, bardzo kreatywnie 
i innowacyjne budują ofertę usług i obsługi klienta. 
Świadczy to o świetnym zgraniu wykwalifikowanej 
kadry pracowników, bardzo dobrej współpracy 
i porozumieniu z klientami i partnerami biznesowymi oraz 
ciągłym rozwoju i elastyczności przedsiębiorstwa wobec 

wymagań rynkowych. 

Konkursy, rankingi, plebiscyty i inne tego typu zesta-

wienia branżowe, organizowane przez redakcje gazet 

opiniotwórczych czy kluby biznesu, pokazują, jak poszcze-

gólne podmioty gospodarcze funkcjonujące w swoich bran-

żach pozycjonują się w danym okresie na rynku. 

OMEGA Pilzno, pretendując do grupy najważniejszych dostaw-

ców usług w transporcie i logistyce w kraju i za granicą, bardzo 

chętnie uczestniczy w branżowych rankingach. Pokazują one 

pozycję OMEGI Pilzno wśród firm z naszego obszaru – branży TSL.

Jak wspomniał Prezes Adam Godawski, „czwarta lokata 

wśród firm świadczących usługi logistyczne jest dużą po-

chwałą i uznaniem naszych wspólnych starań w budowaniu 

firmy o kompleksowych usługach logistycznych. Cieszymy 

się z tego miejsca i niech ta pozycja w zestawieniu firm 

z branży TSL mobilizuje nas w pełni, aby stać się 
numerem 1 w Polsce”.

GRUPA OMEGA 
PILZNO WYSOKO 
W RANKINGU BRANŻY TSL 
„GAZETY FINANSOWEJ”

FIRMA FIRMA6   7
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DZIAŁ TECHNICZNY 
GRUPY OMEGA

Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania dużej, posia-

dającej rozbudowaną flotę, firmy transportowej bez 

działu dbającego o techniczną sprawność samochodów. To 

wręcz konieczne, aby ważne elementy tej potężnej machi-

ny funkcjonowały sprawnie. W firmie liczącej kilkanaście 

pojazdów często wystarczy jedna osoba, tym bardziej, że 

ważniejszymi sprawami zajmuje się często również właściciel. 

W OMEDZE Pilzno, która jest jedną z największych firm trans-

portowych w Polsce, o dobrą kondycję 700-samochodowej 

floty dba dział techniczny, liczący 13 osób.    

Dział Techniczny OMEGI Pilzno składa się z dwóch zespołów: 

Opiekunów Technicznych oraz Pracowników Wsparcia. Podlegają 

oni kierownikowi działu, którym jest konsultant ds. technicznych.

TEKST: TOMASZ PIRÓG   ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

Opiekunowie techniczni
Zespół opiekunów liczy 7 osób, które odpowiadają za bieżące 

wykonanie wszelkich czynności technicznych przy przydzielo-

nej grupie pojazdów. Zasadniczo jeden opiekun odpowiada za 

pojazdy w jednym dziale transportu. Należą do niego czynności 

takie jak:

- wykonywanie wszelkich zaplanowanych czynności dotyczą-

cych danego pojazdu i jego obsługa techniczna według zaplano-

wanego budżetu na tenże pojazd, 

- bezpośrednia kontrola pojazdów, które wracają z delegacji, poprzez 

wykonywanie inspekcji,

- przyjmowanie zgłoszeń usterek od kierowcy oraz ich weryfikacja,

- wymiany elementów eksploatacyjnych, wymiany opon, 

- wykonywanie akcji serwisowych – producentów i własnych.

Celem pracy opiekunów technicznych jest utrzymywanie 

pojazdów w sprawności technicznej przy optymalnym koszcie. 

Bardzo ważną czynnością jest współpraca ze spedytorem 

odpowiedzialnym za dany pojazd, aby jak najmniej ingerować 

w jego planowanie, dzięki czemu spedytor może realizować 

swoje założenia. Wszelkie czynności opiekun realizuje przy 

pomocy nowoczesnych narzędzi, tj. systemu zarządzania flotą, 

dostępnego w komputerze oraz tablecie. Poza 7 opiekunami 

skupionymi w Dziale Technicznym, w Grupie OMEGA jest 

jeszcze dwóch opiekunów, którzy podlegają kierownikom 

działów transportu.

Opiekun techniczny ma do wykonania bardzo odpowie-

dzialne zadanie, gdyż musi zapewnić sprawność samochodów, 

które są najważniejszym narzędziem pracy kierowcy, a przez 

to mają znaczenie także dla spedytora. Pojazdy te wykonują 

bardzo duże przebiegi, poruszają się po drogach całej Europy, 

a czasem wykraczają poza nią. Ze względu na charakter dzia-

łalności muszą być dostępni, aby pomóc kierowcy także poza 

godzinami pracy, w dni wolne, a czasem również w nocy.

OPIEKUN TECHNICZNY MA 
DO WYKONANIA BARDZO 
ODPOWIEDZIALNE 
ZADANIE, GDYŻ MUSI 
ZAPEWNIĆ SPRAWNOŚĆ 
SAMOCHODÓW, KTÓRE 
SĄ NAJWAŻNIEJSZYM 
NARZĘDZIEM PRACY 
KIEROWCY...

„

Specjaliści od wsparcia
Zespół Wsparcia składa się z osób, które specjalistycznie 

wspierają opiekunów w ich pracy lub wykonują inne niezbęd-

ne czynności wymagane przy obsłudze dużej floty pojazdów. 

Specjalizacja przynosi wymierne korzyści, gdyż osoby te wy-

konują obowiązki szybciej oraz z większą wiedzą niż w małych 

firmach, gdzie nie ma takiego podziału.

Sprawy administracyjne 
Specjalista ds. administracyjnych zajmuje się wszelkimi 

dokumentami i pozwoleniami wymaganymi dla działalności 

8   9
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transportowej w obszarze pojazdów. Duża część jego pracy 

wymaga wyjazdów do urzędów komunikacji w celu rejestra-

cji pojazdów, wyrejestrowania, zmian w dowodach, ale rów-

nież UDT, urzędów sanitarnych, weterynaryjnych i innych. 

W jego gestii leżą także pozwolenia na przewóz określonych 

rodzajów ładunków oraz inne dokumenty, jak odnowienia 

Licencji Transportowej.

Jeśli dojdzie do szkody
Pracownikiem Działu Technicznego jest także menedżer 

ds. szkód. To osoba wyspecjalizowana w obsłudze całego 

procesu szkodowego w obszarze floty pojazdów, ale również 

w towarze. W jego gestii jest zebranie wszelkich dokumen-

tów wymaganych w procesie likwidacji szkody oraz kontakt 

z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Odpowiada za szybkie 

zwrócenie pojazdów do działów, tak aby jak najszybciej wró-

ciły do działalności transportowej. Ale bardzo ważnym ele-

mentem pracy na tym stanowisku jest proponowanie działań 

mających na celu zmniejszenie ilości szkód w firmie. Osoba 

używane do obsługi technicznej floty są weryfikowane pod kątem 

cenowym, a także jakościowym.

Drugi specjalista ds. technicznych odpowiada za obszar awarii 

oraz pozostałych kosztów warsztatowych. Proponuje działania, które 

mają na celu zmniejszenie kosztów w tym obszarze. Służy wsparciem 

opiekunom w przypadkach trudnych awarii, gdy takie mają miejsce 

w trakcie delegacji. Do jego kompetencji należy również duży obszar 

gwarancji oraz okresu pogwarancyjnego. Jest to bardzo ważny obszar, 

gdyż wymusza na producentach podnoszenie jakości, a w przypadkach 

usterek – finansowanie ich bez obciążania budżetu firmy. Dzięki dużej 

skali zakupów, i to zarówno kompletnych pojazdów, jak i producentów 

poszczególnych podzespołów i części, osiągamy większą ich odpowie-

dzialność za usterki. Powtarzające się usterki są na bieżąco zgłaszane 

i często producent ustala akcje serwisowe, powszechne dla wszystkich 

użytkowników, choć często tylko dla puli pojazdów w naszej firmie. 

Poszczególni pracownicy Działu Technicznego biorą również 

udział w procesie szkolenia kierowców, instruując ich, jak sprawnie, 

oszczędnie i bezpiecznie użytkować przeznaczone pojazdy. Taka 

wiedza jest ważna, gdyż ułatwia pracę nie tylko kierowcom, ale także 

pracownikom działu technicznego. 

Ważne cechy
Praca osób w dziale technicznym jest niezwykle odpowiedzialna. 

W końcu od nich zależy to, czy dany pojazd będzie sprawny, a co za tym 

idzie, czy wyjedzie w trasę albo z niej wróci. Trzeba się zatem wykazać 

nie tylko rozległą wiedzą techniczną oraz specjalistyczną w ramach 

podległych obszarów tematycznych. Pracownicy działu technicznego 

muszą posiadać także zespół niezbędnych cech i kompetencji. Muszą 

wykazać się spostrzegawczością, analitycznym sposobem myślenia, 

refleksem i lotnością umysłu, szybkością w działaniu i odpowiedzial-

nością. Z racji tego, że współpracują z wieloma osobami i działami, 

konieczne są również umiejętności komunikacyjne, opanowanie 

w trudnych sytuacjach, umiejętność tonowania emocji. 

STWORZENIE BARDZO 
DOBREGO PLANU 
OBSŁUGOWEGO DLA TAK 
DUŻEJ I RÓŻNORODNEJ FLOTY 
JEST SPORYM WYZWANIEM ZE 
WZGLĘDU NA SKALĘ.

„

ta pełni również funkcje administracyjne 

w obszarze polis ubezpieczeniowych.

Techniczne niuanse
Ostatnie dwa stanowiska to specjaliści ds. 

technicznych. Obydwaj mają ściśle okre-

ślone funkcje. Pierwszy tworzy i wdraża 

budżet kosztów planowanych. Odpowiada 

za dobór części oraz zakresy czynności 

przeglądowych w pojazdach. Realizuje te-

sty wszelkich części, w tym również opon. 

Modyfikacje polityki oponowej również 

leżą w zakresie jego obowiązków. Zajmuje 

się też flotą pojazdów osobowych w firmie, 

która systematycznie się powiększa. Stwo-

rzenie bardzo dobrego planu obsługowe-

go dla tak dużej i różnorodnej floty jest 

dużym wyzwaniem ze względu na skalę. 

Ponadto obszar ten jest modyfikowany 

w każdym miesiącu, gdyż przy współpra-

cy z Działem Zakupów wszystkie części 

1 0   11
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F irma transportowa taka jak Omega Pilzno z tak 

dużą liczbą ciągników (prawie 700 zestawów) 

i z tak ogromnym zapotrzebowaniem na paliwo posia-

da swoje stacje do tankowania pojazdów. Ciężarówki 

to samochody, które, aby służyć bezawaryjnie muszą 

jeździć na sprawdzonym i dobrym paliwie napędo-

wym. Przez 25 lat funkcjonowania firmy na rynku 

w branży transportowej to naturalna kolej rzeczy, 

że duże przedsiębiorstwa transportowe dysponują 

własnymi stacjami paliw. Dzisiaj w Grupie Omega 

Pilzno funkcjonują dwie stacje paliw - jedna w Pilznie, 

w bazie głównej.

Historia naszych stacji paliw rozpoczęła się w 2002 

roku, kiedy to na bazie Omegi Pilzno, przy flocie 

liczącej 35 zestawów pojawił się pierwszy zbiornik na-

ziemny oleju napędowego o pojemności 20 tys. litrów. 

Jednak, gdy on ze względu na powiększającą się flotę 

ROZMAWIAŁA: PAULINA SUROWIEC   
ZDJĘCIE: KATARZYNA MICHNO, PAULINA SUROWIEC 

DZISIAJ W GRUPIE 
OMEGA PILZNO 
FUNKCJONUJĄ DWIE 
STACJE PALIW - JEDNA 
W PILZNIE, W BAZIE 
GŁÓWNEJ...

„

nie wystarczał, przyszedł czas na pierwszy 

dystrybutor paliwa, który stanął przy 

budynku w którym obecnie mają siedzibę 

Działy Transportu.  Od 2005 roku na 

bazie Stacji Paliw w Pilźnie posiadamy 8 

dystrybutorów z 16 wężami do stanowisk 

nalewowych, w których mieści się 110 

STACJE PALIW 
OMEGI PILZNO

HISTORIA NASZYCH 
STACJI PALIW 
ROZPOCZĘŁA SIĘ 
W 2002 ROKU, KIEDY 
TO NA BAZIE OMEGI 
PILZNO, PRZY 
FLOCIE LICZĄCEJ 35 
ZESTAWÓW POJAWIŁ 
SIĘ PIERWSZY 
ZBIORNIK...

„
FIRMA FIRMA12   13
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DRUGA STACJA 
PALIW MIEŚCI SIĘ 
W RZESZOWIE, PRZY 
ODDZIALE OMEGI 
PILZNO, PKSIE 
TRANSPORTOWYM.

„
Funkcje jakie spełniają 
stacje paliw w Grupie 
Omega Pilzno to: 
- przede wszystkim zaopatrywanie w olej 

napędowy własnej floty samochodów 

ciężarowych 

- sprzedaż klientom zewnętrznym 

paliwa z dystrybutorów do samochodów 

ciężarowych i osobowych

- realizacja zamówień i hurtowych 

dostawy paliw z cysterny do klientów 

- sprzedaż obsługowo-sklepowa mate-

riałów eksploatacyjnych do samochodów 

osobowych i ciężarowych oraz artykuły 

spożywcze

Z ciekawostek 
W Grupie Omega Pilzno jest zamawiane 

miesięcznie około 2 miliony litrów paliwa.

OMEGA Pilzno posiada trzy własne cy-

sterny paliwowe, którymi dowozi paliwo 

do własnych stacji paliw oraz stacji paliw 

klientów.

Jedna dostawa cysterny pełnej paliwa 

(30 tysięcy litrów paliwa)  kosztuje około 

100 tysięcy złotych.

Opróżnianie pełnej cysterny z palia 

trwa oko 60 minut. 

tys. litrów paliwa napędowego oraz 10 

tys. litrów AdBlue.  Dodatkowo od 2005 

roku jest ona wyposażona w system bez-

obsługowy, która zapewnia tankowanie 

pojazdów całą dobę. 

Historia drugiej Stacji Paliw rozpo-

częła się 2006 roku po przejęciu przez 

Grupę Omega Pilzno oddziału PP PKS 

Transportowego w Rzeszowie, gdzie 

w kompleksie PKSu stacja paliw już funk-

cjonowała. Posiada ona 4 dystrybutory 

dwuproduktowe ON i PB 95 oraz piaty 

dystrybutor AdBlue. Stacja paliw  jest 

czynna całą dobę. 

Grupa Omegi Pilzno posiada swoje trzy 

cysterny paliwowe, którymi dowożą pali-

wo do własnych stacji jak i stacji klientów. 

Obie stacje paliw oferują możliwości 

współpracy na zasadzie podpisania umowy 

z możliwością odbiorów paliwa na stacjach 

paliw lub też dowozów paliwa do klientów.  

FIRMA FIRMA14   1 5
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TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA  ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

Stołówka firmowa jest wielkim dobrodziej-

stwem. W OMEDZE Pilzno mamy szczęście 

ją posiadać. To wokół tego miejsca krążą my-

śli pracowników, gdy strudzony umysł i ciało 

potrzebują „paliwa” na dalszą część dnia. Wtedy 

zwykłe „Idziesz na obiad?” staje się zaproszeniem 

do wspólnego spędzenia przerwy w pracy. To tutaj 

potrafimy naturalnie rozmawiać o życiu, o pracy, 

inaczej niż w biurze. Nagle okazuje się, że tylu 

rzeczy jeszcze o sobie nie wiemy i wystarczy krót-

ki posiłek, żeby zregenerować umysł i ciało. To 

wszystko dzieje się w stołówce. Jej klimat tworzy 

miejsce, pyszne posiłki „jak u mamy”, ale przede 

wszystkim nasze zdolne kucharki: Barbara Sójka 

i Beata Molek.

Gdyby tak sięgnąć do historii, to okazuje się, 

że pierwsze „stołówki” powstawały już w starożyt-

ności. W liczących około 10 tysięcy mieszkańców 

Pompejach, odkopanych z pyłu wulkanicznego 

podczas badań archeologicznych, odkryto aż 158 

thermopoliów, czyli zakładów gastronomicznych, 

PRZEZ ŻOŁĄDEK 
DO….

FIRMA FIRMA

DODATKOWO NASZA 
STOŁÓWKA CZĘSTO 
PEŁNI FUNKCJE 
INTEGRUJĄCE 
PRACOWNIKÓW, 
KTÓRZY PRZY 
WSPÓLNYM STOLE 
ZACIEŚNIAJĄ 
ZNAJOMOŚCI.

„

zlokalizowanych najczęściej przy głównej 

ulicy miasta. Nasza stołówka ma co praw-

da dopiero niecałe 10 lat, ale mieszkańcy 

Pompei z pewnością staliby się amatora-

mi serwowanych tutaj posiłków.

Po pierwsze miejsce
Pracodawcy, jeśli tylko mają taką moż-

liwość, chętnie udostępniają pomiesz-

czenia pod stołówkę, bar czy kantynę 

firmową. Modeli aranżacji i organizacji 

takich miejsc jest wiele. Począwszy od 

samodzielnej obsługi, poprzez dostarcza-

ny catering, aż do outsourcingu całkowi-

tego. W OMEDZE Pilzno wybrano model 

klasyczny. W firmowych zasobach udało 

się wygospodarować kameralną prze-

strzeń z zapleczem kuchennym. Pomysło-

dawczynią powstania tego miejsca była 

Katarzyna Godawska, dyrektor admini-

stracyjna OMEGI Pilzno.

Chcieliśmy dać naszym pracownikom, 

a więc również kierowcom wracającym 

z trasy lub wyjeżdżającym w trasę, możli-

wość zjedzenia ciepłego posiłku w ciągu 

dnia. To bardzo ważne dla harmonijnego 

funkcjonowania naszego organizmu. 

Obiady gotujemy na miejscu. Dzięki 

temu mamy pewność, że wszystko jest 

świeże. Takie rozwiązanie pozwala nam 

również dostosować menu do preferencji 

i gustów klientów – tłumaczy Katarzyna 
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FIRMA FIRMA

DOSKONALE 
DOBRANE MENU, 
WYSZUKANE 
PRZEPISY, 
NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI SKŁADNIKI 
I PRZYPRAWY 
NIE WYSTARCZĄ 
DO SUKCESU 
KULINARNEGO. 

„

ziołami, m.in. papryką, pieprzem lub specjalnie przygotowanymi mieszankami 

ziół. Koniecznie należy go podawać z surówką i frytkami oraz sosem czosnkowym 

na bazie jogurtu naturalnego. Palce lizać.

Pracownicy często pytają o składniki, z których przyrządzana jest dana potrawa. 

Niektórzy proszą nawet o podanie przepisu, a później chwalą się, jeśli wyjdzie im 

w domu to danie lub proszą o poradę w przypadku niepowodzenia – dodaje pani Beata.

Po czwarte ludzie
Doskonale dobrane menu, wyszukane przepisy, najwyższej jakości składniki 

i przyprawy nie wystarczą do sukcesu kulinarnego. Wszystkie te składniki muszą 

zostać połączone przez utalentowanych kucharzy. Naszym paniom kucharkom 

talentu i poczucia smaku z pewnością nie brakuje. Gotują z prawdziwą pasją, 

którą wyczuwa się w każdej potrawie. Widać, że naprawdę lubią to co robią, a ten 

stan trwa od lat. 

I tak powstaje naprawdę dobra kuchnia. 

Przypominamy
Stołówka OMEGI Pilzno zaprasza na pyszne, domowe obiady, codziennie od 

11.30 do 15.30. A już od rana można delektować się także pyszną jajecznicą 

i ciepłymi zupami.

Smacznego! 

Godawska. – Dodatkowo nasza stołówka często pełni funkcje integrują-

ce pracowników, którzy przy wspólnym stole zacieśniają znajomości.

Po drugie składniki
Gdzie tkwi sekret atrakcyjności stołówki OMEGI Pilzno? Przede wszyst-

kim w naprawdę smacznych posiłkach. Doceniają je nie tylko pracow-

nicy, ale coraz częściej zaglądają tutaj także miejscowi. Wszystkie 

składniki dań są dobierane po mistrzowsku i przyprawiane w sam raz. 

Obydwie panie kucharki bardzo dbają o jakość produktów używanych 

do przyrządzania potraw.

Niemal codziennie robimy zakupy. Bez świeżego mięsa, ryb, warzyw, 

nabiału nie da się gotować smacznie. Nasi klienci właśnie tego od nas 

wymagają i dlatego do nas wracają, bo staramy się zaspokajać ich gusta 

kulinarne – mówi pani Barbara. – U nas nie ma mowy o smażeniu na 

wielokrotnie przetworzonym oleju, dodawaniu sztucznych wzmac-

niaczy czy przerabianiu zwiędłych warzyw. Wszystko ma być świeże 

i najwyższej jakości.

Po trzecie menu
Panie dbają także o zróżnicowane menu, co nie znaczy, że nie ma tutaj 

specjalności zakładu i dań szczególnie lubianych przez klientów.

W menu mamy dostępnych kilka stałych pozycji, resztę opracowu-

jemy na bieżąco, w oparciu o sezonowo dostępne produkty. Obserwu-

jemy, co lubią nasi klienci, co chętnie zamawiają, co chwalą. To przede 

wszystkim bierzemy pod uwagę przy konstruowaniu karty dań. Inspirację 

czerpiemy z różnych źródeł, a przepisy modyfikujemy po swojemu – 

mówi pani Beata. 

Są dni wzmożonego ruchu, zwłaszcza w piątki albo wtedy, kiedy kuch-

nia serwuje szczególnie ulubione potrawy. Jedną z nich jest hamburger, 

ale taki domowy, ze świeżo mielonego mięsa, w pysznej, pieczonej na 

miejscu bułce, z dodatkiem chrupiących warzyw. Popularno-

ścią cieszy się także placek po węgiersku i gyros, który jest 

specjalnością zakładu. Kucharki szybko wyliczają, w czym tkwi 

tajemnica przyrządzenia naprawdę dobrego gyrosu. Przede 

wszystkim świeże mięso, dobrej jakości, żadne mrożonki. 

Odpowiednio przygotowana marynata doprawiona różnymi 
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wiedziałem, że już mam pewne wiadomości w tym 

obszarze, podjąłem kolejną próbę uruchomienia mo-

tocyklu, która zakończyła się pełnym sukcesem. 

Czyli nauka zawodu mechanika wciągnęła 
Pana na tyle, że po osiągnięciu celu urucho-
mienia motocyklu, dalej kontynuował Pan 
szkołę w tym kierunku?
Ja dopiero wtedy poczułem na poważnie, że zaczynam 

swoją życiową przygodę. Motocykl był tylko prelu-

dium do rozwinięcia się moich zainteresowań w tym 

polu. Warto wspomnieć, że mieszkając  na wsi miałem 

bezpośredni dostęp do maszyn rolniczych, które oczy-

wiście też się potrafiły psuć. Ku mojej ogromnej rado-

ści miały silnik więc idealnie pasowały do mojej pasji. 

Ich naprawianie sprawiało mi potężną radość i przy 

okazji nabywałem cennego doświadczenia. Kiedy już 

nabrałem pewności siebie w działaniach mechanika, 

podjąłem pracę w tym zawodzie. 

Co było dalej? 
Potem było wojsko. Służbę odbywałem w Pułku Zme-

chanizowanym w Kołobrzegu i w wojsku też miałem 

funkcję kierowcy-mechanika. Ale nie było łatwo, 

gdyż trzeba było przejść cykl półrocznego szkolenia 

z mechaniki takiej mniejszej wersji czołgu. Po kursie 

dostałem się do jednostki pierwszoliniowej w Koło-

brzegu i przez dwa lata byłem kierowcą-mechanikiem 

PRACA WYNIKAJĄCA Z WIELKIEGO ZAMIŁOWANIA PRĘDZEJ CZY PÓŹNIEJ ZOSTAJE DOCENIANA. 

TAK SIĘ STAŁO W PRZYPADKU NAJSTARSZEGO PRACOWNIKA SERWISU OMEGI PILZNO. PAN 

ZYGMUNT ĆWIK - MECHANIK SAMOCHODOWY I PIERWSZY PRACOWNIK SERWISU OMEGI PILZNO, 

KTÓRY PRACĘ W FIRMIE ROZPOCZĄŁ OD FLOTY 5 CIĄGNIKÓW, W STYCZNIU ODEBRAŁ NAGRODĘ 

„ZA FACHOWOŚĆ NIEZMIENNĄ OD DWÓCH DEKAD” W POSTACI JUBILEUSZOWEJ STATUETKI 

25-LECIA FIRMY. JAKIE TO UCZUCIE PRACOWAĆ PRZEZ 20 LAT W ZAWODZIE, KTÓRY JEST 

JEDNOCZEŚNIE PASJĄ– OPOWIE PAN ZYGMUNT ĆWIK. 

ROZMAWIAŁA:  PAULINA SUROWIEC    ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

KIEDY JUŻ NABRAŁEM 
PEWNOŚCI SIEBIE 
W DZIAŁANIACH 
MECHANIKA, PODJĄŁEM 
PRACĘ W TYM ZAWODZIE. 

„

tego sprzętu. Po wyjściu z wojska była w Polsce przemiana ustrojowa – to 

lata ‘89. Zakłady się rozwiązywały lub prywatyzowały i trzeba było szukać 

innej pracy. W kraju była średnia szansa na jej znalezienie, więc podjąłem 

decyzję o wyjeździe na Zachód. Pojechałem do Francji. Tam już była inna 

generacja samochodów – nie to co u nas maluchy czy fiaty. Były tam samo-

chody bardziej skomplikowane – niemieckie i francuskie i człowiek wszedł 

na wyższy poziom umiejętności. Poznałem automatyczne skrzynie biegów 

i trochę więcej miałem do czynienia z automatyką, elektroniką w samo-

chodach, gdzie wtedy u nas w kraju to nie było bardzo spotykane. Można 

było tam więcej tej wiedzy, umiejętności i praktyki zdobyć i się rozwijać. 

Pracowałem w warsztacie samochodowym, gdzie na co dzień miałem do 

czynienia zarówno z częściami samochodowymi jak i naprawami. Dla 

mnie to był zawodowy raj.

Czy motoryzacja jest Pańską pasją życiową? 
Z pełną świadomością mogę dziś powiedzieć, że mechanika 

samochodowa jest moją życiową pasją. Od zawsze mnie to 

interesowało, a najbardziej fascynuje mnie budowa silnika.

A pamięta Pan jaki to był pierwszy pojazd, który 
wprowadził Pana w ten pasjonujący świat mechaniki? 
Tak, pamiętam to bardzo dobrze. Wszystko zaczęło się od 

szkoły zawodowej, kiedy w garażu przy domu znalazłem 

motocykl ojca. Tak bardzo mi się spodobał, że postawiłem sobie za cel, 

aby go uruchomić.

I jakim sposobem udało się Panu to zrobić?
Do pełnego sukcesu uruchomienia motoru, trzeba było trochę cierpliwo-

ści. Podejmowałem różne działania – jeszcze wtedy jako mechanik-ama-

tor, ale niestety bezskuteczne. Jako uczeń szkoły zawodowej, wybrałem 

kierunek mechanika samochodowego, aby poznać zasady funkcjonowa-

nia m. in. silników, do których miałem słabość. Po pewnym czasie, gdy 

PASJA – MOJE ŻYCIOWE PALIWO 
ZYGMUNT ĆWIK
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Po dwóch latach wrócił Pan na stałe do Polski. I od 
razu przyszedł Pan do pracy do Omegi?
Po pracy we Francji, gdy już na stałe wróciłem do Polski pra-

cowałem w Tarnowie na serwisie samochodowym, następnie 

przez pewien czas miałem z kolegą swój warsztat, i tak to 

złożyło, że spotkałem się z Prezesem Mariuszem – to było 20 

lat temu. Nie pamiętam dokładnie w jakich okolicznościach, 

ale najprawdopodobniej chodziło o naprawę pojazdu Omegi. 

Wtedy Omega Pilzno miała 5 samochodów i jeszcze pod 

domem Prezesów był parking. Można powiedzieć, że od tej 

pory zaczęła się moja przygoda z Omegą Pilzno i to już trwa 

20 lat. Kiedyś było 5 aut teraz jest 700 – ta liczba pokazuje 

rozwój tej firmy, jakie trzeba było mieć zaangażowanie i za-

cięcie, żeby te wszystkie samochody naprawiać. W tamtych 

czasach zdobywanie części i naprawianie pojazdów było 

dużym wyzwaniem. 

Jak Pan patrzy na siebie z tej perspektywy, 20 lat 
w zawodzie mechanika, co się w tej profesji zmieniło?
Dawniej to się nikomu nie śniło, że będzie się pracować na 

komputerach – że to komputery będą diagnozować awarie 

i pokazywać co jest uszkodzone i wskazywać części do 

wymiany. Jednak takie typowe komputery i taką typową 

elektronikę poznałem tutaj w Omedze, gdyż bardziej elektro-

nicznie złożone są te samochody ciężarowe niż osobowe. 

W ciężarówce kierowca śpi, więc elektronika musi być bar-

dziej zaawansowana, w zimie musi mieć także ogrzewanie, 

w lecie chłodzenie i lodówkę. 

Z czym Pan miał trudności w zawodzie mechanika 
i jak Pan rozwiązywał te problemy?
Zawsze trzeba wychodzić z założenia, że się potrafi naprawić. 

Tylko w mechanice trzeba wszystko rozważyć i mierzyć siły na 

zamiary, ponieważ to są bardzo ważne rzeczy: rzecz mecha-

niczną jakby człowiek nie wiedział jak czy nie umiał naprawić, 

ZAWSZE TRZEBA 
WYCHODZIĆ 
Z ZAŁOŻENIA, ŻE SIĘ 
POTRAFI NAPRAWIĆ. 
TYLKO W MECHANICE 
TRZEBA WSZYSTKO 
ROZWAŻYĆ I MIERZYĆ 
SIŁY NA ZAMIARY...

„

podejmując próbę nie zawsze zepsuje, a nawet jak zepsuje to da się ją 

naprawić czy zamienić część na nową. A elektronika ma to do siebie, że 

jak się coś zrobi źle i się przewód  spali to już nie odwróci się tego proce-

su, a to są bardzo drogie rzeczy. Można powiedzieć, że na początku ta 

diagnostyka i komputer sprawiały mi trochę trudność. Teraz w szko-

łach zawodowych są klasy, gdzie przygotowują uczniów i przyszłych 

pracowników do pracy z komputerami. Fachowców w moim wieku 

i z moim stażem pracy, zaskoczyła właśnie praca z komputerami, gdzie 

do tego czasu jak wprowadzili komputery, nikt nie miał z tym styczno-

ści. I trzeba było to poznać i się tego od nowa uczyć. 

A jak się to przekładało na pracę w serwisie Omegi Pilzno?
Był taki etap w funkcjonowaniu serwisu, że aut przybywało coraz więcej 

i były one coraz bardziej skomplikowane. Autoryzacja serwisu na Volvo 

musiała nastąpić, ponieważ musieliśmy mieć dostęp do komputerów, 

do danych technicznych, danych naprawczych, danych 

regulacyjnych - także trzeba było brać udział w szkoleniach 

i uczyć się tych systemów. Szkoła VOLVO była we Wrocławiu 

i tam jeździliśmy się szkolić, aby można było samodzielnie 

naprawiać samochody marki VOLVO.  Z perspektywy mojego 

doświadczenia zawodowego takie szkolenie są niezbędne. 

I najważniejsze, że są one prowadzone na bardzo wysokim 

poziomie. Poziom trudności naprawy tych aut wynika z tej 

technologii, która wchodzi do motoryzacji i coraz bardziej ją 

udoskonala. Z własnego doświadczenia naprawiając starsze 

samochody, nawet starszego typu volvo, mechanik nie mając 

takich szkoleń i wiedzy wyniesionej stamtąd mógłby nawet 

więcej zepsuć niż naprawić w takim samochodzie. A napra-

wiając to według swojej wiedzy i swoich doświadczeń, że tak 

kiedyś było i powinno działać, można się bardzo pomylić. 

Dzisiaj komputery i systemy inaczej się ustawia, inaczej się 

reguluje, jest dużo nowych rzeczy, gdzie trzeba mieć wiedzę, 

jak poprawnie diagnozować, naprawiać i montować. 

Jakie cechy według Pana powinien mieć dobry mechanik?
Z mocnych stron to na pewno trzeba mieć cierpliwość, być 

zaangażowanym, i nie zrażać się za szybko – mieć duże 

pokłady cierpliwości. Nie zawsze każda naprawa wyjdzie za 

pierwszym razem i nie zawsze od jednego spojrzenia człowiek 

trafi i zweryfikuje co się zepsuło. Trzeba mieć też w sobie 

trochę ciekawości, takiego zainteresowania i dość precyzyjne 

umiejętności. Zawód mechanika słynie z tego,  że trzeba mieć 

do niego tak zwaną „smykałkę”. 

A jakby z mechaniką nie wyszło, to w jakim innym 
zawodzie by Pan się widział?
Pewnie służby mundurowe. W wojsku służyłem, ale już 

jako dziecko ciągnęło mnie do straży pożarnej. Jako młody 

chłopak wstąpiłem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

i nawet do dzisiaj tam jestem. Jednak wspominając historię 

jako młody chłopak wstąpiłem w szeregi OSP i 20 lat pełniłem 

funkcję Prezesa w Jednostce. Także gdyby nie mechanika to 

zostałbym strażakiem. 

A co porabia Pan po pracy, czy też Pan naprawia 
samochody po godzinach?
Dawniej naprawiałem bardzo dużo, teraz już nie naprawiam. 

Trzeba mieć komputer i inne urządzenia do tego przeznaczo-

ne i jednak teraz samochody osobowe i ciężarowe mają inne 

systemy. Teraz skupiam się bardziej na ciężarówkach. Jednak 

zdarzyło się, że miałem całkiem niedawno do czynienia z jednym 

zabytkowym modelem osobówki i podjąłem wyzwanie - uspraw-

nienie mechaniki w tym klasyku sprawiło mi ogromną radość.  
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KOMUNIKACJA

ZAUFANIE POSTRZEGANE 

JAKO UCZCIWOŚĆ 

W KOMUNIKACJI I DOBRE 

DZIAŁANIE WZGLĘDEM 

WSPÓŁPRACOWNIKA. BYCIE 

SZCZERYM I UCZCIWYM 

WOBEC SIEBIE NAWZAJEM 

TWORZY PRZEJRZYSTE 

RELACJE.

„

z osób w tej relacji poznała oczekiwania względem siebie. 

Kierowca powinien pamiętać, że spedytor chce dla niego jak 

najlepiej. Wtedy łatwiej jest obu stronom zrozumieć dużo 

rzeczy, gdy pojawią się różnice zdań.

Zaufanie
Partnerstwo oraz zrozumienie doskonale komponują się 

z zaufaniem. Zaufanie postrzegane jako uczciwość w komu-

nikacji i dobre działanie względem współpracownika. Bycie 

szczerym i uczciwym wobec siebie nawzajem tworzy przej-

rzyste relacje. Pozwala kreować jasne sytuacje – wtedy uni-

kamy sporów, niedomówień. Ze strony spedytora zaufanie to 

obdarzenie kierowcy wiarą, że samodzielnie, bez nacisków 

realizuje powierzone mu zadanie. Bardzo istotnym prze-

konaniem, które pomaga w  relacji kierowca-spedytor jest 

przekonanie o tym, że spedytor chce zawsze jak najlepiej 

dla swojego kierowcy. Ważne jest, aby występowała także 

wzajemna otwartość na rozwiązanie pewnych problemów, 

pojawiających się podczas pracy. Efektywne radzenie sobie 

z nimi jest ogromnym plusem w takiej specyficznej relacji 

współpracowników – opartej w głównej mierze na zaufaniu.

Komunikacja 
Jeżeli jest zaufanie, to powinna być także otwarta i szczera ko-

munikacja. Więź i nić porozumienia między partnerami w re-

lacji spedytor-kierowca powinna owocować także wzajemnym 

szacunkiem do siebie. Gdy mamy do czynienia z prawidłową 

komunikacją – otwartą, szczerą, bez kłamstw i manipulacji 

informacjami – zawsze poprzez rozmowę powinno się dojść 

do dobrego rozwiązania dla obu stron. 

Jednak w relacji spedytor-kierowca swoje wartości i cenne 

propozycje polepszające współpracę mają także kierowcy. 

Panowie, szczególnie ci już doświadczeni, doskonale wiedzą, że 

„klimat”, jaki panuje w ich relacji ze spedytorem, zależy od obu 

stron. Dlatego tak ważne jest, aby kierowca podczas poznania 

się ze spedytorem także powiedział, jakimi wartościami się kie-

ruje i co pozwala mu swoją pracę wykonywać lepiej.

Ze strony kierowcy
Z perspektywy kierowcy istotne jest przede wszystkim, aby spe-

dytor podawał konkretne informacje. Komunikacja musi być 

rzetelna, jasna i otwarta. I w ogóle musi istnieć. Dla kierowcy 

świadomość, że jest w zainteresowaniu swojego spedytora, jest 

bardzo ważna. Cieszy go kontakt i także daje mu pewne bez-

pieczeństwo, że spedytor o niego dba i chce dla niego dobrze. 

Kierowca musi mieć też pewność, że podczas problemów czy 

nieporozumień spedytor odbierze od niego telefon, zrozumie 

jego sytuację, problem, udzieli informacji, a jeżeli tylko będzie 

w stanie, pomoże mu lub zorganizuje dla niego pomoc. 

Kierowca powinien mieć także poczucie równości. Może 

się zdarzyć spora różnica wieku pomiędzy kierowcą i spedy-

torem – jednak nie jest to przeszkodą, aby wypracować sobie 

bardzo dobrą współpracę. Nie powinna zaistnieć sytuacja wy-

wyższania się któregoś z członków relacji ze względu na wiek 

czy doświadczenie. Spedytorzy powinni także wystrzegać 

się faworyzowania jednych kierowców kosztem drugich. Dla 

spedytorów każdy kierowca powinien mieć ogromne znacze-

nie, każdemu należy się szacunek i równe traktowanie. Nie 

powinna także zdarzyć się sytuacja odwrotna, kiedy to kie-

rowcy wybierają sobie spedytorów. Każdy kiedyś zaczynał 

swoją pracę i uczył się być profesjonalistą. W końcu może 

się zdarzyć, że i doświadczony pracownik z jakichś wzglę-

dów może popełnić błąd. A ponieważ jesteśmy tylko ludźmi 

i każdy czasami ma słabsze chwile, nie trudno o pomyłki, 

które zawsze podczas rozmowy, z dobrymi praktykami i do-

świadczeniem w działaniu, udaje się rozwiązać.

W relacji kierowca-spedytor istotne jest także zrozumienie. 

Kierowca w trasie jest poddawany różnym czynnikom – i przy-

jemnym, i stresowym – dlatego tak ważne jest, aby spedytor 

miał empatię i starał się zrozumieć swojego kierowcę w róż-

nych sytuacjach. To bardzo cenna wartość. Na zrozumieniu 

opierają się także inne wartości i głównie to pomaga zbudo-

wać mocną i trwałą relację.

Co zatem daje taka współpraca 
opierająca się na mocnych, 
fundamentalnych wartościach?
Dzięki dobrze ustalonej na początku współpracy, przy za-

chowaniu i zrozumieniu wspólnych wartości, szanowaniu 

ich i respektowaniu, zarówno kierowca, jak i spedytor mogą 

spokojnie realizować swoje założone cele, które przekładają 

się na dobry wynik dla nich samych, działu, a w efekcie koń-

cowym dla całej firmy. Przy zrozumieniu swoich stanowisk, 

obowiązków, obustronnej odpowiedzialności i przy zaufaniu 

mamy spokojny czas pracy. Przy dobrej, szczerej i otwartej 

komunikacji minimalizujemy ryzyko stresu. Relacja jest 

dobra, ze wzajemnym zrozumieniem w każdej sytuacji. Przy 

postępowaniu i współpracy opartej na istniejących warto-

ściach prace w relacji spedytor-kierowca są naprawdę przy-

jemnymi profesjami. 

Pracujemy w branży, w której zawody zdecydowanie kwalifi-
kują się do wykonywania ich przez ludzi z pasją. W zawodach 

związanych z transportem, spedycją i logistyką trzeba nauczyć się 
pracować z dużą ilością osób jednocześnie. Zazwyczaj na każdym 
stanowisku chcemy być postrzegani jak profesjonaliści. Podejmu-
jąc się pracy na stanowiskach czy to międzynarodowego spedytora, 
czy kierowcy, nie możemy zapomnieć jeszcze o jednej bardzo 
ważnej wytycznej tego zawodu. Ludzie wykonujący te ważne 
i odpowiedzialne profesje powinni wykształcić w sobie budowa-
nie relacji. Stworzenie dobrych relacji jest podstawą świetnej 
współpracy w przyszłości, opierającej się na cennych wartościach.

Na wartościowe relacje mają wpływ nasze działania oraz 

sposób, w jaki współpracujemy z otoczeniem. Codziennie 

KOMUNIKACJA

TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIA: FOTOLIA 

PRACUJEMY W OPARCIU 
O WARTOŚCIOWE 

FUNDAMENTY

każdy z nas podejmuje decyzje, które nas kształtują i generują 

komunikaty do środowiska o tym, jacy jesteśmy. Nasz system 

wartości daje nam pewność, że dokonując wyborów, chcemy 

dobrze dla siebie i bliskich. Budujemy relacje w oparciu 

o przekonanie, że to co robimy jest właściwe. Jesteśmy pełni 

energii, entuzjazmu i mamy odwagę wskazywać innym wła-

ściwą według nas drogę. Definiują nas nasze wartości. 

Skupiając się na relacjach kierowca-spedytor i rozmawiając 

z doświadczonymi spedytorami, dowiedzieliśmy się, według 

jakich wartości wykonują oni swoje obowiązki, dzięki którym 

praca jest przyjemniejsza i pozwala na realizowanie się, nie ob-

ciążając nadto dodatkowymi obowiązkami czy nieporozumie-

niami. A jeżeli już do nich dochodzi, to jak je rozwiązują?

Partnerstwo
Ważne jest, aby w relacjach podchodzić do siebie partnersko. 

Aby partnerstwo w tej ciekawej relacji kierowcy ze spedytorem 

mogło funkcjonować, na początku współpracy warto, aby każda 
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SPÓŁKA POLWAX, NOWOCZESNA EUROPEJSKA FIRMA 

PRODUKUJĄCA WYROBY PARAFINOWE, OD 3 LAT 

POZOSTAJE W BIZNESOWYM ZWIĄZKU Z OMEGĄ PILZNO. 

PRODUKTY PARAFINOWE WYMAGAJĄ ODPOWIEDNICH 

WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA, A TAKIE ZAPEWNIAJĄ 

MAGAZYNY PODKARPACKIEGO PARKU LOGISTYCZNEGO 

OMEGI PILZNO. O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY FIRMAMI 

ROZMAWIAMY Z JACKIEM BUDZOWSKIM, DYREKTOREM 

HANDLOWYM POLWAX S.A. ORAZ MAŁGORZATĄ KURPAS, 

KOORDYNATOREM DS. REALIZACJI KONTRAKTÓW 

SIECIOWYCH POLWAX S.A.

TEKST: PAULINA SUROWIEC    ZDJĘCIA: ARCH. POLWAX S.A.

OBUSTRONNA 
SATYSFAKCJA 
W BIZNESOWYM 
ZWIĄZKU

Spółka Polwax jako samodzielny 
podmiot funkcjonuje na rynku od 
stycznia 2012 roku. Jak rozpoczęła się 
współpraca spółki z OMEGĄ Pilzno?
Małgorzata Kurpas: Rozwój współpracy był 

następstwem rosnącego wolumenu produkcji 

zniczy dla sieci Jeronimo Martins Polska. 

Aby należycie wywiązać się z realizowanych 

umów, koniecznością stało się pozyskanie 

partnera potrafiącego odnaleźć się w środo-

wisku nowoczesnych standardów logistycz-

nych. Już w roku 2014 podjęliśmy poszu-

kiwania nowych rozwiązań logistycznych 

w zakresie magazynowania zewnętrznego. 

Rok później naszym – jak czas pokazał wie-

loletnim – partnerem stała się firma OMEGA 

Pilzno. Specyfika branży zniczowej wymusza 

elastyczne podejście do zagadnień budowa-

nia stoku magazynowego w poszczególnych 

miesiącach składowych, do którego Omega 

Pilzno potrafiła podejść ze zrozumieniem. 

Co wpłynęło na podjęcie decyzji 
o współpracy?
Małgorzata Kurpas: Jak wspomniałam 

wcześniej, produkcja zniczy w Zakładzie 

Produkcji Zniczy i Świec ma charakter se-

zonowy i trwa zwykle od lutego do września. 

W tym czasie budowany jest zapas wyrobów 

gotowych, magazynowanych poza naszym 

zakładem produkcyjnym w Czechowicach 

– Dziedzicach. Następnie w okresie od 

września do października zmagazynowane 

wcześniej znicze są dystrybuowane do Klien-

ta. Idealny operator logistyczny musi za-

pewnić miejsce magazynowe dla rosnącego 

stoku oraz posiadać odpowiednie zaplecze 

techniczne, pozwalające na przygotowanie 

i załadunek całości zmagazynowanego 

 Jacek Budzowski
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towaru w ciągu pięciu tygodni. Podczas 

naszych spotkań i rozmów widziałam zrozu-

mienie potrzeb i wymagań Polwax, z dużą 

satysfakcją poznawałam standardy działania 

OMEGI Pilzno. Biznesy robią ludzie. Dlatego 

tak ważne jest, z kim współpracujemy, kto 

odbierze telefon i w jaki sposób pomoże 

w rozwiązaniu bieżących tematów.

Poprzez wieloletnie doświadczenie, 
ciągły rozwój oraz wprowadzane 
innowacje w produkcji i produktach 
już jesteście Państwo w czołówce 
firm z tej branży. Co pozwala firmom 
w tak krótkim czasie osiągnąć wysoką 
pozycję na rynku?
Jacek Budzowski: Fakt, iż udało nam się 

znaleźć dość wysoko na liście dużych produ-

centów i dostawców zniczy, wynika przede 

wszystkim z naszego elastycznego podejścia 

do potrzeb klienta, umiejętności rozpoznania 

zapotrzebowania rynku oraz współpracy 

z rzetelnymi dostawcami. Prócz ogromu wy-

konanej pracy, entuzjastycznego podejścia 

i zaangażowania naszego zespołu, mieliśmy 

wielkie szczęście, trafiając na dobrych part-

nerów biznesowych. 

Nie możemy jednak zapominać o historii 

spółki Polwax, nie chcemy przypisywać 

sobie „sprinterskich” wyników i zasług 

naszych poprzedników. Owszem, rozwinę-

liśmy, unowocześniliśmy i dostosowaliśmy 

do zmieniających się oczekiwań rynkowych 

naszą ofertę, ale pamiętajmy, że nasza 

spółka powstała na bazie podmiotów, które 

były ściśle wpisane w funkcjonujące w Jaśle 

i Czechowicach – Dziedzicach rafinerie. 

Polwax, dawniej Lotos Parafiny (a jeszcze 

wcześniej RCParafiny i Parafiny Jasło), wie-

le lat zdobywał wiedzę i doświadczenie na 

tym rynku. To niebagatelny zasób, z którego 

możemy czerpać wiedzę.

Ze względu na dość specyficzną gałąź 
przemysłu, jaką jest produkcja oraz 
dystrybucja parafin oraz wosków, 
jakie macie Państwo wymagania 
wobec firm logistycznych, z którymi 
współpracujecie? Jakie warunki 
muszą spełnić? 
Małgorzata Kurpas: Poszukiwano opera-

tów logistycznych posiadających maga-

zyny spełniające wymagania jakościowe 

w zakresie warunków przechowywania 

towarów (brak możliwości piętrowania 

palet, odpowiednia temperatura i wilgot-

ność powietrza), usytuowanych w pobliżu 

magazynów Klienta Polwax. W okresie 

dystrybucyjnym wymagana jest pełna dys-

pozycyjność, magazyny powinny pracować 

24 godziny, siedem dni w tygodniu. Nasza 

współpraca z OMEGĄ Pilzno pokazuje, iż ta 

firma świetnie spełnia powyższe wyma-

TO PRAWDZIWE BIZNESOWE 

PARTNERSTWO. USŁUGI LOGISTYCZNE 

POWIERZONE OMEDZE WYKONYWANE 

SĄ ZAWSZE Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ 

I DUŻYM ZAANGAŻOWANIEM 

PRACOWNIKÓW. 

„

gania, niezmiennie zachowując wysokie 

standardy obsługi.

Jak oceniacie Państwo współpracę 
z OMEGĄ Pilzno?
Jacek Budzowski: Bardzo dobrze. To prawdzi-

we biznesowe partnerstwo. Usługi logistyczne 

powierzone OMEDZE wykonywane są zawsze 

z należytą starannością i dużym zaangażo-

waniem pracowników. Cenne jest także 

indywidulane podejście do zleconych zadań 

oraz elastyczne dostosowanie się do naszych 

potrzeb. Przyjazna atmosfera korzystnie wpły-

wa na sposób załatwiania spraw.

Czy współpraca Polwaxu oraz OMEGI 
Pilzno będzie się rozwijać? 
Jacek Budzowski: Współpraca wpływa na 

obustronną satysfakcję, w związku z czym nie 

poszukujemy nowych partnerów. Pokładamy 

nadzieję, iż nasze zadowolenie nie jest tylko 

jednostronne. Nadal chętnie będziemy korzy-

stali z usług OMEGI Pilzno i chcemy uczestni-

czyć w Państwa nowych projektach. 
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Czym zajmuje się obecnie Pańska 
firma i czy od początku była związana 
z branżą sprzętu do telewizji 
satelitarnej? 

Swoją pierwszą prywatną firmę założy-

łem w 1982 roku i zajmowałem się w niej 

wytwarzaniem surowców z odpadów. Jednak 

po pewnym czasie od założenia działalności 

wyjechałem do Niemiec, zamieszkałem pod 

Monachium i plan był taki, aby tam zostać 

na stałe. Jednak losy inaczej się potoczyły. 

W pewnym momencie, pod koniec lat 80., 

rozpoczął się czas telewizji przekazywa-

nej przez satelitę, a w Polsce działalność 

rozpoczęła Telewizja Polsat. Przez zwykły 

przypadek w małej miejscowości leżącej 

pod Monachium, do której pojechałem na 

sprzęt do telewizji satelitarnej. Koło roku 

1996 zmienił się rynek telewizji satelitarnej 

– sprzedaż zaczęła spadać i zacząłem szukać 

nowych kierunków rozwoju. Miałem parę 

innych pomysłów na działalność i zacząłem je 

realizować. Jednak w 2004 roku postanowi-

łem od nowa spróbować jeszcze raz w branży 

satelitarnej, gdyż na rynku pojawiły się nowe 

możliwości. W tym też roku nawiązałem 

współpracę z Portugalczykami i zacząłem 

importować czasze do telewizji satelitarnej 

oraz dystrybuować tzw. multiswitche, czyli 

systemy rozdzielające sygnał po różnych 

pomieszczeniach. Do dnia dzisiejszego 

jestem związany z jedną z firm od sprzętu 

satelitarnego i aktualnie jestem wyłącznym 

jej dystrybutorem na Polskę.

Współpraca Pańskiej firmy i OMEGI Pilzno 
rozpoczęła się 11 lat temu i jest kontynuowana 
do dzisiaj. Dlaczego podjął Pan współpracę 
właśnie z OMEGĄ Pilzno? 
Nie da się ukryć, że nasz firmowy związek trwa 

już 11 lat. Dokładnie pierwszy transport odbył się 

30.08.2007 roku. Tutaj już nie mogłem sobie pozwolić 

na przypadek. Na początku swojej działalności, jeszcze 

przed współpracą z OMEGĄ Pilzno, za każdym razem 

musiałem posiłkować się różnymi firmami transporto-

wymi, głównie były to firmy portugalskie lub węgier-

skie. Współpracowałem z wieloma przewoźnikami, ale 

przeważnie były problemy ze znalezieniem ciężarówek 

w interesującym mnie regionie albo z terminami. Gdy 

odkryłem OMEGĘ Pilzno, byłem naprawdę szczęśli-

wym człowiekiem. Przeważnie mieliście ciężarówki 

w rejonie Portugalii i z terminem też nie było pro-

blemów. Na szczęście do dnia dzisiejszego się to nie 

zmieniło. Współpracę z OMEGĄ Pilzno podjąłem 

w dużej mierze ze względu na dostępność samochodów 

w dogodnym dla mnie terminie i w interesującym mnie 

rejonie. Również dlatego, że mam pewność, iż trans-

port dotrze bez żadnych problemów na czas do Polski.

Co było czynnikiem decydującym o wyborze 
OMEGI Pilzno jako partnera?
Pracując z OMEGĄ Pilzno już 11. rok zdecydowanie 

mogę powiedzieć o dwóch czynnikach. Pierwszy to 

dobry kontakt z pracownikami. Mówi się, że biznesy 

robią ludzie, a nie firmy, i ja się z tym powiedzeniem 

zgadzam w 100 procentach. Wiadomo, w każdej 

firmie można trafić na różnych pracowników, jednak 

w OMEDZE Pilzno ludzie potrafią sobie wypracowywać 

dobre relacje. Kiedy kontaktuję się z przedstawicielami 

firmy, mam wrażenie, że jest to bardzo dobry kontakt. 

Dla mnie to ogromna wartość we współpracy – dobry 

kontakt z osobą po drugiej stronie słuchawki jest 

gwarantem, że ta osoba zna moje oczekiwania, rozu-

mie je i potrafi im sprostać. Zaś drugim czynnikiem 

decydującym o wyborze OMEGI Pilzno na przewoźnika 

jest duża dostępność pojazdów do wybranego terminu 

transportu. Daje to klientom pewność, że zlecone 

transporty zostaną zrealizowane na czas.

Transport takich produktów jak anteny 
satelitarne jest specyficzny. Jakie warunki 
musi spełnić firma, aby mogła zrealizować 
takie zlecenie transportowe?
Towar taki jak anteny satelitarne nie różni się niczym 

od innych transportowanych produktów, jakie wozi się 

tirami. Firma nie musi spełniać żadnych szczególnych 

warunków ani posiadać specjalnych certyfikatów. 

Jednak anteny satelitarne to dość specyficzny towar, 

ale tylko ze względu na wielkość. W głównej mierze 

zlecamy przewóz czasz do telewizji satelitarnej, i jest to 

przedmiot dość sporych rozmiarów, delikatny i niewy-

godny w opakowaniu. Z naszej strony robimy wszystko, 
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FIRMA EXPORT – IMPORT TO JEDEN Z CZOŁOWYCH DYSTRYBUTORÓW ANTEN DO TELEWIZJI 

SATELITARNEJ W KRAJU. OD 11 LAT OMEGA PILZNO TRANSPORTUJE TEN SATELITARNY SPRZĘT 

Z PORTUGALII DO POLSKI. TAK DŁUGOLETNIA WSPÓŁPRACA OPARTA NA TRANSPORCIE TEGO 

ŁADUNKU POZWOLIŁA ZBUDOWAĆ MOCNE RELACJE. O UDANEJ, TRWAJĄCEJ PONAD DEKADĘ, 

WSPÓŁPRACY Z JANEM JOŃCĄ, WŁAŚCICIELEM FIRMY ROZMAWIA PAULINA SUROWIEC.

TEKST: PAULINA SUROWIEC       ZDJĘCIA : ARCHIWUM FIRMY

SATELITARNY TRANSPORT

giełdę w celu zakupienia sprzętu do telewizji 

satelitarnej, aby móc odbierać polskie 

programy, poznałem ludzi, którzy przez 

następnych wiele lat byli moimi wspólnikami 

i z którymi do dnia dzisiejszego mam kontakt. 

Panowie na początku zaproponowali mi 

pracę jako przedstawiciel sprzętu do telewizji 

satelitarnej. Rozwoziłem go po Niemczech do 

dystrybutorów. Jak pracodawcy przekonali 

się, że dobrze pracuję, zaproponowali mi 

w 1991 roku udział w firmie i współpracę na 

obszar naszego kraju oraz krajów sąsiadu-

jących z Polską. W 1991 roku zostały także 

zniesione wizy do Polski, więc automatycz-

nie miałem już otwartą drogę do podróży 

zagranicznych. Ogólnie rzecz biorąc, byłem 

dystrybutorem elektroniki i w 90 % był to 

aby producent zadbał o opakowanie i zabezpieczenie towaru do transportu, 

jednak i tak spora odpowiedzialność leży po stronie samego kierowcy cię-

żarówki. Warto, aby kierowca podczas załadunku zwrócił uwagę na ostroż-

ność ładownia produktu na naczepę, odpowiednio go zabezpieczając, aby 

podczas transportu nie uległ uszkodzeniu. Zdarzają się kierowcy z dużą 

dozą świadomości, że jest to niestandardowy towar, gdzie wskazana jest 

delikatna jazda. Jeżeli mam szacować przez lata własnych doświadczeń, to 

jest pewna grupa kierowców, którzy wkładają serce do towaru, który wiozą, 

i z takimi pracować to czysta przyjemność.

Jak w skali od 1 do10 ocenia Pan współpracę z OMEGĄ Pilzno 
i dlaczego przyznał Pan właśnie taką notę tej współpracy? 
Znowu się odwołam do długości czasu, jaki ze sobą współpracujemy. Podczas 

11 lat transportów spotkały nas rozmaite sytuacje i każdą udało się rozpraco-

wać bez większych niespodzianek. Ze spokojnym sumieniem mogę OME-

DZE Pilzno przyznać 9. Jak już wspomniałem wcześniej, macie świetnych 

pracowników, zapewniających bardzo dobry kontakt z firmą. A drugim takim 

potwierdzeniem tej noty jest duża flota pojazdów utrzymana w świetnym stanie 

technicznym. Daje to gwarancję pewności dostarczenia towarów na czas i miej-

sce. Ogólnie nie mam żadnych zastrzeżeń do naszej współpracy.

Czy współpraca obydwu firm będzie się rozwijać?
Oczywiście. Jestem umówiony na rozmowy w nowym biznesowym 

temacie i jeżeli potoczą się one pomyślnie, na pewno firma OMEGA Pilzno 

będzie pierwszym przewoźnikiem, z którym będę rozmawiał. W kwestii 

transportów do Portugalii nie szukam innych przewoźników. Omega Pilz-

no świetnie spełnia moje oczekiwania. Nasza współpraca jeszcze na pewno 

trochę lat potrwa, tym bardziej, że OMEGA Pilzno posiada powierzchnie 

magazynowe, którymi jestem bardzo mocno zainteresowany. W pewnych 

kontaktach jestem bardzo stały, a jeżeli współpraca z firmą przez 11 lat 

układa mi się dobrze, to nie szukam innych możliwości, tylko cieszę się 

tym i myślę o dalszym rozwoju. 

  

  Jan Jońca

  Jan Jońca
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KIEROWCA POWINIEN BYĆ 
CIEKAWY ŚWIATA I LUDZI
BYŁY PIŁKARZ, KTÓRY DZIĘKI PRACY ZA KÓŁKIEM PRZESTAŁ BAĆ SIĘ GŁĘBOKIEJ WODY. 

W SWOIM ZAWODZIE NAJBARDZIEJ CENI RÓŻNORODNOŚĆ, DLATEGO NIGDY NIE WYBRAŁ 

ULUBIONEGO KIERUNKU, CHOĆ NAJWIĘKSZYM SENTYMENTEM DARZY DOLINĘ RENU ORAZ 

REGION TYROLU. JEGO ZDANIEM NAJWAŻNIEJSZY FRAGMENT TEJ ROZMOWY JEST NA 

SAMYM JEJ KOŃCU.

TEKST: JACEK KLOC    ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

31STREFA KIEROWCY

W odpowiedziach do ramki, którą 
zazwyczaj dodajemy do rozmowy 
z kierowcą, nie wskazał Pan ulubionej 
trasy. Dlaczego?
Nigdy nie miałem sprecyzowanej odpow-

iedzi na takie pytania i choć pewne kierunki 

lubię, to nie mogę wybrać tego jedynego. Od 

samego początku mojej pracy za kółkiem 

fascynowała mnie Europa Zachodnia. Jako 

młody człowiek czułem ekscytację, że mogę 

ją oglądać, siedząc niejako w pierwszym 

rzędzie. Za młodu bardzo lubiłem na 

przykład trasy do Hiszpanii, bo tam jest zu-

pełnie inaczej niż w Polsce, ale teraz człowiek 

zwraca uwagę na inne rzeczy.

Na jakie?
Zawsze urzekała mnie Dolina Renu, niesamow-

ity porządek, góry, winorośl na zboczach, rzeka 

wijąca się w dolinie, coś pięknego. Do tego 

Alpy, region Tyrolu, przepiękne autostrady 

na zboczach, wysokie wiadukty, tunele, kręte 

drogi, stoki narciarskie w oddali, to są moje 

ulubione widoki. Fascynuje mnie też Holandia, 

to jak tam wszystko jest urządzone. Najbardziej 

lubię jeździć tamtędy po zmroku, kiedy jest 

mały ruch, wtedy czuję swobodę. Cenię sobie 

różnorodność i staram się unikać jednosta-

jności w pracy. Może właśnie dlatego wybrałem 

zawód kierowcy?

Kiedy zapadła decyzja?
Bardzo wcześnie. Może to ewenement, ale 

w mojej rodzinie nikt nie pracował jako 

kierowca. Nikt nie miał takich predyspozycji, 

choć kilku wędrowców i emigrantów by się 

znalazło. Jak byłem jeszcze młodym chłopa-

kiem, to lubiłem spędzać lato u dziadków, bo 

miałem u nich luz. Dowolność w decydowaniu 

o własnym czasie, to mi się podobało i z tym 

kojarzyła mi się praca kierowcy zawodowego. 

Później – w szkole – spodobały mi się duże 

samochody, które widywałem na drogach i ten 

kierunek rozwoju zawodowego miałem zawsze 

w głowie, choć było też inne marzenie.

Co to było?
Kariera profesjonalnego piłkarza. Jako 

młodzik grałem w klubie Wisłoka Dębica. 

Byłem tam w czasach, gdy klub grał sparingi 

ze Stalą Mielec, z którą przyjeżdżały do nas 

takie tuzy polskiej piłki jak Grzegorz Lato, 

Henryk Kasperczak czy Andrzej Szarmach. 

Kiedy byłem młodym „szkutem”, to po-

dawałem im piłki. Później niestety zerwałem 

ścięgno Achillesa, którego nie udało się 

porządnie wyleczyć. Wdały się powikłania, 

była operacja i finalnie nie wróciłem do pełni 

sił. Przez sport stałem trochę na rozdrożu 

i nie wiedziałem, co do końca chcę robić 

CENIĘ SOBIE RÓŻNORODNOŚĆ 
I STARAM SIĘ UNIKAĆ JEDNOSTAJNOŚCI 
W PRACY. MOŻE WŁAŚNIE DLATEGO 
WYBRAŁEM ZAWÓD KIEROWCY?

„
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w życiu, ale wybór ostatecznie przypiec-

zętowała kontuzja i zostałem kierowcą.

Pasja do piłki została?
Tak, tylko teraz więcej oglądam i wolę rozgry-

wki drużyn z najwyższej półki. Z kolei moja 

żona jest byłą siatkarką i do tej dyscypliny 

mamy rodzinny sentyment. Kibicujemy 

Resovii Rzeszów i, jeśli mamy czas, to jeździmy 

na mecze. To taka nasza wspólna pasja.

Od czego zaczynał Pan swoją karierę 
za kółkiem?
Byłem dyżurnym kierowcą w dużym zakładzie, 

jeździłem wtedy tylko osobówką. Później 

przesiadłem się na Żuki, Nysy i STARy. To były 

początki, bo potem „złapał” mnie stan wojenny, 

a jeszcze później żona. Gdzieś po drodze „cap-

nęło” mnie wojsko i musiałem swoje odsłużyć. 

Po tym niemiłym epizodzie wróciłem do pracy 

za kółkiem i tak zostało mi do tej pory.

Pamięta Pan swoją pierwszą, 
większą trasę?
Tak, to była trasa na Śląsk, zaraz na początku 

mojej kariery. W tamtych czasach, dla młodego 

i niedoświadczonego kierowcy to było wyzwanie. 

Człowiek nigdzie wcześniej nie był, niewiele wid-

ział, nie znał tras, a GPS-u nie było. Trzeba było 

mieć intuicję, umieć rozmawiać z bardziej doświ-

adczonymi kierowcami i trasy poznawać jeszcze 

przed wyjazdem. Pomagały też mapy. Na koniec, 

trzeba było się po prostu odważyć i pojechać.

Czy zawód kierowcy wymaga jakichś 
specjalnych predyspozycji?
Ważna jest ciekawość świata i ludzi, ale 

o innych wrodzonych zdolnościach trudno mi 

mówić. Jeśli ktoś czuje potrzebę spróbowa-

nia swoich sił w tym zawodzie, to powinien 

taką próbę podjąć i przekonać się, czy to 

jest praca dla niego. W dzisiejszych czasach, 

z tymi wszystkimi nowoczesnymi technologi-

ami, to już nie jest takie wyzwanie jak kiedyś.

Dziewiętnaście lat temu rozpoczął Pan 
pracę w Omedze Pilzno. Jak wspomina 
Pan tamte czasy?
Pracując w zawodzie, widziałem, jak ta 

firma powstaje, jak ewoluuje. Widziałem, że 

przedsięwzięcie panów Godawskich szybko 

poszło do przodu, bardzo się rozwinęło. Rósł 

tabor, wszystko było prowadzone z jakimś 

pomysłem. Przyglądałem się Omedze z boku, 

spodobała mi się ta firma, postanowiłem 

spróbować i zostałem.

Co zatrzymało Pana w Omedze Pilzno?
Wiele kwestii, choćby fakt, że tutaj jeżdżę 

ciągnikiem, który jest tylko do mojej dys-

pozycji. Lubię wiedzieć o wszystkich jego 

sprawach technicznych, lubię utrzymywać 

w nim porządek. Ważna jest dla mnie 

świadomość, że kiedy przyjdę do samo-

chodu po weekendzie, to wszystko będzie 

z nim w porządku i będę mógł spokojnie 

i swobodnie jechać w kolejną trasę. Na 

tandemach w Omedze tak mam i to jest 

dla mnie istotne. Do tego jeszcze warunki 

pracy są satysfakcjonujące. Nie czuję potr-

zeby, by coś zmieniać.

Jak wspomina Pan swoje początki 
w firmie?
Było bardzo ciekawie, sporo historii pamię-

tam z tamtego okresu, choćby taką: od 

zawsze bałem się wody, szczególnie głębok-

iej, dlatego też przez większość kariery za 

kółkiem unikałem przepraw promowych. 

W 2000 roku dostałem propozycję wyjazdu 

chłodnią w kierunku Ceuty. To była jedna 

z pierwszych chłodni w firmie, więc czułem 

się doceniony, że akurat mi szef powierzył 

takie odpowiedzialne zadanie. Zgodziłem się 

od razu, nie wiedząc dokładnie, gdzie będę 

jechał. Dopiero później okazało się, że Ceuta 

to hiszpańska kolonia w Maroku.

Czyli promu nie dało się uniknąć. 
I co Pan zrobił?
Co było robić? Pojechałem i przyznam 

szczerze, że niesamowicie się bałem. 

Zaraz po zatrzymaniu ciągnika na promie 

znalazłem szalupę i stałem przy niej przez 

całą przeprawę, żeby przy ewentualnych 

problemach szybko na nią wskoczyć. 

Okropnie wtedy zmokłem od bryzy i fal, 

ale strach był silniejszy. Teraz się z tego 

śmieję, bo po tym doświadczeniu lęk 

przed głęboką wodą minął i mogę swobod-

nie korzystać z promów.

Jest Pan kierowcą z ogromnym stażem. 
Czy umie Pan jakoś podsumować ten 
czas spędzony w kabinie ciągnika?
Te wszystkie lata pracy za kółkiem to był 

bardzo intensywny okres. Rozłąka z rodziną 

dawała się we znaki. Moja żona w zasadzie 

sama wychowała nasze córki, bo ja mogłem 

z nimi być tylko z doskoku. Teraz dzieci 

są już dorosłe, mam nawet wnuka i bardzo 

lubię spędzać z nim czas. Doceniam to, że 

mam go coraz więcej. Z doświadczenia wiem, 

że dla ludzi, którzy spędzają kawał życia 

w rozjazdach, rodzina jest bardzo ważna. 

Dlatego – korzystając z okazji – chciałbym 

pozdrowić wszystkie żony kierowców 

zawodowych, które czekają na swoich 

mężów. Takie poświęcenie trzeba doceniać. 

Chciałbym też podziękować im za ich cier-

pliwość i życzyć, by ich mężowie zawsze 

wracali nawet z najdłuższych tras. 

Krzysztof Mechla

• Staż pracy w Omedze: 19 lat
• Dział: Tandemy
• Uprawnienia C+E: od 1982 roku
• Kilometry za kółkiem ciągnika 
siodłowego: ponad dwa miliony 
przez ostatnie 10 lat
• Ulubiony kierunek: -
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O CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z OPIEKI TECHNICZNEJ 

POJAZDÓW DBAJĄ OPIEKUNOWIE TECHNICZNI. 

JEDNAK TO NA KIEROWCY JAKO UŻYTKOWNIKU 

POJAZDU SPOCZYWA SZEREG OBOWIĄZKÓW 

ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM NACZEPY PRZY 

PRZEWOZIE ŁADUNKÓW.

TEKST: TOMASZ PIRÓG  ZDJĘCIA :  :  AGNIESZKA FRĄCZEK-
PELCZARSKA, ARCH. OMEGI PILZNO.PL

STREFA KIEROWCY

Każdy klient ma swoje wymagania co do 

standardu i stanu naczep, które posłużą do 

zlecanego przez niego transportu ładunku. Oczywiś-

cie to w gestii spedytora leży odpowiednie dobranie 

dedykowanej danemu ładunkowi naczepy. Mało 

tego, niektóre produkty są wrażliwe, wymagające 

zapewnienia odpowiednich warunków transportu 

i specjalnego przygotowania naczepy przed trasą. 

OMEGA Pilzno, prowadząc od 25 lat transport 

zróżnicowanych ładunków, posiada pełne zaplecze 

techniczne, które pozwala przygotować naczepę do 

przewozu. Myślę tutaj zwłaszcza o myjni oraz stanow-

iskach do czyszczenia wnętrz chłodni, mycia i dezyn-

fekcji pojazdów, jak i naczep wewnątrz i na zewnątrz. 

Zadaniem kierowcy jest odpowiednio przygot-

ować naczepę jeszcze przed podjazdem na miejsce 

załadunku. Czynności te są zróżnicowane w za-

leżności od typu naczepy.

Naczepa plandekowa i zestaw 
kubaturowy
Ten typ naczepy jest najbardziej uniwersalny na ryn-

ku ze względu na możliwość przewozu zróżnicow-

anego asortymentu. Wymaga on odpowiedniego 

przygotowania przez kierowcę przed załadunkiem. 

Oczywiście naczepa nie może być uszkodzona. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby plandeka była 

szczelna, również jej część dachowa. Podłoga na-

czepy nie może być uszkodzona mechanicznie, czyli 

zapadać się, co świadczy o wadliwości konstrukcji 

stalowej. Powinna posiadać równą i jednolitą powi-

erzchnię, bez zadziorów czy dziur. Wszystko to ma 

na celu uniknięcie zamoczenia ładunku. Naczepa 

musi być wyposażona w komplet łat aluminio-

wych, stalowych lub desek, zaś kierowca powinien 

przygotować komplet sprawnych pasów transpor-

towych. Wnętrze naczepy musi być puste, wysprzą-

tane i czyste. Zdarza się, że niektóre typy ładunku 

powodują zabrudzenia, wówczas kierowca powinien 

podstawić naczepę na myjnię. Utrzymanie naczepy 

w czystości pozwala uniknąć przypadków, kiedy 

załadowca odeśle pojazd spod rampy.

Naczepa chłodnia
Utrzymanie jej w czystości wymaga znacznie 

większego zaangażowania kierowcy. Tutaj uszko-

dzeń mechanicznych jest znacznie mniej, gdyż wyni-

ka to z innej konstrukcji zabudowy. Do tego podłoga 

jest tu w większości aluminiowa. 

Natomiast kierowca musi zwrócić uwagę na 

dodatkowe kwestie, jak sprawność agregatu, gdyż 

ładunek przewożony przez niego jest wrażliwy. 

Dlatego sprawność musi być systematycznie kon-

trolowana przez kierowcę, a wszelkie zauważone 

usterki zgłaszane opiekunowi technicznemu. 

Chłodnie zazwyczaj przewożą produkty spożywcze, 

ZADANIEM KIEROWCY 
JEST ODPOWIEDNIO 
PRZYGOTOWAĆ 
NACZEPĘ JESZCZE PRZED 
PODJAZDEM NA MIEJSCE 
ZAŁADUNKU. 

„

PRZYGOTOWANIE 
NACZEPY PRZEZ KIEROWCĘ

TOMASZ 
PIRÓG 

Konsultant ds. technicznych. 
Od siedmiu lat kieruje Działem 
Technicznym w Grupie 
OMEGA Pilzno. 

  Jedną z ważnych czynności w przygotowaniu naczepy plandekowej jest kontrola sprawności belek zabezpieczających.

  W naczepie typu chłodnia należy sprawdzić prawidłowość działania tyczek zabezpieczających.
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stąd należy szczególnie dbać o higienę naczepy. Nadzór nad tym pełnią 

urzędy sanitarne i weterynaryjne, gdzie naczepy podlegają zgłoszeniu. 

Wnętrze chłodni musi być znacznie częściej myte, a także dezynfekow-

ane przed załadunkiem, gdyż wszelkie pozostałości organiczne niosą 

ze sobą zagrożenie dla przewożonych artykułów. Grupa OMEGA Pilzno 

posiada własną myjnię, która jest przystosowana to takiego przygot-

owania naczepy. Podczas delegacji firma także zapewnia kierowcom 

możliwość dbania o czystość naczepy w myjniach zewnętrznych. Fakt 

mycia jest wpisywany do Rejestru Mycia i Dezynfekcji. Również kierow-

ca musi posiadać i okazać na załadunku Książkę Kontroli Sanitarnej, 

wystawianą przez sanepid, jeśli załadowca ma takie wymogi i potwierd-

za kontrolę stosownym wpisem.

Naczepa cysterna spożywcza
Tego typu transport również wymaga znacznie większego zaintereso-

wania i współpracy ze strony kierowcy. Ładunki są bardzo wrażliwe 

i to zarówno pod kątem temperatury, jak i dezynfekcji. Kierowca musi 

systematycznie kontrolować stan wszystkich elementów wyposażenia 

cysterny. Powinien sprawdzać szczelność i stan uszczelek zaworów, 

włazów i złączy. Musi przed załadunkiem skontrolować działanie ukła-

du grzewczego, gdyż ładunki przewożone przez cysterny są narażone 

na zmiany temperatur. Bardzo ważną czynnością jest mycie i dezyn-

fekcja takiej cysterny wewnątrz w specjalistycznej myjni. Kierowca po 

zakończeniu tej czynności otrzymuje specjalny certyfikat, który upra 

wnia do załadunku następnego towaru. Szczególnie w przypadku tak 

specjalistycznych naczep i wrażliwych ładunków jak cysterna spożywc-

za ważna jest współpraca z opiekunem technicznym, gdyż cysterna i jej 

osprzęt musi być utrzymany w bardzo dobrej kondycji technicznej.  

BHP W PRACY 
KIEROWCY – CZĘŚĆ. II
KAŻDY KIEROWCA ZANIM PRZYSTĄPI DO 

PRACY POWINIEN POSIADAĆ WYMAGANE 

KWALIFIKACJE, A TAKŻE ZAZNAJOMIĆ SIĘ 

Z PRZEPISAMI I ZASADAMI Z ZAKRESU BHP. W TYM 

MATERIALE PRZEDSTAWIMY ZASADY DOTYCZĄCE 

BEZPIECZNEGO ZASTOSOWANIA PRZYRZĄDÓW 

POMOCNICZYCH PRZY ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU 

I ODZIEŻY OCHRONNEJ.

TEKST: ZDZISŁAW SKRZYNECKI   ZDJĘCIE: FOTOLIA

  Istotne jest również dbanie o czystość naczepy.

  Należy dokonać kontroli sprawności pasów transportowych i mat antypoślizgowych.

ZDZISŁAW 
SKRZYNECKI 

Specjalista ds. BHP Grupy Omega 
Pilzno, od 28 lat zajmujący się 
zagadnieniami bezpieczeństwa 
i higieny pracy w różnych branżach. 
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burty samochodu, zepchnięcie z burty samochodu

• postawienie towaru na stopie pracownika

• uderzenie pasem, klamrą spinającą towar

• potknięcia, upadki na płaszczyźnie platformy – przy braku wła-

ściwego porządku, przy przechodzeniu – potknięcia o pasy moco-

wane do podłogi (zabezpieczenie towaru), potknięcia o wystające 

elementy towaru z palety, potknięcia o profile metalowe (np. drut, 

kątowniki, itp.)

Zabezpieczenie towaru
Podczas załadunku wózkowy powinien pamiętać o dosunięciu palet do 

przedniej ściany i każdej następnej załadowanej palety do poprzedniej. Towar 

zabezpieczamy nie tylko z tyłu naczepy, ale także każdą partię towaru znajdują-

cą się za poszczególnymi słupkami. Pasy zabezpieczające zakładamy na słupki. 

Podczas transportu należy ciągle kontrolować stan zabezpieczenia towaru. 

...NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA WŁASNE 
BEZPIECZEŃSTWO, ALE RÓWNIEŻ 
BEZPIECZEŃSTWO INNYCH OSÓB 
WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZY ZAŁADUNKU 
I ROZŁADUNKU. 

„

Niektórzy kierowcy używają drabiny. Drabina jest prostym, 

znanym każdemu, nieskomplikowanym w użyciu narzędziem, 

ale jest to jedno z najniebezpieczniejszych urządzeń, powodu-

jących wysoką urazowość, łącznie z wypadkami śmiertelnymi. 

Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem drabin jest czynnik 

ludzki, a więc błędne zachowanie wynikające zarówno z braku 

wiedzy, doświadczenia, jak też z brawury czy lekceważenia zasad 

bezpieczeństwa.

Najczęściej występujące zagrożenia przy używaniu drabiny:

• Nieprawidłowe przystawienie drabiny – drabina powinna 

stać na równej i nieśliskiej powierzchni

• Stosowanie zbyt krótkiej drabiny

• Używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej

• Wychylanie się na drabinie (bo nie chce się jej przestawić 

w odpowiednie miejsce)

• Przemieszczanie ładunku na drabinie z zajętymi obydwie-

ma dłońmi                                       

• Wchodzenie/schodzenie po drabinie plecami do niej                                    

• Wchodzenie na drabinę ewidentnie uszkodzoną

Należy pamiętać, że drabina przystawna powinna wystawać po-

nad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt 

jej nachylenia powinien wynosić od 65 do 75°. 

Kierowca podczas wykonywania prac poza kabiną jest 

zobowiązany stosować odzież ochronną, gdyż jest narażony na 

występowanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych. 

Standardowo kierowca ciężarówki, który wykonuje dodatkowe 

prace, takie jak załadunek lub rozładunek samochodu, pomoc 

przy załadunku lub rozładunku, drobne naprawy samochodu, 

powinien posiadać: 

• ubranie drelichowe

• kurtkę ocieplaną (bezrękawnik) i przeciwdeszczową

• obuwie robocze

• rękawice robocze

• kamizelkę odblaskową

• kask ochronny.  

Stosowanie się do przepisów BHP podczas 
załadunków i rozładunków
Załadunek  i rozładunek towaru prowadzony jest przy użyciu 

środków transportu bliskiego, takich jak:

1. Wózki widłowe spalinowe, elektryczne, wózki elektryczne 

sterowane ręcznie – mogą je obsługiwać osoby posiadające 

stosowne uprawnieni a.

2. Wózki ręczne, tzw. kaczki – stosowane do rozmieszczania 

ładunku na platformie (tam, gdzie nie ma rampy załadowczej 

i możliwości wjechania wózka na platformę pojazdu).

Tu należy zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo, ale 

również bezpieczeństwo innych osób współpracujących przy 

załadunku i rozładunku. 

Najczęstsze zagrożenia to:

• dociśnięcie pracownika towarem na widłach do ściany, 

KIEROWCA 
WCHODZĄC 
I SCHODZĄC 
Z NACZEPY, MUSI 
ZACHOWAĆ 
WSZELKIE ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI...

„W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas załadunku (uszkodzo-

ne palety czy opakowania, braki towaru), jak i transportu należy skontaktować 

się ze spedytorem i wpisać uwagi w CMR.

Najczęściej występujące zagrożenia przy zabezpieczaniu ładunku:

• potknięcie na poziomie platformy                                                                                        

• upadek z wysokości – przekładanie pasów przez ładunek                                                                

• upadek, przewrócenie się ładunku na pracownika                                                                                                  

• upadek z platformy na poziom „0”, posadzkę (wchodzenie, 

schodzenie)

Jeżeli ładunek nie zostanie właściwie zamocowany, może stanowić 

zagrożenie dla osób przewożących go oraz osób postronnych. Wadliwie 

zamocowany ładunek może spaść z pojazdu, spowodować utrudnienia 

w ruchu i stać się przyczyną obrażeń albo śmierci; może spowodować obra-

żenia lub śmierć podczas gwałtownego hamowania lub zderzenia. 

Sposób rozmieszczenia i/lub zamocowania ładunku na pojeździe może 

mieć wpływ na kierowanie pojazdem, utrudniając kontrolę nad nim.

Bezpieczne wchodzenie na naczepę i z naczepy. Kierowca, wchodząc 

i schodząc z naczepy, musi zachować wszelkie środki ostrożności, aby czyn-

ność ta była wykonana poprawnie, a sam kierowca na skutek poślizgnięcia 

czy potknięcia nie uległ wypadkowi. 

Do wchodzenia i schodzenia służy metalowa drabinka, chowana pod 

podłogą naczepy. Po otwarciu drzwi naczepy i wysunięciu schodków 

kierowca, stawiając stopę na stopniu, podtrzymując się ręką o element 

(słupek, uchwyt), wchodzi na burtę naczepy.  
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zarówno dla producentów, jak i firm trans-

portowych, a ostatecznie w pewnym stopniu 

nawet dla kierowców.

Technologie oczyszczania 
spalin
Wprowadzona w 1992 roku konieczność 

stosowania reaktorów katalitycznych była 

początkiem wymuszonych przez prawo 

zmian w konstrukcji układów wydechowych. 

Z każdym kolejnym zaostrzeniem norm 

wprowadzano coraz bardziej pomysłowe 

rozwiązania, by im sprostać. Osiągano to 

poprzez optymalizację pracy jednostek 

napędowych, zwiększenie ich efektywności 

cieplnej, redukcję oporów, poprawę układów 

wtryskowych, stosowanie turbodoładowania 

oraz „uzdatnianie” spalin przed wydostaniem 

się do atmosfery.

Razem z wprowadzeniem normy Euro5, 

która diametralnie zmniejszyła dozwoloną 

ilość cząstek stałych w spalinach (z 0,025 

g/km do 0,005 g/km) producenci silników 

Diesla zaczęli stosować wydajne filtry DPF 

(ang. diesel particulate filter). Ich zadaniem 

w zakwaszaniu środowiska, wywołują zjawisko 

tzw. przyziemnego ozonu, a także przekładają 

się na powstawanie smogu.

Standardy emisji spalin
Konieczność unormowania ilości szkodliwych 

substancji produkowanych przez pojazdy 

kołowe jako pierwsi dostrzegli Amerykanie. 

Prawo wprowadzające limity emisji w USA 

uchwalono już w 1971 roku. Na Starym 

Kontynencie pierwszą normę, oznaczoną 

jako ECE 15/01, wprowadzono rok później. 

Obowiązujący obecnie europejski standard 

emisji wszedł do użycia w roku 1992 razem 

z normą Euro1, nakazującą stosowanie 

katalizatorów wylotowych. Od tego czasu, 

serią wielu dyrektyw, konsekwentnie zaostr-

zano standardy emisyjne, które dodatkowo 

modyfikowały sposób kontroli pojazdów oraz 

wprowadzały ich kategoryzację.

By umożliwić producentom samocho-

dów dostosowanie swoich pojazdów do stop-

niowo zaostrzających się norm, daty wprow-

adzenia kolejnych obostrzeń przekazywano 

z dużym wyprzedzeniem. Dawało to czas 

na opracowanie odpowiednich technologii 

oczyszczania spalin oraz zaimplementow-

anie ich w procesie produkcyjnym. Pomimo 

tego każda kolejna norma emisji (obecnie 

obowiązuje Euro6) stanowiła wyzwanie 

NOWA SERIA TEMATYCZNA 
NA KANALE CPLUSE!

PRZYPOMINAMY, ŻE KANAŁ „CPLUSE OMEGA PILZNO VIDEOBLOG” ZNAJDUJE SIĘ 
POD ADRESEM: YOUTUBE.COM/C/CPLUSEOMEGAPILZNOVIDEOBLOG

jest „dopalenie” szkodliwych substancji wy-

dobywających się z komory spalania. Nato-

miast wynikające z obowiązującej obecnie 

normy Euro6 limity emisji tlenków azotu 

NOx wymusiły zastosowanie układu selekty-

wnej redukcji katalitycznej (SCR – ang. 

selective catalytic reduction). Technologia 

również dotyczy silników wysokoprężnych, 

a jej działanie polega na redukcji mających 

negatywny wpływ na środowisko tlenków 

azotu do nietoksycznego azotu i pary wod-

nej. Do poprawnego działania układ SCR wy-

maga stosowania roztworu mocznika, który 

wtryskiwany do spalin umożliwia przebieg 

pożądanej reakcji chemicznej.

Wprowadzenie obu opisanych systemów, 

jak również innych rozwiązań stosowanych 

przy zmniejszaniu szkodliwości spalin, nie 

obyło się bez konsekwencji. Główną jest 

zwiększenie ceny pojazdów, a poboczną – 

rosnące koszty ich eksploatacji i serwisowan-

ia. Konieczne są również szkolenia kierow-

ców w kwestii ich podstawowej obsługi, która 

została zaprezentowana w odnoszących 

się do tematu filmach opublikowanych na 

kanale CplusE OMEGA Pilzno Videoblog. Nie 

przekreśla to słuszności wprowadzonych 

norm, lecz skłania do zastanowienia się, czy 

ich dalsze pogłębianie będzie możliwe z eko-

nomicznego punktu widzenia.

Limit równy zeru?
Z wykorzystaniem nowoczesnych tech-

nologii udaje się osiągać założone cele 

związane z ograniczeniem emisji szkodli-

wych substancji do atmosfery. Nie można 

jednak ulec wrażeniu, że wprowadzanie kole-

jnych norm (oraz systemów im odpowiada-

jących) jest procesem mogącym trwać wiec-

znie. Niestety w pewnym momencie zarówno 

producenci pojazdów, jak i ustawodawcy 

zderzą się ze ścianą fizycznych możliwości, 

które – w kontekście silników spalinowych – 

muszą mieć wszak swój kres. Co wtedy?

Jedną z odpowiedzi na to pytanie mogą 

być wspomniane we wstępie i obecnie tes-

towane przez wielu producentów ciągników 

siodłowych rozwiązania bazujące na wyko-

rzystaniu energii elektrycznej produkowanej 

przez ogniwa wodorowe. Jest to jednak pieśń 

przyszłości, której w branży TSL z chęcią 

wszyscy byśmy posłuchali, lecz jak na razie 

mało kto potrafi zacząć ją śpiewać.

4 04 0 STREFA KIEROWCY

REDUKCJA SZKODLIWYCH 
SUBSTANCJI W SPALINACH 

Najnowsze napędy elektryczne są na 

tyle wydajne, że z powodzeniem 

można byłoby stosować je w transporcie 

drogowym. Silniki testowanych w ubiegłym 

roku amerykańskich samochodów 

ciężarowych osiągają niemal 1000 KM 

mocy, a ich zasięg znacznie przekracza 

1,5 tys. kilometrów. Prąd generowany jest 

w nich za pomocą ogniw wodorowych, więc 

nie emitują żadnych spalin.

Brzmi dobrze, należy jednak studzić 

entuzjazm ekologów i marzycieli, ponieważ 

tego typu rozwiązania technologiczne, choć 

TRANSPORT DROGOWY W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE SKAZANY JEST NA PORZUCENIE 

KONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. Z PEWNOŚCIĄ NIE JEST TO KWESTIA MIESIĘCY 

CZY LAT. MOŻLIWE, ŻE TE RADYKALNE ZMIANY NIE NASTĄPIĄ NAWET NA PRZESTRZENI 

NAJBLIŻSZYCH DZIESIĘCIOLECI. SĄ JEDNAK NIEUNIKNIONE. WYNIKA TO CHOĆBY Z NIEUSTANNIE 

ROSNĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA KOPALNE ORAZ WYCZERPYWALNEJ NATURY 

ICH ZŁÓŻ. JEDNAK NAJBARDZIEJ PALĄCĄ KWESTIĄ W TEJ CHWILI JEST WPŁYW SPALIN NA 

ŚRODOWISKO NATURALNE I NASZE ZDROWIE.

TEKST: JACEK KLOC   ZDJĘCIA :  AGENCJA AWARE

w formie prototypowej są już gotowe, to mają 

przed sobą daleką drogę. Wymagały będą bow-

iem dziesiątek lat przygotowań związanych 

z budową infrastruktury, punktów tankowania 

oraz przekonywaniem firm z branży TSL, że 

wymiana taboru na elektryczny ma ekonomic-

zny sens. Ten proces wymaga czasu.

Wpływ na zdrowie
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) bije 

na alarm, wskazując ciągły wzrost emisji sz-

kodliwych substancji jako przyczynę rosnącej 

liczby zgonów powodowanych schorzeniami 

układu oddechowego. Choć – na przykładzie 

Polski – największym trucicielem nadal są 

indywidualnie ogrzewane budynki mieszkalne, 

a udział transportu drogowego w emisji pyłu 

PM10 szacuje się na 6%, a pyłu PM2,5 na 13%, 

to instytucje Unii Europejskiej od lat zaostrzają 

normy emisyjne dla pojazdów silnikowych.

Do najczęściej wskazywanych szkodliwych 

substancji, które wydostają się z wydechów 

pojazdów napędzanych silnikami Diesla, 

należą: dwutlenek i tlenek węgla, tlenki azotu 

(NOx) oraz pył (cząstki stałe). Wpływają one 

na zmiany klimatyczne, mają swój udział 
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Co wchodzi w skład wyposażenia 
magazynowego?
Wyposażenie magazynowe (ang. warehouse equipment) to 

wyposażenie techniczne oraz budowlano-instalacyjne. 

Jak wyposażenie techniczne wpływa na 
procesy logistyczne w magazynie? 
W zależności od potrzeb techniczne wyposażenie magazynu 

może być konstrukcyjnie proste lub skomplikowane, może być 

przeznaczone dla magazynów niezależnie od ich rodzaju lub też 

dla magazynów otwartych oraz magazynów zamkniętych.

Techniczne wyposażenie magazynów jest istotnym składni-

kiem infrastruktury procesów logistycznych, aktywnie wpływa-

jących na szybkość przepływu materiałów, wydajność procesów 

manipulacyjnych, maszyn i urządzeń transportowych. Tech-

niczne wyposażenie urządzeń transportowych uzależnione jest 

od: wielkości i funkcji, jaką spełnia magazyn, rodzaju magazy-

nowanych zapasów oraz ich podatności transportowej i magazy-

nowej, rodzaju opakowania – formy lub stosowanych jednostek 

ładunkowych, metod składowania, sposobu przemieszczania 

materiałów, sposobu i rodzaju przeprowadzanych zabiegów 

konserwacyjnych, rodzaju zabezpieczeń, (np. przed uszkodze-

niami ładunku, przeciwpożarowych, itp).

Na czym polega wyposażenie 
technologiczne?
Wyposażenie technologiczne umożliwia wykonywanie czynno-

ści wynikających z funkcji magazynu przewidzianych technolo-

gicznym procesem magazynowym. Do technicznego wyposaże-

nia magazynów zalicza się:

CZY WIESZ, ŻE...

5 PYTAŃ O… 

TEKST: PAULINA SUROWIEC  GRAFIKA: FOTOLIA.COM
a) maszyny i urządzenia transportowe: wózki jezdniowe 

,dźwignice, przenośniki

b) urządzenia do składowania: w magazynach otwartych: 

legary, klamry, podstawki, stojaki, itp.; w magazynach za-

mkniętych: regały o różnej konstrukcji, podstawki, stojaki

c) urządzenia pomocnicze, w tym:

- urządzenia ułatwiające załadunek środków transporto-

wych: rampy, pomosty ładunkowe, pomosty wyrównawcze, 

rampy ruchome, itp.

- urządzenia pomocnicze do składowania i manipulacji, np. 

palety, paletyzery, nadstawki palet, pojemniki, foliomaty, 

jarzma, kontenery, urządzenia do mocowania ładunków, itp.

- urządzenia kontrolno-pomiarowe do określania ilości 

i jakości magazynowych zapasów (urządzenia ważące – wagi 

określające w sposób dokładny masę produktu; urządzenia 

wskaźnikowe, dozowniki – określają one w sposób przybliżo-

ny masę lub objętość ciał)

Czym się charakteryzuje wyposażenie 
budowlano-instalacyjne?
Wyposażenie budowlano-instalacyjne zapewnia warunki 

klimatyczne, oświetlenie, zabezpieczenie przeciwpożarowe, 

warunki sanitarne i BHP oraz ochronę przed kradzieżą. 

Co do takiego wyposażenia należy zaliczyć?
Do urządzeń wyposażenia budowlano – instalacyjnego (tzw. 

pomocniczego) zaliczane są:

- urządzenia kontrolno - pomiarowe (przyrządy do kontroli 

warunków magazynowania, tj. termometry, psychrometry, 

higrometry)

- urządzenia przeciwpożarowe – osprzęt gaśniczy, automa-

tyczne instalacje gaśnicze, instalacje alarmowe, itp.

- sprzęt do utrzymania czystości, itp.

- urządzenia techniczno-organizacyjne, np. maszyny księgu-

jące i fakturujące, kartoteki itp. 

WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE

CZY WIESZ, ŻE...

Wysokość bezpieczeństwa magazynu 
(ang. warehouse safety height) – wysokość, której nie należy 
zagospodarowywać ze względu na bezpieczeństwo obsługi 
i przemieszczanych zapasów.

Wysokość komunikacyjna magazynu (ang. 
warehouse transportation height) – wysokość określona przez 
zainstalowane w budowli magazynowej natorowe lub podwieszone 
środki transportowe wraz z przemieszczanymi zapasami. 

LOGISTYCZNY
SŁOWNIK 
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Wysokość piętrzenia towarów 
(ang. stacking height) – liczba warstw towarów 
opakowanych lub jednostek ładunkowych, które są lub 
mogą być ułożone jedna na drugiej

Wysokość podnoszenia 
swobodnego wózka jezdniowego 
podnośnikowego (ang. free lift height) 

– maksymalna wysokość bez rozciągania masztu 
teleskopowego ponad stały maszt.

Wysokość składowa w magazynie 
(ang. storage height) - wysokość, do której możliwe 
jest składowanie zapasów w budowli magazynowej.

Wysokość użytkowa magazynu (ang. 
usable storage height) – wysokość mierzona w świetle 
między podłogą budowli magazynowej a najniżej 
położonym elementem stropu.

Składowanie statyczne (ang. static storage) 
– składowanie zapasów w stosach lub w urządzeniach 
do składowania, w których zajmują one stałe miejsce 
względem ułożenia. Wyróżniamy wskładownaie 
w stosach oraz składowanie w regałach stałych.

Składowanie w układzie 
rzędowym (ang. storage in rows) – ułożenie 
zapasów z zachowaniem bezpośredniego dostępu do 
każdej jednostki zapasu.

Składowanie w układzie 
blokowym (ang. block storage) – ułożenie 
zapasów bez zachowania bezpośredniego dostępu do 
każdej jednostki zapasu lub ich stosu.

Regał (ang. rack) – urządzenie o budowie 
przestrzennej wielopoziomowej przeznaczone do 
składowania asortymentów bezpośrednio na jego 
elementach konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu 
urządzeń pomocniczych. Wyróżniamy regały 
wolnostojące i stałe.

Regał przejezdny (ang. mobile rack) 
– urządzenie, którego konstrukcyjne podpory 
nośne wyposażone są w zespoły umożliwiające 
przemieszczanie regału po utwardzonym podłożu 
gładkim lub wyposażonym w specjalnie do tego 
przystosowane torowisko. 

Regał specjalizowany (ang. specialised 
rack) - urządzenie, którego elementy konstrukcyjne 
przystosowane są do charakterystycznych cech 
składowanych asortymentów i technologii składowania. 

Regał ramowy przepływowy (ang. 
flow rack) – regał, w którym jednostki ładunkowe 
przemieszczają się (grawitacyjnie lub w sposób 
wymuszony) po bieżniach nośnych i na nich odbywa 
się ich składowanie.
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RANKING 50 KREATYWNYCH W BIZNESIE TO INICJATYWA, KTÓRA OD 8 LAT POMAGA 

BUDOWAĆ I PROMOWAĆ SEGMENT INNOWACYJNEGO ORAZ KREATYWNEGO 

BIZNESU W POLSCE. ORGANIZATOREM RANKINGU JEST „BRIEF” – PIERWSZE 

ŹRÓDŁO INSPIRACJI W BIZNESIE.

TEKST: PAULINA SUROWIEC       ZDJĘCIA :  KARINA ADASZAK

DZIĘKI TAKIM 
PRACOWNIKOM 
Z ISKIERKĄ 
INNOWACYJNOŚCI I 
KREATYWNOŚCI W SOBIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
MOGĄ SIĘ ROZWIJAĆ, 
PRZEKSZTAŁCAĆ ...

„

dować przedsiębiorcom i ludziom, którzy dla nich pracują, 

poczucie, że kreatywność jest bardzo doceniania. Dzięki ta-

kim pracownikom z iskierką innowacyjności i kreatywności 

w sobie przedsiębiorstwa mogą się rozwijać, przekształcać, 

wchodzić na wyższe poziomy działania i udoskonalać. Jest 

to bardzo motywujące nie tylko dla pracowników, ale i dla 

właścicieli firm. Bardzo się cieszę, że w tegorocznej edycji 

mogę współdecydować, kto otrzyma nagrodę, bo w OMEDZE 

Pilzno sami funkcjonujemy innowacyjnie i kreatywnie.” – 

mówi Katarzyna Godawska.   

Aktualnie w ósmej edycji, rozwijając polski rynek kre-

atywny, Ranking zmienia swoją filozofię, otwierając się na 

DO tej pory nagrodzonych zostało blisko 

400 firm i ponad 500 laureatów. 

W rankingu kapituła, składająca się z przedstawi-

cieli największych i najbardziej zaznanych firm, 

docenia wyjątkowych ludzi, którzy: 

- stawiają na innowacje i nieszablonowe rozwiąza-

nia w swoim biznesie, 

mądrość i inicjatywę innych, którzy ten rynek tworzą, czyli: partne-

rów biznesowych i merytorycznych, społeczności dotychczasowych 

laureatów. Każda z tych grup ma odegrać kluczową rolę w inicjaty-

wie i czerpać z niej korzyści – przez cały rok.

Obecna odsłona 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie to ewo-

lucja w stronę całorocznego programu, którego podstawę stanowi 

wymiana wiedzy, doświadczeń i możliwości biznesowych na kilku 

płaszczyznach, m. in. szeroko zakrojone działania redakcyjne i part-

nerskie, ogólnopolskie wydarzenia medialne czy cykl edukacyjno- 

mentorski „50-tka Kreatywnych z Multikino Media”.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www: http://kreatyw-

ni2018.brief.pl/kontakt/ 

OMEGA PILZNO 
W KAPITULE RANKINGU 
50 NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH W BIZNESIE 

- nieustannie poszukują nowych możliwości do 

rozwoju, inspirując innych do działania, 

- konsekwentnie budują swoją markę i prowadzą 

przedsięwzięcia na różną skalę i w wielu obszarach. 

W tegorocznej edycji do Kapituły została zapro-

szona Pani Prezes Katarzyna Godawska. „Takie 

rankingi i konkursy jak m. in. ten pozwalają bu-
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STC, AUTORYZOWANY DEALER I SERWIS IVECO – 

SPÓŁKA GRUPY OMEGA PILZNO – PO RAZ KOLEJNY 

ZAPREZENTOWAŁ SWOJĄ OFERTĘ PODCZAS 23. TARGÓW 

BUDOWNICTWA, WYPOSAŻENIA WNĘTRZ I OGRODÓW EXPO 

DOM ORAZ TARGÓW NIERUCHOMOŚCI. ODBYŁY SIĘ ONE NA 

PODPROMIU W DNIACH 6-8 KWIETNIA.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA    ZDJĘCIE: ARCH. STC

STC IVECO
NA TARGACH BUDOWNICTWA

Spółka STC zaprezentowała 2 samo-

chody gamy lekkiej z zabudową 

dedykowaną branży budowlanej. IVECO 

Daily VAN oraz wywrotka cieszyły się 

zainteresowaniem odwiedzających targi. 

Pojazdy IVECO są niezwykle atrakcyjne 

dla wielu branż, także ciężkiej, chociażby 

z uwagi na szeroki wachlarz różnorod-

nych zabudów, solidną, wytrzymałą ramę, 

żywotny 3-litrowy silnik. W tym roku 

oferta wystawiennicza została dodatkowo 

uzupełniona o model IVECO Trakker 

z gamy ciężkiej. 

Żywym dowodem, ukazującym ładow-

ność i funkcjonalność prezentowanych 

pojazdów, był zespół baristów, który we 

wnętrzu jednego z samochodów zmieścił 

swoje stanowisko obsługowe. Dzięki 

temu klienci mogli rozmawiać o ofercie, 

delektując się smakiem pysznej kawy. 

Piękna pogoda stała się towarzyszem 

rozmów nie tylko dotyczących materii 

dealerskiej, ale również serwisowej, bo-

wiem STC IVECO swoim klientom oferuje 

także pełną obsługę zarówno gwarancyj-

ną, jak i pogwarancyjną. 

Warto dodać, że już od czerwca STC 

zaprasza wszystkich klientów do nowej 

siedziby, zlokalizowanej w Rzeszowie 

przy ul. Rzecha. 

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA     ZDJĘCIA :  ARCH. STC

Zespół handlowy STC IVECO okazał się najlepszy w kon-

kursie dealerskim, ogłoszonym przez IVECO Polska. 

Nasi handlowcy przodowali zarówno w kategorii grupowej, 

jak i indywidualnej. W nagrodę pod koniec marca zwycięska 

drużyna wyjechała do fabryki IVECO w Włoszech.

Konkurs został ogłoszony przez IVECO Polska w paź-

dzierniku zeszłego roku. 

Każdemu z handlowców sieci dealerskiej został posta-

wiony indywidualny cel sprzedażowy. Jego procentowa 

realizacja przekładała się na miejsce w kon-

kursowym rankingu. Im wyższy procent, tym 

wyższe miejsce. Podobnie procedura wyglądała 

w przypadku rywalizacji zespołowej – tłumaczy 

Jacek Szumowicz, manager zarządzający działem 

handlowym STC. 

Rywalizacja trwała do końca zeszłego roku. 

Najwyższe wyniki wśród dealerów w Polsce osiągnął 

zespół handlowy STC. Również indywidualnie, 

w piętnastce najlepszych handlowców z całej sieci 

dealerskiej, aż cztery miejsca zajęli przedstawiciele 

STC. Najlepszy z nich zrealizował postawiony cel na 

poziomie 95 %, zajmując 2. miejsce w kraju.

Wszyscy nagrodzeni wyjechali do fabryki IVE-

CO Daily we włoskim mieście Suzzara. Handlowcy 

mieli okazję obejrzeć proces montażu pojazdów, 

które sprzedają na co dzień. Sporą atrakcją była 

także możliwość testowania Daily Blue Power na-

pędzanego CNG oraz modelu z silnikiem elektrycz-

nym. Ten ostatni to zupełna nowość, prezentowa-

na do tej pory tylko na światowych wystawach. 

Jak przyznają handlowcy, zwycięstwo dało im 

dużo satysfakcji, zaś wyjazd był nie tylko miłą na-

grodą, ale przede wszystkim świetną okazją do po-

głębienia posiadanych wiadomości, co z pewnością 

przełoży się na codzienną współpracę z klientami. 

NAGRODA DLA 
NAJLEPSZYCH
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TEKST: PAULINA SUROWIEC       
ZDJĘCIA :  KATARZYNA MICHNO, ANDRZEJ BILSKI

PO sukcesie pierwszej i drugiej edycji wyborów Miss Podkar-

pacia, których finalistki przystąpiły do ogólnopolskiego 

konkursu i wzięły udział w Gali Miss Polski w Krynicy Zdroju, postano-

wiono  zorganizować III edycję wyborów Miss Podkarpacia 2018. Wy-

darzenie jest oficjalnym konkursem na licencji Miss Polski. Uroczysta 

Gala – Finał Miss Podkarpacia 2018 – odbył się 18 marca 2018 roku. 

Podczas wyborów tej najpiękniejszej w jury zasiadła Dyrektor Admini-

stracyjna OMEGI Pilzno – Katarzyna Godawska. 

Koronę Miss Podkarpacia 2018 wywalczyła Klaudia Pustkowska 

z Sokołowa Małopolskiego. Decyzją jury najpiękniejszą nastolatką 

w województwie została Karolina Zaworska z Dębicy. Obie wezmą 

udział w ćwierćfinale Miss Polski 2018 roku. Miss Internautów i Miss 

Publiczności została Martyna Stępień z Pustkowa. 

Gala finałowa była niezwykle widowiskowa. Dziewczyny prezen-

towały się m. in. w sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych, fu-

trach i bieliźnie. Na końcu wszystkie finalistki pretendujące do korony 

Miss Podkarpacia zaprezentowały się w sukniach ślubnych. Gościem 

specjalnym Gali była aktualnie panująca Miss Polski Kamila Świerc. 

DZIEWCZYNY 
PREZENTOWAŁY SIĘ 
M. IN. W SUKNIACH 
WIECZOROWYCH, 
STROJACH KĄPIELOWYCH, 
FUTRACH I BIELIŹNIE.

„

GRUPA OMEGA PILZNO PO RAZ 
TRZECI GŁÓWNYM SPONSOREM 
WYBORÓW MISS PODKARPACIA

WYDARZENIA WYDARZENIA5 0   51
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Popołudniowy turniej rozpoczął aktor Michał Meyer. Naj-

pierw przybliżono historię PSPal oraz wytłumaczono zasady gry 

w palanta. Po treningu rozpoczął się turniej, w którym wzięły 

udział dwie drużyny złożone z dziennikarzy Radia Czwórki, 

członków Polskiego Stowarzyszenia Palantowego oraz osób, 

które przybyły wesprzeć wydarzenie. Transmisję kończył Karol 

Strasburger, który przybył na wydarzenie prosto z Wrocławia 

do Warszawy. Ostatecznie wygrali wszyscy: zawodnicy, wolon-

tariusze PSPal, firmy wspierające wydarzenie, a przede wszyst-

kim Marysia, która z rąk Prezesa Łukasza otrzymała puchar.

Niestety nie udało się zebrać wymaganej kwoty, jednak jeste-

śmy bardzo zadowoleni z wykonanej pracy oraz współpracy z ta-

kimi partnerami jak Omega Pilzno. Już teraz wiemy, że zostanie 

przeprowadzony drugi charytatywny turniej w palanta dla Marysi, 

prawdopodobnie latem – mówi Bartek Długosz. - Bez wsparcia 

Omegi turniej nie mógłby się odbyć w takim wymiarze, w jakim 

udało się go zorganizować. Głęboko wierzymy, że było to pierw-

sze, jednak nie ostatnie wydarzenie zorganizowane przy wsparciu 

firmy Omega Pilzno. Chcielibyśmy również zorganizować turniej 

gry w palanta dla wszystkich pracowników Omegi. – dodaje. 

Gorące podziękowania składamy również firmom Artfoods 

oraz Consorfrut, które są partnerami biznesowymi Omegi 

Pilzno za wsparcie finansowe turnieju!

Zapraszamy na treningi Palanta w całej Polsce! Więcej 

informacji na facebook.com/Palant. 

Jeśli ktoś chce wspomóc Marysię, może przelać pieniądze 

na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

nr konta (Alior Bank): 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem: 23595 Długosz Maria darowizna na pomoc i ochro-

nę zdrowia. 

GŁĘBOKO WIERZYMY, ŻE 
BYŁO TO PIERWSZE, JEDNAK 
NIE OSTATNIE WYDARZENIE 
ZORGANIZOWANE PRZY 
WSPARCIU FIRMY OMEGA 
PILZNO.

„

POMAGAMY!
TEKST: REDAKCJA   ZDJĘCIA :  STANISŁAW DŁUGOSZ, BARTŁOMIEJ 
DŁUGOSZ, EWELINA LEWKOWICZ

W OMEDZE Pilzno wspieramy ludzi z pasją, odważnych i zdetermi-

nowanych. Pomagamy w realizacji ich inicjatyw, zwłaszcza jeśli 

dotyczą szczytnego celu. Dlatego wspieramy walkę naszego kolegi Bartka 

o to, aby jego siostra mogła porozumiewać się ze światem. Ważnym wyda-

rzeniem towarzyszącym tej akcji był Charytatywny Turniej w Palanta dla 

Marysi, który odbył się 4 marca 2018 roku w Warszawie. Jego organizato-

rem było Polskie Stowarzyszenie Palantowe, którego członkiem jest Bartek.

Bohaterka całego przedsięwzięcia, czyli Marysia, ma 21 lat i cierpi na 

dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe. Nie mówi, nie chodzi, 

w zasadzie nic nie potrafi zrobić sama, potrzebuje kompleksowej opieki. 

Życie Marysi oraz jej bliskich może diametralnie się zmienić dzięki 

jednemu urządzeniu – tzw. „Cyber-oku”, czyli komputerowi śledzącemu 

ruch gałki ocznej. Dzięki temu Marysia może „powiedzieć”, co w danym 

momencie chce zrobić. 

Polskie Stowarzyszenie Palantowe zorganizowało pierwszy w swojej 

historii turniej w palanta na największym w Polsce zadaszonym boisku 

z transmisją live w Internecie! Dzień turniejowy rozpoczął się dla ekipy 

PSPal bardzo wcześnie. Już z samego rana mogli wraz z Dorotą Gardias 

oraz Julią Kamińską promować całe przedsięwzięcie w programie 

Dzień Dobry TVN.  

OMEGA & MORE
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FELIETON

TYM RAZEM ŻYCIE 
POSTANOWIŁO SIĘ ZE MNIE 
POŚMIAĆ, A MOJA CIEKAWOŚĆ 
I SZALONE POMYSŁY WPĘDZIŁY 
MNIE W SYTUACJĘ DLA MNIE 
CO NAJMNIEJ EKSTREMALNĄ.

„

OMEGA & MORE

dziły mnie w sytuację dla mnie co najmniej ekstremalną. Wymarzyłam sobie, 

że cudownie byłoby robić warsztaty wśród pięknej przyrody. Mając za sobą 

takie doświadczenie z Norwegii, tym razem z grupą pojedziemy do Włoch, 

w Dolomity. Pomyślałam – góry, łagodny klimat, pyszne jedzenie – i nagle... 

stoję nad przepaścią, na trudnej ferracie, przypięta dwoma paskami do meta-

lowej linki, a serce bije mi jak szalone. Nogi mam jak z waty. W głowie kłębią 

mi się myśli… Boję się, jak tu wysoko, nie dam rady… Przede mną pięćsetme-

trowa, prawie pionowa ściana, a to dopiero początek. Przełamuję lęk i robię 

kolejny krok… 

Po kilku dniach mam za sobą kilka trudnych ferrat, widoki, których słowa-

mi opisać się nie da, i wiarę, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych.

Nadchodzi najpiękniejsza pora roku. Może warto, abyś pomyślał, jakie gra-

nice czekają na przesunięcie. Niedziele o ograniczonym handlu mogą sprzyjać 

rodzinnym wycieczkom w miejsca inne niż galerie handlowe. Może wycią-

gniesz zakurzony rower albo plecak z dna szafy na piesze wycieczki? Czasami 

małe przesunięcie granicy może być początkiem ogromnej satysfakcji.  

Oczywiście natłok obowiązków, praca, dzieci 

itp. dawały mi skuteczną wymówkę, że już nie 

mam czasu lub siły, aby móc skutecznie się uczyć. 

I gdyby nie fakt, że zaczęłam współpracować 

z trenerami z różnych zakątków świata, a mąż 

z synem zamieszkali w Norwegii, pewnie nadal 

miałabym super wymówki. Dziś słucham płyt, gdy 

jestem w drodze, oglądam filmy, tłumaczę słowa 

piosenek, rozmawiam przy każdej okazji, nie 

analizując, czy mówię poprawnie, czy nie. Ważne, 

aby się dogadać. 

Moja przyjaciółka Ewa realizuje się w górach 

i kilka razy w roku z płonącym wzrokiem opowiada 

mi, gdzie się wspinała, rozkładała biwak lub dygota-

ła z zimna na sześciu tysiącach metrów, w namiocie, 

który ledwo się trzyma wśród gór, śniegu i wiatru. 

Słucham jej z otwartą buzią i podziwiam, ale ja – 

człowiek ciepłolubny i kochający wodę – zawsze 

miałam równoległą myśl „to nie dla mnie”.

Tym razem życie postanowiło się ze mnie 

pośmiać, a moja ciekawość i szalone pomysły wpę-

FELIETON

CIEKAWOŚĆ 
NA WIOSNĘ
CIEKAWOŚĆ JEST JEDNĄ Z WAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI W MOIM ŻYCIU. DZIĘKI NIEJ UCZĘ SIĘ 

CIĄGLE NOWYCH RZECZY, POZNAJĘ NOWE MIEJSCA, SMAKUJĘ EGZOTYCZNE POTRAWY.

TEKST I  ZDJĘCIA :  MAGDALENA DARAŻ-GOGÓŁ

OMEGA & MORE

Często jednak jestem ciekawa świata, jednocześnie pozostając 

w obszarze mojego poczucia komfortu. Uczę się najchętniej 

tego, co mnie pasjonuje, podróżuję tam, gdzie morze i ciepło, jadam 

w restauracjach, które mają dobre rekomendacje.

W zeszłym roku obiecałam sobie, że czas na inny rodzaj cieka-

wości i eksplorowania świata. No tak, ale postanowienia – czyli 

teoria – a życie to dwie różne rzeczy. Wiele razy doświadczałam, jak 

sytuacje zmuszają nas do takiej ciekawości, która jest na zupełnie 

przeciwległym biegunie niż nasz komfort i bezpieczeństwo. Można 

by powiedzieć: „W sumie bardzo dobrze, bo kto sam o zdrowych 

zmysłach zmuszałby się do trudnych lub niewygodnych sytuacji 

z własnej woli?”.

Przez lata jednym z moich postanowień było komunikować się 

w innym języku niż język polski, i wiem, że nie tylko ja tak miałam. 

MAGDALENA 
DARAŻ-GOGÓŁ 

Master Coach ICI, Team 
Coach Trener Biznesu, Trener 
Komunikacji Interpersonalnej, 
Praktyk NLP, Trener 
Transforming Communication™
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2. OKAŻ SZACUNEK DLA DZIECIĘCYCH ZMAGAŃ: 

Okaż szacunek Zamiast

Wniosek: Kiedy wysiłki dziecka są doceniane, zbiera ono w sobie odwagę do samodzielnego wykonania zadania.

3. NIE ZADAWAJ ZBYT WIELU PYTAŃ:

Zamiast 

Wniosek: Zadawanie zbyt wielu pytań może być potraktowane jako wtargnięcie w życie osobiste. 
Dzieci będą mówiły o tym, o czym chcą powiedzieć, i kiedy chcą powiedzieć. 

Powiedz to

 5 9AKADEMIA RODZICA5 8 AKADEMIA RODZICA

UWAŻASZ, ŻE TWOJE DZIECI TO URWISY? CZASAMI ZWRACASZ IM UWAGĘ SETKI RAZY, A ONE 

CIĄGLE POSTĘPUJĄ TAK SAMO? BYĆ MOŻE PROBLEMEM JEST SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ 

MIĘDZY WAMI, TO, W JAKI SPOSÓB DO NICH MÓWISZ I PROSISZ JE O COŚ. JAK SIĘ OKAZUJE, JEST 

TO KLUCZOWA KWESTIA, KTÓRA MOŻE POMÓC OKIEŁZNAĆ WASZE POCIECHY I ZMIENIĆ ICH ZŁE 

NAWYKI POSTĘPOWANIA.

TEKST: OPRAC. ANNA MATUSZ-GAP  NA PODSTAWIE KSIĄŻKI: „JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, 
ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY”  ZDJĘCIA: KIMBERLY ANN COE / FOTOLIA.COM

I stnieje wiele metod wychowawczych, jednak jak wiado-

mo, nie wszystkie z nich są skuteczne. Bardzo proste, 

a zarazem niezwykle efektywne okazały się metody amery-

1.POZWÓL DZIECIOM DOKONYWAĆ WYBORU: 

ABY ZACHĘCIĆ DZIECKO DO WSPÓŁPRACY:

JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY. 
JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY. CZ.1II

Wniosek: Te możliwości wyboru dają dziecku cenną praktykę w podejmowaniu decyzji.

kańskich autorek poradnika „Jak mówić, żeby dzieci nas 

słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Adele 

Faber i Elaine Mazlish.
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Zachęcamy do przeczytania książki w cało-

ści, gdyż jest to światowy bestseller, który 

mimo, iż został napisany 30 lat temu (pierw-

sze wydanie), nadal jest aktualny i pomógł 

niejednemu rodzicowi znaleźć nić porozu-

mienia w kontaktach ze swoimi dziećmi. 

To książka napisana przez spełnione matki 

(każda ma trójkę dzieci), które dobrze życzą 

innym rodzicom, i którym zależy na dobru 

wszystkich dzieci. Za pomocą komiksowych 

ilustracji przedstawiają ciekawe historie 

z życia „zwykłej rodziny” i codzienne 

problemy między rodzicami a ich dziećmi. 

Książka napisana jest w przystępny sposób, 

bez psychologicznych wywodów, dlatego 

też posiada szerokie grono odbiorców.  

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE KSIĄŻKI:
JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS 

SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIE-

CI DO NAS MÓWIŁY

AUTORZY: 
ADELE FABER, ELAINE MAZLISH

ILUSTRACJE: 
KIMBERLY ANN COE

TŁUMACZENIE: 
MARIOLA WIĘZNOWSKA, 

BEATA HOROSIEWICZ

WYDAWNICTWO: 
MEDIA RODZINA SP. Z O.O.

AKADEMIA RODZICA

Zamiast

4. NIE ŚPIESZ SIĘ Z UDZIELANIEM ODPOWIEDZI:

5. ZACHĘĆ DZIECI DO KORZYSTANIA Z CUDZYCH DOŚWIADCZEŃ:

Wniosek: Kiedy dzieci zadają pytania, należy dać im szansę, aby najpierw same znalazły odpowiedź.

Wniosek: Chcemy, aby dzieci wiedziały, że nie są całkowicie od nas zależne. Świat poza domem – sklep zoologiczny, 
dentysta, szkoła, starsze dziecko mogą pomóc przy rozwiązywaniu problemów.

Zapytaj

AKADEMIA RODZICA

 

Wniosek: Próbując uchro-
nić dzieci przed porażką, 
pozbawiamy je nadziei, dążeń, 
marzeń, a czasami – zrealizo-
wania planów.

6.  NIE ODBIERAJ NADZIEI:
Zamiast

Zamiast przygotowywać dzieci na 
możliwość porażki, pozwól im na wła-
sne poszukiwania i doświadczenia.

Powiedz tak

Powiedz tak

Zamiast Powiedz tak

Zamiast
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RECENZJE

 SĄ TAKIE KSIĄŻKI, KTÓRE POMIMO UPŁYWU LAT, A NAWET WIEKÓW, NIE TRACĄ 

NA POPULARNOŚCI. STANOWIĄ NIEPISANY KANON LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH, 

PRZEKAZYWANYCH Z POKOLENIA NA POKOLENIE, NICZYM RELIKWIE. NIE SPOSÓB 

ICH POMINĄĆ, NIE WOLNO TEGO ZROBIĆ. NALEŻĄ DO NICH Z PEWNOŚCIĄ BAŚNIE 

HANSA CHRISTIANA ANDERSENA.

TEKST: IWONA WÓJCIK ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

Pamiętam je z czasów dzieciństwa. Najpierw czytali mi 

je rodzice, a później sięgałam po nie sama. Wspomi-

nam, z jakim zaciekawieniem śledziłam przygody Calinecz-

ki, jak  potępiałam poczynania Królowej Śniegu, jak byłam 

świadkiem przemiany brzydkiego kaczątka w pięknego 

łabędzia i jakim smutkiem przepełniło mnie zakończenie 

„Dziewczynki z zapałkami”. Te historie były mi tak bliskie, 

bo pokazywały cały wachlarz ludzkich zachowań, które 

przecież znałam z otoczenia. W baśniowych postaciach 

i ich postępowaniu odkrywałam wartości, które wpajali mi 

rodzice, jak to, że w życiu należy być sprawiedliwym, praw-

domównym, dobrym. Takie postawy były tam premiowane, 

a zło piętnowane.  

Jako rodzic nie miałam zatem żadnych wątpliwości, 

jaką książkę wybiorę dla mojej córeczki. Wypróbowane 

baśnie Andersena sprawdzają się znakomicie, najlepiej 

czytane wspólnie, do poduszki. Przenoszą nas jakby 

w inny, a jednak tak bliski świat. Fabuła tych opowieści jest 

barwna, ciekawie skonstruowana, nie nudzi. Wiele uczy 

zarówno dziecko, jak i rodzica. 

Baśnie Andersena posiadają morał i pozytywne za-

kończenie. Nie ma w nich przemocy, którą przepełnione 

jest wiele współczesnych bajek. Ich wartość dydaktyczna 

skłania moje dziecko do zadawania pytań, a mnie do 

szukania odpowiedzi. Często muszę najpierw pokusić się 

o refleksję, o rozważenie pewnych kwestii sama w sobie, 

żeby móc dyskutować z dzieckiem. To trudne rozmowy 

(tym bardziej, że dziecko nie zawsze rozumie abstrakcyjne 

pojęcia), ale cenne dla obydwu stron. Baśnie pomagają, bo 

w prosty sposób, na konkretnych przykładach tłumaczą te 

skomplikowane życiowe postawy. 

Współczesne wydania baśni Andersena są dodatkowo 

pięknie ilustrowane, co rozwija dziecięcą wyobraźnię. 

Mam takie na półce, kolorowe, bo córeczce bardziej się 

podobają. Ja jednak z sentymentem sięgam po swoje stare 

wydanie. Pożółkłe kartki, nieco podniszczona okładka 

z wyrysowaną Królową Śniegu – ta książka ma to „coś”, 

jakąś „duszę”.

RECENZJE

FENOMEN BAŚNI 
ANDERSENA TE HISTORIE BYŁY 

MI TAK BLISKIE, BO 
POKAZYWAŁY CAŁY 
WACHLARZ LUDZKICH 
ZACHOWAŃ, KTÓRE 
PRZECIEŻ ZNAŁAM 
Z OTOCZENIA. 

„

BAŚNIE ANDERSENA 
POSIADAJĄ MORAŁ 
I POZYTYWNE 
ZAKOŃCZENIE. NIE MA 
W NICH PRZEMOCY, KTÓRĄ 
PRZEPEŁNIONE JEST WIELE 
WSPÓŁCZESNYCH BAJEK.

„

Zachęcam wszystkich rodziców do czytania dzieciom dobrych 

książek, pożytecznych, które niosą jakieś przesłanie, uczą czegoś 

nowego. Pamiętajmy, że od początku mamy duży wpływ na to, jak 

wychowamy swoje dzieci. Ich tożsamość kształtuje się bowiem pod 

wpływem różnych bodźców i czynników. Baśnie i wspólne czytanie 

z pewnością należą do kategorii tych pozytywnych. 
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o to, aby przynajmniej raz dziennie wybrać się do parku lub ogrodu i oddać się 

przyjemnym myślom, spacerując lub odpoczywając na ławce w cieniu pachnącej 

wiosną zieleni.

Przebywaj na słońcu – dodaje energii organizmowi 
i blasku skórze
Słońce to gwiazda energii. W ciągu zimy cierpimy na jego chroniczny niedobór, 

a jak już się pojawi na wiosnę, nie możemy się powstrzymać od wystawienia twarzy 

w kierunku cieplutkich promyków, aby poczuć je na własnej skórze. Słońce 

sprawia, że stajemy się bardziej pogodni i otwarci. Pojawia się uśmiech i energia do 

działania. Nagle okazuje się, że mamy wiarę w siebie, zabieramy się do realizacji 

celów. Wszystko jest prostsze i bardziej realne.  

i świeżych warzyw, zawierające naturalne witaminy 

i mikroelementy, które są bogatym źródłem energii. 

Nawadniaj organizm – 
przyspieszasz metabolizm
W ciepłe dni więcej się ruszamy. Pogoda sprzyja 

aktywności fizycznej, spacerom, ćwiczeniom. Taka 

aktywność wymaga energii, którą trzeba uzupełniać 

płynami, gdyż organizm jest narażony na odwod-

nienie. Najlepiej pijmy naturalną wodę mineralną. 

Słodkie napoje typu cola czy różnego rodzaju soki nie 

są złe, jednak zawarty w nich cukier powoduje jeszcze 

większe pragnienie. Woda nie tylko zaspokaja nasze 

pragnienie, ale i pomaga w transportowaniu krwi 

w naszym organizmie. Zastany po zimie metabolizm 

podczas wiosny funkcjonuje trochę szybciej, więc do-

starczmy mu odpowiedniej ilości życiodajnego płynu.

Więcej ruchu
Po zimie nasz organizm jest spragniony aktywności 

fizycznej. Ciepła, słoneczna pogoda sprzyja długim 

spacerom, ćwiczeniom na świeżym powietrzu, wy-

cieczkom rowerowym. Ważne, aby zaraz po zimie nie 

forsować za bardzo organizmu, tylko stopniowo przy-

zwyczajać go do zwiększonej ilości wysiłku fizycznego, 

aż dojdziemy do optymalnej dla nas formy i będziemy 

czerpać samą radość z ćwiczeń. 

Dotleniaj organizm – relaksuj się na 
świeżym powietrzu
Wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu poprawia krą-

żenie, zaś relaks na świeżym powietrzu jest zdecydo-

wanie bardziej efektywny niż ten w pomieszczeniach 

zamkniętych. Głębokie oddechy w dobrym, najlepiej 

zielonym klimacie, naprawdę czystym powietrzem, 

gwarantują nie tylko bardzo dobry wypoczynek, ale 

i dotlenienie całego organizmu. Warto zatem zadbać 

JAK WSZYSTKIE ORGANIZMY 
ŻYWE PODLEGAMY 
SEZONOWYM RYTMOM 
BIOLOGICZNYM. JEDNAK 
PO ZIMIE PRZYCHODZI TEN 
CUDOWNY CZAS, KIEDY 

WSZYSTKO BUDZI SIĘ DO ŻYCIA.

„

SŁOŃCE SPRAWIA, 
ŻE STAJEMY SIĘ 
BARDZIEJ POGODNI 
I OTWARCI. 
POJAWIA SIĘ 
UŚMIECH I ENERGIA 
DO DZIAŁANIA.

„

ZDROWIE

TEKST: PAULINA SUROWIEC    ZDJĘCIA: FOTOLIA

OBUDŹ SIĘ 
NA WIOSNĘ!

Długa zima. Zmęczenie, grube ubrania, ciężkie buty, ocię-

żały organizm z powodu zmniejszonej częstotliwości ru-

chu, przytłoczony nielekką zimową dietą. Zima nie jest dla nas 

łaskawa.Jak wszystkie organizmy żywe podlegamy sezonowym 

rytmom biologicznym. Jednak po zimie przychodzi ten cudow-

ny czas, kiedy wszystko budzi się do życia. To wiosna, okres 

intensywnej regeneracji i wzrostu. Dzięki temu podejmujemy 

różne działania, aby polepszyć swoje samopoczucie po tych 

zimnych, krótkich i szarych dniach. Pragniemy jak 

najwięcej słońca. Gdzie zatem szukać tej życiodajnej 

wiosennej energii i radości?

Zmiana diety z zimowej na wiosenną
Poprawnie zbilansowana dieta pozwoli nam szybciej 

przystosować się do wiosenno-letnich trybów funkcjo-

nowania. W zimie jedliśmy dużo ciężkich rzeczy, aby 

nasz organizm wytwarzał i utrzymywał jak najwięcej 

ciepła. Na wiosnę i w lecie nie potrzebujemy już tak 

ciężkich i energotwórczych potraw i składników. 

Warto więc spożywać lekkie posiłki pełne owoców 
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JEDNĄ Z PODSTAWOWYCH FORM KOMUNIKACJI MIĘDZY LUDŹMI JEST ROZMOWA. TO, JAK 

ZACHOWUJEMY SIĘ PODCZAS ROZMOWY ORAZ CO I JAK MÓWIMY, ŚWIADCZY O NAS, NASZEJ 

KULTURZE I MANIERACH. ISTOTNĄ SPRAWĄ PODCZAS KONWERSACJI JEST TO, ABY NIKOGO 

Z GRONA ROZMÓWCÓW NIE URAZIĆ, NIE SPRAWIĆ KOMUŚ PRZYKROŚCI I NIE OBRAZIĆ. 

ZNAJOMOŚĆ ZASAD SAVOIR-VIVRE POMOŻE NAM POCZUĆ SIĘ PEWNIE, KONWERSUJĄC 

W KAŻDYM TOWARZYSTWIE.

TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

ZAKAZANE TEMATY 
W TOWARZYSTWIE

Dialogować można w różnym towarzystwie i na różnych poziomach 

intelektualnych. Jednak w każdej grupie społecznej: rodzinie, 

wśród przyjaciół, znajomych, współpracowników są takie tematy, 

których podczas wspólnych spotkań i rozmów nie powinno się poruszać, 

gdyż są one drażliwe, mogą komuś sprawić przykrość, wywołać niesmak 

albo, co gorsza, obrazić. Czasami nawet pewne sprawy jest lepiej przemil-

czeć, aby pokazać nasz takt i szacunek do rozmówców. Zatem 

jakie tematy należą do tych „zakazanych” w towarzystwie? 

Tematów z łatką „tego lepiej nie mówić” w towarzystwie 

jest kilka i na ogół są one wszystkim znane. Jednak warto 

szerzej omówić te zagadnienia, aby podczas rozmów czuć się 

bezpiecznie i nie popełniać gaf. 

SAVOIR VIVRE

TAJEMNICE 
SAVOIR - VIVRE

SAVOIR VIVRE6 6   6 7
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„
W MIEJSCU 
PUBLICZNYM UNIKAJMY 
PRZEKLEŃSTW 
I GŁOŚNYCH ROZMÓW.

Zazwyczaj jednak dowcipy opowiadamy sobie spon-

tanicznie. Nie każdy lubi i potrafi to robić. Możemy 

też mieć do czynienia z osobami, które mają nieco 

inne poczucie humoru i popularne dowcipy nie będą 

je bawić. Starajmy się więc nie opowiadać dowcipów, 

gdyż w towarzystwie mniej nam znanym możemy 

zostać odebrani inaczej niż mieliśmy w planach.

„Niebezpieczna” pogoda
Uważa się, że jak się nie ma o czym rozmawiać, to 

zawsze warto porozmawiać o pogodzie. Jednak nie 

zawsze jest to temat dobry do konwersacji. Właśnie 

dlatego, że jest taki banalny, i jeżeli w atmosferze 

czy klimacie nie dzieją się niepokojące zjawiska, 

starajmy się nie poruszać wątków meteorologicz-

nych podczas spotkań.

O czym wolno rozmawiać
Najbezpieczniejszym wyjściem podczas konwersacji 

w towarzystwie mniej lub bardziej zintegrowanym 

jest popularny „small talk”, czyli niezobowiązująca, 

krótka rozmowa o niczym konkretnym. Do właśnie 

takiej rozmowy świetnie nadają się tematy związane 

z luźnymi wątkami, na temat których każdy z uczest-

ników w mniej lub bardziej zaawansowany sposób 

miał kiedyś do czynienia. Do takich propozycji 

możemy zaliczyć kulinaria, podróże, kino, muzykę, 

sztukę czy literaturę. Warto też podczas takich 

rozmów zgłębić niektóre tematy, gdy spostrzeżemy, 

że mamy w towarzystwie pasjonata danej dziedziny. 

Miłośnika kuchni warto zapytać o ciekawe potrawy, 

przyprawy, doświadczenia kulinarne, a podróżnika 

o ciekawe miejsca do zobaczenia czy interesujące 

sytuacje, które spotkały go podczas wycieczek.

Kultura wysoka
Pamiętajmy także, że jeżeli spotykamy się w więk-

szym towarzystwie znajomych, warto zadbać o to, 

aby miejsce sprzyjało nie tylko miłemu spędzaniu 

czasu, ale i kulturalnej konwersacji. W miejscu 

publicznym unikajmy przekleństw i głośnych 

rozmów. Poprawne zachowanie świadczy o nas 

samych i pokazuje, że szanujemy nie tylko ludzi 

znajdujących się w naszym gronie, ale i tych przy 

sąsiednich stolikach. 

Mamy jeszcze kilka zagadnień, których nie powinniśmy poruszać 

w towarzystwie. Na pewno należą do nich religia i polityka. Szcze-

gólnie w naszym kraju są to tematy bardzo emocjonujące, które, jak 

już się rozpocznie, ciężko będzie spokojnie zakończyć. Nawet jeśli 

nam się to uda, miniona rozmowa nie będzie sprzyjała podtrzymaniu 

dobrej atmosfery podczas dalszego spotkania. Każdy z nas ma inny 

światopogląd i należy to szanować.

Wystrzegajmy się także treści związanych ze sprawami służbowy-

mi. Nikogo w towarzystwie nie interesuje praca, z jaką aktualnie się 

zmagamy, prowadzone projekty czy realizowane kampanie naszej 

firmy. Nie wypada też w towarzystwie pytać prawnika o porady praw-

ne czy prosić lekarza, aby zdiagnozował, co nam dolega na podstawie 

przedstawionych objawów. Jest to mocno niekulturalne.

Nic śmiesznego
Klasycznym elementem każdego towarzyskiego spotkania jest moment 

opowiadania dowcipów. Są osoby, które robią to świetnie, i jeżeli mamy 

taką osobę w towarzystwie, to jesteśmy naprawdę szczęściarzami. 

SAVOIR VIVRE

Zarówno dżentelmeni, jak i kobiety nie 
rozmawiają o pieniądzach
Faktycznie, pieniądze to temat ciekawy, jednak nie aż tak 

bardzo, żeby poruszać go na forum publicznym. Informo-

wanie rozmówców, ile się zarabia czy dociekanie o zarobki 

w towarzystwie nie jest mile widziane. Nieeleganckie są także 

rozmowy o tym, ile wydajemy czy kosztach życia codziennego. 

Bardzo niestosowne jest komentowanie ceny – przykłado-

wo – otrzymanego prezentu. Powstrzymajmy się także od 

chwalenia się sukcesami w pracy, otrzymanymi premiami 

czy powodzeniami w prywatnym życiu, zarówno swoim, jak 

i naszych pociech.

Dygresje uchodzące za zbyt intymne: 
życie erotyczne, wiek
Wszak na ogół wiadomo, że kobiety się o wiek nie pyta, ale 

w pewnych towarzystwach wiek mężczyzn to też temat mało 

interesujący. Ważną zasadą, którą bezwzględnie powinno się 

przestrzegać, jest nieporuszanie wątków dotyczących intym-

ności czy życia erotycznego, gdyż może to być dla niektórych 

współrozmówców bardzo krępujące i powodować spory 

dyskomfort w naszym towarzystwie.

Staramy się, aby podczas spotkań towarzyskich w większym 

gronie nikt nie czuł się źle. Dlatego warto też chwilę przed 

rozpoczęciem danego tematu rozmowy rozważyć, czy nie 

będzie on dla nikogo krępujący lub nikogo nie urazi. Gdy mamy 

w towarzystwie osobę otyłą, starajmy się nie poruszać tematów 

związanych z wagą, liczeniem kalorii, a także wystrzegajmy się 

wątków o chorobach, dolegliwościach, zabiegach czy opera-

cjach, bo nie mamy pewności, czy wszyscy w towarzystwie są 

zdrowi, czy może akurat nie zmagają się z poważną chorobą.

KLASYCZNYM 
ELEMENTEM 
KAŻDEGO 
TOWARZYSKIEGO 
SPOTKANIA 
JEST MOMENT 
OPOWIADANIA 
DOWCIPÓW. 

„
SAVOIR VIVRE6 8   6 9
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 71KULINARNE SMAKI

TEKST I  ZDJĘCIA :  ALEKSANDER DOMAŃSKI  

RZODKIEWKOWE 
PESTO

ALEKSANDER 
DOMAŃSKI 

Połowę czasu spędza przed 
komputerem w redakcji 
Anywhere, a drugą gotując 
w swojej kuchni. Znajomi mówią, 
że jego dewiza życiowa mogłaby 
brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba 
dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby 
jeść. Nie na odwrót.

Wstałem rankiem, aby przejść się nadmorską plażą. Powie-

trze było jeszcze rześkie. Zabrałem ze sobą kubek gorącej 

domowej kawy. Powoli, obserwując latające mewy i porannych 

biegaczy, spacerowałem w kierunku mola.

Wreszcie jest wiosna, mrozy się skończyły, a ja z jeszcze więk-

szym zapałem podchodzę do gotowania. Niedługo półki warzywnia-

ków i lokalnych straganów zaczną uginać się od ciężaru warzywnych 

nowalijek. Na razie nie jest ich za dużo, ale wiosnę czuć już w powie-

trzu, więc i na talerzu musi się zacząć robić zielono. Dochodzę do 

targowiska. Póki co więcej tu egzotycznych sprowadzanych warzyw 

i owoców niż tego, co lokalne. Mijam ostatnich już sprzedawców 

jesiennych gruszek i docieram do stoiska ze świeżymi warzywami. 

Pojawiły się pierwsze ogórki małosolne (których aktualna cena 

powala na kolana), sałata i rzodkiewki. Co prawda są one dostępne 

przez cały rok, ale te młode idealnie pasują do naszego dania. Będą 

przykładem wykorzystywania warzyw w 100%. Kupuję trzy pęczki 

rzodkiewiek, główkę czosnku, torebkę ziaren słonecznika oraz 

parmezan w płatkach i wybieram się w drogę powrotną do domu.

Dziś na obiad proste pesto z liści rzodkiewiek wraz z prażonymi 

orzechami i makaronem. Danie tanie, szybkie do zrobienia i przede 

KULINARNE 
SMAKI
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SKŁADNIKI:
3 pęczki rzodkiewki, a właściwie to ich liście
150 g słonecznika
100 ml oliwy z oliwek
szczypta soli 
szczypta pieprzu
50 g płatków parmezanu
20 g orzechów laskowych
40 g orzechów ziemnych
400 g makaronu

PRZEPIS NA 
RZODKIEWKOWE PESTO

KULINARNE SMAKIKULINARNE SMAKI

wszystkim proste w przygotowaniu. Zabieramy się za gotowanie! 

Liście rzodkiewek dokładnie myjemy i wrzucamy do kielicha 

blendera, pestki słonecznika solimy i prażymy na patelni (można 

kupić solony słonecznik). Dosypujemy to do liści rzodkiewki, do 

całości dodajemy około pół szklanki oliwy z oliwek, szczyptę pieprzu 

oraz dwa ząbki czosnku i blendujemy wszystko na gładką masę. I tak 

powstało nasze pesto. Teraz ugotujemy ulubiony makaron według 

intrukcji z opakowania. Podczas gotowania uprażymy jeszcze 

dodatkowo orzechy ziemne i włoskie, którymi posypiemy całości. 

Nie pozostało nam już nic innego jak zamieszać makaron z pesto 

w garnku, nałożyć na talerz, posypać obficie orzechami i płatkami 

parmezanu i życzyć Wam smacznego!  

DANIE TANIE, SZYBKIE 
DO ZROBIENIA I PRZEDE 
WSZYSTKIM PROSTE 
W PRZYGOTOWANIU 
ZABIERAMY SIĘ ZA 
GOTOWANIE!

„

7 2   7 3
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Mali opiekunowie
Smukłe, czarne sylwetki 

o hipnotyzujących, żółtych oczach 

towarzyszą mi przez całą podróż. To 

Wilgowrony Meksykańskie, stali 

mieszkańcy Ameryki Północnej 

i Środkowej. Są ze mną, gdy zajadam 

się tamales. Gdy stoję w kolejce po 

quesadillę, gdy nie mogę się zdecydować 

na tacos i gdy piję Coronę, podziwiając 

zachodzące nad Zatoką Meksykańską 

słońce. To one budzą mnie co rano, 

i to one kładą mnie do snu. Razem 

ze swoimi kolorowymi towarzyszami 

nieustannie mnie pilnują. Nad Zatoką 

Meksykańską poznaję Flamingi, które 

na zmianę z Pelikanami Brunatnymi 

przecinają bezkresne niebo. Gdzieś 

na środku Jukatanu opiekę nade mną 

przejmują Modrowronki Jukatańskie, 

by w dżungli przekazać ją Indykom 

Pawim i Tukanom Tęczowodziobym. 

Choć śpiew tutejszych ptaków znacznie 

przekracza dopuszczalną ilość decybeli, 

to ulubionym zajęciem mieszkańców 

maleńkiego Celestún jest przesiadywanie 

wieczorami na głównym placu miasta 

i słuchanie, jak Wilgowrony układają się 

do snu na dwóch samotnych drzewach, 

rosnących pośrodku placu.

7 4 ZDROWIE

OMEGA & MORE

CZUJĄC 
ŚWIAT

7 5PODRÓŻE

MEKSYK OD KILKU LAT DUMNIE PREZENTUJE SIĘ W OFERTACH BIUR PODRÓŻY. JEGO PÓŁNOCNA 

CZĘŚĆ - JUKATAN – KUSI NIE TYLKO SWOIMI BIAŁYMI PLAŻAMI, ALE TAKŻE ZAGADKAMI 

POZOSTAWIONYMI W DŻUNGLI PRZEZ TAJEMNICZĄ CYWILIZACJĘ MAJÓW. WYJAZD DO PIĘKNEGO 

KURORTU W CANCÚN Z PEWNOŚCIĄ JEST WART SWOJEJ CENY, MOŻE ON JEDNAK UTRUDNIĆ 

POZNANIE OTACZAJĄCEJ CODZIENNOŚCI – NIE TYLKO TEGO JAK ŻYJĄ LUDZIE, ALE PRZEDE 

WSZYSTKIM JAK ŻYJE NATURA.

TEKST: EDYTA BARTKIEWICZ     ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ

JUKATAN 
PAMIĄTKA Z PODRÓŻY

EDYTA 
BARTKIEWICZ 

Jest fotografem i pochodzi ze 
Szczecina. Pracuje w Warszawie, 
ale w myślach codziennie zwiedza 
cały świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże, w szczególności 
te związane z historią.

  Izamal
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wygranych (gdyż według prekolumbijskich wierzeń odcięta głowa symbolizuje 

odrodzenie). Na szczycie Świątyni Wojowników znajduje się Chac Mool 

– kamienny ołtarz, na którym wyrywano wojownikom serca, by złożyć je 

w ofierze bogom. Jest słabo widoczny z ziemi i nie można do niego podejść, 

jednak mimo to go zauważam. Wiedziałam, że tam jest. Wiedziałam, bo 

odkrywałam to miejsce. Dla siebie.

Wyczerpanie kontra przerażenie
Jestem sama w środku dżungli, na terenie jednego z największych 

starożytnych miast Majów. Jest nieznośny upał, a gęste powietrze stojące 

w miejscu zdaje się parzyć skórę. Na niebie nie ma ani jednej chmury, a woda 

w butelce kończy się niespodziewanie szybko. Strefa archeologiczna leży 

w rezerwacie biosfery, 30 km od granicy z Gwatemalą. Ponieważ prowadzi tu 

dziurawa, pełna dzikiej zwierzyny droga, do Calakmul nie docierają turyści 

żądni leżaków i kolorowych drinków. W dniu, w którym zapragnęłam odkryć 

tajemnicę Miasta Dwóch Sąsiadujących Piramid, jestem tylko ja. Nieznane 

mi odgłosy dżungli paraliżują mnie co krok. Wiem, że mieszkają tu nie tylko 

najróżniejsze gatunki ptaków czy małp, ale również 

jaguary. Mimo iście piekielnej temperatury w ciągu 

dnia wieczorem nadchodzi upragniony deszcz. 

Nie wpływa on na szczęście na apetyt stworzeń 

mieszkających w Zotz Cave, które chcę zobaczyć. 

Podziwianie setek tysięcy nietoperzy wylatujących 

na żer jest niebywale wciągające. Traktują mnie 

jak drzewo, więc mijają mnie w milimetrowych 

odległościach, głośno przy tym piszcząc. Choć 

jaskinia znajduje się blisko drogi, szybko przekonuję 

się, jak wiele racji miał Bear Grylls mówiąc, że 

w dżungli zmrok zapada w mniej niż kilka minut. 

Jeszcze przed chwilą doskonale widziałam drogę, 

a teraz ledwo widzę własne dłonie. Czasem dobrze 

jest się tak wystraszyć. 

Cisza 
Zmrożony kokos doskonale gasi pragnienie 

po całodniowym odkrywaniu majańskich 

miast, ukrytych przed światem w bujnym lesie 

deszczowym. Każde z nich reprezentuje odmienny 

styl architektoniczny, zachowało się w lepszej 

lub gorszej kondycji i jest odwiedzane przez 

kilkaset osób dziennie lub zaledwie kilkanaście 

rocznie. Przypadkowo znalazłam jedno, które 

jest inne niż pozostałe. Mam wrażenie, że nawet 

zwierzęta starają się nie podnosić swojego 

głosu, by nie budzić czegoś, co się tu znajduje. 

Mimo samotności nie odczuwam niepokoju czy 

strachu. Idę przed siebie, przemierzając kolejne 

ścieżki w gęstej dżungli – innej niż ta, którą do 

tej pory miałam okazję zobaczyć. To właśnie 

7 6  PODRÓŻE
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„
NIEZNANE MI ODGŁOSY 
DŻUNGLI PARALIŻUJĄ 
MNIE CO KROK. WIEM, ŻE 
MIESZKAJĄ TU NIE TYLKO 
NAJRÓŻNIEJSZE GATUNKI 
PTAKÓW CZY MAŁP, ALE 
RÓWNIEŻ JAGUARY.

Odkryć nieodkryte 

Chichén Itzá to jedno z najciekawszych 

prekolumbijskich miast. Mimo tłumu 

zwiedzających czuję się tu zupełnie sama. 

Tylko przede mną El Castillo odkrywa swoją 

niezwykle precyzyjną budowlę, a obserwatorium 

astronomiczne zachęca mnie do wieczornej 

obserwacji nieba. Maski Boga deszczu Chaca 

ukryte w fasadach budynków sprawiają, że 

w tym nieznośnym upale zaczynam myśleć 

inaczej o cennych kroplach wody, które spadają 

z nieba (na półwyspie Jukatan nie ma przecież 

ani jednej rzeki!). Na boisku do gry w pelotę 

patrzę na zawieszoną na wysokości kilku metrów 

kamienną obręcz i przyglądam się reliefom na 

ścianach boiska. To właśnie tu kapitan drużyny 

przegranych odcinał głowę kapitanowi drużyny 
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DO SUKCESU NIE 
MA ŻADNEJ WINDY. 

TRZEBA PÓJŚĆ PO 
SCHODACH” 

EMIL OESCH

„

tu, w Kohunlich, znajdują się ruiny pokryte oryginalnym, 

czerwonym kolorem, który niegdyś pokrywał wszystkie 

budynki majańskich miast-państw. Wspinam się na coś 

w rodzaju Akropolu i siadam w milczeniu, nie myśląc 

o niczym. W sprzyjających okolicznościach nie jest to aż 

takie trudne.

Uśmiech
12 godzin podróży samolotem – to wystarczyło, żeby 

zacząć uśmiechać się z każdego możliwego powodu. Żeby 

przestać się spieszyć i nie złościć na rzeczy, na które nie 

mam wpływu. Pół doby dało mi najpiękniejszą pamiątkę 

z podróży – wspomnienia, które pozostaną ze mną na zawsze. 

Odtwarzane w głowie niczym film, wywołują uśmiech na 

twarzy, prawie tak piękny jak ten, który mają Meksykanie. 

Brakuje już tylko zmrożonego kokosa, zachodzącego słońca 

i kolorowych, śpiewających nad głową 

Garść przydatnych informacji 
i ciekawostek
1. Chichén Itzá to jedno z najczęściej odwiedzanych stanowisk 

archeologicznych na Jukatanie. W kolejce trzeba odstać 

minimum 20 minut. Warto poznać historię miasta oraz mieć 

przy sobie jego mapę – wtedy niczego nie przeoczysz.

2. Czy wiesz, że piramida El Castillo jest poświęcona 

Quetzalcoatlowi (Kukulkanowi)? To jeden z najważniejszych 

bogów Mezoameryki, przedstawiany jako pierzasty wąż. 

Na głowie miał pióropusz z piór ptaka Kwezala, jednego 

z najpiękniejszych ptaków na świecie. Gdy staniesz pod 

piramidą i zaczniesz głośno klaskać w dłonie, dźwięk jaki do 

Ciebie wróci będzie dźwiękiem, jaki wydaje z siebie Kwezal.

3. Ceny biletów do niektórych stanowisk archeologicznych 

na Jukatanie:

Chichén Itzá, Uxmal, Calakmul – ok. 40zł.

Kabah, Sayil, Labna, Xpuhil, Chicanna, Balamku, 

Kohunlich, Chacchoben, Tulum, Muyil – ok. 12 zł.

Jaskinie Grutas de Loltun – ok. 25zł

4. Style architektoniczne obecne na Jukatanie:

Styl Puuc – Uxmal, Labna, Kabah, Sayil, Xlapak

Styl Petén – Calakmul

Styl Rio Bec – Becan, Chicanna, Xpuhil, Kohunlich, Balamku

Styl Chenes – Tabasqueno

Styl Toltecki – Chichén Itzá, Cacchoben, Tulum, Muyil

5.  Jukatan to jedna z najbezpieczniejszych części Meksyku. 

Policja jest tu bardzo pomocna, tak jak sami mieszkańcy.

6. Ostre sosy są produkowane na bazie ekstraktów. Oznacza 

to, że są naprawdę bardzo, bardzo ostre. 

7. Zamiast pustej plaży w Tulum znajdziesz jedynie tabliczki 

z napisem área privada. Tereny otaczające wybrzeże 

są strefą prywatną, więc nie ominiesz plaży publicznej, 

chociaż Google Maps pokazuje wiele ścieżek prowadzących 

wprost na dziką plażę.
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