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W rodzinie siła! To hasło, choć często nadużywane 
i zestawiane w różnych – nawet pejoratywnych – 

kontekstach nie przestaje być ani trochę prawdziwe. Przez lata 
funkcjonowania Omegi Pilzno pracujący tu ludzie, osiągając 
ambitne cele, udowadniają, że z „omegową” rodziną można 
osiągnąć bardzo dużo.

Omega Pilzno rozpoczęła swoją działalność jako firma 
rodzinna. Choć operujemy w całej Europie, zdobywamy góry 
i morza, to nadal bliskie nam są właśnie takie wartości. U swego 
początku twórczy impuls dla całej firmy wygenerowało przecież 
dwóch braci. Teraz o sile naszej firmy stanowią także wszyscy ci, 
którzy postanowili wejść do „omegowej” rodziny. Pracownicy, 
z których wielu jest z nami niemal od samego początku. To z ich 
pomocą pozostajemy w ciągłym ruchu. Wśród nich są mecha-
nicy, na co dzień dbający o to, by zestawy w czerwono-żółtych 
barwach – tak dobrze nam wszystkim znanych – zatrzymywały 
się tylko wtedy, kiedy powinny. Ich pracy w prowadzonych 
przez Omegę autoryzowanych serwisach postanowiliśmy po-
święcić najobszerniejszy artykuł tego numeru O&M. Katarzyna Godawska, Redaktor Naczelna
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D R O D Z Y 
C Z Y T E L N I C Y

Częścią „omegowej” rodziny są również klienci wszystkich naszych 
działów, którzy postanowili powierzyć Omedze Pilzno swoje zaufanie. 
Razem pracujemy, by dobitnie zaznaczyć obecność na rynku, inwesto-
wać i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi.

W najnowszym O&M piszemy także o tych, którzy chcą dołączyć  
do „omegowej” rodziny w przyszłości. Mam na myśli młodzież zaanga-
żowaną w działalność Akademii Omega. To budujące, że ci młodzi ludzie 
z regionu poważnie i z wyprzedzeniem myślą o swojej drodze zawodowej.

W wakacje wszyscy chcemy spędzać jak najwięcej czasu z bliskimi. 
Zrelaksować się, odrobinę rozleniwić i po prostu odpocząć. Podsycić 
ognisko rodzinne – również w tym dosłownym znaczeniu, z kiełba-
skami i zimnymi napojami. Dlatego wszystkim, którzy urlop mają jesz-
cze przed sobą, życzę, by udało im się spędzić go z rodziną,  
bo jak wspomniałam na początku, w rodzinie siła.



OMEGA & MORE

5OD REDAKCJI

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: 

Edyta Bartkiewicz

6

14

24

37

62

68

72

6

14

18

22

30

34

36

AUTORYZOWANA JAKOŚĆ SERWISÓW

BIZNES RODZINNY – SIŁA TKWI W WARTOŚCIACH

OWOCNA WSPÓŁPRACA Z CONSORFRUT

OMEGA DAJE MI SWOBODĘ PRACY

SZKODA, KOLIZJA I CO DALEJ...

TAJEMNICZY CMR

PLANDEKA WIZYTOWKĄ FIRMY

AUTORYZOWANE SERWISY MAN, 
IVECO, VOLVO

OMEGA PILZNO TO FIRMA LUDZI Z PASJĄ

SZNAJDŹ SWOJE FLOW

BĄDŹ FIT LATEM

LETNI DRESS CODE

NIEZAPOMNIANE WŁOSKIE SMAKI

40

52

62

68

72

76



OMEGA & MORE

6 HISTORIA FIRMY



OMEGA & MORE

7HISTORIA FIRMY

AUTORYZOWANA 

JAKOŚĆ 
SERWISÓW
 HISTORIĘ SERWISÓW ZACZNIEMY OD UL. 

TOWAROWEJ W RZESZOWIE, GDZIE NAD 

JEZDNIĄ GÓRUJE BUDYNEK ZE SPORYCH 

ROZMIARÓW LOGOTYPEM OMEGI PILZNO 

NA DACHU. NA PARKINGU AŻ CZERWONO OD 

CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH ROZSTAWIONYCH 

W RÓWNYCH RZĘDACH. WIDAĆ JE 

DOBRZE Z OKNA W BIURZE KIEROWNIKA 

AUTORYZOWANEGO SERWISU MAN. RÓWNIEŻ 

WEWNĄTRZ WSZYSTKO JEST SKRUPULATNIE 

POUKŁADANE, KAŻDY KLASER MA SWOJE 

MIEJSCE, KAŻDY PAPIER GDZIEŚ PRZYNALEŻY. 

AŻ TRUDNO UWIERZYĆ, ŻE W TYM 

POMIESZCZENIU PRZED LATY BYŁ MAGAZYN 

OBRONY CYWILNEJ. PONOĆ WTEDY – WŚRÓD 

MASEK PRZECIWGAZOWYCH I SAPEREK 

– WOJSKOWI POUPYCHALI DREWNIANE 

SKRZYNIE. DO TEJ PORY NIE WIADOMO, 

CO W NICH BYŁO.

TEKST: JACEK KLOC   ZDJĘCIA: ARCH. OMEGI PILZNO
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W skład grupy Omega Pilzno wchodzą trzy autoryzowane 

serwisy: Volvo przy ul. Kraszewskiego w Pilźnie, MAN, zlo-

kalizowany przy ul. Towarowej w Rzeszowie oraz Iveco, który obec-

nie znajduje się w Woli Cichej, ale już niebawem trafi na rzeszowską 

ulicę Rzecha. Z każdym z nich wiąże się jemu właściwa opowieść, 

a łączą je ambicja i wytrwałe dążenie do zamierzonych celów.

Plamy oleju
Historie nawet największych przedsięwzięć często zaczynają się 

niepozornie i w kameralnych okolicznościach. Podobnie jest 

z serwisami Omegi Pilzno, których prapoczątek miał miejsce na 

wysypanym kamieniem przydomowym parkingu, gdzie próżno 

byłoby szukać kanałów czy komputerów diagnostycznych.  

Ten ozdobiony plamami oleju plac był miejscem, 

gdzie bracia Godawscy naprawiali pierwsze samo-

chody należące do firmy. Robili to samodzielnie – 

pomiędzy kursami – bazując na własnych umiejętno-

ściach i wiedzy.

– W domu mieliśmy wydzielony pokój, który peł-

nił funkcję biura, ale spędzaliśmy w nim niewiele 

czasu – wspomina prezes Mariusz Godawski, który 

niemal od samego początku zajmuje się prowadze-

niem i rozwojem serwisów. – Głównie dlatego, że 

za dnia jeździliśmy w trasy, a nocami naprawiali-

śmy nasze auta. To były całkiem inne samochody 

niż teraz, często coś się w nich psuło i trzeba było 

o nie dbać – dodaje.

8 HISTORIA FIRMY
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TRANSPORTUJĄC TOWARY, 
PRZEMIERZAJĄ DZIESIĄTKI 
TYSIĘCY KILOMETRÓW 
I DOCIERAJĄ DO WSZYSTKICH 
EUROPEJSKICH KRAJÓW. 

„ 9HISTORIA FIRMY

Tamte czasy, lata 90. w Polsce, znają wiele podobnych 

opowieści, ale niewielu ówczesnych biznesmenów miało 

taki rozmach jak założyciele największego przedsiębiorstwa 

transportowego z Podkarpacia. Teraz ich ciągniki siodło-

we – liczone w setkach – jeżdżą po całej Europie, a dzięki 

charakterystycznym barwom nie da się ich przeoczyć na 

drodze. Transportując towary, przemierzają dziesiątki tysięcy 

kilometrów i docierają do wszystkich europejskich krajów. 

Nad techniczną sprawnością taboru pieczę trzymają pracow-

nicy serwisów, którzy swoją pracą – dosłownie i w przenośni 

– utrzymują w ruchu Omegę Pilzno.

Serwis Volvo
„To były pionierskie czasy”
– Dla mnie dobry mechanik to taki, który ma zmysł do trafnej 

diagnozy i umiejętność sprawnej naprawy rozpoznanego pro-

blemu. Tak było kiedyś, jest teraz i się raczej nie zmieni – mówi 
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Zygmunt Ćwik, pierwszy mechanik zatrudniony w Omedze 

Pilzno. Jest w firmie ponad 20 lat, a jego kariera rozpoczęła się, 

gdy po polskich drogach jeździły UAZy i Jelcze. Przyglądał się 

kolejnym pokoleniom mechaników Omegi i uczestniczył w ich 

szkoleniu. Gdy przyjęto go do pracy, siedziba firmy znajdowała 

się już przy ul. Kraszewskiego w Pilźnie. Wcześniej funkcjonował 

tam GS, a cały teren w czasach minionego ustroju należał do 

PGR-u. Warsztat trafił do budynku po magazynie, gdzie dawniej 

składowano cement, wapno oraz urządzenia rolnicze. – To były 

pionierskie czasy – wspomina Zygmunt Ćwik.

Niegdysiejszy magazyn został przebudowany i dostosowany 

do potrzeb naprawy samochodów ciężarowych. Ten pierwszy 

warsztat dysponował jednym stanowiskiem z krótkim kanałem 

olejowym, a na wyposażeniu były podstawowe narzędzia i mały 

piecyk grzewczy, obsługiwane przez dwóch pełnych entuzjazmu 

mechaników. W takim składzie dbali o poprawne funkcjonowanie 

5 samochodów. To był 1998 rok, a firma rozwijała się 

wtedy bardzo dynamicznie. Szybko kupowała kolejne 

samochody i zatrudniała nowych ludzi.

– Jak przyszedłem do pracy w 1999 roku, to mecha-

nik musiał zajmować się wszystkim. Od mycia samo-

chodu, przez drobne usterki, po kompleksowe naprawy. 

Musieliśmy wtedy być uniwersalni. Inaczej też wyglądała 

codzienna praca – opowiada Paweł Nykiel, jeden z pierw-

szych mechaników Omegi. Samochody nie przypomina-

ły obecnych superkomputerów na kółkach, co sprawiało, 

że praca była znacznie mniej skomplikowana. Bez kluczy 

pneumatycznych mechanik musiał jednak mieć parę 

w rękach, a nowoczesne urządzenia pomiarowe zastępo-

wały wtedy doświadczenie zawodowe i wyczucie.

Profesjonalizacja totalna
Z roku na rok firma rosła w siłę. Z jednego stanowiska 

serwisowego zrobiło się pięć, zwiększało się zatrudnie-

nie i tabor samochodów, w którym zaczęła przeważać 

jedna marka, Volvo. – Kiedy w 2004 roku Polska weszła 

do Unii Europejskiej, dostaliśmy pozytywny impuls do 

rozwoju, a przed firmą rozpostarł się szeroki horyzont 

perspektyw – mówi Jacek Szumowicz, kierownik 

serwisu Volvo oraz Manager Zarządzający STC IVECO. 

Jak dodaje, wtedy stało się jasne, że z coraz większą 

liczbą samochodów musi iść w parze rozwój zaplecza 

serwisowego. – Chodziło o to, by zwiększyć dostępność 

do części samochodowych marki Volvo. Chcieliśmy po-

zyskać pełną informację serwisową oraz skrócić proces 

diagnostyki i naprawy – wspomina Szumowicz. Autory-

zacja wiązała się z szeregiem szkoleń dla mechaników 

i kadry zarządzającej, które odbywały się we Wrocławiu, 

a rozpoczęto je jeszcze w 2004 roku.

Z ROKU NA ROK FIRMA ROSŁA 
W SIŁĘ. Z JEDNEGO STANOWISKA 
SERWISOWEGO ZROBIŁO SIĘ PIĘĆ, 
ZWIĘKSZAŁO SIĘ ZATRUDNIENIE 
I TABOR SAMOCHODÓW...

„
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Najwięcej miało zmienić się w pracy mechaników. – W Omedze 

zaczynały jeździć coraz nowsze modele Volvo, więc ich naprawa 

stawała się bardziej skomplikowana. Musieliśmy dokładnie poznać 

tę technologię, by serwis utrzymywał profesjonalny poziom napraw 

– wspomina Zygmunt Ćwik.

Konieczna była również rozbudowa samego serwisu, na potrze-

by którego powstał przeszklony obiekt obsługowo-magazynowy 

oraz biura. Kiedy zakończono wszystkie prace i szkolenia, autory-

zowany serwis Volvo, który powstał pod skrzydłami Omegi Pilzno, 

musiał zostać otwarty z pompą.  – Plac przed serwisem zamienił się 

w przepiękne, eleganckie miejsce z kwiatami, przystrojonymi sto-

łami oraz namiotami. Nie mogliśmy uwierzyć, że aż tak udało nam 

się odmienić zwykły parking. Także serwis wyglądał wtedy zupełnie 

inaczej niż na co dzień – wspomina Katarzyna Godawska, dyrektor 

administracyjny Omegi Pilzno.

Na stojącej nieopodal scenie zagrał wtedy zespół Golec uOrkie-

stra, a największą furorę zrobiły słowa popularnej piosenki: „Tu na 

razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco”, które odśpiewane 

w sąsiedztwie nowego budynku serwisu Volvo wskazały wszystkim 

słuchaczom, gdzie zmierza Omega Pilzno.

– Dzięki autoryzacji wszyscy staliśmy się profesjonalistami 

i specjalistami w wąskiej dziedzinie Volvo. To było trochę tak, że 

przed autoryzacją byliśmy dentystami leczącymi zepsute zęby. Po 

2005 roku zaczęliśmy stosować profilaktykę i zapobiegać próch-

nicy – wspomina ze śmiechem Paweł Nykiel. – To dla nas, starych 

mechaników, była całkowita zmiana mentalności – dodaje.

Serwis MAN
Wspomniany we wstępie warsztat przy ul. Towarowej 

w Rzeszowie istniał od  kilkudziesięciu lat i pierwotnie 

funkcjonował pod skrzydłami Przedsiębiorstwa Prze-

wozowego Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej. 

W 2006 roku udziały PP PKS w Rzeszowie zakupiła 

Omega Pilzno i zaczęła wprowadzać bardzo ważne 

zmiany. Wyzwań było sporo, bo tabor zgromadzony 

przez wcześniejszego właściciela był anachroniczny 

i złożony z marek samochodów, które nie należały do 

wiodących we flocie Omegi. Warsztat wymagał remon-

tu, a w jego wyposażenie – przestarzałe i niekompletne 

– trzeba było zainwestować.

W 2006 ROKU UDZIAŁY PP 
PKS W RZESZOWIE ZAKUPIŁA 
OMEGA PILZNO I ZACZĘŁA 
WPROWADZAĆ BARDZO 
WAŻNE ZMIANY. 

„
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Historia serwisowania i nowoczesność
– Za PRL-u naprawialiśmy tutaj Żuki, Nysy, Stary, Kamazy 

i Jelcze. W warsztacie było ciemno i brudno. Pracowaliśmy 

w zadymieniu i nie było podstawowych narzędzi, a jak się 

szło do narzędziowni, to się dostawało szczotkę drucianą 

oraz piłkę do żelaza i takim sprzętem kazano nam naprawiać 

auta – wspomina Bogdan Solarz, który od 37 lat pracuje w tym 

samym serwisie przy ul. Towarowej. Wcześniej był mechani-

kiem, obecnie pełni rolę doradcy serwisowego. – Nie było rady. 

Szło się na kuźnię, grzało się kawał żelaza i się robiło klucz do 

kół. Trzeba było go wyklepać, a potem prosić tokarza, żeby go 

obrobił. Wtedy dopiero miało się jakiś tam klucz  – przywołuje 

z pamięci Solarz.

12 HISTORIA FIRMY

Tamte czasy minęły bezpowrotnie. Żuki i Nysy 

zniknęły już z polskich dróg, a przy ul. Towarowej w Rze-

szowie pamiętający Gierka warsztat przekształcony 

został w autoryzowany serwis MAN. Wszystko za sprawą 

konsekwentnie realizowanego planu Omegi Pilzno.

– Od bardzo dawna byliśmy przekonani, że chcemy 

pracować na więcej niż jednej marce ciągników siodło-

wych. Zaczęło przybywać samochodów, głównie MANa, 

dlatego naturalnym było, że nowo zakupiony warsztat 

będzie aspirował do autoryzacji właśnie tej marki – wyja-

śnia prezes Adam Godawski. – Siłą firmy transportowej 

jest posiadanie własnych, autoryzowanych serwisów. Nie 

wyobrażam sobie, by nasza licząca blisko 700 pojazdów 

flota miałaby być naprawiana gdzieś indziej. Własne 

serwisy dają nam kontrolę nad procesem napraw oraz 

pewność perfekcyjnie wykonanej pracy – dodaje prezes.

Pracownicy ówczesnego warsztatu zaczęli 

wyjeżdżać na szkolenia do Czeladzi, gdzie zdobywali 

niezbędną i szczegółową wiedzę na temat ciągników 

siodłowych MAN. Zmianom musiał również ulec sam 

warsztat i jego wyposażenie. – Warunkiem autory-

zacji było spełnienie wymogów MANa. Dotyczyło to 

infrastruktury, pracowników oraz sprzętu. Wszystkie 

warunki musiały być przez nas uwzględnione, bo te 

serwisy świadczą usługi głównie dla klientów zewnętrz-

nych – wyjaśnia Katarzyna Godawska, która brała 

udział w pozyskiwaniu autoryzacji MAN.
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Przyszłość zaczyna się dzisiaj
Przez serwis MANa w Rzeszowie przewija się średnio ponad 230 

samochodów miesięcznie. Większość z nich – blisko 80% – to klienci 

zewnętrzni, głównie małe przedsiębiorstwa transportowe, których 

w regionie jest bardzo dużo. Resztę stanowią ciągniki Omegi Pilzno, 

która jest największym klientem serwisu. W Volvo ta proporcja jest 

odwrócona. – Wzorem serwisu MANa chcemy zwiększyć liczbę klien-

tów zewnętrznych w serwisie Volvo. Moim osobistym marzeniem 

jest, by nasz pierwszy autoryzowany serwis w połowie zajmował się 

samochodami spoza floty Omegi Pilzno. To jest ambitny cel, ale da 

się go osiągnąć – mówi Jacek Szumowicz

Serwis MAN również ma swoje plany na najbliższe miesiące i lata. 

Jednym z nich są rozpoczęte niedawno prace nad procesem auto-

ryzacji dla serwisu naczep. – To jest dla nas wyzwanie, bo naczepy 

skonstruowane są z podzespołów różnych producentów, od których 

autoryzację musimy dostać w pierwszej kolejności. Dzięki temu 

chcemy jeszcze dokładniej penetrować rynek i pozyskiwać klientów, 

którzy będą chcieli oddać do nas naczepę na naprawę gwarancyjną – 

mówi Dariusz Molenda.

– Naszą największą przewagą w prowadzeniu autoryzowanych 

serwisów jest fakt, że jako przewoźnik dysponujący flotą blisko 700 

samochodów ciężarowych dobrze wiemy, czego od takiego serwisu 

oczekiwać. Znamy te potrzeby z autopsji, więc łatwiej jest nam 

sprostać oczekiwaniom klientów. Mamy ambicję, by te trzy marki 

serwisów, które wchodzą w skład grupy, stanowiły wzór jakości 

w regionie – podsumowują przedstawiciele Zarządu Omega Pilzno 

Godawski & Godawski. 

MAMY AMBICJĘ, BY TE TRZY MARKI 

SERWISÓW, KTÓRE WCHODZĄ 

W SKŁAD GRUPY, STANOWIŁY WZÓR 

JAKOŚCI W REGIONIE

„
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Znamy język tych samochodów
– Na MANie musimy być najlepsi. Tutaj świadczymy 

usługi serwisowe najwyższej jakości. Mamy najlepszy 

sprzęt, największą wiedzę i dostęp do części zamien-

nych oraz informacji serwisowej – wyjaśnia Dariusz 

Molenda, kierownik autoryzowanego serwisu MAN. 

– W zasadzie nie mamy konkurencji w regionie, jeśli 

chodzi o ciągniki marki MAN. Jako jedyni udzielamy 

gwarancji producenta na naprawy oraz części zamien-

ne – dodaje kierownik. Z jego biura dawno temu znik-

nęły już tajemnicze skrzynki Obrony Cywilnej. Razem 

z maskami przeciwgazowymi i saperkami odeszły 

w niepamięć ustępując pola nowej rzeczywistości.

Z punktu widzenia mechaników autoryzacja 

przyniosła kolosalne zmiany w pracy. Głównie pod 

względem technologii, metod naprawy i diagnostyki 

pojazdów. – Praca na jednej marce ciągnika jest 

bardzo dobra, bo obecnie każdy producent ma swoje 

rozwiązania, które go wyróżniają od innych. To są 

małe, ale bardzo ważne szczegóły. Te auta mają swój 

własny język, a my doskonale posługujemy się języ-

kiem MANa – wyjaśnia Solarz.

Serwis i dealer IVECO
Najnowszy serwis zlokalizowany jest obecnie w Woli 

Cichej. Swoje miejsce znalazł na trasie z Rzeszowa do 

Warszawy przy drodze krajowej nr 9, a funkcjonuje 

pod skrzydłami wchodzącej w skład grupy Omega 

Pilzno spółki STC. Decyzję o nowej inwestycji podjęto 

w czerwcu 2016 roku. Podpisany został list intencyjny 

na prowadzenie autoryzowanego serwisu i dealera 

marki IVECO, a Omega wzięła wtedy odpowiedzial-

ność za dotychczasową załogę serwisu i rozwój firmy.

STC to jedyny na Podkarpaciu autoryzowany 

serwis i dealer IVECO. Spółka ma aspiracje, by 

osiągać jak najlepsze wyniki. – Chcemy być liderem 

na Podkarpaciu, zarówno pod względem sprzeda-

ży samochodów dostawczych, jak i jakości usług 

serwisowych – zapowiada Jacek Szumowicz. Osią-

gniecie zamierzeń na pewno stanie się łatwiejsze 

z nowoczesną siedzibą, która będzie wizytówką 

firmy w regionie. Powstaje ona w Rzeszowie, przy 

ulicy Rzecha. Finalizacja budowy planowana jest na 

styczeń przyszłego roku.

Bez półśrodków
Od własnoręcznych napraw na parkingu przed 

domem rodzinnym braci Godawskich do zakończenia 

budowy nowej siedziby STC IVECO – trzeciego serwi-

su grupy Omega Pilzno – minie ponad ćwierć wieku. 

To czas nieustannej profesjonalizacji oraz budowania 

silnej pozycji w regionie, zbierania doświadczeń i cią-

głego rozwoju, którego nie da się już zatrzymać. Nikt 

nawet nie próbuje.
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Biznes i rodzina – logika tych dwóch systemów jest zupełnie 

odmienna. W rodzinie członkowie opierają się na miłości, 

szacunku i tolerancji. Miarą efektywności jest szczęście każdego 

z nich. W biznesie dąży się do generowania zysków i zwiększania 

wartości firmy. Połączenie biznesu i rodziny tworzy system zależ-

ności i wzajemnych oddziaływań, które wpływają na stabilność 

firmy. Pryncypia rodzinne rzutują na kreowanie wartości bizne-

sowych. Jeśli uda się zachować balans pomiędzy tymi dwiema 

przestrzeniami, to wypracowany w rodzinach system porozumie-

wania się i używanie tego samego kodu językowego pozwala na 

rozwijanie strategii, struktury i kultury wiążącej biznes z rodziną.

Przedsiębiorstwa rodzinne to grupy podmiotów gospodar-

czych, w których większość struktury własności oraz zarządzanie 

kapitałem przedsiębiorstwa znajduje się w rękach jednej rodziny. 

Jej członkowie posiadają znaczące udziały w przedsiębiorstwie, 

TEKST: MONIKA CZARNIK

BIZNES RODZINNY – 
SIŁA TKWI 
W WARTOŚCIACH

sprawują funkcje kierownicze oraz kontrolę finansową nad firmą. 

O tym, czy firma jest rodzinna, decyduje również świadomość 

rodzinnego charakteru, który przekłada się na większe zaufa-

nie wobec pracowników z rodziny i zaangażowanie na rzecz 

przedsiębiorstwa. Rodzinność i system wartości godnościowych 

odróżnia firmę od innych. Ponadto sukcesja rodzinna jest jednym 

z najważniejszych przejawów family business. Przekazanie władzy 

i zarządzania przedsiębiorstwem kolejnym pokoleniom jest warun-

kiem przetrwania i rozwoju rodzinnego biznesu.

Firmy rodzinne w Polsce
Z badania firm rodzinnych, przeprowadzonego przez Polską Agen-

cję Rozwoju Przedsiębiorczości, wynika, że stanowią one znaczną 

część polskiej gospodarki i zdecydowaną większość sektora mikro, 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
RODZINNE 
PRZYPOMINA 
DRZEWO – KAŻDE 
POKOLENIE ZBIERA 
OWOCE, PRZYCINA 
GAŁĘZIE, JEDNAK W 
ŻADNYM WYPADKU 
NIE MOŻNA 
NARUSZAĆ PNIA.
P. MAY, A . LEWANDOWSKA – „STAWKA WIĘKSZA 
NIŻ BIZNES. STRATEGIE ROZWOJU FIRM 
RODZINNYCH”.
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małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), bo prawie 

40%. W firmach tych pracuje około 1 300 000 pracowni-

ków, co daje ponad 21% ogółu zatrudnionych przez MMSP. 

Większość firm zidentyfikowanych jako rodzinne ma 

również świadomość rodzinnego charakteru. Więzy krwi, 

wspólne wartości, współodpowiedzialność za nazwisko 

i markę przenoszą familijną atmosferę na grunt bizne-

sowy. W polskiej przedsiębiorczości rodzinnej średni 

wiek firmy wynosi około 14 lat.  Najliczniejszymi firmami 

obecnymi już na rynku, bo aż w 40%, są przedsiębiorstwa 

mające od 11 do 20 lat. Firmy rodzinne w 78% są obecne 

w następujących sektorach: I – transport i gospodarka 

magazynowa, H – hotele i restauracje, D – przetwórstwo 

przemysłowe, G – handel hurtowy i detaliczny. Ponadto 

przedsiębiorstwa te działają na rynkach najbliższych, ale 

również międzynarodowych (2%). W 90% właścicielami 

i pracownikami są przedstawiciele pierwszego pokolenia, 

którzy utrzymują silne wpływy w zarządzie, wśród załogi 

lub jako ważni udziałowcy. Warto dodać, że rodzinność 

w świadomości firm jest pozytywnie wartościowana, ale 

nie jest silnie eksponowana w relacjach biznesowych. 

Tylko 27% firm przyznało się do bycia firmą rodzinną. Co 

ciekawe, perspektywa działalności firm rodzinnych jest 

ściśle powiązana z perspektywą rozwoju rodziny. Celem 

tych przedsiębiorstw jest więc maksymalizacja dobroby-

tu wielu pokoleń. W związku z tym połączenie biznesu 

i rodziny mobilizuje do działania, bo przedsiębiorstwo 

rodzinne staje się podstawą bytu rodziny, miejscem, gdzie 

buduje się wartości, i z którego rodzina jest dumna.

Wartości to podstawa
Elementami charakterystycznymi dla firm rodzinnych 

jest to, że opierają się na zasadach i wartościach, które 

pomagają w realizacji celów strategicznych. Kluczowe 

wartości i uniwersalne zasady wpływają na kulturę 

organizacyjną. Stanowią podstawę samoświadomości 

i tożsamości firmy. Wartości biznesowe są kapitałem 

rodziny założycielskiej. Wytyczne dotyczące stabilności 

firmy, rentowności, rozwoju, relacji ze współpracowni-

kami, klientami i dostawcami, to stały element katalogu 

większości firm. Konsekwentne dążenie do osiągania 

założonych celów, wiarygodność wobec klientów, a także 

odpowiedzialność i zaangażowanie odróżnia firmy ro-

dzinne od innych. Źródłem trwania i rozwoju organizacji 

rodzinnych jest silne poczucie świadomości własnych 

wartości oraz wdrażanie ich w każdym aspekcie firmy. 

Realizacja tych wartości tworzy poczucie zaufania, bez-

pieczeństwa i pewności. Można mówić o kształtowaniu się 

swoistego kapitału społecznego w firmach rodzinnych.

CSR-owy wzór do naśladowania
Patriotyzm lokalny i społeczna odpowiedzialność 

biznesu to kolejne wyznaczniki przedsiębiorstw ro-

dzinnych. Silne przywiązanie do miejsca pochodzenia 

i społeczności lokalnej wpływa na decyzje biznesowe. Postawa 

patriotyzmu lokalnego wiąże się często ze stawianiem spraw 

lokalnych ponad innymi. Firmy rodzinne są ściśle związane 

ze społecznością lokalną, gdyż za daną firmą stoi konkret-

na rodzina, znana wśród mieszkańców. Przedsiębiorstwa 

rodzinne wrośnięte w tę wspólnotę angażują się w działalność 

filantropijną oraz mają realny wpływ na sytuację społeczno-

-gospodarczą. Oferują zatrudnienie, promują przedsiębior-

czość, a przy tym są wrażliwe na problemy innych ludzi. Służą 

pomocą i wsparciem w sytuacjach kryzysowych. Koncepcja 

społecznej odpowiedzialności biznesu z powodzeniem wpisuje 

się w charakter funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. 

Społeczne, odpowiedzialne działania przedsiębiorstw polegają 

m.in. na dostarczaniu społeczeństwu dóbr i usług związanych 

z ich potrzebami, podejmowaniu inicjatyw społecznych oraz 

organizowaniu wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyj-

nych. Szeroki zakres działań obejmuje również szereg innych 

dobrych praktyk wspierających społeczności lokalne.

ELEMENTAMI 
CHARAKTERYSTYCZNYMI 
DLA FIRM RODZINNYCH 
JEST TO, ŻE OPIERAJĄ SIĘ NA 
ZASADACH I WARTOŚCIACH, 
KTÓRE POMAGAJĄ 
W REALIZACJI CELÓW 
STRATEGICZNYCH.

„

1 5FIRMY RODZINNE
Z

D
JĘ

C
IA

: 
FO

T
O

LI
A

.C
O

M
 (

1
-3

).



OMEGA & MORE

Kobiety w family business
Nie bez znaczenia w biznesie rodzinnym jest rola kobiet. Coraz 

częściej mężowie – właściciele – pracują z żonami. Kobiety wyko-

nują niezbędną pracę, która jest stałym elementem prowadzenia 

firmy. Dbają o wizerunek przedsiębiorstwa, tworzą dobry klimat 

i przyjazną atmosferę. Daje to kobietom możliwość kontynuowania 

tradycyjnej roli związanej z centrum życia rodzinnego, przy jed-

noczesnym zaangażowaniu w życie firmy. Kobiety mają znaczący 

udział w działaniach pozabiznesowych, np. dobroczynnych, które 

realizują przedsiębiorstwa rodzinne.

Ponad połowa firm w naszym kraju to przedsięwzięcia rodzinne. 

Stanowią większość w globalnej gospodarce rynkowej. Jedną 

z takich firm jest Omega Pilzno.

Rodzinny biznes kluczem do sukcesu
Właśnie o firmach rodzinnych, wartościach i tradycji, skutecznej 

sukcesji, patriotyzmie lokalnym dyskutowali przedstawiciele firm 

rodzinnych podczas II Kongresu „Business without Limits” arena 

G2A, który odbył się w czerwcu. 

Moderatorem spotkania była Katarzyna Grabowska, Interim 

Manager z „Business Partner”, zaś zaproszonymi do panelu gość-

mi – przedstawiciele firm rodzinnych z Podkarpacia: Katarzyna 

Godawska, Członek Zarządu i Dyrektor Administracyjny Grupy 

Omega Pilzno, Rafał Kalisz, Wiceprezes Zarządu firmy Fibrain, 

Marta Półtorak, Prezes Zarządu Marma Polskie Folie oraz Sebastian 

Trochym z firmy SABA.

Tradycja i wartości
Na Podkarpaciu jest tylko 6% firm, które mogą się poszczycić 

tytułem firmy rodzinnej. Pierwszym omawianym tematem na 

forum spotkania były wartości i tradycje w firmach rodzinnych. 

Marta Półtorak, mówiąc o tzw. DNA firmy, stwierdziła, że geneza 

wartości, jakimi kieruje się firma, ma swój początek w pomyśle na 

ten biznes i kierunku, w jakim chcemy go rozwijać. Niezbędny jest 

także kodeks wartości i szacunek do konkurencji. Ważnym jest, 

aby pracownicy, których zatrudnia firma, wyznawali podobne lub 

takie same wartości jak zarząd czy właściciele firmy. Pieniądze nie 

są najważniejsze. Istotą firmy z wartościami jest kręgosłup moralny 

ludzi, którzy kierują firmą, ich pasja i cel.

Katarzyna Godawska, zabierając głos w debacie w obszarze 

wartości i tradycji w firmie, mówiła, że dla Omegi Pilzno wartością 

są ludzie, pracownicy z pasją. Firma zatrudnia około 1000 osób. 

Podczas rekrutacji pod uwagę brane jest wiele rzeczy, również to, ja-

kie podejście do wykonywanych obowiązków ma kandydat, czy jest 

to jego pasja. Owszem, wartości są istotne, jednak aby pracować 

w takiej firmie jak OMEGA Pilzno, trzeba tematem swojej pracy żyć 

na co dzień, być aktywnym, zaangażowanym.

– Transport to krew, która cały czas płynie. Nie da się pracować 

w logistyce, w transporcie tylko 8 godzin dziennie, kończąc pracę 

zamykać drzwi biura. Transport żyje 24 godziny na dobę – w takiej 

profesji, gdzie cały czas trzeba nadążać za zmianami i być w kontak-

cie z innymi, praca musi być pasją – mówiła Katarzyna Godawska.

Przedstawiciel firmy Fibrain, Rafał Kalisz powiedział, że war-

tościami, którymi kierują się w przedsiębiorstwie, są podstawowe 

zasady w biznesie: uczciwość, zaufanie i szacunek do ludzi – czy to 

pracowników, czy kontrahentów.

Ostatni panelista, Sebastian Trochym – najmłodszy z towa-

rzystwa prelegentów, choć też już z dużym doświadczeniem, 

powiedział, że dla niego wartością w firmie rodzinnej jest właśnie 

rodzina i to, jak potrafi delegować obowiązki. Co prawda ciężko jest 

prowadzić rodzinny biznes i oddzielić życie zawodowe od prywatne-

go. Jednak są tego plusy – wspólne rozwiązywanie problemów.

Na zakończenie tego zagadnienia moderatorka podała ciekawe 

wnioski, sugerując się badaniami przeprowadzonymi wśród 

przedstawicieli firm rodzinnych. Wartości wyznawane w takich 

familijnych przedsiębiorstwach to: 28% – jakość, 23% – uczciwość, 

11% – rzetelność, 5% – spokój.

Sukcesja, czyli przekazanie sterów
Drugim zagadnieniem omawianym na forum debaty była sukcesja 

rodzinna. Prelegenci zapytani o przekazanie w przyszłości sterów 

firmy młodszemu pokoleniu odpowiadali następująco. Rafał Kalisz 

z Fibrain ma komu przekazać firmę, jednak ważne jest, aby już od 

najmłodszych lat wychowywać dzieci zgodnie z wartościami, które 

są wyznawane w rodzinie i tym samym w firmie. Zarząd firmy 

zadecydował także o opracowaniu tzw. konstytucji rodzinnej, w któ-

rej są zawarte m. in zasady, jak postępować w danych sytuacjach, 

kierując firmą rodzinną. Najważniejszą zasadą, aby firma mogła się 

rozwijać, jest rodzinna jednomyślność. 

Przedstawicielka zarządu Omegi Pilzno, Katarzyna Godawska 

stwierdziła, iż niezaprzeczalnym jest fakt, że sukcesja trwa – nawet 

i kilkanaście lub kilkadziesiąt lat – zanim starsze pokolenie prze-

każe stery firmy młodszemu. Dlatego, aby dzieci mogły właściwie 

zarządzać takimi dużymi przedsiębiorstwami, należy je do tego 

przygotować, i to od najmłodszych lat. Uczyć dzieci podejmowania 

decyzji i ponoszenia konsekwencji tych decyzji – jednak w zakresie 

ich świata. Wraz z ich rozwojem powinno się ten obszar powiększać, 

a ważność decyzji powinna rosnąć wraz z wiekiem dziecka.

Marta Półtorak z Marma Polskie Folie zauważyła, iż jeżeli jest 

sukcesor i ma się komu przekazać firmę, to ważne jest, aby dziecko 

pracowało z pasją. Jeśli rodzice prowadzą firmę, to dzieci, żyjąc 

w otoczeniu biznesu od najmłodszych lat, chłoną tę atmosferę, więc 

jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dziecko również zostanie 

PONAD POŁOWA FIRM 
W NASZYM KRAJU TO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZINNE. 
STANOWIĄ WIĘKSZOŚĆ 
W GLOBALNEJ GOSPODARCE 
RYNKOWEJ. JEDNĄ Z TAKICH 
FIRM JEST OMEGA PILZNO.

„
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przedsiębiorcą – pytanie tylko, czy zdecyduje 

się kontynuować biznes rodzinny, czy raczej 

podąży własną drogą. Na końcu głos zabrał 

Sebastian Trochym z firmy Saba. Powiedział, 

że wyrazi swoje zdanie jako przedstawiciel wła-

śnie tego drugiego pokolenia, które kontynu-

uje prowadzenie firmy po rodzicach. Zauważył, 

iż teraz rodzice pragną, żeby dziecko było 

doskonale wykształcone, obyte w świecie, roz-

wijało się i inwestowało w swoje pasje. Dzieci, 

które są wykształcone i mądrze wychowywane, 

będą chciały w przyszłości zwrócić rodzicom 

ten zainwestowany w siebie kapitał właśnie 

zarządzając firmą, dzięki której miały środki na 

rozwój. Według pana Sebastiana najważniejszą 

cechą sukcesji w rodzinie jest szacunek oraz 

pozytywna, mobilizująca i rozwijająca rywaliza-

cja między członkami rodziny. 

Patriotyzm lokalny
Ostatnim omawianym obszarem podczas panelu 

był temat CSR i lokalnego patriotyzmu, który 

przejawia się m.in. w dofinansowywaniu i wspie-

raniu działań na rzecz lokalnych społeczności, 

w których funkcjonuje dana firma. Sebastian 

Trochym zauważył, że w jego firmie lokalny 

patriotyzm to szacunek do firm lokalnych, 

klientów i pracowników. Trzeba respektować 

lokalne przyzwyczajenia i zasady, a jeśli są na to 

fundusze w firmie, to także wspierać i spon-

sorować lokalne działania, które rozwijają lub 

integrują lokalną społeczność. Marta Półtorak 

zwróciła uwagę na to, że zarządy firm rodzin-

nych nierzadko są bardzo związane z rodzinnymi 

stronami i przywiązane do ludzi, środowisk, 

w których często zaczynały swoje biznesy. Dla-

tego tak chętnie wspiera się działania na rzecz 

kultury, sportu czy środowiska. Ważne, żeby 

firma otworzyła serca na takie działania lokalne. 

Omega Pilzno również miała doskonały przykład 

działania CSR-owego. Jest nim powołany dwa 

lata temu projekt „Akademia Omega”, w którym 

są działania kierowane do dzieci, młodzieży 

i studentów. Jak słusznie zauważyła moderator 

WŁAŚNIE O FIRMACH RODZINNYCH, 
WARTOŚCIACH I TRADYCJI, 
SKUTECZNEJ SUKCESJI, PATRIOTYZMIE 
LOKALNYM DYSKUTOWALI 
PRZEDSTAWICIELE FIRM RODZINNYCH 
PODCZAS II KONGRESU „BUSINESS 
WITHOUT LIMITS” ARENA G2A...

„

panelu, „Akademia Omega” to takie „małe 

orliki dla logistyki”. Firma wspiera także lokalne 

działania kulturalno-sportowe, takie jak: klub 

szachowy, tenis ziemny, stołowy czy Ultrama-

raton Podkarpacki. Marma Polskie Folie swój 

patriotyzm lokalny przejawia w zatrudnianiu 

pracowników głównie z Rzeszowa i okolic – natu-

ralnym jest wspieranie lokalnych mieszkańców, 

dawanie im pracy i szansę na rozwój, skoro firma 

jest „stąd”. Kolejną istotną uwagą Marty Półtorak 

było stwierdzenie, że jeżeli już coś robimy dla 

lokalizmu i ludzi z naszego obszaru, żeby nie 

było to byle jakie. Poprzez tworzenie porządnych 

rzeczy, miejsc, tworzymy wizerunek porządnej 

firmy i porządnej społeczności, porządnych 

pracowników. Jakości jako wartości. 
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OWOCNA 
WSPÓŁPRACA 
Z CONSORFRUT

FIRMA CONSORFRUT WSPÓŁPRACUJE Z OMEGĄ PILZNO OD 3 LAT. JEST TO OWOCNA WSPÓŁPRACA 

I TO CAŁKIEM DOSŁOWNIE, PONIEWAŻ FIRMA CONSORFRUT ZAJMUJE SIĘ IMPORTEM I EKSPORTEM 

ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW. TRANSPORT CHŁODNICZY CIĘŻARÓWKAMI OMEGI PILZNO 

ZAPEWNIA DOSKONAŁĄ JAKOŚĆ PRZEWOŻONYCH PRODUKTÓW, GWARANTUJĄC ZADOWOLENIE 

KLIENTÓW. ROZMAWIAMY Z JAKUBEM RADECKIM, PRZEDSTAWICIELEM CONSORFRUT SP. Z O.O.

ROZMAWIAŁA : MONIKA CZARNIK   ZDJĘCIA : ARCH. CONSORFRUT

Czym zajmuje się państwa firma? Jaki jest 
profil jej działalności?
Firma CONSORFRUT zajmuje się importem i eks-

portem świeżych warzyw i owoców z całego świata. 

Importujemy z krajów Unii Europejskiej głównie 

z Hiszpanii, Włoch, Grecji i Holandii, chociaż równo-

cześnie regularnie zwiększamy dostawy bezpośrednie 

z krajów zamorskich, tj. Turcji, RPA, Indii, Argentyny, 

Peru i Chile. Osiągnęliśmy sukces dzięki rozbudowanej 

sieci stałych klientów o ugruntowanej pozycji na rynku 

hurtowym w całym kraju. Bardzo dobra jakość oferowanych 

produktów i profesjonalny serwis pozwalają nam skutecznie 

zwiększać sprzedaż do supermarketów. Wizytówką firmy jest 

magazyn w Krakowie, który jest dużym nowoczesnym centrum 

logistycznym przygotowanym do obsługi rynku hurtowego i ryn-

ku supermarketów. Ambicją i głównym celem CONSORFRUT 

Polska jest efektywna i optymalna dystrybucja owoców i warzyw 

na rynku krajowym, uwzględniająca zarówno potrzeby i zadowo-

lenie naszych dostawców, jak i gwarantująca wszystkim naszym 

klientom pełną gamę produktów o każdej porze roku.
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Od jak dawna współpracujecie pań-
stwo z Omegą Pilzno i jakie usługi dla 
was świadczy?
Współpraca z firmą Omega Pilzno zaczęła 

się w roku 2014. Omega na chwilę obecną 

świadczy firmie CONSORFRUT usługi trans-

portowe. Transport naszych produktów 

wymaga spełnienia specjalnych warunków 

przewozu, które gwarantuje nam Omega 

Pilzno. Jest to transport z wykorzystaniem 

samochodów typu chłodnie.

Jakie macie państwo wymagania 
dotyczące współpracy wobec operatora 
logistycznego/transportowego, jakim 
jest Omega Pilzno?
Jeśli chodzi o transport produktów, mamy 

wysokie wymagania. Terminowość odgrywa 

kluczową rolę. Produkty muszą być dostar-

czone do naszych klientów na czas, gdyż 

ma to wpływ na postrzeganie naszej firmy 

pod względem jakości świadczonych usług. 

Ponadto równie ważna jest elastyczność i nie-

zawodny sprzęt. Omega Pilzno spełnia nasze 

wymagania, zyskując przewagę konkurencyj-

ną dzięki atrakcyjnym warunkom współpracy 

oraz usługom świadczonym przez komuni-

katywnych i doświadczonych kierowców. 

Są to elementy trwałych relacji i dobrych 

stosunków między naszymi firmami. 

Jak ocenia pan firmę Omega Pilzno na 
przestrzeni tych lat współpracy?
Omega Pilzno udowodniła nam, że jest fir-

mą bardzo profesjonalną i naprawdę godną 

zaufania, z którą warto podjąć współpracę. 

Wspólnie stawiliśmy czoła wielu trudno-

ściom i problemom pozornie nie do roz-

wiązania, z których udało nam się wspólnie 

wybrnąć. Doświadczenie to umacnia nas 

w przekonaniu, że Omega Pilzno to partner, 

z którym warto kroczyć ramię w ramię.

Za co najbardziej ceni pan 
współpracę z Omegą Pilzno?
Przede wszystkim za rzetelność i pro-

fesjonalne podejście jej pracowników. 

Łączą nas partnerskie relacje, charakte-

ryzujące się dużą elastycznością i wza-

jemnym zrozumieniem. Pozwalają one na 

bezproblemową i efektywną współpracę 

każdego dnia. Firma posiada wyszkolo-

ną i zorganizowaną kadrę pracowniczą, 

która jest zawsze do naszej dyspozycji. 

Ponadto współpraca z kierownictwem 

firmy jest bardzo owocna, a powierzone 

zadania są wykonywane w sposób zgodny 

z naszymi standardami.

Omega Pilzno obchodzi w tym roku 
swoje 25-lecie, czego chciałby im 
pan życzyć?
Jubileusz to ważne wydarzenie dla każdej 

firmy. Jest to szczególna okazja do 

uroczystych obchodów tego wydarzenia, 

szczerych życzeń, a także do refleksji nad 

minionym czasem oraz podjęcia nowych 

wyzwań. Omedze Pilzno życzę kolejnych 

lat rozwoju, utrzymania silnej pozycji na 

rynku, inspiracji do dalszego funkcjonowa-

nia przedsiębiorstwa, wielu zawodowych 

sukcesów, osiągnięć i dalszej owocnej 

współpracy z naszą firmą.

ŁĄCZĄ NAS PARTNERSKIE 
RELACJE, CHARAKTERYZUJĄCE 
SIĘ DUŻĄ ELASTYCZNOŚCIĄ 
I WZAJEMNYM ZROZUMIENIEM.

„
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ZAKŁADY MIĘSNE LEŚNIAK TO WIELOLETNI PRODUCENT WĘDLIN. TRADYCYJNE 

RECEPTURY I WYSOKA JAKOŚĆ WYTWARZANYCH PRODUKTÓW SPRAWIA, ŻE FIRMA 

ZNAJDUJE SIĘ W CZOŁÓWCE FIRM Z BRANŻY MIĘSNEJ. DOSTAWY ICH PRODUKTÓW 

ZWIĄZANE SĄ ZE SPECJALNYM TRANSPORTEM CHŁODNICZYM, KTÓRY REALIZUJE 

DLA NICH M.IN. OMEGA PILZNO. DO ROZMOWY ZAPROSILIŚMY WIESŁAWA LEŚNIAKA, 

WŁAŚCICIELA ZAKŁADU MIĘSNEGO W NOWYM SĄCZU ORAZ TADEUSZA LEŚNIAKA, 

GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ DS. PRODUKCJI I HACCP.

ROZMAWIAŁA: INGA SAFADER-POWROŹNIK  ZDJĘCIA: PAWEŁ JĘDO

przowiny i kurczaka – dziennie jest to około 15 ton produkcji  

i 30 ton mięsa. Posiadamy własną sieć sprzedaży 15 sklepów, najwię-

cej na terenie byłego województwa nowosądeckiego oraz w Małopol-

sce, na Śląsku, Górnym Śląsku i Podkarpaciu. Jednak nasze wyroby 

dostępne są także w innych sieciach handlowych.

Jaki jest zakres działalności państwa firmy?
WIESŁAW LEŚNIAK: Firma Leśniak to, jak sama nazwa wskazuje, firma 

rodzinna. Pracuje w niej wiele osób o tym nazwisku. Nasza działalność 

skupia się na przerabianiu i sprzedaży mięsa wieprzowego, wołowego 

i z kurczaka, produkcji kiełbas, wędlin i wyrobów podrobowych z wie-

CHŁODNY TRANSPORT,  
CIEPŁA WSPÓŁPRACA
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CHCIAŁBYM POCHWALIĆ 
NASZE RELACJE, ALE 
MYŚLĘ, ŻE TO BĘDZIE ZA 
MAŁO. NASZA WSPÓŁPRACA 
UKŁADA SIĘ, POWIEDZIAŁBYM, 
WRĘCZ REWELACYJNIE. 
CENIMY OMEGĘ PILZNO ZA 
PUNKTUALNOŚĆ DOSTAW. 

„

Od jak dawna współpracujecie państwo z Omegą Pilzno?
WIESŁAW LEŚNIAK: Z usług firmy Omega Pilzno korzystamy 

praktycznie od początku jej działalności. Początkowo była to 

współpraca przez pośredników, jednak od ponad 5 lat korzysta-

my już bezpośrednio z usług firmy Omega Pilzno. Nasza współ-

praca związana jest z łańcuchem dostaw, w którym wykorzystu-

jemy samochody chłodnie do przewozu naszych wyrobów.

Jakie normy musi realizować operator logistyczny,  
aby spełnić państwa wymagania transportowe?
TADEUSZ LEŚNIAK: Głównym warunkiem transportu jest odpo-

wiednia temperatura, która musi mieścić się w zakresie do 4 

stopni Celsjusza, a najlepiej w granicach 0 stopni Celsjusza. 

Przy naszej działalności musi to być specjalny transport, na 

wisząco, w tzw. chłodniach hakowych. Niezwykle ważna jest 

także czystość i higiena na najwyższym poziomie. Odpowied-

nia ścieżka mycia i dezynfekcji to podstawa. Kierowca musi 

także posiadać książeczkę zdrowia, gdyż jest to wymóg ściśle 

określony przez przepisy unijne i trzeba się do niego stosować. 

Wszystkie te rzeczy są niezwykle ważne, ponieważ to my odpo-

wiadamy za wyroby pod względem jakości i bezpieczeństwa 

zdrowotnego, od początku procesu aż do finalnego odbiorcy, 

czyli konsumenta.

Jak układa się państwa współpraca z Omegą Pilzno?
WIESŁAW LEŚNIAK: Chciałbym pochwalić nasze relacje,  

ale myślę, że to będzie za mało. Nasza współpraca układa się, 

powiedziałbym, wręcz rewelacyjnie. Cenimy Omegę Pilzno za 

punktualność dostaw. Nie było sytuacji, żeby nasz towar nie zo-

stał dostarczony na umówiony czas. Nie ma również problemu, 

jeśli potrzebujemy przesunąć czas dostawy, bo firma elastycz-

nie dostosowuje się do naszych potrzeb, do potrzeb klienta. 

Wzorowa współpraca wpływa na nasze zadowolenie, w związku 

z czym nie szukamy innych partnerów. Nadal chętnie będziemy 

korzystali z usług firmy Omega Pilzno.

Czego życzycie państwo Grupie Omega Pilzno 
w związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 
25-lecia jej działalności?
WIESŁAW LEŚNIAK:  Przede wszystkim chcielibyśmy życzyć 

zarówno zarządowi firmy, jak i jej pracownikom, dalszych 

sukcesów, konsekwentnego budowania silnej pozycji lidera na 

rynku TSL i konkurenta dla państw zachodnich.

TADEUSZ LEŚNIAK:  Chciałbym także pochwalić wszystkich 

kierowców Omegi Pilzno, ponieważ mam z nimi bezpośredni 

kontakt, gdy przyjmuję dostawy. Nigdy nie zdarzyło mi się, aby 

któryś z nich był mało kulturalny, a dzisiaj jest to bardzo ważny 

element współpracy. Wobec tego chciałbym także im życzyć 

bezpiecznych kilometrów, szerokości i przyczepności. 

CHŁODNY TRANSPORT,  
CIEPŁA WSPÓŁPRACA

WIESŁAW LEŚNIAK

TADEUSZ LEŚNIAK
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OMEGA DAJE MI   
SWOBODĘ PRACY

PO RAZ PIERWSZY ZAINTERESOWAŁ SIĘ PRACĄ KIEROWCY W WIEKU 10 LAT, GDY 

JEGO TATA ZABRAŁ GO ZE SOBĄ W TRASĘ CIĄGNIKIEM SIODŁOWYM. SWOJĄ KARIERĘ 

KIEROWCY ROZPOCZĄŁ ZA KÓŁKIEM WYWROTKI, ALE CHCIAŁ SPRAWDZIĆ SIĘ NA 

DŁUŻSZYCH TRASACH I ZA KIEROWNICĄ WIĘKSZEJ MASZYNY. WSZYSTKO TO ZNALAZŁ 

W OMEDZE PILZNO, GDZIE – JAK SAM MÓWI – MA SWOBODĘ PRACY I SPOKOJNĄ GŁOWĘ.

ROZMAWIAŁ: JACEK KLOC  ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE
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ZDJĘCIE WIDOKU Z MOSTU PRZYJAŹNI NAD DUNAJEM ŁĄCZĄCEGO RUMUNIĘ I BUŁGARIĘ,  
AUTOR: ARTUR SZAREK
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OMEGA DAJE MI   
SWOBODĘ PRACY

Gdzie najbardziej lubi pan jeździć?
Pomimo tego, że jestem w dziale Słowacja, to bardzo często jeżdżę 

również w kierunku Rumunii. Lubię ten kraj, lubię tam jeździć, bo wiem, 

gdzie są dobre parkingi i z łatwością planuję całą trasę. Można ją obje-

chać w tydzień, poza tym zjeździłem ten kraj wzdłuż i wszerz. Wszystkie 

drogi znam na pamięć.

Co takiego urzeka w Rumunii? Może kultura jazdy na drogach?
W Rumunii kierowcy jeżdżą tak jak w Polsce, wolą bardziej dynamiczną 

jazdę. Na Słowacji i w Czechach kierowcy są ostrożni, a niektórzy by po-

wiedzieli, że nawet powolni. U nas i w Rumunii kierowcy jeżdżą bardziej 

agresywnie, co oczywiście nie oznacza, że niebezpiecznie czy nieprzepi-

sowo. U naszych południowych sąsiadów to się wszystko wlecze. Ludzie 

niechętnie wyprzedzają, może dlatego, że policja na Słowacji i w Cze-

chach stoi za każdym krzakiem i suszy.

A krajobrazy? W Rumunii jest przecież pięknie.
To prawda, ale mi do gustu przypadły najbardziej krajobrazy w Grecji. 

Tam są super widoki, szczególnie na trasach, gdzie z jednej strony jest 

błękitne morze, a z drugiej strome skały. Zza kółka da się sporo zoba-

czyć, ale czasem jest okazja, by pozwiedzać trochę dokładniej. Kiedyś 

byłem w Bułgarii. Wiozłem wyposażenie do hoteli w samym Primorsku. 

Rozładunek trwał praktycznie cały dzień, ale tam się człowiekowi nie 

spieszyło, bo było po prostu pięknie. Za takie chwile bardzo 

lubię moją pracę. Posiedziałem, pospacerowałem, pomoczy-

łem nogi w Morzu Czarnym. Do tego ludzie tam są niezwykle 

otwarci, serdeczni. Można było zamienić parę słów.

A w jakim języku rozmawia pan z obcokrajowcami? 
Po angielsku dogadam się z każdym, no i po niemiecku również 

coś niecoś jestem w stanie powiedzieć. Języki przydają mi się 

najczęściej w firmach, do których wożę towar. Czasem też na 

parkingach, kiedy nie ma żadnego Polaka – choć przyznam, że 

to się rzadko zdarza. Szczerze mówiąc, język angielski w pracy 

kierowcy jest bardzo pomocny, a na pewno wykorzystuję go 

w większości państw, do których jeżdżę. Ja angielski pamiętam 

z liceum, a szlifuję go w pracy.

Jak to się stało, że zdecydował się pan siąść za kół-
kiem?
Bardzo typowo, jak u większości kierowców zawodowych. Mój 

tata jeździł ciężarówką i ja jako mały chłopak nieraz wyjeżdża-

łem z nim w trasy. W pierwszą pojechałem, jak miałem 10 lat. 

Spodobało mi się to bardzo i teraz sam wiodę życie kierowcy. 

W tym zawodzie często zdarza się, że syn idzie w ślady ojca. Naj-

śmieszniejsze jest to, że mój 11-letni syn Radek ma podobnie 
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i jak się go ktoś zapyta, kim chce być, to odpowiada, że kierowcą 

ciężarówki. Taki to rodzinny zawód, przekazywany z pokolenia na 

pokolenie. Synek był już ze mną na krótkiej przejażdżce po kraju, 

w długie trasy go raczej nie biorę, ale może kiedyś.

Co się 10-letniemu Arturowi spodobało w ciągnikach sio-
dłowych, że postanowił zająć się tym w dorosłym życiu?
Przede wszystkim sam fakt, że jeden człowiek może okiełznać taką 

wielką maszynę. Poza tym mam z jazdą wiele przyjemnych wspo-

mnień. Nieraz z rodzeństwem siedzieliśmy we trójkę na kanapie 

u taty w kabinie i tak jechaliśmy z nim w trasę. Fajnie było, no i mi 

zostało. Tata wywołał u nas taki entuzjazm związany z prowadze-

niem samochodu i to się nawet mojej siostrze udzieliło. Wprawdzie 

nie jeździ jako kierowca zawodowy, ale nigdy nie miała problemów 

z prowadzeniem samochodu.

Tata pana namawiał do pracy w tym zawodzie?
On mnie raczej do tego nie przekonywał, bardziej imponował 

mi. Często opowiadał o swoich trasach, że na przykład miał 

jakąś awarię, którą udało mu się naprawić. Dla mnie jako 

chłopca to było niesamowite, że tata potrafił tak po prostu 

naprawić tego jeżdżącego giganta i sobie pojechać dalej. 

Lubię ten zawód, choć, jak wszystko, ma też swoje złe strony. 

Najbardziej nie lubię czekać na rozładunku albo załadunku, 

wtedy mi się dłuży. Ale mam na to swoją radę.

Co pan wtedy robi?
Lubię sobie gotować. Na miejscu kupuję jedzenie, a garnczki 

i patelnię wożę ze sobą. Mam też kuchenkę turystyczną. Spo-

ro produktów i przypraw kupuję przed wyjazdem, bo lodówka 

w ciągniku siodłowym jest w stanie naprawdę dużo zmieścić. 

Najbardziej lubię gotować rosół, czasem zrobię jakieś kotlety 

czy inne mięsko. Na śniadanie często robię sobie jajecznicę. 

Przy gotowaniu czas mija szybciej, zajmuje to uwagę czło-

wieka, a ja lubię być czymś zajęty. Czasem, kiedy nie wiem, 

jak coś przyrządzić, to dzwonię do żony, a ona mi udziela 

telefonicznego instruktażu.

Pan pyta żonę o przepisy, a o co pyta żona?
Dzwonimy do siebie parę razy dziennie, więc nie tylko przepisy 

mnie interesują. Na bieżąco wiem, co się dzieje w domu, co 

u dzieci. Utrzymujemy kontakt. Z kolei żona pyta przede 

wszystkim, czy tęsknię. No i kiedy wracam! I jeszcze gdzie 

aktualnie jestem, i czemu nie odbieram. To są jej najczęstsze 

pytania. Tak się czasem zastanawiam, jak trudno musiało być 

kierowcom, kiedy nie było telefonów komórkowych. Rozłąka 

z rodziną musiała być bardzo uciążliwa.

Na trasach spotyka pan chyba jakichś kolegów, przy-
jaciół?
Oczywiście! Dwa tygodnie temu byłem w Bułgarii. Tam 

na parkingu spotkałem kolegów z Omegi, w zasadzie cały 

czas się gdzieś w świecie spotykamy. Jak się robi 30 godzin 

pauzy, to można sobie pogadać, grilla odpalić i pożartować. 

Raźniej jest. Większość kierowców to naprawdę serdeczni 

ludzie. W takich sytuacjach człowiek się rozwesela, bo nie 

myśli o tym, że trzeba czekać, nie patrzy się na zegarek, 

bo każdy jakieś przygody opowie, co widział, z kim gadał. 

Zanim wszyscy opowiedzą swoją historię, to potrafi minąć 

cały dzień.

A pan miewa czasem jakieś przygody?
Zdarzają się różne rzeczy. Ostatnio miałem wystrzał opony, 

właśnie w Bułgarii. Gdzieś mi w jakimś lesie strzeliło, a było 

już po północy. Na szczęście niedaleko była malutka stacja, 

to się obok niej zatrzymałem. Pomimo nocy panował upał, 

koło też było gorące, więc musiałem zrobić pauzę do rana 

i dopiero wtedy wymieniłem koło. Mamy podnośniki, klucze 

przekładniowe, zapasówki, więc to wszystko jest do zrobie-

nia. Trochę się trzeba pomęczyć, ubrudzić, ale wolę tak niż 

od razu wołać serwis. Jak mam narzędzia i koło zapasowe, 

to jaki problem wymienić. Inaczej by było, gdybym nie wie-

dział, jak to zrobić, no ale kierowca wiedzieć powinien. 

 ZAWÓD DLA ODWAŻNYCH! 

IMIĘ I NAZWISKO: ARTUR SZAREK

• Staż pracy w Omedze: 4,5 roku
• Dział: Słowacja
• Uprawnienia C+E: od 7 lat
• Kilometry za kółkiem ciągnika siodłowego: ok. 100 tys. km rocznie
• Ulubiony kierunek: Rumunia
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SIADA ZA KIEROWNICĄ, ODPALA SILNIK I RUSZA 

W TRASĘ. PRZED NIM TYSIĄCE KILOMETRÓW 

DO POKONANIA, ZAZWYCZAJ SAMEMU. PRACA 

KIEROWCY TIR-A DO ŁATWYCH NIE NALEŻY 

I WYMAGA POŚWIĘCENIA. NAJCZĘŚCIEJ ZA 

KIEROWNICĄ SIEDZĄ FANI MOTORYZACJI, 

BO TEJ PRACY NIE DA SIĘ WYKONYWAĆ 

Z MUSU. KIEROWCA SPĘDZA W TRASIE OKOŁO 

PIĘTNASTU GODZIN DZIENNIE.

ROZMAWIAŁ: PAULINA SUROWIEC  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

Sama miłość do motoryzacji nie wystarczy. By zostać kierowcą 

samochodu ciężarowego, trzeba mieć ukończone osiemna-

ście lat i zrobić prawo jazdy kategorii B i C, a także zdać egzamin 

na prawo jazdy dla kategorii C+E. Kategoria C upoważnia do 

kierowania pojazdami o masie całkowitej powyżej 3,5 tony z wyjąt-

kiem autobusu. Dopiero po zdaniu prawa jazdy kategorii C można 

przystąpić do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii C+E, 

który składa się z 20 godzin zajęć teoretycznych i 25 godzin zajęć 

praktycznych. Bez wątpienia tym, którzy będą jeździć w dłuższe 

trasy, przyda się znajomość języków obcych. Podstawą jest oczywi-

ście uniwersalny angielski. Płeć nie ma znaczenia, choć może się 

wydawać, że większość zawodowych kierowców to mężczyźni. Ko-

biety radzą sobie równie dobrze. Doskonałym tego przykładem jest 

Iwona Blecharczyk, znana jako Trucking Girl. Gdy już posiadamy 

te wszystkie kompetencje, możemy się przekonać, że siedzenie za 

kierownicą TIR-a po prostu się opłaca.

Są też problemy i zagrożenia, jak w każdym zawodzie
O tym, że zawodowi kierowcy w swojej pracy na co dzień 

narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, wiadomo 

od dawna. Praca sama w sobie jest przyjemna, choć do naj-

lżejszych nie należy. Problemy – co robić, gdy się pojawią? 

Pęknięta opona, długa kontrola krokodylków (Inspekcji 

Transportu Drogowego), korek, wypadek, awaria, choroba... 

Kierowca od razu dzwoni do spedytora lub szefa. Nawet jeśli 

nic nie poradzą i nie będą w stanie pomóc, powinni o wszyst-

kim wiedzieć, by np. podstawić inną ciężarówkę po towar 

bądź uprzedzić odbiorcę o spóźnieniu.

Awaria, kolizja, wypadek…
W trasie może zdarzyć się awaria zestawu, kolizja, wypadek. 

Kierowca musi wtedy wiedzieć, co robić i znać procedury, 

jakie obowiązują w takich przypadkach w firmie, w której 

pracuje – jak ma postępować, do kogo się zgłosić, gdzie 

zadzwonić, kogo poinformować i jakie czynności powinien 

podjąć, aby firma mogła mu pomóc. Podczas awarii, kolizji 

czy wypadku jedną z wartościowszych rzeczy, jakie firma 

kierowcy może zapewnić, to niezwłoczna pomoc serwisu 

oraz stała komunikacja ze spedytorem lub kierownikiem, 

który potrafi pomóc w rozwiązaniu problemu.

Zagrożony kierowca
Najczęściej doświadczony kierowca, wyruszając w trasę, jedzie 

w pojedynczej obsadzie. Nie jest w stanie przewidzieć, co może 

mu się przydarzyć podczas delegacji, więc musi być przygoto-

wany na różne ewentualności losu. Kierowca jest człowiekiem 

i może zdarzyć mu się choroba, dlatego powinien mieć ze sobą 

KIEROWCA TIRA
 ZAWÓD DLA ODWAŻNYCH! 
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niezbędnik podczas przeziębienia czy ewentualnie leki, które bierze stale 

przy przewlekłym schorzeniu, aby nie narażać siebie oraz powodzenia 

w dostarczaniu transportów.

Choroba w trasie przytrafiła się niejednemu z nas. Żeby być przygotowa-

nym na taką ewentualność, należy zabrać ze sobą podstawowe lekarstwa. 

Oprócz tego warto dbać o siebie, wysypiać się, ruszać się na postojach 

i w miarę zdrowo jeść – radzi jeden z kierowców Omegi Pilzno.

Uśpienie kierowcy i kradzież osobistych rzeczy  
z kabiny lub paliwa
Kierowca, zatrzymując się na niestrzeżonych, małych parkingach, sam 

naraża się na niebezpieczeństwo. Zdarzają się przypadki, gdy złodzieje 

zaobserwują samotnie stojący zestaw, w którym jest tylko kierowca. Potrafią 

poprzez cienką rurkę wpuścić do kabiny gaz, który skutecznie usypia kierow-

cę na dobrych kilka godzin. W tym czasie rabują jego dokumenty, pieniądze, 

karty kredytowe, firmowe i inne cenne rzeczy osobiste. 

Kierowca nie tylko może zostać okradziony lub ranny, 

naraża także zestaw wraz z ładunkiem na uszkodzenia 

bądź zniszczenia. Najczęściej dochodzi do kradzieży 

paliwa z baków ciągnika, a kierowca po dłuższym śnie 

zazwyczaj wychodzi cało z nieprzyjemniej sytuacji.

Najbardziej powszechne są kradzieże paliwa 

i towaru. Aby czuć się bezpiecznie, stajemy na dużych 

i strzeżonych parkingach polecanych przez innych 

kierowców. Najlepiej stawać w dużych skupiskach, przy 

znajomych kierowcach, większych autohofach, gdzie 

jest dużo ciężarówek. Razem jest raźniej i bezpieczniej. 

Osobiście wystrzegam się dzikich parkingów i zajazdów 

oraz stawania w strefach przemysłowych – dodaje inny 

kierowca Omegi Pilzno.

Napaść na kierowcę, gdy wyjdzie z kabiny oraz 
kradzież towaru z naczepy
Zdarzają się również przypadki, kiedy kierowca podczas 

pauzy wyjdzie z kabiny rozprostować kości, a wtedy 

na mniejszych czy pustych parkingach może zostać 

nieoczekiwanie napadnięty, a nawet zraniony. Złodzieje, 

chcąc ukraść cenny towar z naczepy, muszą na jakiś czas 

unieszkodliwić kierowcę, aby ten nie zawiadomił policji 

lub innych w pobliżu. Jedyną bronią, jaką kierowca 

może się posługiwać, to mądre wybory znanych i dużych 

parkingów, gdzie nawet gdyby coś złego mu się przyda-

rzyło, to może liczyć na pomoc innych kierowców. Oczy-

wiście, gdy dzieje się coś złego lub niezaplanowanego, 

kierowca pozostaje w stałym kontakcie ze spedytorem, 

który oprócz obserwowania go poprzez nawigację ma 

także wiadomości telefoniczne czy sms-owe.

KIEROWCA NIE JEST W STANIE 
PRZEWIDZIEĆ, CO MOŻE MU 
SIĘ PRZYDARZYĆ PODCZAS 
DELEGACJI, WIĘC MUSI BYĆ 
PRZYGOTOWANY NA RÓŻNE 
EWENTUALNOŚCI LOSU. 

„
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Adwokat Bartłomiej Tęczar:
Kierowca zaatakowany przez agresorów powinien 

przede wszystkim szukać pomocy u funkcjonariuszy 

służb porządkowych. Nie oznacza to jednak, że sam 

pozbawiony jest możliwości działania. W ustawodaw-

stwach państw europejskich występuje kontratyp obro-

ny koniecznej, który stanowi okoliczność wyłączająca 

odpowiedzialność karną.

Obrona konieczna polega na odpieraniu bezpo-

średniego i bezprawnego zamachu na jakiekolwiek 

dobro chronione prawem (życie, zdrowie, własność, 

etc.) Osoba zaatakowana może więc podejmować 

czynną obronę, musi jednak uważać, by granic obrony 

koniecznej nie przekroczyć, tj. stosować sposób obrony 

współmierny do niebezpieczeństwa zamachu.

dr Grzegorz Pawlikowski, politolog i historyk, 
Zakład stosunków międzynarodowych, Uniwer-
sytet Rzeszowski 
Kierowcy muszą zawsze postępować zgodnie z zasada-

mi prawa o ruchu drogowym,  zachowywać szczególną 

ostrożność. Gdy dojdzie do groźnego wypadku, kierow-

ca jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, dlatego 

warto pamiętać, aby wezwać odpowiednie służby, 

które zaraz po przyjeździe wyręczą z tego obowiązku 

kierowcę. Trzeba również pamiętać, że część imigran-

tów jest np. nieszczepiona i udzielając im pomocy, 

a czasami jest to niezbędne, należy zachować wszystkie 

zasady bezpieczeństwa, gdyż narażamy również siebie 

na niebezpieczeństwo. We Francji obecnie wzmacnia 

się szczególnie ochronę kierowców, ponieważ to tam 

dochodzi najczęściej do ataków ze strony imigrantów.

Gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk, specjalista 
w zakresie nauk o bezpieczeństwie i obronno-
ści z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie.
Jednym z najnowszych sposobów realizacji zamachów 

terrorystycznych są zamachy polegające na uprowa-

dzeniu ciężarówki, a następnie taranowaniu tłumów 

ludzi przy użyciu tego pojazdu. Tak więc do całego 

pakietu zagrożeń dla kierowców ciężarówek, jakie na 

nich czyhają, dołączyć trzeba i ten właśnie. Kierowcy 

ciężarówek powinni bardzo poważnie potraktować i to 

zagrożenie, i stosować wszelkie środki ostrożności. 

Może trzeba pomyśleć o dodatkowych zabezpiecze-

niach czy podróżowaniu konwojami.

OKIEM 
EKSPERTA

Ataki imigrantów… 
Ostatnie wydarzenia w Calais czy Berlinie pokazują wyraźnie, 

że lista tych zagrożeń wciąż się wydłuża. Jedną z nich są ataki 

imigrantów, którzy w akcie desperacji nielegalnie przekra-

czają granice do „lepszego świata” na pokładach ciężarówek. 

Często agresywni i niebezpieczni dla kierowców, niszczą ich 

pojazdy. Próbują wtargnąć do kabin lub na skrzynie załadun-

kowe, rzucają kamieniami w ciągniki, uszkadzają zestawy 

(tłuką lusterka, wybijają szyby, przecinają plandeki, opony), 

robią niebezpieczne blokady dróg. Niestety kierowcy nie 

mogą liczyć na wsparcie miejscowych służb porządkowych, 

więc starają się nie zatrzymywać w tych groźnych miejscach, 

a jak już muszą, to nie ingerują w te niebezpieczne sytuacje, 

zabezpieczają się maksymalnie według możliwości, zacho-

wują jak największą ostrożność i jak najszybciej stamtąd 

wyjeżdżają. Jeżeli zdarzy się im wtargnięcie imigranta na 

pokład pojazdu – najbezpieczniejszym wyjściem, jaki sto-

sują, jest przyjazd pod komisariat policji i wtedy imigranci 

sami uciekają… Są też odważniejsi kierowcy, którzy próbują 

walczyć z imigrantami – jednak narażają siebie i innych, 

towar i zestaw na ogromne niebezpieczeństwo.

Reasumując, kierowca powinien przede wszystkim chronić 

siebie i zestaw. Znać  prawo pracy, wiedzieć, co mu wolno i jaką 

dokładnie ponosi odpowiedzialność. Czasami też jest potrzeba 

„zabawienia się w mechanika”, należy także pamiętać o wielu 

innych szczegółach. Są to jednak sprawy do zorganizowania, po-

dobnie jak trasy, którymi kierowcy się poruszają. Trzeba jeździć 

możliwie jak najkrótszymi, znanymi drogami, uważać na zużycie 

paliwa, pilnować godzin pracy i, co najważniejsze, pauzować 

w znanych miejscach, na dużych i bezpiecznych parkingach, 

gdzie mamy świadomość, iż możemy liczyć w razie jakiegokol-

wiek zagrożenia na pomoc drugiego człowieka. 
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POROZMAWIAJMY  
O CZASIE PRACY 
KIEROWCÓW

TYSIĄCE OSÓB ZOBACZYŁO NAJNOWSZĄ SERIĘ TEMATYCZNĄ KANAŁU CPLUSE, 

KTÓRA NA CZYNNIKI PIERWSZE ROZKŁADA ZAGADNIENIE CZASU PRACY KIEROWCÓW 

ZAWODOWYCH. OPUBLIKOWANE DOTYCHCZAS FILMY O TEJ TEMATYCE 

ZEBRAŁY SETKI POZYTYWNYCH REAKCJI I DZIESIĄTKI KOMENTARZY. WYWOŁAŁY 

RÓWNIEŻ ŻYWĄ DYSKUSJĘ WŚRÓD CZŁONKÓW STALE ROSNĄCEJ SPOŁECZNOŚCI 

ZGROMADZONEJ WOKÓŁ KANAŁU. TEMAT „ŻRE”, JAK TO MÓWIĄ W MEDIACH, 

I WYPADA SIĘ ZASTANOWIĆ, DLACZEGO.

TEKST: JACEK KLOC  ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

temat rzeczywiście plącze się i gmatwa samoistnie, czego odzwiercie-

dleniem są ogólnie dostępne w Internecie teksty, których przyswojenie 

jest niemal niemożliwe, szczególnie w warunkach towarzyszącego nam 

obecnie letniego rozleniwienia. Problemem tych publikacji nie jest jedy-

Opracowania poświęcone normom regulującym czas 

pracy kierowcy zawodowego są przeważnie obszernymi 

wywodami, które – zamiast wyjaśniać – plączą i gmatwają całe 

zagadnienie. I nie można mieć o to do nikogo pretensji, bo 
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nie skomplikowany materiał i temat przewodni, 

ale istota tekstu jako takiego. Sformułowania praw-

nicze i skomplikowana konstrukcja tych artykułów 

nie ułatwią zrozumienia i tak niełatwego tematu, 

w efekcie usypiając czytelnika w trakcie lektury.

Forma ma znaczenie
Przewagą przekazu audiowizualnego nad suchym 

tekstem jest jego większe oddziaływanie na zmysły. 

Film atakuje nas wielokanałowo, o wiele łatwiej 

zagarniając uwagę. Nie umniejszając rzecz jasna 

pozycji słowa pisanego, należy stwierdzić, że niejed-

nokrotnie łatwiej jest nam zrozumieć zagadnienie, 

gdy ktoś je nam po prostu opowie. Wyjaśni własny-

mi słowami, ubarwiając wywód żywą gestykulacją 

i mimiką twarzy. Ta prawidłowość sprawdza się do-

tychczas w ramach kanału CplusE, a szczególnym 

przejawem faktycznego wpływu formy przekazu 

na jego odbiór jest seria o czasie pracy kierowców. 

Potwierdza to jej ciepłe przyjęcie przez widzów.

Jednak forma to nie wszystko, a treść, szczegól-

nie w przypadku tak skomplikowanego tematu, 

odgrywa niebagatelną rolę. Głównie dlatego, że 

w bezliku kontekstów i wątków czas pracy zasy-

puje nas ogromem wiedzy merytorycznej, która 

może przytłoczyć. Dlatego wszystkie niejasności, 

które wywiązały się w trakcie przygotowań do 

odcinków, pomagał rozwiewać Krzysztof Baran, 

który w Omedze Pilzno specjalizuje się w rozlicze-

niach czasu pracy kierowcy.

To nie koniec serii
Dotychczas omówione zostały zasady obowiązują-

ce kierowców w pojedynczej i podwójnej obsadzie, 

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

objęte w ramy cyklu dobowego i tygodniowego. Adam Wołowiec, gospodarz kana-

łu, opowiedział również o zasadach wykorzystywania artykułu 12 rozporządzenia 

WE 561/2006.

W czasie, kiedy powstaje ten tekst, opublikowane zostały już cztery odcinki 

dotyczące czasu pracy kierowców, a w pierwotnym planie są jeszcze trzy kolejne. 

Założenie to może jednak zmienić się pod wpływem zaangażowania, jakim wyka-

zują się widzowie kanału, którzy zadają pytania, dyskutują między sobą i podają 

prowadzącemu pomysły na jeszcze bardziej szczegółowe rozszerzenie zagadnienia. 

Skłaniają do jak najpełniejszego przedstawienia tematu i poruszenia wszystkich 

możliwych aspektów czasu pracy kierowców. Stąd zachęta również dla wszystkich 

czytelników Omega & More do komentowania i brania aktywnego udziału w two-

rzeniu rosnącego w siłę, coraz bardziej popularnego kanału CplusE. 
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SZKODA , KOLIZJA  
I CO DALEJ…
DLA KAŻDEGO KIEROWCY STRESUJĄCĄ SYTUACJĄ JEST KOLIZJA Z INNYM POJAZDEM LUB 

UCZESTNICTWO W WYPADKU SAMOCHODOWYM. W TRANSPORCIE ŁADUNKÓW DODATKOWO 

POJAWIA SIĘ KWESTIA PRZEWOŻONEGO ŁADUNKU, ZA KTÓRY PRZEWOŹNIK BIERZE 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W KAŻDYM TEGO TYPU ZDARZENIU WAŻNE JEST POSTĘPOWANIE ZGODNIE 

Z ZASADAMI, KTÓRE POZWOLĄ ROZWIĄZAĆ PROBLEM W MOŻLIWIE OPTYMALNY SPOSÓB.

TEKST: TOMASZ PIRÓG  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
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Rozważania zacznijmy od podstawowego podziału zda-

rzeń na kolizje i wypadki. Kolizja to zdarzenie drogowe, 

w którym nie ma poszkodowanych osób, a wypadek ma 

miejsce, gdy są ranni lub zabici. Inaczej wygląda postępowa-

nie, gdy uczestnik jest osobą prywatną, a zupełnie inaczej, gdy 

do czynienia mamy z kierowcą w transporcie dalekobieżnym, 

który ma wsparcie w poszczególnym osobach odpowiedzial-

nych w swojej firmie. W Grupie Omega Pilzno kierowca w ko-

lizji czy wypadku może liczyć na pomoc spedytora i kierowni-

ka oraz Opiekuna Technicznego i Działu Technicznego.

Kolizja
Kolizja to najczęściej zdarzenie, w którym np. ktoś lekko 

zahaczy inny pojazd osobowy przy zmianie pasa ruchu albo 

nie zdąży wyhamować przed stojącym pojazdem i lekko 

w niego uderzy. W przypadku kolizji, czyli zdarzenia drobnego, 

w którym nie ma osób rannych i ładunek nie uległ uszkodzeniu, 

postępowanie jest dużo łatwiejsze niż to dotyczące wypadku. 

KROK PO KROKU

Postępowanie w przypadku kolizji:

1. Po kolizji w pierwszej kolejności musimy bezpiecznie  

zatrzymać pojazdy.

2. Jeśli jest możliwość bezpiecznego wyjścia z pojazdu i rozmo-

wy z drugim uczestnikiem, musimy uzgodnić sprawcę zdarze-

nia. Jest to bardzo ważne.

3. Jeśli powyższe mamy uzgodnione,  

możemy przeparkować pojazdy.

4. Następnie należy wspólnie z drugim uczestnikiem zdarzenia 

wypełnić „Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym”. 

Każdy kierowca w Grupie Omega wyposażony jest w taki 

druk. Jest to o tyle ważne, że poszczególne pola w tym druku 

wymuszają wpisanie danych ważnych dla towarzystw ubezpie-

czeniowych. Brak takiej wiedzy jest szczególnie kłopotliwy dla 

kierowców samochodów osobowych, którzy ani nie dysponują 

odpowiednimi drukami, ani nie mają wiedzy co do poszcze-

gólnych danych. Na druku należy również zrobić prosty szkic 

sytuacyjny. Dokument musi być podpisany przez obydwie 

strony uczestniczące w zdarzeniu.

5. Sugerujemy również, aby kierowca zrobił zdjęcia pojazdów. 

Są one bardzo ważne w przypadkach spornych.

6. Jeśli nie możemy wspólnie z drugim uczestnikiem zdarzenia 

ustalić sprawcy, bo winna osoba nie poczuwa się do odpowie-

dzialności, wzywamy policję.

7. W takim przypadku to policja określa sprawcę kolizji lub 

kieruje sprawę do sądu.

8. Najczęściej policja przekazuje kierowcy dokumenty pozwalające 

na likwidację szkody u ubezpieczyciela lub we własnym zakresie.

9. W każdym przypadku kierowca musi poinformować o zda-

rzeniu swojego opiekuna technicznego oraz spedytora, zwłasz-

cza jeśli w wyniku kolizji mogłyby nastąpi jakieś problemy,  

np. z dostarczeniem ładunku.

W PRZYPADKU KOLIZJI,  
CZYLI ZDARZENIA DROBNEGO, 
W KTÓRYM NIE MA OSÓB 
RANNYCH I ŁADUNEK NIE 
ULEGŁ USZKODZENIU, 
POSTĘPOWANIE JEST 
DUŻO ŁATWIEJSZE NIŻ TO 
DOTYCZĄCE WYPADKU. 

„
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10. Jeśli nasz pojazd nie uległ uszkodzeniu uniemożliwiającemu 

kontynuowanie jazdy, sposób naprawy zostanie ustalony z opieku-

nem technicznym po powrocie do bazy transportowej.

11. Jeśli pojazd uległ niewielkiemu uszkodzeniu, np. ma rozbity 

reflektor, wówczas opiekun techniczny ustala sposób dokonania 

doraźnej naprawy.

12. Po powrocie do bazy transportowej kierowca przekazuje ww. 

dokumenty Menedżerowi ds. Szkód w Dziale Technicznym. Wy-

pełnia na miejscu „Oświadczenie Kierowcy” opisujące zdarzenie 

– dane muszą być zgodne z innymi dokumentami.

13. Najczęściej konieczne są także oględziny pojazdu przez 

opiekuna technicznego, Menedżera ds. Szkód lub rzeczoznawcę 

wysłanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ważne: Gdy uszkodzenia dokona naczepa, to zawsze wpisujemy 

dane ciągnika sprawcy, gdyż to pojazd ciągnący odpowiedzialny 

jest za spowodowanie kolizji. 

Wypadek
W tym przypadku mamy do czynienia z poważniejszym zdarze-

niem. Konsekwencje są dużo większe. Pojazd najczęściej ulega 

uszkodzeniom uniemożliwiającym dalszą jazdę i występują osoby 

poszkodowane. Uszkodzeniu może ulec również ładunek. Wypadki 

to często najechanie na inny pojazd, co w przypadku dużej masy 

pojazdu ciężarowego może skończyć się poważnymi uszkodzenia-

mi, przewróceniem pojazdu, zjechaniem z pasa drogi i uderzeniem 

w jakąś przeszkodę.

KROK PO KROKU

Postępowanie w sytuacji wypadku:

1. W takim przypadku musimy bezpiecznie zatrzymać pojazdy 

i zabezpieczyć je przed powiększeniem skutków wypadku.

2. Należy bezwzględnie powiadomić właściwe służby, czyli 

policję i pogotowie. Korzystamy z powszechnego numeru 

112. Może wystąpić konieczność podjęcia akcji pomocy innej 

osobie poszkodowanej w wypadku. Każdy kierowca na kursie 

prawa jazdy oraz na kursie kwalifikacji zawodowej szkolony jest 

z zasad udzielania pierwszej pomocy.

3. O wypadku należy bezwzględnie powiadomić spedytora 

i opiekuna technicznego. Spedytor zajmie się kontaktem 

z klientem, którego ładunek był transportowany, a opiekun 

techniczny odpowiedzialny będzie za postępowanie z pojazdem.

4. W sytuacji wypadku stosowne dokumenty kierowca otrzymu-

je od policji.

5. Również w tym przypadku po dotarciu do bazy transportowej 

kierowca przekazuje posiadane dokumenty Menedżerowi ds. 

Szkód w Dziale Technicznym. Wypełnia na miejscu Oświad-

czenie Kierowcy opisujące zdarzenie – dane muszą być zgodne 

z innymi dokumentami.

6. Opiekun techniczny odpowiada za zajęcie się pojazdem i ła-

dunkiem. Sposób i zakres postępowania z ładunkiem uzgadnia 

z kierownikiem działu oraz Menedżerem ds. Szkód.

7. Decyzję co do ładunku podejmuje klient, który jest jego 

właścicielem. Ładunek może być odesłany do załadowcy lub 

jedzie dalej do klienta. Po jego dostarczeniu, jeśli jest uszkodzo-

ny, dokumentacją i likwidacją szkody zajmuje się Menedżer ds. 

Szkód w porozumieniu z kierownikiem działu.

8. Po zjeździe do bazy pojazd przejmuje Menedżer ds. Szkód. 

Zajmuje się kontaktem z towarzystwem ubezpieczeniowym 

oraz ustala sposób naprawy. Jego zadaniem jest możliwie jak 

najszybsze oddanie naprawionego pojazdu do eksploatacji, 

a także ustalenie finansowania naprawy.

Zdarzenia takie jak kolizje i wypadki są nieuchronne w trans-

porcie drogowym, jednak to przede wszystkim od kierowców 

zależy minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia i negatywnych 

skutków. Opisane postępowanie wypadkowe jest szkicowe, 

ponieważ zdarzają się przypadki, kiedy skutki są tragiczne. 

Wówczas likwidacją wypadku zajmują się służby państwowe – 

policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Włączyć się może 

również konsulat, gdy zdarzenie ma miejsce poza granicami 

naszego kraju. Wówczas firma transportowa, której pojazd brał 

udział w wypadku, kontaktuje się z tymi służbami.

Zadaniem stałym jest praca nad zmniejszeniem ilości szkód. 

W Grupie Omega Pilzno przy przyjęciu każdego kierowcy 

wdrażane jest specjalistyczne szkolenie w obszarze szkód. 

W początkowej fazie kierowca z małym doświadczeniem jeździ 

w podwójnej obsadzie, nabywając umiejętności pod okiem inne-

go kierowcy. Dodatkowe szkolenia mogą być realizowane także 

po wystąpieniu zdarzenia. Wprowadzane są również działania 

prewencyjne, takie jak montaż rejestratorów jazdy, procedury 

zabezpieczające ładunki wszelkiego typu, kupno pojazdów 

wyposażonych w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa 

biernego i czynnego. 
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Bilansowanie (ang. balancing) – porównywanie i doprowa-
dzanie do zgodności różnych działań, kategorii zasobów i potencjału 
z planowanym obciążeniem lub planów różnych szczebli, np. planu 
zakładu z planem wydziału, planów poszczególnych faz produkcyj-
nych, planów odbiorcy i dostawcy, zapasów z planowanym zużyciem.

Bordero (franc. bordereau) – dokument stosowany w transpo-
rcie drogowym, zawierający listę towarów przewożonym pojazdem, 
często odwołujący się do załączonych kopii drogowego dokumentu 
przewozowego.

Całkowity cykl dostawy (ang. delivery lead time) – czas 
od momentu potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia 
przedmiotu zamówienia.

LOGISTYCZNY

Centrum kompletacyjno-montażowe  
(ang. order picking center) – miejsce, w którym odbywa się maga-
zynowanie części i podzespołów od różnych dostawców oraz mon-
taż wyrobów gotowych według określonych potrzeb odbiorców.

Droga magazynowa (ang. warehouse route) – część 
powierzchni podstawowej magazynu przeznaczona do ruchu 
ludzi i środków transportowych lub tylko do ruchu środków 
transportowych. W skład dróg magazynowych wchodzą drogi 
przejazdowe (transportowe) i drogi manipulacyjne.

Front przeładunkowy (ang. transshipment front) 
– miejsce załadunku lub wyładunku środka transportowego. 
Wyróżniamy front przeładunkowy bezrampowy i rampowy.

Instrukcje konsygnacyjne (ang. consignment 
instructions) – dokument zawierający instrukcje pochodzące 
od sprzedającego (konsygnatora) albo od kupującego (konsy-
gnatariusza), a przeznaczony dla spedytora, przewoźnika lub 
jego agenta, względnie dla innego usługodawcy, umożliwia-
jący transport towarów i związane z tym transportem czyn-
ności. Mogą one dotyczyć: przemieszczania i manipulowania 
towarami (wysyłki, spedycji i sztauowania), formalności cel-
nych, rozdziału dokumentów, przydziału (alokacji) dokumen-
tów (frachtu i opłat za związane z nimi operacje), instrukcji 
specjalnych (dotyczących ubezpieczenia towarów niebez-
piecznych, warunków wydawania towarów lub dodatkowych 
wymaganych dokumentów).

Obsługa klienta (ang. customer service) – zespół dzia-
łań realizowanych od momentu złożenia zamówienia do mo-
mentu dostarczenia towarów, których celem jest zaspokojenie 
wymagań klienta w dłuższym okresie.

Outsourcing – korzystanie z usług zewnętrznych do-
stawców. Systematyczne, oparte na długoterminowych poro-
zumieniach, korzystanie z dostaw surowców, komponentów 
o znacznym stopniu złożoności lub usług spoza przedsiębior-
stwa. Przyczyną przyjęcia takiego modelu działania może być: 
niewystarczający potencjał własny, brak dostępu do nowocze-
snych technologii lub know-how lub strategia przedsiębiorstwa, 
w której założono taki właśnie model działania.

Planowanie (ang. planning) – sposób regulacji przebiegu 
i koordynowania działań w czasie oraz procedura i środki, za 
pomocą których te działania zostaną przeprowadzone, użyte 
dla uzyskania pewności, że działania te przebiegać będą w spo-
sób optymalny, umożliwiając maksymalnie skuteczne osiągnię-
cie celów planowania.

POD (ang. proof of delivery) – usługa polegająca na przeka-
zaniu nadawcy pisemnie potwierdzonego odbioru przesyłki. 
Stanowi dowód dostarczenia przesyłki do odbiorcy. Obecnie 
coraz częściej dokument potwierdzający odbiór przesyłki jest 
skanowany i udostępniany w formie elektronicznej. 

SŁOWNIK 
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Skąd się wziął list przewozowy CMR (nazywany 

potocznie po prostu CMR-ką)? W Genewie, 

w roku 1956 podpisano Konwencję CMR (Konwencję 

o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego 

Towarów). Polska ratyfikowała ten dokument 13 

czerwca 1962 roku. Konwencję stosuje się przy prze-

wozie drogowym zarobkowym rzeczy z zaznaczeniem, 

że miejsce przyjęcia przesyłki i miejsce dostawy są 

położone w dwóch różnych krajach (dotyczy prze-

wozów międzynarodowych, nie krajowych). Umowa 

międzynarodowa nie obowiązuje w odniesieniu do 

umowy spedycji, czyli w przypadku, kiedy przedmio-

tem umowy nie jest wykonywanie przewozu, a jedynie 

jego organizacja.

Z listu CMR wyłączone są przewozy:

• przesyłek pocztowych, 

• zwłok, 

• rzeczy przesiedlenia.

W obiegowym języku mówimy, że kierowca wypełnia 

CMR-kę, czyli podstawowy dokument przewozowy. List 

przewozowy CMR występuje zwykle w trzech, czasami 

w czterech kopiach. Każda z tych kopii w myśl prawa ma 

taką samą moc dowodową. Prawidłowo wypełniony list 

przewozowy powinien być opieczętowany i podpisany 

zarówno przez nadawcę przesyłki, jak i przewoźnika.

• Pierwsza kopia listu przewozowego zostaje u nadawcy.

• Druga wyrusza w podróż razem z przewoźnikiem 

i towarem, którego dotyczy. To ta kopia ostatecznie 

ma trafić w ręce odbiorcy przesyłki.

• Trzeci egzemplarz zostaje u przewoźnika.

• Jeżeli występuje też czwarta kopia, to może ona służyć 

celom administracyjnym, księgowym lub statystycz-

nym – zostaje zwykle u przewoźnika.

Pomimo tego, że Konwencja CMR jest aktem między-

narodowym, to od czasu jej przyjęcia nie ustalono jedne-

go, powszechnie obowiązującego wzoru listu przewozo-

wego. W związku z tym list przewozowy CMR przyjmuje 

różnorodne formy i chociaż kilka wzorów jest na rynku 

bardziej popularnych, to w przypadku skorzystania przez 

nadawcę lub przewoźnika z mniej popularnego wzoru, 

jest to również forma dopuszczalna, o ile zawiera wszyst-

kie niezbędne elementy.

TAJEMNICZY 
CMR 

3 4 STREFA SPEDYTORA
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Ponadto, w razie potrzeby, list 
przewozowy CMR powinien zawierać 
następujące elementy:

• zakaz przeładunku,

• koszty, jakie nadawca przyjmuje 

na siebie,

• kwotę zaliczenia do pobrania przy 

wydaniu towaru,

• zadeklarowaną wartość towaru i sumę 

przedstawiającą interes specjalny 

w jego dostawie,

• instrukcje nadawcy dla przewoźnika 

dotyczące ubezpieczenia przesyłki,

• umówiony termin, w jakim ma być 

wykonany przewóz,

• wykaz dokumentów wręczonych 

przewoźnikowi.

Kto jest za co 
odpowiedzialny?
Konwencja definiuje nam również strony 

odpowiedzialne w przypadku wystąpienia 

braków w liście przewozowym, za które 

pozycje odpowiada nadawca, a za które 

przewoźnik. Zgodnie z tymi zapisami prze-

woźnik (w rzeczywistości często kierowca) 

mógłby zostać ukarany za braki takich 

elementów jak:

• miejsce i data wystawienia CMR,

• nazwisko (nazwę) przewoźnika,

• podanie kosztów związanych z przewozem,

• oświadczenie, iż danych przewóz podlega 

konwencji CMR.

Konwencja CMR mówi nam, że z chwilą 

przejęcia przesyłki przez przewoźnika 

aż do momentu jej wydania to przewoź-

nik ponosi odpowiedzialność za szkody 

częściowe lub utratę przesyłki. Między 

innymi dlatego przed podjęciem towaru 

przewoźnik (bądź kierowca) powinien 

sprawdzić dokładność wprowadzonych 

do listu przewozowego danych, a także 

stan towaru i opakowania.  Jeżeli jednak 

przewoźnik (kierowca) nie ma możliwości 

takiego sprawdzenia, w jego gestii leży 

odnotowanie tego zastrzeżenia do listu 

przewozowego wraz z uzasadnieniem. 

W przypadku niewpisania zastrzeżeń, 

na podstawie konwencji, prawo będzie 

domniemywało, że towar i opakowanie 

było w dobrym stanie, ilości towaru były 

poprawne, a dane zgodne. 

niebezpiecznych ich ogólnie uznane określe-

nie, liczbę sztuk, ich cechy i numery, wagę 

brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru,

• koszty związane z przewozem (przewoźne, 

koszty dodatkowe, należności celne i inne 

koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do 

chwili dostawy),

• instrukcje niezbędne do załatwienia formal-

ności celnych i innych, oświadczenie, że prze-

wóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną 

klauzulę, podlega przepisom CMR.

POMIMO TEGO, 
ŻE KONWENCJA 
CMR JEST AKTEM 
MIĘDZYNARODOWYM, 
TO OD CZASU JEJ 
PRZYJĘCIA NIE 
USTALONO JEDNEGO, 
POWSZECHNIE 
OBOWIĄZUJĄCEGO 
WZORU LISTU 
PRZEWOZOWEGO.

„
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Co musi zawierać CMR-ka?
List przewozowy powinien zawierać 
następujące dane:

• miejsce i datę jego wystawienia,

• nazwisko (nazwę) i adres nadawcy,

• nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika,

• miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu 

oraz przewidziane miejsce jego wyładowania,

• nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy,

• powszechnie używane określenie rodzaju 

towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów 
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PLANDEKA
WIZYTÓWKĄ FIRMY

3 6 WIZERUNEK FIRMY

 „JESTEŚCIE WIDOCZNI NA DROGACH!”, „ZNAM 

WASZE LOGO Z TIRA!”, „CZĘSTO WIDZĘ WASZE 

CIĘŻARÓWKI!”. TAKIE STWIERDZENIA SŁYSZYMY 

CZĘSTO, PYTAJĄC, SKĄD ZNA PAN/PANI NASZĄ FIRMĘ. 

LOGO OMEGI PILZNO JEST NA KAŻDYM NASZYM 

CIĄGNIKU I NACZEPIE. ŚMIAŁO MOŻNA POWIEDZIEĆ, 

ŻE TO JEDEN Z CHARAKTERYSTYCZNYCH 

I ROZPOZNAWALNYCH AKCENTÓW NA DROGACH 

NIEMALŻE CAŁEJ EUROPY.

TEKST: PAULINA SUROWIEC  
ZDJĘCIA : KATARZYNA MICHNO, TADEUSZ POŹNIAK

Żółto-czerwonych zestawów nie da się przeoczyć 

na drodze, widać je z daleka nawet przy po-

chmurnej aurze. Świdrują meandry pamięci i pozosta-

ją tam na długo. Z pewnością taki był zamysł prezesów 

OMEGI Pilzno, kiedy na początku swojej działalności 

decydowali o swoistej, acz śmiałej kolorystyce floty. 

Być może wtedy był to odważny krok, bo kolory 

dopiero wnikały w szarą codzienność, ale dziś, po 25 

latach funkcjonowania firmy na rynku TSL, przynio-

sło to pożądane efekty.

Nie dziwi zatem, że z taką konsekwencją powielany 

jest precyzyjnie opracowany proces przygotowania 

każdej naczepy firmowej, a pokusa odejścia od raz 

wytyczonej drogi na rzecz zamieszczenia na naczepie 

czegoś innego tylko w niewielu przypadkach zostaje Z
D
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wcielona w życie. Prezesi wiedzą bowiem, jaką „siłę marketingo-

wego rażenia” ma żółto-czerwony skład z charakterystycznym 

logo w postaci strzały każdego z ich 700 flotowych pojazdów. 

Dlatego tak dużą wagę przykładają również do utrzymania przez 

kierowców powierzonych im pojazdów w odpowiednich standar-

dach czystości i estetyki.

Współcześnie już każda firma transportowa świadoma 

potrzeby działań wizerunkowych stosuje zabieg identyfikacji 

swojej działalności i obecności na drogach poprzez zamieszcza-

nie na plandekach logo lub innych treści informacyjnych czy 

reklamowych. Przedsiębiorstwa prześcigają się w pomysłach na 

zagospodarowanie atrakcyjnych reklamowo dużych powierzchni 

naczep. Ciekawie opracowane logo, chwytliwe hasła reklamowe, 

kolorowe grafiki – wszystko po to, aby ktoś kiedyś powiedział: 

„Znam Wasze logo z TIR-a!”, „Jesteście widoczni na drogach!”.

Kierowca – marketingowy sojusznik
Aby jednak sukces był pełny, nie wystarczy zainwestować 

w atrakcyjny graficznie projekt oznakowania naczepy. 

Nawet najpiękniej wykonana plandeka oblepiona war-

stwą brudu stanie się bowiem nieczytelnym brudasem, 

a tak misternie przygotowywana strategia marketingo-

wego oddziaływania na odbiorcę spali na panewce, mało 

tego, odniesie wręcz odwrotny skutek.

Wnioski szybko nasuwają się same. Ogromną rolę 

w działaniu marketingowym odgrywa kierowca użytku-

jący dany pojazd. Bez jego chęci, pracowitości, dbałości 

o czystość i estetykę samochodu, nie odniesiemy 

wizerunkowego sukcesu. Dlatego tak niezbędnym jest, 

aby kierowcy byli świadomi, jak ważną rolę mają do speł-

nienia w całej strategii wizerunkowej firmy transportowej. 

Miły, kulturalny, uśmiechnięty kierowca, prowadzący 

czysty i atrakcyjnie oznakowany samochód, to najlepsza 

wizytówka każdej firmy transportowej, to jej ambasador.

3 7WIZERUNEK FIRMY

OGROMNĄ ROLĘ W DZIAŁANIU 
MARKETINGOWYM ODGRYWA 
KIEROWCA UŻYTKUJĄCY DANY 
POJAZD. BEZ JEGO CHĘCI, 
PRACOWITOŚCI, DBAŁOŚCI 
O CZYSTOŚĆ I ESTETYKĘ 
SAMOCHODU, NIE ODNIESIEMY 
WIZERUNKOWEGO SUKCESU.

„
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W OMEDZE PILZNO DBAMY 
O WIZERUNEK FIRMY, WIĘC 
STARAMY SIĘ REGULARNIE 
WYMIENIAĆ ZNISZCZONE LUB 
WYBLAKŁE PLANDEKI. 

„

Od plandeki do naczepy
Wróćmy jednak do plandeki, gdyż warto słów kilka 

powiedzieć o tym, co takiego musi się wydarzyć, aby 

zestaw OMEGI Pilzno mógł w pełnej żółto-czerwonej 

krasie wyjechać na drogę. Proces tworzenia takie-

go wizerunkowego elementu firmy zaczyna się od 

przygotowania projektu oznakowania plandeki. Do 

takiego zabiegu potrzebne jest określenie matrycy 

oznakowania, które będzie nadrukowywane za każdym 

razem na plandekach. To praca kreacyjna i graficzna. 

Trzeba bowiem zachować, zgodnie z przyjętym pier-

wotnie wzornikiem, kolory, typografię, logo i wymiary 

zarówno nadruku, jak i naczepy, dla której plandeka 

jest przygotowywana. Określenie typu plandeki musi 

być bardzo dokładne: czy jest to mega, pół mega czy 

standard. Istotny jest także typ mocowania, rolek oraz 

producenta, gdyż do tego dopasowywany jest projekt 

oznakowania. Oczywiście OMEGA Pilzno ten etap od 

wielu lat ma już za sobą.

Uszycie odpowiedniej plandeki i zadrukowanie 

jej przygotowanym projektem powierzane jest już 

specjalistycznej firmie. Jednak jej montaż leży po 

stronie wykwalifikowanych, dedykowanych tym 

czynnościom pracowników OMEGI Pilzno. Po przy-

twierdzeniu nowej plandeki do rolek poruszających 

się po rurkach naciągowych nakładają oni ją na stelaż 

naczepy, obcinają wystające boki i mocują wszystko 

za pomocą pasków i klamer bocznych. Taki jest 

proces wymiany i mocowania plandeki na szkielecie 

naczepy. Wydaje się mało skomplikowany, jednak 

pochłania około 1,5 godziny.

Dlaczego wymieniamy
W OMEDZE Pilzno dbamy o wizerunek firmy, więc 

staramy się regularnie wymieniać zniszczone lub 

wyblakłe plandeki. Jeśli uszkodzenie jest minimalne, 

wtedy najczęściej do działania przystępuje nasza eki-

pa pracowników, którzy kunsztownie reperują ubytek.

Zanim jednak zestaw wyjedzie na drogę, na froncie 

i bocznych drzwiach umiejscawiane są okleiny z logo 

firmy. Pracownicy OMEGI Pilzno i to zadanie opano-

wali do perfekcji. W ruch idą metry, miarki, za po-

mocą których wyznaczane jest symetryczne miejsce 

oznakowania. I tutaj panowie postępują zgodnie z pro-

cedurą. Naklejkę należy przytwierdzić tak skutecznie 

do powierzchni ciągnika, aby nie odkleiła się pod 

wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.

Tak przygotowany pojazd trafi w ręce kierowcy, 

który już wie, jak ważną rolę ma do spełnienia. 

3 8 WIZERUNEK FIRMY
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Co to jest dystrybucja masowa?
Dystrybucja masowa jest to zbiór czynności obejmujących m. in. 

takie usługi jak: całodobowy odbiór produktów, opracowanie 

zamówień, przygotowanie produktów do wysyłki, zestawianie 

i pakowanie przesyłek wieloelementowych, optymalizacja 

transportu przesyłek, monitorowanie przesyłek, obsługa 

zwrotów, „druk na żądanie”, odprawa celna, obsługa łączności 

z klientami czy obsługa przesyłek kurierskich.

Kiedy w dystrybucji masowej możemy 
liczyć na takie usługi?
Czynności te występują, gdy w związku z usługami logistycznymi 

klientom indywidualnym lub przedsiębiorcom dystrybucyjnym 

oferuje się właśnie usługi uzupełniające, które dostosowują wyrób/

ofertę/produkt do indywidualnych potrzeb klientów (customizing).

Czy klient może sobie wybrać 
np. tylko jedną usługę?
Z uwagi na dużą różnorodność czynności wchodzących w skład 

współczesnych usług dystrybucyjnych, nie są one oferowane 

jako pojedyncze usługi, ale w pakietach, nazywane 

potocznie „formami współczesnych usług dystrybu-

cyjnych” lub „formami dystrybucji masowej”.

Co może być na przykład taką 
formą dystrybucji masowej?
Najpopularniejszymi formami dystrybucji masowej, 

jakie są proponowane klientom, to np.: call center, 

co-packing, fulfillment, lettershop/directmail, ob-

sługa przesyłek kurierskich.

Według jakich wytycznych 
proponowane są dane 
formy dystrybucji masowej 
danemu klientowi?
Wybór form współczesnych usług dystrybucji 

proponowanych danemu klientowi powinien zostać 

poprzedzony analizą wyrobu, oferty czy produktu, 

z którego będziemy chcieli wytworzyć potrzebę 

w konsumentach i poddać dystrybucji masowej. 

4 3CZY WIESZ, ŻE...

5 PYTAŃ O...

TEKST: PAULINA SUROWIEC  GRAFIKA: FOTOLIA.COM

WSPÓŁCZESNE USŁUGI 
DYSTRYBUCYJNE 
– DYSTRYBUCJA MASOWA 
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4 4 FOTORELACJA

JAK PRACUJEMY W OMEGA PILZNO

AUTORYZOWANE SERWISY MAN, IVECO, VOLVO

ZOBACZ,

ZDJĘCIA : KATARZYNA MICHNO, TADEUSZ POŹNIAK
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5 0 SZKOŁA LIDERÓW

ZMIANĘ ROZPOCZNIJ OD SIEBIE 
– TWOJE PRZEKONANIA KSZTAŁTUJĄ ŚWIAT CZĘŚĆ I I

MYŚLENIE JEST JAK MAGNES. W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI NASZYCH MYŚLI ORAZ 

WYPOWIADANYCH PRZEZ NAS SŁÓW PRZYCIĄGAMY DO SIEBIE RÓŻNE WYDARZENIA I LUDZI. 

PATRZĄC Z PERSPEKTYWY ODKRYĆ FIZYKI KWANTOWEJ, CODZIENNIE STWARZAMY SWOJĄ 

RZECZYWISTOŚĆ ZA POMOCĄ MYŚLI, EMOCJI, PRAGNIEŃ, PRZEKONAŃ,  

WYOBRAŻEŃ I OCZEKIWAŃ.

TEKST: DR EWA KOSAK   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

NASZE ŻYCIE JEST TYM, CO ZEŃ UCZYNIĄ NASZE MYŚLI. 

Marek Aureliusz „Medytacje”

„
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D ziś fizycy kwantowi potwierdzają to, czego nauczyciele 
z Dalekiego Wschodu nauczali od tysięcy lat: myśl jest 

falą energii i jak każda energia może niszczyć i budować. Każda 
myśl wibruje z określoną częstotliwością, która przyciąga do 
siebie podobną częstotliwość. Myśl wywołuje emocje, które 
również wytwarzają wibracje. Zatem myśli i emocje to fale 
energii, które wysyłamy na zewnątrz.

Nasza podświadomość ma w sobie coś z komputera – zbiera 
i przechowuje dane. To, jak jest zaprogramowana, zależy od in-
formacji ze świata zewnętrznego, czyli od wcześniej zdobytych 
doświadczeń i ich interpretacji, ale także od informacji na temat nas 
samych i naszych zachowań, uzyskanych na drodze doświadczenia 
i wynikających z kontaktów z innymi ludźmi.

W procesie myślenia bardzo ważną rolę odgrywają emocje. 
Mogą mieć znak pozytywny, negatywny lub obojętny, czyli am-
biwalentny. Dla nas, ludzi, drogocennym jest pozytywny znak 
emocji w procesie myślenia.

Pozytywne myślenie, czyli takie nastawianie do życia i ludzi, 
które pomaga w osiąganiu wyznaczonych celów, wydłuża życie 
i daje poczucie szczęścia. Pozytywne myślenie składa się z dwóch 
umiejętności:
• wiary w pozytywny skutek naszego działania,
• zdolności dokonywania operacji myślowych, zmieniających zda-

rzenia nieprzyjemne na takie, które nam w jakiś sposób służą.
 

Pozytywne informacje na temat ludzi i świata powodują – niezależnie 
od naszej woli – nastrój, który sprzyja działaniu. Negatywne mogą two-
rzyć lęki oraz obniżać zapał i entuzjazm, a w konsekwencji – poziom 
energetyczny. Dlatego z punktu widzenia skutecznego działania cenne 
jest dostarczanie sobie jak najwięcej pozytywnych informacji na własny 
temat oraz potwierdzenia szansy na sukces. Czasami w tym celu trzeba 
dołożyć nowe dane do mózgowego „komputera”, a zatem zmienić 
program.
• Jeśli otaczają Cię ludzie niezadowoleni ze swojego życia, na-

rzekający i mówiący tylko o troskach, będziesz musiał włożyć 
w swoje pozytywne nastawienie więcej pracy.

• Możesz to zrobić! 
• Jeśli ktoś z bliskich zaczyna mówić pesymistycznie, nie wzmac-

niaj tego przesłania. Staraj się powiedzieć coś pozytywnego 
i pocieszającego.

• Bądź świadom, kiedy zaczynasz myśleć negatywnie, krytyko-
wać siebie i oceniać innych.

• Zwracaj uwagę na to, kiedy zaczynasz wyobrażać sobie czarne 
scenariusze.

• Spójrz, jakie obrazy i symbole przeważają w twojej pracy i życiu 
osobistym. Czy mają pozytywne przesłanie? Jeśli nie, zmień je.
 

Zastanów się przez chwilę, jak często mówisz do siebie w myślach. 
O czym myślisz? Czy są to myśli pozytywne i lepiej się po nich czujesz, 
czy też wprawiają Cię w złe samopoczucie? Często krytykujemy siebie, 
innych i świat. Na świat patrzymy przez pryzmat naszych przekonań. 
Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co ci się przytrafia w życiu, wysyłasz 
w świat negatywną energię. Jeśli wysyłamy krytykę na zewnątrz, wraca 
ona do nas z taką samą częstotliwością. Pamiętaj: wzmacniamy to, na 
czym się skupiamy, ponieważ energia podąża za naszą uwagą.

Warto samodzielnie dbać o tworzenie pozytywnej atmos-
fery wokół siebie, tworzyć nastrój nadziei i wiary, a także bro-
nić się przed malkontenctwem innych. Łatwo to robić, kiedy 
ma się dookoła raczej pozytywnie myślące osoby.

Zgodnie z mechaniką kwantową to my wpływamy na świat 
i jesteśmy odpowiedzialni za to, co nas spotyka. Nasza świado-
mość ma realny wpływ na rzeczywistość. Zgodnie z prawem 
przyciągania większość tego, co wydarzyło się w naszym życiu 
i wydarza się obecnie, jest manifestacją naszych myśli, pragnień, 
oczekiwań i przekonań. Jeśli nasza energia psychiczna ma moc 
kreowania rzeczywistości, to stosując świadomie tę wiedzę, mo-
żemy przyciągać do siebie to, czego pragniemy.

Pracuj nad sobą! Czego naprawdę pragniesz?
KROK 1. Weź kartkę i napisz, czego nie chcesz. Pisz tak, jak 
pojawiają się zdania w twojej głowie, bez zastanowienia. Nie za-
trzymuj się, nie oceniaj tego, co piszesz, daj się ponieść myślom. 
Gdy skończysz, wsłuchaj się w siebie. Jak się czujesz po wyko-
naniu tej części ćwiczenia? Przeczytaj spisaną listę.
KROK 2. Teraz przekształć wszystkie zdania zaczynające się od 

„nie chcę”. Zapisz na kartce stwierdzenia, które będą przeciwień-
stwem tego, czego nie chcesz.

PRZYKŁADY: 

• Jeśli napisałeś: „Nie chcę czuć przygnębienia”,  
zastanów się, i zmień to zdanie na pozytywne,  
np. „Chcę czuć radość”. 

• „Nie chcę być chory” – „Chcę być zdrowy”.
• „Nie chcę mieć problemów finansowych”  

– „Chcę doświadczać obfitości finansowej”.
Przeczytaj nowe zdania. Jak się czujesz, kiedy je czytasz?

KROK 3. Na razie pracowałeś nad tym, czego byś chciał.  
Teraz spróbuj wyobrazić sobie, że właśnie dzieje się to,  
czego pragniesz. A więc:
• Czujesz radość. 
• Jesteś zdrowy. 
• Doświadczasz obfitości finansowej.

Co odczuwasz, kiedy przyjmujesz te stwierdzenia jako praw-
dziwe? Jak zmieniło się twoje samopoczucie w porównaniu 
z tym, jakie miałeś przed tym ćwiczeniem?

Aby móc działać naprawdę skutecznie i w pełni wyko-
rzystać swój potencjał w pracy zawodowej i życiu prywat-
nym, powinieneś mieć nie tylko poczucie własnej wartości 
i proaktywne nastawienie do życia, ale także ćwiczyć pozy-
tywne myślenie. 

ZALECANA  LITERATURA:

• Carnegie D., Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi,  

Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2005.

• Murphy J., Potęga podświadomości, Łódź, 2006.

• Peale N.V., Moc pozytywnego myślenia, Wydawnictwo Studio Emka,  

Warszawa, 1993.
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DZIEŃ DZIECKA 
Z OMEGUSIEM 

W wydarzeniu wzięły udział całe 

rodziny, babcie, dziadkowie, 

dzieci z rodzicami – pracownikami Grupy 

Omega Pilzno. Oprócz atrakcji samego 

przedstawienia, Tygrys Omeguś zachęcał 

do udziału w konkursie, który polegał na 

zrobieniu sobie zdjęcia z Tygrysem – plu-

szowym kierowcą i udostępnieniu fotografii 

na profilu na Facebooku. Tygrys bardzo 

chętnie pozował do wszystkich zdjęć ze 

swoimi małymi i dużymi fanami. Do wygra-

nia były piękne, duże modele samochodów 

OMEGI Pilzno wraz z paczką firmowych 

gadżetów niespodzianek dla dzieci. Spośród 

uczestników konkursu wylosowano 5 zdjęć, 

które spełniły warunki konkursu i zostały 

nagrodzone zabawkami Omega Pilzno. 

W SOBOTĘ 3 CZERWCA W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-

KONGRESOWYM W JASIONCE MIAŁA MIEJSCE PREMIERA 

SPEKTAKLU SZKOLNEGO POD TYTUŁEM „PUCHATEK I 

PRZYJACIELE”. JEGO GŁÓWNYM ORGANIZATOREM BYŁA 

AKADEMIA AKTORSKA „ARTYSTA” Z RZESZOWA.

TEKST: PAULINA SUROWIEC  ZDJĘCIA: ARCH. OMEGA PILZNO
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TEKST I  ZDJĘCIA : AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA

Mieszkańcy Pilzna jak co roku hucznie obchodzili święto 

swojego miasta. Dni Pilzna, które odbyły się 10 i 11 czerw-

ca, stały się okazją do rozrywki, relaksu i wspólnego spędzania 

czasu. Nie mogło przy tej okazji zabraknąć Omegi Pilzno, jednej 

z największych firm TSL w Polsce, na stałe związanej z regionem.

Jak co roku na płycie rynku stanął charakterystyczny namiot 

Omegi Pilzno, w którym mieściło się miasteczko zabaw dla 

dzieci. Milusińscy chętnie kolorowali przygotowane dla nich 

malowanki. Kolejka ustawiła się do malowania buziek. Nie 

zabrakło także amatorów zwierzątek wytwarzanych z baloni-

ków. Największą atrakcją był jednak tygrysek Omeguś, żywa 

maskotka kierowcy TIR-a Omegi Pilzno, która wywołuje uśmiech 

na twarzach dzieci i dorosłych, gdziekolwiek się pojawi. Omeguś 

spacerował po rynku, witał się z mieszkańcami, chętnie pozował 

do zdjęć i rozdawał baloniki ze swoją podobizną.

Omega Pilzno po raz kolejny zaangażowała się także w „Wehi-

kuł czasu – Zlot Miłośników Zabytkowej Motoryzacji”, któremu 

towarzyszył wybór najciekawszych eksponatów samochodowych. 

NIE MOGŁO 
NAS TAM 
ZABRAKNĄĆ

Ufundowane przez Omegę Pilzno nagrody wręczał 

zwycięzcom podczas rozstrzygnięcia konkursu Prezes 

Mariusz Godawski.

Omega Pilzno nieraz już angażowała się w dzia-

łania wspierające lokalną społeczność, a tegoroczne 

Dni Pilzna są kolejnym działaniem składającym się 

na tzw. lokalny patriotyzm, tak pielęgnowany przez 

zarząd firmy. 

DNI PILZNA, KTÓRE 
ODBYŁY SIĘ 10 I 11 
CZERWCA, STAŁY 
SIĘ OKAZJĄ DO 
ROZRYWKI, RELAKSU 
I WSPÓLNEGO 
SPĘDZANIA CZASU. 

„
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IVECO 
DLA RÓŻNYCH BRANŻ

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA  
ZDJĘCIA : JACEK SZUMOWICZ 
/ AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA

ZAINTERESOWANI 
MOGLI NA MIEJSCU 
PRZETESTOWAĆ 
MOŻLIWOŚCI 
SAMOCHODÓW 
IVECO

„

Już po raz kolejny pracownicy STC, autoryzowanego 

dealera oraz serwisu IVECO, uczestniczyli w wyda-

rzeniach skierowanych do szerokiego grona odbiorców. 

Tym razem swoją ofertą zainteresowali przedstawicieli 

branży spożywczej podczas Festiwalu Podkarpackich 

Smaków, który odbył się w czerwcu w Górnie, a także 

uczestników Dni Pilzna.

Handlowcy oraz przedstawiciele STC, jedynego 

w województwie podkarpackim autoryzowanego dealera 

oraz serwisu IVECO w Woli Cichej, z zaangażowaniem 

opowiadali klientom o szerokiej ofercie zarówno sprzeda-

żowej, jak i serwisowej. Zainteresowani mogli na miejscu 

przetestować możliwości samochodów IVECO, które 

były częścią stoisk przygotowanych przez pracowników 

STC, a nawet obejrzeć niektóre z oryginalnych części za-

miennych IVECO, oferowanych przez STC, które zajmuje 

się także ich sprzedażą. Kiedy starsi zapoznawali się z wa-

lorami pojazdów, młodszych zabawiały panie animatorki, 

malując buzie i robiąc zwierzątka z baloników. Z
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W PRACY PROFESJONALIŚCI, REALIZUJĄCY POWIERZONE IM ZADANIA, 

SKUPIENI NA SWOICH OBOWIĄZKACH. OBSERWUJĄC ICH, ODNOSIMY 

WRAŻENIE, ŻE LOGISTYKA JEST ICH WIELKĄ PASJĄ. I TAK JEST, ALE 

NIE JEDYNĄ. KIEDY BOWIEM ZAMYKAJĄ DRZWI BIUR I WRACAJĄ DO 

SWOICH DOMÓW, WCHODZĄ W SWOJE ŻYCIE PO PRACY, WYPEŁNIONE 

RÓŻNYMI CIEKAWYMI ZAJĘCIAMI. PRACOWNICY OMEGI PILZNO TO 

INTRYGUJĄCY LUDZIE, KTÓRZY PO GODZINACH INTERESUJĄ SIĘ 

RZECZAMI, O KTÓRE PEWNIE BYŚMY ICH NIE POSĄDZALI.

OMEGA PILZNO 
TO FIRMA 
LUDZI Z PASJĄ
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Zacznijmy od początków zespołu
WATERmelon Crash założyło w 2013 roku w Gdyni 

dwóch gitarzystów - Piotr Wojtera i Michał Aksonowicz. 

Muzycy spotykali się na próbach innego, rockowego 

w zamierzeniach zespołu i wobec ciągłej absencji pozo-

stałych członków grupy zdecydowali się na założenie 

własnego, tym razem akustycznego składu. Pomysł 

się powiódł, a nabrał wyraźniejszych barw oraz został 

nazwany WATERmelon Crash, gdy do muzyków dołą-

czyła utalentowana wokalistka Pamela Kisiel.

- Następny rok upłynął na poszukiwaniu własnego 

brzmienia, nabieraniu ogłady muzycznej oraz sce-

nicznej. Do zespołu dołączyłam w czerwcu 2014 roku, 

wzbogacając instrumentarium zespołu o brzmienie 

cajón i innych instrumentów perkusyjnych. Rozwijali-

śmy się, szlifując umiejętności oraz poszukując własnej 

muzycznej drogi, włączając do repertuaru kolejne cove-

ry i prezentując je na granych w trójmiejskich klubach 

koncertach – mówi A. Szypuła.

Dźwięki słodkie jak arbuz
W 2016 roku grupa zaczęła tworzyć własną muzykę, co 

w rezultacie zaowocowało pierwszymi nagraniami i wy-

daniem w 2017 roku, zawierającej 9 autorskich utworów,  

debiutanckiej płyty „Midnight Whisper”.

Grupa łączy muzycznie ciepły, miękki wokal 

z brzmieniami gitar akustycznych oraz elektrycznych, 

tworząc spokojne i klimatyczne utwory, które z pewno-

ścią umilą wieczorny relaks przy lampce wina. Ich twór-

czości można posłuchać na koncertach w trójmiejskich 

lokalach, m.in. w gdyńskim klubie „Ucho”, pubie „Sidi 

Pub” w Gdańsku, czy restauracji „On/Off” w Gdyni.

Dla Agnieszki Szypuły gra w zespole to przeniesienie 

miłości do muzyki do realnego świata.

- Zachęcam każdego z Was, jeśli czujecie choć małą 

nutkę, jak w was gra – idźcie za jej dźwiękiem. Ta chwila, 

gdy dźwięk wyzwala emocje, pobudza do działania 

i nakłania do podejmowania decyzji, jest czymś niesa-

mowitym. Siedzisz w pracy, jedziesz w samochodzie, 

odpoczywasz na kanapie, włącz swoją ulubioną płytę 

i „zobacz”, jak świat się zmienia. To tylko od ciebie zależy, 

jak spędzisz każdy dzień i jak będziesz z niego zadowo-

lony – rekomenduje Agnieszka Szypuła. - Mój świat po 

pracy to dźwięki, dźwięki to ja – dodaje. 

ZESPÓŁ TWORZĄ OBECNIE:

Pamela Kisiel – wokal, Agnieszka Szypuła – perkusjonalia
Michał Aksonowicz – gitara, Piotr Wojtera – gitara, 
Kazik Kaszubowski – gitara basowa

Oficjaln strona zespołu: watermeloncrash.pl
You Tube: WATERmelon CRASH
Fanpage Facebook: facebook.com/WATERmelonCRASH

Na Allegro i osobiście u muzyków można nabyć ich 
debiutancki krążek allegro.pl/watermelon-crash-midnight-
-whisper-cd-i6837668746.html 

JEJ ŻYCIE SKŁADA SIĘ Z DŹWIĘKÓW, A MUZYKA 

JEST W NIM OBECNA, OD KIEDY TYLKO PAMIĘTA, 

PRZEPEŁNIA JĄ I ELEKTRYZUJE. DAJE POWÓD 

DO UŚMIECHU I POCZUCIE SPEŁNIENIA. TAK 

WŁAŚNIE WYGLĄDA ŚWIAT AGNIESZKI SZYPUŁY, 

DORADCY HANDLOWEGO DS. LOGISTYKI MORSKIEJ 

Z GDYŃSKIEGO ODDZIAŁU OMEGA PILZNO. TEN 

ŚWIAT WYPEŁNIAJĄ DŹWIĘKI, ZA KTÓRYMI PODĄŻA 

JUŻ DOBRE 13 LAT, OBECNIE DAJĄC UPUST SWOJEJ 

PASJI JAKO PERKUSISTKA W ZESPOLE MUZYCZNYM 

WATERMELON CRASH.

TEKST: AGNIESZKA SZYPUŁA   ZDJĘCIA :  ARCH.WATERMELON CRASH

PO GODZINACH

Jak sama przyznaje, muzyka to jej pasja, od kiedy tylko pamięta, bez niej czułaby się 

pusta. Każdą wolną chwilę po pracy wykorzystuje na rozwijanie swoich umiejętności. 

- Przygodę z muzyką rozpoczęłam około 13 lat temu od gitary. Poszerzałam swoje 

doświadczenie z każdym rokiem i z biegiem czasu kolekcja gitar wzrosła do 3 sztuk. Czu-

łam jednak, że ciągle mi mało, i dlatego w 2010 roku rozpoczęłam naukę gry na djembe 

afrykańskim Ten instrument sprawił, że pasja do instrumentów perkusyjnych pogłębiała 

się. Po godzinach siedziałam w domu i uczyłam się, jak uderzać w bęben, jak wydobywać 

z niego dźwięki i jak operować tym instrumentem – wspomina Agnieszka Szypuła.

Cztery lata później dołączyła do zespołu WaterMelon Crash, w którym do tej pory 

gra na instrumentach perkusyjnych, ale…Z
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BARTŁOMIEJ DŁUGOSZ Z DZIAŁU 

HANDLOWEGO OMEGA PILZNO OD CZERWCA 

2016 R. GRA W PALANTA. JUŻ PODCZAS 

PIERWSZEGO MECZU ZYSKAŁ PEWNOŚĆ, 

ŻE TO ŚWIETNA DYSCYPLINA SPORTU, MAŁO 

TEGO, ŻE CHCE JĄ NADAL UPRAWIAĆ. 

STAŁ SIĘ CZŁONKIEM ZAŁOŻONEGO 

W 2015 R. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 

PALANTOWEGO (PSPAL), KTÓRE ZA GŁÓWNY 

CEL OBRAŁO SOBIE WSKRZESZENIE 

ZAPOMNIANEJ JUŻ POLSKIEJ TRADYCYJNEJ 

GRY, JAKĄ JEST PALANT.

TEKST  I  ZDJĘCIA :  POLSKIE STOWARZYSZENIE PALANTOWE

PSPal jest organizacją non-profit, która zajmuje się także przy-

gotowywaniem treningów, turniejów, zgrupowań, mistrzostw 

gry w palanta oraz wszystkimi innymi czynnościami mającymi za 

zadanie przywrócenie tego sportu do łask.

– Bardzo spodobała mi się inicjatywa wskrzeszania zapomnianej 

już polskiej dyscypliny sportowej. Poznałem super ludzi, którzy 

swoją pasją do palanta zarazili również mnie. Obecnie działam 

w oddziale Kraków, który prężnie się rozwija, jednak będę także 

brał udział w utworzeniu oficjalnego oddziału w Rzeszowie. Zachę-

cam wszystkich do zagrania z nami przynajmniej jeden raz. Jestem 

przekonany, że będziecie chcieli więcej – mówi Bartek Długosz. 

Zacznijmy od początku
Oficjalnie stowarzyszenie zostało założone w grudniu 2015 roku, 

jednak jego początki sięgają czerwca 2014.

– Podczas rozmowy ze współlokatorem zrodził się pomysł 

zorganizowania w parku dla kilku znajomych imprezy pod nazwą 

„Dzień sportów amerykańskich”, właśnie w takim amerykańskim 

Turniej podczas 
Juwenaliów AGH 
w Krakowie





Drużyna PSPal 
w Warszawie podczas 
Pucharu Polski
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stylu z grillem, muzyką, całą oprawą. Później jednak doszliśmy do 

wniosku, żeby przy tej okazji zagrać w grę, którą znamy od dziecka – 

w palanta. Następnie padło zdanie, które jest odpowiedzią na pytanie 

o początek pomysłu: „A może zrobimy z grą w palanta coś większe-

go?”. Od tego wszystko się zaczęło – wspomina Łukasz Szymborski, 

prezes stowarzyszenia.

Od 11 grudnia 2015 roku PSPal działa na terenie całej Polski 

(częściowo również poza granicami kraju) i systematycznie realizuje 

swoje cele statutowe, którymi są m.in.: promocja i popularyzacja 

gry w palanta a także kultury fizycznej i sportu, organizacja meczów 

i rozgrywek w palanta, zrzeszanie podmiotów chcących popularyzo-

wać grę w palanta, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji na-

rodowej, promocji Rzeczypospolitej Polskiej oraz palanta za granicą.

Powoli do przodu
Stowarzyszenie ciągle się rozwija i angażuje kolejne osoby zaintere-

sowane inicjatywą, których stale przybywa. Obecnie PSPal posiada 

25 oficjalnych członków. Są to osoby najbardziej zaangażowane 

w rozwój stowarzyszenia. Jednak ludzi wspierających PSPal jest 

o wiele więcej. W tym momencie członkowie organizacji działają na 

terenie ośmiu miast wojewódzkich: Warszawy, Krakowa, Gdańska, 

Wrocławia, Poznania, Rzeszowa, Bydgoszczy i Białegostoku.

– Nie jest łatwo, ponieważ musimy sobie radzić z niskim 

budżetem, a zaangażowanie w rozwój PSPal wymaga sporo pracy 

i czasu, którego z racji pracy zawodowej i obowiązków prywat-

nych mamy niewiele. Jednak małymi kroczkami realizujemy 

wyznaczone sobie cele i dążymy do ich jak najszybszego urzeczy-

wistniania – dodaje Bartłomiej Długosz.

Do tej pory PSPal zorganizowało prawie 100 darmowych im-

prez w różnych częściach Polski oraz za granicą, w których wzięło 

udział ponad 1400 osób. Zorganizowało dwa zagraniczne zgrupo-

wania. Utworzyło szkółki dla juniorów w szkołach podstawowych 

w Warszawie oraz drużynę seniorów podczas imprez w Kozieni-

cach. Stworzyło struktury wolontariuszy wspierających inicjaty-

wę. Wypracowane zostało również know-how, które umożliwia 

organizowanie atrakcyjnych imprez przy niskim budżecie. Główny 

program stowarzyszenia nosi nazwę  i zawiera wszystkie czynności, 

które mają na celu wskrzeszenie palanta.

– Jeżeli chodzi o najbliższe plany, to szykujemy się do 

Mistrzostw Polski 2017 (Palant Arena 9-10.09), Zagraniczne-

go Zgrupowania w Bułgarii (15-25.09) oraz występu podczas 

Narodowego Dnia Sportu na PGE Narodowym (7.10). Jak co roku 

będziemy się przygotowywać do kolejnego sezonu, aby już w zimie 

rozplanować ścieżki rozwoju. Najważniejszym jednak planem na 

zimę 2017/2018 roku jest przemianowanie oddziałów stowarzy-

szenia na oddzielne jednostki rejestrowane w KRS i utworzenie 

Polskiego Związku Palantowego, co pozwoli na dalszy, dynamiczny 

jak do tego czasu, rozwój. Nasze plany długoterminowe to: stwo-

rzenie oddziału w każdym z 16 miast wojewódzkich, organizacja 

STOWARZYSZENIE CIĄGLE SIĘ ROZWIJA I ANGAŻUJE 
KOLEJNE OSOBY ZAINTERESOWANE INICJATYWĄ, 
KTÓRYCH STALE PRZYBYWA. 

„

DLACZEGO PALANT TO SPORT DLA CIEBIE?

Palant to oparta na prostych zasadach intuicyjna gra zespołowa. 
Bardzo szybko można się jej nauczyć. W palanta mogą grać ludzie 
w każdym wieku, nie trzeba mieć specjalnych predyspozycji i talentu, 
ponieważ daje on duże możliwości gry na różne sposoby. Można 
dopasować taktykę do umiejętności poszczególnych graczy i w trak-
cie meczu ją zmieniać. Jak każdy sport drużynowy uczy współpracy 
pomiędzy zawodnikami oraz pokazuje, że pojedyncze błędy mogą 
mieć duży wpływ na wynik całej drużyny. 

HISTORIA PALANTA 

Palant to polska drużynowa gra ruchowa z wykorzystaniem kija i piłki, 
która posiada 400-letnią tradycję. Pierwsze wzmianki na temat Pa-
lanta pochodzą z 1631 roku. Był to najpopularniejszy sport w Polsce 
przed wojną. Norman Davies w książce „Boże Igrzysko” wysnuł tezę, 
że polscy imigranci w USA, uprawiając grę w palanta, zapoczątko-
wali grę w baseball. Po wojnie, w 1957 roku powstała pierwsza 
ogólnopolska organizacja wspierająca ten sport – Polski Związek Piłki 
Palantowej. Jednak ze względu na globalizację i rozwijający się w całej 
Europie baseball, związek zdecydował przeistoczyć się w 1978 roku 
w Polski Związek Baseballu i Softballu. Od tamtego czasu nie było 
ogólnopolskiej organizacji wspierającej tę dyscyplinę sportu i gra 
przetrwała tylko jako sport podwórkowy.

Międzyoddziałowej Ligi Palantowej (MLP), Biznesowej 

Ligi Palantowej dla firm, a także zorganizowanie turnieju 

finałowego MLP na Stadionie Narodowym w Warszawie 

w 2020r. – wylicza Łukasz Szymborski, dodając: – Od 

dziś Palant to sport, a nie ktoś durny! Palant to tradycja, 

z której możesz być dumny!

Liczy się każde wsparcie
Polskie Stowarzyszenie Palantowe finansowane jest ze 

składek członkowskich, ale aby móc dalej się rozwijać, 

potrzebuje wsparcia. W pierwszej kolejności potrzebuje 

pieniędzy na dalszy rozwój, a także więcej osób na terenie 

całej Polski zaangażowanych w inicjatywę, które będą 

aktywnie działać na rzecz stowarzyszenia. Organizacja 

poszukuje również partnerów do współpracy. Może to 

być forma sponsoringu lub jakikolwiek inny charakter 

kooperacji oparty na obopólnych korzyściach. Rozwiązań 

jest wiele, najważniejsze to dostrzec wspólne dobro, które 

może nieść ze sobą współpraca z PSPal.

Każdy może wesprzeć stowarzyszenie dotacją na 

dowolną kwotę, wysyłając przelew na numer konta: 29 

1600 1374 1842 4975 4000 0001 o tytule „Dotacja na 

cele stowarzyszenia”. Pieniądze te będą wykorzystane do 

dalszego rozwoju inicjatywy. Każda złotówka się liczy.

Wszystkie informacje na temat PSPal oraz organi-

zowanych przez nie wydarzeń są dostępne na profilu 

Facebookowym: facebook.com/Palant/. 

PO GODZINACH
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LUBISZ TO, CO ROBISZ? ROZWIJASZ SWOJE 

ZAINTERESOWANIA I PASJE? TWOJA 

PRACA SPRAWIA CI PRZYJEMNOŚĆ? WIESZ, 

JAKIE SĄ TWOJE MOCNE STRONY? JEŚLI 

ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE TE PYTANIA 

BRZMI „NIE”, TO ZNACZY, ŻE NIE WIESZ,  

CO CHCESZ ROBIĆ W ŻYCIU I JAKĄ DROGĘ 

WYBRAĆ. TO ZNACZY, ŻE NIE ZNALAZŁEŚ 

JESZCZE SWOJEGO FLOW. CO TO 

TAKIEGO? JUŻ WYJAŚNIAMY.

TEKST: ANNA MATUSZ-GAP   
ŹRÓDŁO: WWW.LIBERSO.PL ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

Nowo powstały nurt psychologii pozytywnej zwraca uwagę na mocne 
strony osobowości człowieka. Według jego założeń człowiek powinien 

robić to, co lubi i to, co potrafi robić bez wysiłku. Każdy jest w stanie znaleźć 
to w sobie, jednak czasami może wydawać nam się to zbyt proste i banalne, 
czy wręcz oczywiste do tego stopnia, że uważamy to za bezwartościowe. A to 
błąd! Możemy bowiem posiadać takie wyjątkowe umiejętności, których nie 
ma nikt inny i które mogłyby komuś bardzo pomóc.

W dzisiejszych czasach ludzie żyją w ciągłym pośpiechu, bezgranicznie po-
święcają się pracy i dążą do upragnionego sukcesu. Kiedy już go osiągną, wcale 
nie potrafią się nim cieszyć. Prowadzi to do pustki emocjonalnej, która nie jest 
w stanie dać pełni szczęścia i spełnienia.

Flow pozwala zmienić tę sytuację w bardzo krótkim czasie, ponieważ pobu-
dza w człowieku aktywności, które w 100% potrafią wykorzystać jego zdolności. 
Flow wydobywa z człowieka to, co w nim najlepsze i w czym czuje się dobrze. 

FLOW (z ang. „przepływ”) to stan uznawany przez psychologów za jeden 
z najlepszych stanów świadomości, w jakich człowiek może funkcjonować 
w kontekście samopoczucia oraz produktywności.

FELIETON

 FLOW

ZNAJDŹ 
SWOJE
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Skąd się wzięło Flow?
Pierwsze badania naukowe dotyczące teorii flow prowadzone były 
przez amerykańskiego psychologa Mihálya Csíkszentmihályego. 
Przez wiele lat obserwował on artystów i sportowców. Analizował 
źródła ich motywacji i wybitne sukcesy. Ich stan uniesienia, dzia-
łania w skupieniu, z zaangażowaniem, zadowoleniem i satysfakcją, 
nazwał stanem flow.

Według niego flow jest uznawane za źródło szczęścia człowieka. To 
nie pieniądze, dobra materialne ani ludzie, tylko właśnie aktywności, 
które dają człowiekowi poczucie sensu, są dla niego źródłem flow.

Flow to stan, w którym człowiek może maksymalnie wykorzysty-
wać swój potencjał, realizować cele i zadania z dużą lekkością i przy-
jemnością, motywacją i prawdziwym zaangażowaniem. Taka postawa 
powoduje zwiększenie skupienia na wykonywanej aktywności oraz 
duży wzrost produktywności. Działanie zgodne ze swoim stanem 
flow może przynieść wiele korzyści, w tym profity finansowe.

Stan określany jako flow możemy podzielić na kilka poziomów:
• INDYWIDUALNY, czyli f low osobisty, kiedy pojedynczy czło-

wiek doświadcza flow
• ZESPOŁOWY zachodzi wtedy, gdy wszyscy członkowie zespołu 

będą działali we flow,
• FIRMOWY, kiedy wszystkie zespoły działają we flow, cały biznes 

działa we flow
• RYNKOWY, kiedy synchronizujemy działania z f low rynku.

Wymienione poziomy zachodzą kolejno po sobie. Na każdym ko-
lejnym etapie wzrasta intensywność flow. Nie każdy musi przejść 
przez wszystkie fazy, najlepiej byłoby, gdyby doświadczył osobistego 
flow i wewnętrznego spełnienia. Dobrze byłoby zacząć od siebie, od-
kryć swoje mocne strony i nauczyć się je efektywnie wykorzystywać. 
Następnie można podzielić się tą wiedzą z innymi, aby zainspirować 
ich do podążania własną ścieżką. Dogłębne poznanie własnej osobo-
wości pozwala lepiej komunikować się z innymi ludźmi, zespołem 
oraz całym otoczeniem.

Odkrycie i wykorzystanie własnej ścieżki flow jest niezwykle 
ważne, aby móc maksymalnie eksploatować swój potencjał, mieć za-
wsze energię i motywację do działania. Nie chodzi jedynie o to, aby 
działać, lecz aby działać właściwie – korzystać ze swoich talentów, 
odczuwać radość oraz umieć to przekształcić w rezultaty biznesowe. 
Tylko dzięki właściwej drodze, która daje nam poczucie, że robimy 
coś wartościowego i zgodnego z naszymi oczekiwaniami, jesteśmy 
w stanie rozwijać nasze talenty. Nie ma znaczenia to, co mamy, lecz 
to, jak to wykorzystamy. Dzięki właściwemu rozwijaniu własnych 
umiejętności możemy osiągnąć naprawdę dużo.

Doświadczenie flow przywraca poczucie sensu wykonywa-
nym przez nas aktywnościom. Czyni nasze życie ciekawszym 
i bardziej satysfakcjonującym, w każdej jego dziedzinie. Badania 
Csíkszentmihály’ego wykazały, że im częściej dana jednostka 
w ciągu tygodnia jest w stanie przepływu, tym wyższa jest jakość jej 
ogólnych doświadczeń. Flow może więc znacząco podnieść jakość 
życia jednostki i uczynić je bardziej wartościowym.

Cztery kierunki flow
Od zawsze wiadomo, że istnieją różne typy ludzi. Jedni to humaniści, 
inni umysły ścisłe, a jeszcze inni doskonale odnajdują się w robotach 
budowlanych lub innych pracach fizycznych. Każdy w czymś czuje 
się dobrze i woli robić to, co lubi i co wychodzi mu najlepiej. Na tym 

właśnie skupia się teoria przepłwu. Każdy z nas, robiąc rzeczy, do których, jak 
to się mówi, jest stworzony, będzie osiągał lepsze rezultaty i będzie bardziej 
efektywny. Zasada flow wyróżnia 4 kierunki: Dynamo, Blaze, Tempo, Steel. 
Co oznacza każdy z nich? Jaki jest Twój kierunek? Sprawdź koniecznie!

Kierunek DYNAMO to IDEE
Osoby z kierunkiem Dynamo świetnie sobie radzą z rozpoczynaniem no-
wych projektów,jednak trudno im je doprowadzić do końca. Znajdziemy 
wśród nich słynnych przedsiębiorców, jak Richard Branson, Bill Gates czy 
Steve Jobs, jak również wielkich artystów jak Michael Jackson czy Beethoven, 
a także twórczych wynalazców i naukowców jak Thomas Edison czy Albert 
Einstein. Kierunek Dynamo to energia wiosny. Wszyscy oni koncentrowali 
się na swojej mocnej stronie – tworzeniu. Ignorowali tych, którzy krytyko-
wali ich za brak organizacji czy umiejętności społecznych. Nie przejmowali 
się tym, że wiecznie o czymś zapominali czy pomijali różne drobiazgi. 
Pamiętamy dziś o nich ze względu na ich niezwykłą kreatywność, bo jak nikt 
inny potrafili odpowiedzieć na pytanie: „CO?”.

Kierunek BLAZE to LUDZIE
Uwielbiasz ludzi, ale łatwo się rozpraszasz. Takie sławy jak Marylin Monroe, 
Oprah Winfrey czy Daniel Trump mają ten rodzaj geniuszu. Wśród 
Geniuszy Blaze znajdziemy wielkich przywódców, jak Bill Clinton czy Jack 
Welch, a także znane osobistości telewizyjne jak Ellen DeGeneres i Larry 
King. Kierunek Blaze posiada energię lata. Wszyscy ci ludzie koncentrowali 
się na przywództwie i nawiązywaniu kontaktów. Ignorowali tych, którzy 
krytykowali ich za to, że nie skupiają się na liczbach i nie potrafią planować. 
Nie przejmowali się tym, że nie umieją zbyt długo koncentrować się na 
jednej rzeczy i że nie lubią siedzieć w biurze. Wychodzili do ludzi i działali, 
robiąc to w sposób ciekawy i zróżnicowany, bo jak nikt inny potrafili odpo-
wiedzieć na pytanie: „KTO?”.

Kierunek TEMPO to USŁUGI
Mocno stąpasz po ziemi, jednak czasem zatracasz się w aktywności. 
Przywódcy, poczynając od Mahatmy Gandhiego poprzez Nelsona Mandelę 
czy Matkę Teresę byli tego rodzaju geniuszami. Wśród Geniuszy Tempo 
znajdziesz inwestorów takich jak Warren Buffett czy George Soros, a także 
sportowców, jak Ayrton Senna czy Michael Phelps. Kierunek Tempo po-
siada energię jesieni. Wszyscy oni koncentrowali się na swoich mocnych 
stronach — swych zmysłach i wytrwałości. Ignorowali tych, którzy krytyko-
wali ich za to, że nie mają większej siły przebicia i że nie są wyrobieni poli-
tycznie. Nie przejmowali się tym, że woleli działać z dużą dozą ostrożności 
i że potrzebowali więcej czasu. Zachowywali spokój i zdrowy rozsądek, nie 
spieszyli się, bo jak nikt inny potrafili odpowiedzieć na pytanie: „KIEDY?”.

Kierunek STEEL to DETALE
Troszczysz się o szczegóły, jednak często jesteś nadmiernie ostrożny. Wśród 
osób z Kierunkiem Steel znajdziesz Warrena Buffetta, założyciela Facebooka, 
Marka Zuckerberga,

znanych przedsiębiorców jak Rockefeller czy założyciela korpo-
racji McDonald’s, Raya Kroca, a także założycieli Google, Larry’ego 
Page’a i Sergeya Brina. Kierunek Steel to energia zimy. Wszyscy ci ludzie 
koncentrowali się na swych mocnych stronach — systemach i zarządzaniu 
danymi. Ignorowali tych, którzy krytykowali ich za to, że nie są bardziej 
uspołecznieni i wrażliwi. Nie przejmowali się tym, że wolą zostawać w po-
jedynkę i że najlepiej im się pracuje w odosobnieniu. Koncentrowali się po 
prostu na tym, aby odkryć, w jaki sposób można jeszcze lepiej działać za 
pośrednictwem tworzonych przez siebie systemów, bo jak nikt inny potrafili 
odpowiedzieć na pytanie: „JAK?”. 
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PRACOWNICY POLECAJĄ . . .
KSIĄŻKA NA WAKACJE

Agnieszka Szypuła – Doradca handlowy ds. logistyki morskiej, 
odział Logistyki Morskiej w Gdyni
Ostatnio przeczytałam książkę „Lord John i sprawa osobista” autorstwa 
Diany Gabaldon. Polecam książkę wszystkim, którzy lubią, jak powieść 
trzyma w napięciu do ostatniej strony. Nieoczekiwane zwroty akcji, dreszcz 
emocji i niezwykła historia, które zostały przedstawione bardzo realistycznie, 
pobudzają wyobraźnię i książkę czyta się jednym tchem.

Historia dzieje się w Londynie w wieku XVIII. Pewien Lord odkrywa wsty-
dliwą tajemnicę arystokraty, który jest wysoko postawionym w armii Jego 
Królewskiej Mości oficerem. Lord John dostaje zlecenie na przeprowadzenie 
śledztwa w sprawie morderstwa towarzysza broni, który, jak przypuszcza się, 
był zdrajcą. Bohater podąża poprzez londyńskie przybytki i dostojne gabinety 
za jak dotąd nieuchwytnym służącym oraz tajemniczą damą w zielonej sukni, 
która może mieć klucz do rozwiązania zagadki…

Paulina Surowiec – Specjalista ds. PR, Omega Pilzno
Książka, jaką polecam na wakacje i nie tylko to: „Susza” autorstwa 

Małgorzaty Łozickiej.

Małgosia, czyli, jak nazywa ją jej nowa egipska rodzina, „Meggy”, jest 
22-letnią kobietą, zmagającą się z obezwładniającym jej umysł i ciało przygnę-
bieniem, które już od jakiegoś czasu wysysa z niej chęć do życia. Pewnego dnia, 
zainspirowana wizytą jej znajomego mieszkającego w Kairze, postanawia sko-
rzystać z jego zaproszenia i rezerwuje bilety do stolicy Egiptu. Już na lotnisku 
w Warszawie dowiaduje się, że jej znajomy, do którego się wybierała, wyjechał 
z Kairu. Nie mając się gdzie zatrzymać, lecąc prosto w środek rewolucyjnej 
zawieruchy, mając jedynie paczkę papierosów i mnóstwo ciepłych, zupełnie 
niepotrzebnych swetrów, przybywa do Egiptu w najmniej właściwym dla tego 
kraju momencie. Wszystko to, co dzieje się potem, jest historią co najmniej 
nienudną, pełną nadziei, wiary, miłości, przyjaźni, a także strachu.
Książka warta uwagi ze względu na jej język – jest napisana lekko, mimo że 
akcja wcale taka lekka nie jest. Ciężko jest mi skupić się i napisać krótką, rze-
czową informację o tej książce. Pierwszy raz spotkałam się z sytuacją, w której 
czytałam książkę napisaną przez osobę, którą poznałam. Smaku dodaje fakt, 
że książka jest pewnego rodzaju pamiętnikiem, stąd uczucie towarzyszące 
czytaniu było przedziwne. Czytać czyjeś myśli, wchodzić do głowy tej osoby, 
analizując jej zachowania i historię, zderzając narrację z rzeczywistością... 
Niesamowite uczucie.

Filip Springer „Miedzianka. Historia znikania”. 

Kupferberg – Miedzianka, niewielkie miasteczko nieopodal Jeleniej Góry, któ-
rego nie ma. Tak jak nie ma gospody Ratuszowej, gdzie miejscowe panie, plot-
kując przy jednym ze stolików, krzywiły się zniesmaczone, gdy ich mężowie 

śpiewali „Gdybyś miał jeszcze jedną teściową, to…”. Nie ma zabaw, 
podczas których Martin Lachmann grał na saksofonie, a dookoła 
wirowały roztańczone pary. Nie ma również browaru, papierni, 
zakładu kamieniarskiego, warsztatów rzemieślniczych. Nie ma pani 
Trenkler, która szyła koszule, pań Assmann i Alex, które zajmowały 
się pościelarstwem, pani Bräuer, która handlowała masłem i jaj-
kami. Nie ma cmentarza przy drodze do Mniszkowa z widokiem 
na Rudawy Janowickie, a w okolicy do dziś wspomina się, jak płyty 
nagrobne wyciągano z ziemi ciągnikami, a psy rozwlekały po całej 
wiosce ludzkie kości. Filip Springer przez ponad dwa lata szukał 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego miasteczko z siedmiowiekową 
tradycją zniknęło z powierzchni ziemi. Czy stało się tak na skutek 
zniszczeń spowodowanych rabunkowym wydobyciem uranu przez 
Rosjan, prowadzonym tutaj w latach 1948–1952? Czy też opowieści 
o szkodach górniczych zostały wymyślone przez władzę jako pre-
tekst do wyburzenia miasta i ukrycia tajemnicy z przeszłości?

Filip Springer nazywa siebie domorosłym archeologiem i wyru-
sza na Dolny Śląsk. Misternie składka wspomnienia mieszkańców 
niemieckich i polskich, śledzi ich losy, słucha i skrupulatnie notuje 
ich głosy. Autor chwyta się każdego sposobu na odkrycie miasta 

– przegląda stare fotografie, pocztówki, kroniki. Tę reporterską opo-
wieść czyta się z zapartym tchem, jak książkę sensacyjną, chociaż 
wiadomo, że zakończenie jest zupełnie niehollywoodzkie.

Henry Marsh „Po pierwsze nie szkodzić”

Książka z historiami medycznymi. Poruszająca opowieść lekarza, 
który na co dzień mierzy się z najcięższymi schorzeniami – cho-
robami mózgu. Światowy bestseller i jedna z najważniejszych 
książek 2015 roku według „New York Timesa”. Oto niezwykła 
książka wybitnego brytyjskiego neurochirurga, do której materiału 
dostarczyło samo życie. Przeplatają się w niej historie pacjentów 
i lekarzy, spektakularne sukcesy w walce o życie chorych i dotkliwe 
porażki, refleksje na temat postępu i granic medycyny. Marsh szcze-
rze opowiada zarówno o swoich największych osiągnięciach, jak 
i o zabiegach nieudanych, które na zawsze zostały mu w pamięci. 
Opisuje skrajne emocje, jak radość i rozpacz, nadzieja i zniechęce-
nie. Wnikliwie obserwuje ludzkie postawy wobec choroby, snuje 
rozważania nad sensem życia i lekarskim powołaniem, przedstawia 
etyczne dylematy, z którymi codziennie musi mierzyć się każdy 
chirurg – wszystko to sprawia, że „Po pierwsze nie szkodzić” to nie 
tylko wyjątkowo mądry i poruszający obraz pracy lekarza, ale też 
lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy pragną wykonywać ten 
zawód z pasją, oddaniem i odpowiedzialnością. 
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Nauczyciel pyta Jasia:
– Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
– Róże. 
– Proszę, napisz to na tablicy.
– Chyba jednak wolę maki – mówi Jasio.

– Czyś ty zwariował? Czego uciekłeś z sali operacyjnej?
– Bo pielęgniarka mówiła: „Nie ma się czego bać, to prosta, 
rutynowa operacja”. 

– No właśnie, a ty i tak uciekłeś...
– Bo ona to mówiła do chirurga...

Policjant zatrzymuje kierowcę jadącego pod prąd na jedno-
kierunkowej drodze.

– Tą ulica można jeździć tylko w jednym kierunku!
– A czy ja jeżdżę w dwóch?

Rekrutacja do firmy budowlanej:
– Jak wbić gwóźdź?
– Normalnie, bierzesz i wbijasz.
– Wasia, pisz: robotnik wykwalifikowany. Następny! Jak wbić 
gwóźdź?

– Zależy, w co.
– Wasia, pisz: brygadzista. Następny! Jak wbić gwóźdź?
– Ale jaki?
– Wasia, pisz: zaopatrzeniowiec. Następny! Jak wbić gwóźdź?
– A jaki mam na to budżet?
– Wasia, szukamy kogoś w dziale sprzedaży? 

DOWCIPY
6 9HUMOR

Dlaczego na polowaniu strzelał pan do swojego kolegi? – pyta sędzia 
na rozprawie.

– Wziąłem go za sarnę.
– A kiedy spostrzegł pan swoją pomyłkę?
– Kiedy sarna odpowiedziała ogniem.

Kto wymyślił pożegnania?
Do zobaczenia! – okulista.
Do usłyszenia! – laryngolog.
Jeszcze do ciebie zajrzę! – chirurg.
Jak będziesz mieć problem, to dzwoń! – psycholog.
Jeszcze się policzymy! – matematyk.

Student pyta studenta:
– Powtarzałeś coś przed egzaminem?
– Tak
– A co?
– Będzie dobrze, Będzie dobrze!

Przyjaciółka do przyjaciółki:
– Podobno twój mąż leży w szpitalu, bo coś złamał.
– Tak. Przysięgę wierności małżeńskiej.

Jasio wylądował na dywaniku u dyrektora:
– Chłopcze, czy masz mnie za głupka?
– Nie, panie dyrektorze. Ale mogę się mylić.

Dziekan jednego z amerykańskich uniwersytetów wzywa  
do siebie studenta i mówi:

– Wczoraj znajdowałeś się na terenie żeńskiej bursy.  
Według regulaminu naszego uniwersytetu musisz zapłacić 10$ kary. 
Jeśli znów ci się to przytrafi, następnym razem zapłacisz 15$,  
a za trzecim razem 20 $.

– Panie profesorze, cenię sobie pański czas. Porozmawiajmy  
rzeczowo: ile kosztuje abonament na cały semestr?

Żona do męża-informatyka:
– Poznajesz człowieka na fotografii? 
– Tak.
– Ok, dzisiaj o 15 odbierzesz go z przedszkola.

Chłopak odchodzi już od konfesjonału, po zrobieniu  
kilku kroków uświadamia sobie, że nie dostał pokuty.
Wraca więc do księdza, mówiąc:
– Ojcze, nie zadałeś mi pokuty!
– Synu, co cię będę dręczył... wystarczy, że się żenisz!

Do sklepu wbiega facet i pyta:
– Czy jest cukier w kostkach?
– Nie ma.
– A jakaś inna, tańsza wersja bombonierki?
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PISARZE I POECI 
O MIŁOŚCI, 
EMOCJACH, 
MOTYWACJI

Wzdycham

Wzdycham do własnej żony.

Taki już jestem zboczony.  

W miłości

W miłości właśnie cenię 

Niedoświadczenie. 

Miłość nie jest kunsztem, 

Miłość jest wzruszeniem.  

Najmilsza lektura

Najmilsza chyba taka lektura:

Wyczytać z oczu, że cię 

pragnie która.  
Jan Sztaudynger

Piekło to ledwie niemożność miłości

Cyprian Kamil Norwid

Nie wystarczy pokochać…

Trzeba jeszcze umieć wziąć tę 

miłość  i przenieść ją przez życie.

K.I. Gałczyński

Miłość, na oko łagodna,

w istocie bywa jak pantera głodna!

I chociaż ślepa, drogi przyjacielu,

najkrótszą drogą podąża do celu.

William Shakespeare,

Romeo i Julia

„Gdyby na świecie wszystko działo 

się rozumnie, nic by się nie działo.”

F. Dostojewski

„Nadejdzie czas kiedy, w uniesieniu, 

powitasz siebie w swoich własnych 

drzwiach, w swoim własnym lustrze 

i uśmiechniecie się do siebie na powitanie”
Derek Walcott

„Wielkie umysły mają cele, 

inni mają życzenia.”
Washington Irving

71DLA DUCHA

„W życiu wielu ludzi wie, 

co robić, ale mało ludzi robi 

to, co wie… Nie wystarczy 

tylko wiedzieć! Musisz podjąć 

działanie!”
Anthony Robbins

„Najpotężniejszą siłą we 

wszechświecie jest siła woli.”
Andrzej Majewski

... NIE 
WYSTARCZY 
TYLKO 
WIEDZIEĆ! 
MUSISZ PODJĄĆ 
DZIAŁANIE!

„
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LATO RUSZYŁO PEŁNĄ PARĄ, CO NIE ZNACZY, ŻE WSZYSCY MAMY WAKACJE. WIELU OSOBOM 

WYDAJE SIĘ, ŻE LATO I SEZON URLOPOWY ZWALNIAJĄ ICH Z CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI. 

NIC BARDZIEJ MYLNEGO! OCZYWIŚCIE JEŚLI KTOŚ JEST ZAWODOWYM SPORTOWCEM, WARTO, 

BY W TYM OKRESIE ZROBIŁ SOBIE PRZERWĘ OD CIĘŻKICH TRENINGÓW CZY RESTRYKCYJNEJ 

DIETY. LECZ WSZYSCY POZOSTALI CZY PO TO PRACUJĄ 10 MIESIĘCY, BY MIEĆ SUPER SYLWETKĘ, 

LEPSZE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE, ABY W DWA MIESIĄCE WSZYSTKO ZAPRZEPAŚCIĆ? WARTO 

RUSZAĆ SIĘ W WAKACJE. PONIŻEJ KILKA SUGESTII, JAK I GDZIE TO ROBIĆ.

TEKST: ŁUKASZ PILCH  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

7 2 ZDROWIE

Lato i wakacje sprzyjają aktywności na 

zewnątrz. Warto codziennie po pracy wyjść 

na spacer, pójść na rower, pobiegać, pojeździć na 

rolkach czy pograć z dziećmi lub ze znajomymi 

w gry typu badminton, tenis, siatkówka, piłka 

nożna, itd. Jest to dobry okres na aktywne spę-

dzanie czasu z rodziną i znajomymi. Wszystko 

może się odbywać podczas spotkań grillowych, 

których latem raczej sobie nie odmawiamy. 

Ponadto, będąc aktywnym na zewnątrz, łapiemy 

BĄDŹ FIT 
LATEM

promienie słoneczne, które dostarczają nam 

naturalnej witaminy D, niezbędnej do prawidło-

wego funkcjonowania organizmu. Szczególnie 

ważne jest, by osoby pracujące w biurze, siedząc 

w zamkniętym pomieszczeniu, spędzały po 

pracy jak najwięcej czasu na zewnątrz.

Szczęściarzami są posiadacze psów, bo 

zwierzęta te wymagają spacerów, ale i też chęt-

nie ze swoim właścicielem pobiegają, nawet 

za rowerem czy rolkami. Pamiętajmy jednak, 

że psiaki w upały się męczą, nie obciążajmy 

więc ich nadmiernie. Ponadto pamiętajmy, by 

w ciepłe dni pić dużo wody, najlepiej mineralnej 

niegazowanej.

Warto, aby kierowcy, którzy są w trasie, 

wykonywali ćwiczenia opisane w poprzednich 

numerach, dodając do nich spacer lub prze-

bieżkę. W Internecie można znaleźć miejsca 

postojowe z siłownią na zewnątrz, na przykład 

tutaj:  www.truckerslife.eu/pl/.
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Wśród pracowników znajdą się zapewne też osoby, które re-

gularnie trenują na siłowni. Nie muszą latem z niej rezygnować, 

za to wiele ćwiczeń wykonywanych na siłowni mogą obecnie 

wykonywać na zewnątrz. Można wykorzystać popularne Street 

Workout, gdzie ćwiczy się, wykorzystując ciężar własnego ciała 

lub to, co napotkamy na zewnątrz: ławkę, konar drzewa, itp. 

Wszelkie wypady i przysiady możemy wykonywać także bez 

obciążenia. Można wykonywać pompki, podciąganie na trzepa-

kach – to tylko kwestia inwencji, a osoby ćwiczące już chwilę na 

siłowni na pewno sobie z tym poradzą.

Wyjeżdżając na wakacje, też nie musimy rezygnować 

z ćwiczeń. Jeśli ktoś nie może wziąć pomocniczych sprzętów 

ze sobą, gdyż pojemność bagażu na to nie pozwala, może 

korzystać z opcji opisanych powyżej. Do tego dochodzi możli-

wość popływania w basenie, morzu czy oceanie, w zależności 

od formy i miejsca wypoczynku. Oprócz pływania mamy cały 

szereg sportów wodnych, jak surfowanie czy nurkowanie. 

Warto spróbować nowych aktywności, których na co dzień się 
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nie wykonuje. Daje to organizmowi nowy bodziec, a dodatkowo 

pozwala utrzymać zdrowie, sprawność i sylwetkę.

Dla osób, którym na co dzień w pracy czy w domu towarzy-

szy stres, a mocny wysiłek fizyczny nie daje upustu emocjom, 

najlepszym rozwiązaniem, by się go pozbyć jest joga na 

świeżym powietrzu. Jeżeli nie mieliśmy wcześniej styczności 

z jogą, możemy wziąć udział w zajęciach grupowych w terenie. 

W ostateczności można też skorzystać z tutoriali na youtubie. 

Najważniejszym elementem będzie dopasowanie zestawu 

ćwiczeń do swoich możliwości.

Jak widać, lato sprzyja wszelkim ciekawym aktywnościom na 

świeżym powietrzu, których nie możemy wykonywać zimową 

porą. Co ważne, jest to dobry sposób na spędzenie czasu z rodziną 

i znajomymi oraz oczyszczenie myśli. Nie dość, że na takich aktyw-

nościach zyska nasze życie towarzyskie i rodzinne, to na pewno 

zapisze się to na plus dla naszego zdrowia, samopoczucia i sylwetki.

Teraz już nie zostało Ci nic jak zebrać grupę i po pracy zrobić 

aktywnie coś fajnego! To do dzieła – liczę na Ciebie! 

LATO I WAKACJE SPRZYJAJĄ 
AKTYWNOŚCI NA ZEWNĄTRZ. WARTO 
CODZIENNIE PO PRACY WYJŚĆ NA 
SPACER, PÓJŚĆ NA ROWER, POBIEGAĆ, 
POJEŹDZIĆ NA ROLKACH...

„
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Niezaprzeczalnym atutem koktajli owocowo-warzywnych 

jest ponadto olbrzymia liczba kombinacji, jakie możemy 

uzyskać, łącząc nasze ulubione owoce i warzywa z tymi, po które 

raczej nie sięgnęlibyśmy solo ze względu na ich specyficzny smak. 

W szczególności soczyste koktajle z zielonych warzyw i owoców są 

warte naszej uwagi ze względu na wysoką zawartość unikatowych 

składników odżywczych.

MOC 
ZIELONYCH 
KOKTAJLI

Z PEWNOŚCIĄ WIĘKSZOŚĆ Z NAS 

DOSKONALE ZDAJE SOBIE SPRAWĘ, 

JAK WAŻNE JEST CODZIENNE 

SPOŻYWANIE KILKU PORCJI 

ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW. 

SĄ ONE NIEOCENIONYM ŹRÓDŁEM 

ŁATWO PRZYSWAJALNYCH 

WITAMIN ORAZ MIKROELEMENTÓW 

NIEZBĘDNYCH DLA UTRZYMANIA 

ZDROWIA I DOBREGO 

SAMOPOCZUCIA.

TEKST: EWA WOJTASZEK – DIETETYK / 
GABINETY DIETETYCZNE BONNE SANTE  
ZDJĘCIA: FOTOLIA
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Jakie produkty możemy wykorzystać?
Do wykonania sycącego, orzeźwiającego zielonego 

koktajlu możemy wykorzystać takie warzywa jak: 

szpinak, jarmuż, pietruszka, kapusta, sałata, ogórek, 

liście rzodkiewki oraz buraka. Zapewnią one koktajlowi 

soczyście zielony kolor, za który odpowiedzialny jest 

występujący w liściach w dużych ilościach barwnik – 

chlorofil. Nasz koktajl możemy dopełnić owocami, które 

nadadzą mu naturalnej słodyczy oraz złagodzą wyrazisty 

smak warzyw. Szczególnie polecane są jabłka, banany, 

brzoskwinie, winogrona, truskawki, mango, jagody, 

awokado, limonki, pomarańcze oraz cytryny. Zielone 

koktajle możemy dopełnić również domieszką ziół takich 

jak pokrzywa czy mięta. Doskonale sprawdzą się też kieł-

ki, będące prawdziwą bombą witaminową. Jeżeli chcemy, 

aby koktajl kompleksowo wzmacniał odporność naszego 

organizmu, a także pozytywnie wpływał na równowagę 

bakteryjną jelit, możemy wzbogacić go kefirem, maślan-

ką bądź jogurtem naturalnym.

Niezastąpione źródło witamin 
i cennych składników odżywczych
Warzywa spożywane w surowej formie dostarczają 

ludzkiemu organizmowi prawdziwego bogactwa witamin 

oraz minerałów w najlepiej przyswajalnej formie. Dlatego 

też zielone koktajle – które nie są poddawane obróbce 

termicznej w trakcie przygotowywania – obfitują w dro-

gocenne składniki, które wspierają nasze zdrowie na 



OMEGA & MORE

ogromnego bogactwa składników odżywczych 

są one wyjątkowo niskokaloryczne, dlatego 

powinny stanowić podstawę jadłospisu 

w przypadku osób zmagających się z nadwagą 

i pragnących szybko zrzucić nadmiarowe 

kilogramy. Oprócz tego zielone koktajle są 

doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, 

który fenomenalnie stymuluje perystaltykę 

jelit, przyczyniając się tym samym do uspraw-

nienia przemiany materii. Dodatkowym 

atutem błonnika zawartego w zielonych warzy-

wach jest jego unikatowa zdolność pęcznienia 

w żołądku, dzięki czemu po wypiciu zielonego 

koktajlu pozostajemy syci przez długi czas 

i nie mamy ochoty podjadać między posiłkami. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że 

koktajle z zielonych warzyw oraz owoców są 

wielu płaszczyznach. Wszystkie najważniejsze 

dla prawidłowego funkcjonowania organizmu 

witaminy, czyli A, C, E, D oraz K, a także 

kompleks witamin z grupy B, znajdują się 

właśnie w warzywach i owocach. Oprócz tego 

surowe warzywa są nieocenionym źródłem 

aktywnych antyoksydantów, które skutecznie 

zwalczają wolne rodniki, przyczyniając się do 

spowolnienia procesów starzenia oraz ochrony 

struktury ludzkiego DNA przed powstawaniem 

wszelkiego rodzaju uszkodzeń.

Chlorofil – zielone złoto
Składnikiem, który w szczególności wyróż-

nia zielone warzywa i owoce jest chlorofil 

– naturalny zielony barwnik o udowodnionym 

działaniu prozdrowotnym. Rzetelne badania 

wykazały, iż składnik ten pod względem 

mechanizmu swojego działania przypomi-

na naturalnie występującą w ludzkiej krwi 

hemoglobinę. Chlorofil wspomaga transport 

tlenu z płuc do wszystkich komórek ludzkiego 

ciała. Dzięki temu działa on antybakteryjnie 

oraz przeciwgrzybiczo, ponieważ zdecydowa-

na większość chorobotwórczych patogenów, 

będąc tzw. anaerobami, nie może rozwijać 

się w środowisku bogatym w tlen. Oprócz 

tego dowiedziono, że składnik ten reguluje 

równowagę zasadowo-kwasową organizmu, 

wspomagając jednocześnie wydalanie toksyn 

oraz metali ciężkich. Chlorofil zawarty w zie-

lonych warzywach i owocach posiada również 

zdolność regulowania poziomu cukru we krwi, 

co z pewnością docenią diabetycy.

Na odchudzanie tylko koktajle!
Warzywa to zdecydowanie najmniej kalorycz-

na grupa produktów spożywczych. Mimo 

wyjątkowo lekkostrawne, zaś ich trawienie 

i wchłanianie witamin oraz minerałów rozpo-

czyna się już w ustach.

Zieleń – kolor, który dodaje 
urody oraz energii
Zielony koktajl pełen warzyw i owoców to 

doskonały pomysł na zdrowe i lekkostrawne 

śniadanie, które doda nam energii na cały 

dzień. Systematyczne spożywanie zielonych 

koktajli pomaga oczyścić organizm z toksyn, 

co przekłada się na wyraźne zwiększenie sił 

witalnych, a także poprawę samopoczucia. 

Nie można również pominąć fenomenalnego 

wpływu, jaki wywierają one na kondycję skóry, 

włosów i paznokci. Już po kilku dniach picia 

zielonych koktajli cera odzyska swój młodzień-

czy blask, zaś w dłuższej perspektywie poprawi 

się jej poziom nawilżenia, a w przypadku cery 

tłustej i zanieczyszczonej wszelkie niedoskona-

łości i wypryski zostaną zneutralizowane.

Jak widać, zielonych koktajli nie powinno za-

braknąć w diecie każdej osoby, która ceni sobie 

zdrowie i dobre samopoczucie. Są one nie tylko 

źródłem cennych mikro- i makroelementów, ale 

też aktywnie wspomagają odchudzanie i dodają 

energii każdego dnia. Płynna forma koktajlu 

sprawia, że jego przyrządzenie jest łatwe i szyb-

kie, a z jego przygotowaniem bez trudu poradzi 

sobie nawet kulinarny laik. Jednym słowem, 

zielone koktajle posiadają same zalety! 
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ZIELNONY KOKTAJL
ZE SZPINAKIEM

Składniki (2 porcje):
2 garście szpinaku 
2 pomarańcze
2 kiwi
1 banan
Przygotowanie: Pomarańcze, 
kiwi i banana obierz ze skórki. 
Wszystkie składniki koktajlu 
zmiksuj na gładki napój.

1 porcja zawiera:
Energia - 171 kcal
Białko - 3,3 g
Tłuszcze - 0,9 g
Węglowodany - 42,9 g
Błonnik - 6,2 g

PIETRUSZKA-
BABUSZKA

Składniki (1 porcja):
1 pęczek natki pietruszki
1 jabłko
1 pomarańcza
½ szklanki wody
Przygotowanie: Natkę, jabłko 
oraz pomarańczę wyciskamy 
w wyciskarce do soków lub 
sokowirówce lub miksujemy.

1 porcja zawiera:
Energia -210 kcal
Białko - 3,8 g
Tłuszcze -1,0 g
Węglowodany - 54,1 g
Błonnik - 9,9 g

PRZEPISY NA 
ZIELONE KOKTAJLE

KOKTAJL GODNY
KRÓLA

Składniki (2 porcje):
2 garście jarmużu
1 pomarańcza
1 mango
½ szklanki wody
Przygotowanie: Pomarańcze, 
jarmuż i mango miksujemy z wodą. 

1 porcja zawiera:
Energia - 156 kcal
Białko - 2,5 g
Tłuszcze - 0,8 g
Węglowodany - 37,9 g
Błonnik - 5,8 g
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DRESS CODE W POLSCE JEST ZJAWISKIEM 

NOWYM I MODNYM. JESZCZE DO NIEDAWNA 

STROJE SŁUŻBOWE NIE RÓŻNIŁY SIĘ 

ZNACZNIE OD TYCH, KTÓRE NOSIMY NA CO 

DZIEŃ. DZIŚ KOBIETY MOGĄ PRZEBIERAĆ 

W RÓŻNORODNYCH STROJACH, KOLORACH, 

TOREBKACH I DODATKACH, A „SIECIÓWKI” 

KUSZĄ NAJNOWSZYMI KOLEKCJAMI, 

PRZYPRAWIAJĄC NIE TYLKO KOBIETY, 

ALE I MĘŻCZYZN O ZAKUPOWY ZAWRÓT 

GŁOWY. Z TEGO POWODU KANON MODY 

BIZNESOWEJ SIĘ ZAOSTRZYŁ.

TEKST: DR NATALIA BIAŁEK  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
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Dlaczego ubiór jest tak istotny? Po pierwsze pomaga 

nam poczuć się wyjątkowymi, atrakcyjnymi, a po dru-

gie wzbudza w nas większą pewność siebie. Nawet badania 

psychologiczne udowadniają, że ludzi najczęściej postrze-

gamy poprzez pryzmat urody, wdzięku i ubioru. Stąd często 

o naszym sukcesie zawodowym może zdecydować ubiór.

Czy uniformy i jednolity dress code w firmach są więc 

słusznym rozwiązaniem? Nie do końca, ponieważ ludzie 

mają różne preferencje kolorystyczne, inną budowę ciała, 

sylwetkę i niekoniecznie jeden krój garnituru pasuje wszyst-

kim. A co najważniejsze, pracownik powinien sam czuć się 

dobrze w swoim ubraniu, ponieważ jest wizytówką firmy.

Rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko 

też ma znaczenie i stanowi wyznacznik dress codu. Należy 

zatem zawsze wziąć pod uwagę typ firmy, wizję i cele oraz 

wizerunek, jaki tworzy. Istotne, aby nikogo swoim ubio-

rem nie urazić, ale warto umieć podkreślić swój charakter 

drobnym akcentem.

Lato to czas, kiedy większość z nas wyjeżdża na wakacje, 

lecz ci, którzy pozostają, muszą radzić sobie z upałami 

i dress codem. Co w takiej sytuacji zrobić – jak powinniśmy 

skomponować naszą garderobę, aby czuć się komfortowo? 

DLACZEGO UBIÓR JEST TAK ISTOTNY? 
PO PIERWSZE POMAGA NAM POCZUĆ 
SIĘ WYJĄTKOWYMI, ATRAKCYJNYMI, 
A PO DRUGIE WZBUDZA W NAS WIĘKSZĄ 
PEWNOŚĆ SIEBIE. 

„

Gdy pracujemy w urzędzie, biurze czy firmie, trudno wyobrazić 

sobie, żeby w lecie na korytarzach pojawiały się hawajskie koszule, 

neonowe kolory, przezroczyste bluzki, podkoszulki z siatki czy 

krótkie spodnie lub spódniczki mini. Czy oznacza to, że jesteśmy 

skazani na te same szare i granatowe mundurki z niebieskimi ko-

szulami? Otóż nie, lecz letni dress code może stanowić dla nas nie 

lada wyzwanie. Z jakich elementów najchętniej byśmy zrezygno-

wali? Najprawdopodobniej byłyby to marynarki, rajstopy i długie 

spodnie. Wiele osób zastanawia się, czy jest to możliwe i czy 

wypada. Prawo pracy nie reguluje zasad odpowiedniego stroju, ale 

należy sprawdzić regulamin, który przy zatrudnieniu daje nam nie-

kiedy do podpisania pracodawca, a w którym to regulaminie mogą 

być zawarte zasady dress codu. Każdy z nas powinien dbać o swój 

własny wizerunek i wizerunek firmy, w której pracuje.

Czego nie wypada zakładać do biura:
• koszulek z krzykliwymi hasłami

• koszulek na ramiączkach

• krótkich szortów i spodni

• sandałów i klapek

• neonowych kolorów
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Damski dress-code na upalne dni
Profesjonalne letnie kobiece stylizacje bazują na szlachetnych, 

zwiewnych i lekkich tkaninach. Szczególnie często wykorzysty-

wane są: jedwab, miękkie dzianiny, lekka wełna i inne lejące tka-

niny. Na szczególną uwagę zasługują dodatki i akcesoria, bo w le-

cie z pewnością możemy sobie pozwolić na kolorowe i wzorzyste 

szpilki czy wyrazistą torebkę. Sztywne koszule warto zastąpić 

lejącymi materiałami z kobiecym detalem, np. kokardą zawiąza-

ną pod szyją. W przypadku kostiumów i sukienek można przewią-

zać talię cienkim paskiem i wybrać krótsze fasony. Niestety nie 

można sobie pozwolić na sukienki z odsłoniętymi ramionami – te 

zawsze powinny być przykryte lekkim żakietem. Latem często 

zastanawiamy się też nad długością spódnicy. Oczywiście można 

podkreślić sylwetkę ołówkowym fasonem, jednak lepiej, aby 

sięgała do wysokości kolan. Spódnice innego typu nie powinny 

być krótsze niż 5 cm ponad kolanem. Znakomicie w upalne dni 

sprawdzają się przez niektóre panie zapomniane już szmizjerki, 

czyli sukienki inspirowane męską koszulą, zapinane na guziki 

na całej długości, podkreślające talię, z kopertowym wiązaniem. 

Warto także postawić na jasne kolory, które odbijają światło.

Męski dress-code na upalnie dni
W modzie męskiej coraz częściej obserwowane jest stopniowe 

wprowadzanie mniej formalnego stylu biznesowego. Jest to 

spowodowane pojawiającymi się trendami, do których przywią-

zujemy coraz większą wagę, a które niekiedy obniżają stopień 

formalności marynarki. Jest to możliwe poprzez dodanie kontra-

stowych guzików, łaty na łokciach, wykładane kieszenie czy ma-

rynarki uszyte z lekkich tkanin pozbawionych podszewki. Jednak 

jeżeli mowa o kolorach, to lepiej pozostać w standardowych od-

cieniach szarości, brązów i granatów. Nadal królują białe koszule, 

będące symbolem elegancji, ale niekiedy można skorzystać 

z bardziej wyrazistych stylizacji i wybrać koszule w małą kratkę 

vichy lub prążki (ważne, aby były to drobne wzory). Można także 

założyć koszule lniane oraz z tkanin drukowanych, ale z długimi 

rękawami - ewentualnie do podwinięcia. W niektórych firmach 

obowiązuje zasada, że w upały pracownicy nie są zobowiązani 

do noszenia krawatów. Mężczyźni mogą także wybrać lniane lub 

wełniane (wełna typu fresco) garnitury. Komfort może zapewnić 

nam tzw. seersucker, czyli kora, bawełniana tkanina z pogniecio-

ną fakturą. Nie wymaga prasowania, jest przewiewna, najczęściej 

w wariancie niebieskich prążków na białym tle. Niestety krótkie 

spodenki nie będą mile widziane w żadnym miejscu pracy.

PROFESJONALNE LETNIE 
KOBIECE STYLIZACJE 
BAZUJĄ NA SZLACHETNYCH, 
ZWIEWNYCH I LEKKICH 
TKANINACH.

„

MODOWE 
FAUX PAS

PANOWIE NIE MOGĄ SIĘ NAUCZYĆ, ŻE:
• jeżeli już zakładają krótkie spodnie, to nie powinni do nich nosić 

pełnych butów i skarpetek do pół łydki,
• rozchełstana na piersi koszula albo powyciągany i sprany T-shirt lub 

polo nie świadczą o nich dobrze,
• do marynarki nie zakładamy koszuli z krótkim rękawem,
• koszula z krótkim rękawem i kamizelka to faux-pas,
• dżinsy „nie chodzą w parze” z koszulą i krawatem.

PANIE NIE MOGĄ SIĘ NAUCZYĆ, ŻE:
• mieć na sobie pięć modnych rzeczy nie znaczy być modnie ubraną,
• buty nie powinny mieć obcasów do nieba,
• spodnie biodrówki uwypuklają (powiększają) pupę i skracają sylwetkę,
• dekolt w bluzce powinien się kończyć przed nasadą piersi,
• plecy lepiej pokazać ukochanemu, a nie pracodawcy lub 

współpracownikom,
• rajstopy w niektórych zawodach są koniecznością (można kupić 

5-7 DEN, które sprawiają, że nogi wyglądają na lekko opalone, 
a nie jest w nich gorąco),

• bielizna wydostająca się spod bluzki lub sukienki albo przebijająca 
się przez suknię lub spodnie nie jest estetyczna. 
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CO LUBISZ JEŚĆ? JAKI JEST TWÓJ GUST KULINARNY? 
JAKĄ KUCHNIĘ PREFERUJESZ? ODKRYWAJ 
RAZEM Z NAMI RÓŻNORODNE SMAKI I BOGACTWO 
AROMATÓW. W KOLEJNYCH NUMERACH BĘDZIEMY 
PREZENTOWAĆ ZWYCZAJE I POTRAWY POCHODZĄCE 
Z RÓŻNYCH KUCHNI ŚWIATA. Z NAMI DOWIECIE 
SIĘ, CO WARTO ZJEŚĆ W DANYM KRAJU I JAKIE SĄ 

NAJPOPULARNIEJSZE DANIA DANEGO REGIONU.

TEKST: MONIKA CZERNIK  ZDJĘCIA : FOTOLIA.COM
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Włoski sposób parzenia kawy podbił cały świat. Włosi wypijają 
rocznie aż 9 miliardów filiżanek kawy, z czego aż 1/3 w miejscach 
publicznych. Włoskie palarnie kawy używają odmian brazylijskich – 
aromatycznej robusty.

Tradycyjny włoski posiłek składa się z antipasto (przystawka) 

primo piatto (zupa, makaron lub danie mączne) i secondo 

piatto (ryby, mięso, sałatka). Bogactwo i różnorodność sma-

ków wiąże się z regionem, w którym przyrządza się potrawy.

Na północy Włoch większość dań przygotowuje się na 

maśle. Dominują posiłki mączne i ryżowe oraz sery krowie. 

W kuchni króluje pomidor, z którego przyrządza się przecie-

ry, pasty, soki i dżemy. Popularne są również dynie, bakła-

żany, papryki i karczochy. Południe Włoch opanowane jest 

z kolei przez kuchnię śródziemnomorską. Dominują owoce 

morza, morskie ryby, sery krowie, warzywa, owoce cytruso-

we, a dania przyrządza się wyłącznie na oliwie. Każdy z 20 

włoskich regionów i miast posiada swoje kulinarne specjały. 

W Rzymie najbardziej znane są faszerowane pierożki, Sy-

cylia i Siena słyną z deserów, Florencja – z befsztyków i dań 

mięsnych, Bolonia z popularnego sosu bolognese, a Neapol 

z tradycyjnej pizzy margherity.

Co wyróżnia kuchnię włoską? Przede wszystkim makarony. 

To właśnie od nich zacznij swoją przygodę z włoską kuchnią.

   
Macarios po grecku oznacza szczęśliwy. Statystyczny Włoch zjada 
rocznie ponad 25 kg makaronu. Większość makaronów pochodzi 
z Sycylii. Występują w ponad 300 kształtach. Gotowane al dente 
(„na ząb”, lekko twarde) doskonale smakują z sosami włoskimi.

Do najpopularniejszych zaliczamy: tortellini i ravioli (pieroż-

ki), lasagne (prostokątne płaty makaronowe), spaghetti (długie 

nitki), fusilli (świderki), penne (cienkie rurki) i pappardelle 

(długie wstążki). Spaghetti bolognese i cannelloni to najbardziej 

znane dania makaronowe, nadziewane mielonym mięsem.

Rozkoszuj się także serami. Włosi wyrabiają ich ponad kilka-

set gatunków. Do większości dań dodawany jest słynny włoski 

parmezan – Parmigiano-Reggiano. W południowych Włoszech 

parmezan często zastępuje się serem owczym – pecorino. Z ko-

lei miękki ser pleśniowy gorgonzola i ser z mleka bawolic, mo-

zzarella, najczęściej dodaje się do sałatek, makaronów i pizzy.

Będąc we Włoszech, musisz spróbować pizzy w dwóch 

charakterystycznych odmianach – neapolitańskiej i rzymskiej. 

Podstawą pizzy jest focaccia, czyli płaski drożdżowy placek, 

polany sosem pomidorowym, oliwą z oliwek i posypany ziołami. 

Najważniejszym składnikiem pizzy neapolitańskiej są pomido-

ry San Marzano i mozzarella. Ciasto jest dość grube i mocno 

zarumienione. Występuje w trzech wariantach, jako: pizza 

capricciosa, marinara i margherita extra. Pizza rzymska jest 

przygotowywana na cieńszym, bo 30-milimetrowym cieście 

z zaokrąglonymi brzegami. Dodatkami do pizzy rzymskiej są 

zazwyczaj pieczarki, cebula, pomidory, oliwki, owoce morza, 

ananasy oraz zioła: czosnek, oregano i bazylia.

Polecamy także risotto, które we Włoszech smakuje inaczej 

niż w Polsce. Jest serwowane przed daniem głównym. Risotto 

przygotowuje się przy użyciu odpowiedniej odmiany ryżu: 

Arborio, Baldo, Carnaroli, Maratelli, Padano lub Roma. Ryż 

smaży się na maśle lub oliwie. Następnie podlewa się je winem, 

a po jego odparowaniu bulionem. Gdy ryż uzyska kremową 

konsystencję, posypuje się go parmezanem i podaje z ulubiony-

mi warzywami. W Mediolanie serwuje się risotto alla milanese, 
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N I E Z A P O M N I A N E 

WŁOSKIE SMAKI

Kuchnia włoska to jedna z najpopularniejszych kuchni 

świata. Fantastyczne połączenia smakowe i prosto-

ta dań sprawia, że ma ona wielu sympatyków na całym 

świecie. Wybierając się na wycieczkę do Włoch, warto 

dowiedzieć się, czym się charakteryzuje i czego koniecznie 

trzeba spróbować.

Mieszkańcy Włoch preferują zdrowe, świeże owoce, 

jarzyny i ryby. Wszystkie przygotowywane przez nich dania 

są doprawiane przyprawami takimi jak oregano, bazylia, 

estragon, tymianek, pieprz i rozmaryn. Do tego Włosi często 

zapominają o śniadaniu, ale nigdy o wypiciu espresso.
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SKŁADNIKI:
ok. 3 l bulionu (warzywnego lub drobiowego) 
1 cebula
40 ml oliwy 
320 g ryżu do risotto (po 80 g na osobę) 
200 ml wytrawnego białego wina
30 g masła 
200 g startego parmezanu 

WYKONANIE: 
Bulion gotujemy i pozostawiamy na malutkim ogniu. Cebulę siekamy 
i podsmażamy w dużym rondlu na oliwie. Na tym etapie do smażącej się 
cebuli można dodać również wybrane warzywa pokrojone na kawałki 
(marchewkę, groszek, szparagi, fasolkę) albo mięso (boczek, kawałki piec-
zonego kurczaka, chorizo). Gdy cebula zmięknie, wsypujemy ryż i smażymy, 
mieszając, aż ziarenka pokryją się oliwą i staną się szkliste.

Do tak przygotowanego ryżu wlewamy wino i gotujemy na średnim 
ogniu do momentu, gdy ryż wszystko wypije i alkohol odparuje. Dodajemy 
pierwszą chochlę bulionu i gotujemy, mieszając, aż ryż wchłonie płyn. 
Powtarzamy tę czynność, aż skończy się bulion, a ryż będzie al dente. Po 
15-20 minutach risotto powinno być idealnie kremowe. Możliwe, że nie 
zużyjemy całego bulionu.

Następnie zdejmujemy rondel z ognia, dodajemy masło i mieszamy jed-
nocześnie wsypując parmezan. Na tym etapie dodajemy również składniki, 
które szybko miękną (np. liście szpinaku). Przykrywamy i odstawiamy na 
3 minuty.

Smacznego!

PRZEPIS NA WŁOSKIE RISOTTO podawane na bulionie wołowym i posypane szafranem, 

w Piemoncie risotto al Barolo z fasolą, mięsem i czerwonym 

winem, a w Mantui z kiełbasą, wieprzowiną lub serem. Przed 

posiłkiem koniecznie spróbuj włoskich win, słodkich lub 

wytrawnych, białych i czerwonych, które podaje się jako 

aperitif na pobudzanie apetytu.

Po obiedzie rozkoszuj się włoskimi deserami. Toskań-

skie tiramisu to przysmak z biszkoptów nasączonych kawą 

espresso i likierem, przełożonych kremem z serka mascar-

pone i posypane płatkami gorzkiej czekolady. Popularna jest 

również panna cotta, gotowana na bazie ciepłej śmietanki, 

która doskonale smakuje z musem truskawkowym. Cannolo 

to najbardziej znany deser sycylijski. Chrupiące rurki 

nadziewane kremem z serka ricotta podaje się najczęściej 

do kawy espresso.

Chrupiąca pizza, wykwintne risotto i różnorodne maka-

rony to tylko wybrane produkty, za które kochamy włoską 

kuchnię! Warto spróbować popularnych włoskich potraw 

i delektować się niezapomnianym aromatem i smakiem. 

W kolejnym numerze zdradzimy Wam obyczaje, tradycje 

i smaki kuchni francuskiej, która przez wieki wywierała 

duży wpływ na inne kuchnie zachodniej Europy. 
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