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5SPIS TREŚCI4 OD REDAKCJI

Wakacyjne podróże dobiegły końca i większość z nas 
zdążyła już wrócić do swoich codziennych obowiązków, 

zachowując w pamięci obrazy lata. Z urlopu wróciła również 
jesienna pogoda, która – jak to bywa o tej porze roku – przestała 
nas rozpieszczać. Prozaiczność życia codziennego nie musi jednak 
oznaczać zerwania z odkrywaniem otaczającej nas rzeczywistości, 
bo poznawać świat możemy przecież na wiele różnych, mniej 
dosłownych sposobów. I nie mam tu na myśli jedynie rozwijającego 
wyobraźnię wodzenia palcem po mapie, ale również podróż po 
stronach najnowszego wydania naszego magazynu.

Omega & More oferuje swoim Czytelnikom szereg destynacji, 
które wymykają się zwyczajnemu pojmowaniu podróży. Mamy 
dwie wyprawy w czasie, obie w kierunku bardziej lub mniej 
odległej przeszłości. Pierwsza zabiera nas w czasy II Wojny 
Światowej do Zabawy, gdzie żołnierze AK uczestniczyli w słynnej 
akcji Most III. Opisujemy, jak Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej docenił wkład Omegi Pilzno w ratowanie pamięci o tym 
ważnym dla naszego regionu wydarzeniu. Druga podróż w prz-
eszłość przeniesie Czytelników jeszcze dalej w czasie, ale nieco Katarzyna Godawska, Redaktor Naczelna
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bliżej w przestrzeni, bo przedstawi im ciekawą historię zabytkowego dworku 
znajdującego się na terenie naszej bazy w Pilźnie.

Do zaoferowania mamy również podróż w przestrzeni wirtualnej, gdzie 
nasz autorski videoblog CplusE nieźle radzi sobie w zdobywaniu popular-
ności wśród kierowców zawodowych. Po 6 miesiącach jego funkcjonowa-
nia przygotowaliśmy podsumowanie imponujących osiągnięć liczbowych 
tego przedsięwzięcia.

Na koniec jeszcze wędrówka kulinarna po Francji, którą każdy może 
odbyć we własnej kuchni i poczuć zapach przypraw typowych dla prow-
ansalskich i burgundzkich polan. W części More warte uwagi są również 
uświadamiające wojaże medyczne, które ułatwią czytelnikom zrozumienie 
tajników działania mózgu oraz dbania o bolące plecy – udrękę zarówno kie-
rowców, jak i pracowników biurowych.

Niech podróże się nie kończą,

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: 

Hanna Jakóbczyk
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CENTRALNE MIEJSCE BAZY GŁÓWNEJ OMEGI PILZNO 

ZAJMUJE ZABYTKOWY DWOREK. PRZEZ LATA MURY 

TEJ BUDOWLI STAŁY SIĘ NIEMYM ŚWIADKIEM WIELU 

WYDARZEŃ, WAŻNYCH DECYZJI, OBSERWATOREM 

STRATEGICZNYCH DZIAŁAŃ, POWIERNIKIEM TAJEMNIC. 

DWOREK ZMIENIAŁ SWOJE OBLICZE, ABY NIEDAWNO 

ZYSKAĆ WYGLĄD ADEKWATNY DO PEŁNIONEJ ROLI 

SIEDZIBY ZARZĄDU FIRMY. W DZIEŃ TĘTNI ŻYCIEM, 

ALE POPOŁUDNIAMI, KIEDY CICHNIE GWAR I ODGŁOS 

SPRZĘTÓW BIUROWYCH, W CISZY, JAKA ZAPADA, 

SŁYCHAĆ DELIKATNE DŹWIĘKI – WSPOMNIENIA 

HISTORII MINIONEGO WIEKU.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA   
ZDJĘCIA: EWIDENCJA ZABYTKOWEGO PARKU W MIEJSCOWOŚCI PILŹNIONEK

TU GDZIE HISTORIA 
SPOTYKA SIĘ ZE 
WSPÓŁCZESNOŚCIĄ

 Południowa elewacja budynku dworskiego – widok z lat 80 XX w. Przed dawnym dworkiem widoczny jest 
fragment podworca. W przeszłości prowadziło tędy wejście do obszernego ogrodu.

Dworek, widok współczesny.

OMEGA & MOREOMEGA & MORE



Niewiele jest opracowań na temat historii dwor-

ku i otaczającego go parku dworskiego. Na jed-

no z nich natrafiliśmy w Urzędzie Miejskim w Pilźnie. 

To „Ewidencja Zabytkowego Parku w miejscowości 

Pilźnionek”, sporządzona w 1988 roku na zlecenie 

Zespołu Badań i Waloryzacji Zabytków w Tarnowie. 

Kiedy powstawała, użytkownikami obiektu byli 

Gminna Spółdzielnia oraz Bank Spółdzielczy. Karty 

opracowania skąpo wspominają o najodleglejszych 

dziejach majątku, pochylając się bardziej nad tym,  

8 HISTORIA FIRMY 9HISTORIA FIRMY

SŁOWNIK WSPOMINA 
O ISTNIENIU WIĘKSZEJ 
POSIADŁOŚCI (380 
MR) Z 5 DOMAMI, 
ZAMIESZKIWANYMI 
PRZEZ 64 OSOBY.

„

co zostało z niego w XX wieku. Jego autorzy opierali 

się na wywiadach z osobami pamiętającymi historię 

parku i dworu, a także na opracowaniach archiwal-

nych, materiałach wojewódzkiego konserwatora 

zabytków oraz Słowniku Geograficznym Królestwa 

Polskiego wydanym w Warszawie w roku 1887.

To właśnie z niego pochodzą pierwsze wzmian-

ki o miejscowości Pilźnionek, w której mieścił się 

wspomniany majątek dworski. Dowiadujemy się, że 

u schyłku XIX wieku Pilźnionek liczył 153 mieszkań-

ców (65 mężczyzn i 88 kobiet), mieszkających w 32 

domach. Słownik wspomina o istnieniu większej 

posiadłości (380 mr) z 5 domami, zamieszkiwanymi 

przez 64 osoby. Należało do niej: 312 mr roli, 25 mr 

łąk i ogrodów, 16 mr pastwisk, 27 mr lasu. Można 

domniemywać, że to właśnie wspomniana zabudowa 

KARTY OPRACOWANIA 

SKĄPO WSPOMINAJĄ 

O NAJODLEGLEJSZYCH DZIEJACH 

MAJĄTKU, POCHYLAJĄC SIĘ 

BARDZIEJ NAD TYM, CO ZOSTAŁO 

Z NIEGO W XX WIEKU.

„

Od strony północnej 
w dworku zlokalizowany 
był sklep spożywczy.

Fragment budynku 
dawnego dworu od 
strony południowo-
zachodniej.

Budynek dworku od strony południowo-wschodniej.

OMEGA & MOREOMEGA & MORE
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dworska wraz z parkiem. Ostatnimi właści-

cielami obiektu była żydowska rodzina Wurz-

lów. Podczas wojny do końca 1944 roku ma-

jątkiem zarządzała rodzina Podlodowskich. 

Po wojnie i parcelacji dawnego majątku 

użytkowanie przejęła Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska z siedzibą w Pilźnie. 

Z wojny ocalały obiekty dworku, spichle-

rza i ruiny części czworaków, zaś pozostałe, 

m.in. stodoły i stajnie, zostały bądź zburzone, 

bądź też w powojennej parcelacji majątków 

sprzedane „od ręki” i rozebrane. Brak 

dokumentów katastralnych uniemożliwił 

dokładne prześledzenie ewolucji zmian 

architektonicznych w układzie przestrzen-

nym zabytkowego obiektu. Jedynym 

źródłem w tym aspekcie były wypowiedzi 

osób pamiętających jeszcze lata przedwo-

jennej świetności majątku. Można z nich 

wywnioskować, że obecna bryła dworku ma 

oblicze zgoła zmienione w stosunku do jego 

pierwotnego wyglądu. 

W 1988 roku droga biegnąca z Pilzna 

do Chotowej stanowiła zachodnią granicę 

obiektu, ale z pewnością dawniej granica ta 

przebiegała inaczej. Natomiast usytuowanie 

samego dworku i spichlerza podobne było do 

pierwotnego. Kiedy powstawało opraco-

wanie, w ocalałych po wojnie budynkach 

dworu mieściły się: baza magazynowa GS 

z Punktem Sprzedaży Towarów Masowych, 

Terenowa Zbiornica Jaj GS, sklep Spożywczo-

-Przemysłowy GS oraz Punkt Kasowy Banku 

Spółdzielczego z Pilzna. W drugim ocalałym 

z majątku zabytkowym budynku – spichlerzu 

mieściły się: Magazyn Stolarki Budowlanej 

oraz Punkt Zaopatrzenia Nasion. 

Nieco na północ od budynku dawnego 

spichlerza, w miejscu, gdzie niegdyś stały 

dworskie stodoły, był plac wykorzystywany 

jako magazyn opału z funkcjonującym urzą-

dzeniem wagowym. Podobne urządzenie GS 

zlokalizowała na wprost od wejścia na teren 

obiektu, od południowej strony dworu. 

Autorzy opracowania zauważają też, że 

nie przetrwała nie tylko kompozycja zieleni, 

ale nawet jej elementy. Praktycznie nie 

zachowały się prawie zupełnie zadrzewienia 

pochodzące z okresu świetności majątku. 

Opracowanie zawiera gorzką i surową 

ocenę wyglądu obiektu mocno zdewasto-

Z WOJNY OCALAŁY 
OBIEKTY DWORKU, 
SPICHLERZA I RUINY 
CZĘŚCI CZWORAKÓW...

„

Dziesięć lat później całą nieruchomość 

zakupili bracia Godawscy, szefowie stawiającej 

pierwsze kroki na rynku transportowym OMEGI 

Pilzno. Akt notarialny podpisali w Sylwestra 

1998 roku. Zbywcą była Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska. Obiekt był firmie dobrze 

znany, wszak od jakiegoś czasu dzierżawiła 

ona jego część pod biura, mając za ścianą 

pomieszczenia sklepu oraz archiwum. Budynek 

przez lata przechodził remonty, aby niedawno – 

po generalnym odnowieniu – zyskać eleganckie 

wnętrze. Ciekawe, co teraz powiedzieliby autorzy 

opracowania z lat 80., gdyby zobaczyli zabytkowe 

budynki w obecnej krasie? 

wanego, przetworzonego, który w tamtych 

czasach nie stanowił atrakcyjnego elementu 

krajobrazu wiejskiego. 

Z lat 80. XX wieku zachowały się zdjęcia 

dworku oraz budynku dawnego spichlerza, 

w którym obecnie mieści się sklep spożywczy 

obok parkingu dla kierowców. 

 Dawny spichlerz, zabytkowy 
obiekt dawnej architektury 
majątku. Widok od strony 
południowo-wschodniej.

OMEGA & MOREOMEGA & MORE



POZNAJ NASZE 
MAGAZYNY
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   Powierzchnia: 24 000 m²

   Wysokość: 10 m

   Klasa A+

   Cross-dock, 
co-packing, VAS

   Dział Transportu

   Modułowy magazyn   
     w jednej bryle

   Pomiar wilgotności 
     i temperatury

   Ochrona całodobowa, 
     monitoring 

   Bliskość: A4 i lotniska

MAGAZYN 
W JASIONCE

OMEGA & MOREOMEGA & MORE
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MAGAZYN 
W MOKRZCU
Pierwsza hala magazynowa 

 Powierzchnia: 17 000 m²

  Wysokość: 12 m

  Klasa A+

 Druga hala magazynowa
  Powierzchnia 30 000 m²

  Wysokość: 10 m

  Klasa A

  Ochrona całodobowa, monitoring 

  Bliskość: A4 i DK 94

MAGAZYN 
W MOKRZCU

   Cross-dock, co-packing, VAS

   Publiczny skład celny typu A

   Agencja Celna, miejsce uznane, 

   Dział Transportu

   Pomiar wilgotności i temperatury

   Ochrona całodobowa, monitoring 

   Bliskość: A4 i DK 94

OMEGA & MOREOMEGA & MORE
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MAGAZYN 
W PODGRODZIU

  Powierzchnia: 33 000 m²

  Wysokość: 18 m

  Klasa A

  Cross-dock, co-packing, VAS

  Rozwiązania innowacyjne

  Pomiar wilgotności i temperatury

  Ochrona całodobowa, monitoring 

  Bliskość: A4 i DK 94

OMEGA & MORE
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MAGAZYN 
W GDAŃSKU

  Powierzchnia: 12 000 m²

  Wysokość: 10 m

  Magazyn klasa A

  Agencja celna, miejsce uznane

  Formowanie i rozformowywanie kontenerów

  Pomiar wilgotności i temperatury

  Całodobowa ochrona i monitoring

  Bliskość portu

OMEGA & MOREOMEGA & MORE
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Solle Spedition to firma o ugruntowanej pozycji na rynku 
i wieloletnich tradycjach biznesowych. W czym Solle Spe-
dition specjalizuje się obecnie?
Naszą główną działalnością jest transport odlewów przemysłowych 

oraz materiałów przeznaczonych do wysokich technologii. Jesteśmy 

głównym transporterem sadzy w Europie.

Pod względem swojego wieloletniego 

doświadczenia i przynależności do dużej 

grupy przedsiębiorstw Spedition Solle GmbH 

dysponuje koniecznym potencjałem i zdolno-

ścią do innowacji w celu zapewnienia swoim 

partnerom biznesowym solidnego partner-

stwa w temacie przeładunku i odbioru. 

ENGLISH 

THE OMEGA PILZNO GROUP IS 
A RELIABLE PARTNER

Interview with Andreas Otter, a General Manager 
of the company Solle Spedition GmbH, Omega’s 
20-year partner. This cooperation is based on 
rules which have been developed for years.

Solle Spedition is a company with its 
established position on the market and 
many years of business traditions. What 
does Solle Spedition specialize in today?
Our main activity is transport of industrial 

castings and materials for high technologies. 

We are the main transporter of soot in Europe.

Solle Spedition cooperates with 
Omega Pilzno Group. Why did you 
choose a polish company with from 
the Subcarpathian region? What was 
the decisive factor?
First of all, we chose Omega Pilzno Group 

since they appeared a trustworthy partner 

and they are still reliable. For almost 20 

years we have developed a satisfactory 

cooperation model.

What factors in a company which values 
high standards are crucial in choosing 
your partners in transport?
As I have mentioned before, we have been 

cooperating with Omega Pilzno for so long 

because we have developed a proper model 

of communication and cooperation. It direct-

ly affects delivery times, ability to adjust to 

a current situation and flexibility of services. 

All of it has a great impact on the quality of 

cooperation. We are very pleased with it.

What is the determinant of a longstand-
ing cooperation built on such stable 
foundations?
This has been our partner for many years. 

A very important partner. Here the country 

of origin and conducting business does not 

matter. Appropriate standards and rules are 

important. Our cooperation is very flexible 

and long-term. We started with 10 tractors, 

and currently their number has increased 

four times. This cooperation works very well.

Solle Spedition GmBH 
Solle Spedition GmBH is a specialist in soot 

transport. This german company has over 50 

years’ experience in transport of this material, 

but the history of establishing the company 

dates back to 1919, when Georg Solle started 

the transport and automotive business. In  the  

1960s, his company started transporting soot, 

which they have been specializing in till today.

With over 90 special vehicles of the silo 

type, Solle Spedition is among the leading 

partners of the chemical and tyre industry in 

soot transport in Europe, a high technology 

material. Apart from the transport with the 

vehicles of the silo type, the enterprise also 

offers the national and international transport 

of complete cargo of each type and size. In 

order to do this type of assignments and 

special tasks, Solle uses over 30 trailers of the 

Tautliner and Coil Liner types.

With their experience gained over the 

years and being a member of a big group of 

companies, Spedition Solle GmbH has the  

necessary potential and the ability for inno-

vation to provide their business partners with 

the solid partnership in the field of tranship-

ment and collection. 

Solle Spedition współpracuje z Grupą Omega 
Pilzno. Dlaczego wybrali Państwo polską firmę 
z siedzibą na Podkarpaciu? Co było czynnikiem 
decydującym?
Grupę Omega Pilzno wybraliśmy przede wszystkim 

dlatego, że okazali się godnym zaufania partnerem i takim 

są nadal. Przez niemal 20 lat wypracowaliśmy satysfakcjo-

nujący model współpracy.

Jakie czynniki w państwa firmie, która ceni sobie 
wysokie standardy, wpływają na wybór partne-
rów w transporcie?
Tak jak wspomniałem, z Omegą Pilzno współpracujemy 

tak długo, dlatego że wypracowaliśmy właściwy model ko-

munikacji i współpracy. To ma ogromny wpływ na czasy 

dostaw, możliwość dostosowania się do bieżącej sytuacji 

oraz na elastyczność usług. To wszystko bardzo wpływa 

na jakość współpracy. Jesteśmy z niej zadowoleni.

ROZMOWA Z ANDREASEM OTTEREM, DYREKTOREM 

ZARZĄDZAJĄCYM FIRMY SOLLE SPEDITION GMBH, 

Z KTÓRĄ OMEGA WSPÓŁPRACUJE JUŻ OD 20 LAT. 

TA WSPÓŁPRACA OPARTA JEST NA ZASADACH 

PARTNERSKICH WYPRACOWANYCH PRZEZ LATA.

ROZMAWIAŁA:  INGA SAFADER-POWROŹNIK    ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

GRUPA OMEGA PILZNO 
TO PARTNER GODNY ZAUFANIA

Co jest determinantą wieloletniej 
współpracy, opartej na tak stabilnych 
fundamentach?
To nasz partner od wielu lat. Ważny partner. 

I nie ma tu znaczenia kraj prowadzenia biznesu. 

Liczą się odpowiednie standardy i zasady. 

Nasza współpraca jest bardzo elastyczna i długo-

terminowa. Zaczynaliśmy od 10 ciągników, 

obecnie ich liczba wzrosła czterokrotnie. Ta 

współpraca przebiega bardzo dobrze.

Solle Spedition GmBH 
Solle Spedition GmBH to specjalista w transpo-

rcie sadzy. Niemiecka firma ma ponad 50-letnie 

doświadczenie w przewożeniu tego materiału, 

ale historia założenia przedsiębiorstwa sięga aż 

1919 roku, gdy Georg Solle rozpoczął działal-

ność transportową i motoryzacyjną. W latach 

60. XX wieku jego firma zajęła się transportem 

sadzy, w czym specjalizuje się do dziś.

Ze swoimi ponad 90 pojazdami specjalny-

mi typu silos Solle Spedition zaliczana jest do 

wiodących partnerów przemysłu chemicz-

nego i gumowego w Europie w zakresie 

transportu sadzy przemysłowej – materiału 

o wysokiej technologii. Obok transportu po-

jazdami typu silos przedsiębiorstwo oferuje 

także krajowy i międzynarodowy transport 

kompletnych ładunków każdego rodzaju 

i wielkości. Do tego typu zadań oraz do zadań 

specjalnych Solle wykorzystuje ponad 30 

naczep typu Tautliner oraz Coil Liner.

NASZA WSPÓŁPRACA JEST BARDZO 
ELASTYCZNA I DŁUGOTERMINOWA. 
ZACZYNALIŚMY OD 10 CIĄGNIKÓW, 
OBECNIE ICH LICZBA WZROSŁA 
CZTEROKROTNIE. 

„

OMEGA & MOREOMEGA & MORE
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OKAZUJE SIĘ, ŻE WCALE NIE TRZEBA WIELOLETNICH 

KONTAKTÓW BIZNESOWYCH, ABY POMIĘDZY DWOMA 

KONTRAHENTAMI ZRODZIŁY SIĘ WIĘZI SYMPATII, 

POROZUMIENIA I WZAJEMNEGO SZACUNKU, KTÓRE 

MOGĄ STAĆ SIĘ SOLIDNĄ PODBUDOWĄ DO STABILNEJ 

WSPÓŁPRACY. WIEDZĄ O TYM DOBRZE OMEGA PILZNO 

ORAZ ORZEŁ S.A. Z PONIATOWEJ.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA   
ZDJĘCIA: ARCH. ORZEŁ S.A. JACEK ORZEŁ

DAWID RDUCH

Tego samego roku, tj. 1.10.2012, rozpo-

częliśmy pracę w komórce B+R nad nowy-

mi zastosowaniami dla granulatu. Obecnie 

wdrażamy do produkcji nowy produkt 

przygotowywany na bazie granulatu gumo-

wego – modyfikator mieszanek mineralno-

-asfaltowych DroGum – potocznie mówiąc 

modyfikator asfaltu. Jesteśmy pewni, że 

o długoterminowej pozycji Spółki zdecydu-

ją właśnie nakłady na badanie i rozwój.

Jakie wyzwania stawiacie przed 
firmami, które obsługują  
Was w sferze transportu? Jakie 
warunki muszą spełnić? 
Dawid Rduch: Profesjonalizm oraz partner-

skie podejście do Klienta, które zapewne za-

procentuje dobrą współpracą na przyszłość. 

Dużym atutem jest też zapewnienie odpo-

wiednich standardów wymiany danych w ca-

łym łańcuchu dostaw produktów. Ważnymi 

warunkami, jakie firmy transportowe muszą 

spełniać, są terminowość oraz awizowanie 

dostaw, dzięki czemu ruch transportowy 

w naszej firmie odbywa się płynnie.

Czym Was zatem ujęła Omega Pilzno, 
która wykonuje dla Was usługę 
transportu opon naczepami tandem, 
wtedy, kiedy decydowaliście się na 
rozpoczęcie współpracy? 
Dawid Rduch: Omega Pilzno ujęła nas 

przede wszystkim dużym doświadczeniem 

w transporcie opon oraz bardzo dużą flotą 

ciężarówek, jaką dysponuje. To były dwa 

główne powody, które skłoniły nas do podję-

cia rozmów o współpracy z firmą. 

Co powoduje, że współpraca  
nadal trwa?
Dawid Rduch: Profesjonalne i partnerskie 

relacje biznesowe, jakie przez ten czas udało 

się zbudować między firmami. Możemy 

 FLOW
– to już ładnych parę lat temu. Założyciel 

Spółki, Pan Sławomir Orzeł, stwierdził, 

że nie chce być urzędnikiem i został 

prywaciarzem. Po ok 15 latach w innych 

branżach zajęliśmy się oponami, a potem 

ich utylizacją i recyklingiem. Produkowa-

ny przez nas obecnie granulat gumowy 

spełnia najwyższe europejskie normy 

i znajduje zastosowanie w budownictwie 

sportowym, a ostatnio coraz częściej 

również w drogownictwie. Wkładamy 

dużo energii w to, aby nie poprzestać na 

recyklingu opon, ale w przyszłości rozwi-

jać się też pionowo w kierunku nowych 

zastosowań dla granulatu gumowego.

W Państwa działalności mocny akcent 
kładziecie na aktywność badawczo-
rozwojową. Czy zatem granulat  
to produkt przyszłości? 
Jacek Orzeł: W 2002 roku zaczynaliśmy 

od zbierania zużytych opon – typowej 

operacji logistycznej, od 2008 roku plano-

waliśmy uruchomienie zakładu recyklingu 

opon, co stało się faktem w 2012 roku. 

BIZNESOWY

Obydwie firmy, oprócz interesów, połączyły 

profesjonalizm, pasja towarzysząca codziennym 

obowiązkom, a także partnerskie podejście we współ-

pracy biznesowej. Rozmowa z Jackiem Orłem, Preze-

sem Zarządu ORZEŁ S.A. oraz Dawidem Rduchem, 

Specjalistą ds. zaopatrzenia i logistyki ORZEŁ S.A.

Firmę Orzeł z pewnością można określić eksper-
tem w produkcji granulatu gumowego. Dlaczego 
akurat granulat gumowy? Przecież zaczynaliście 
od zamknięć koronowych na butelki.
Jacek Orzeł: Zamknięcia koronowe… wczesne lata 80. 

wymieniać poglądy, opinie i spostrzeżenia 

dotyczące z branży transportowej, dzięki 

którym obustronnie podnosimy jakość 

wykonywanych usług.

Czego życzyć firmie Orzeł?  
A czego firma Orzeł życzyłaby  
Omedze Pilzno, która w tym roku 
obchodzi 25 lat swojej działalności?
Dawid Rduch: Firmie Orzeł – przede 

wszystkim odważnych i innowacyjnych 

pomysłów na rozwój Spółki. 

Natomiast Omedze Pilzno z okazji tak pięk-

nego jubileuszu składamy na ręce Zarządu 

serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania 

za dotychczasowe osiągnięcia. Życzymy wielu 

sukcesów w przyszłości, licząc, że będziemy 

w większym stopniu ich współautorami. Oby 

każdy rok przynosił pomyślną realizację zało-

żonych celów i satysfakcję z ich osiągnięcia. 



ZAMIENIŁ AUTOBUS NA CIĄGNIK SIODŁOWY, BO ZAWSZE MARZYŁY MU SIĘ 

DALEKIE, MIĘDZYNARODOWE TRASY. KIEDY ZACZYNAŁ PRACĘ W OMEDZE 

PILZNO NAWET NIE PRZYPUSZCZAŁ, ŻE JEGO GŁÓWNYM KIERUNKIEM BĘDZIE 

SŁONECZNA HISZPANIA.

ROZMAWIAŁ: JACEK KLOC ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO
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TEN ZAWÓD ZMIENIAŁ 
SIĘ NA MOICH OCZACH

i już mnie nosi, już planuję kolejną trasę. Mam dwóch synów 

i córkę. Kiedyś bardzo obawiałem się pytania dzieci - „tato, kiedy 

wracasz?”. Zawsze trudno na to dziecku odpowiedzieć. Ale teraz 

jak jestem w domu, to dzieci mnie pytają z kolei, kiedy wyjeżdżam, 

bo swoje porządki ustalam i nie zawsze się im to podoba. Tak to już 

jest w tym zawodzie, że się w domu jest gościem i trzeba się z tym 

pogodzić. Moi synowie nie są za bardzo zainteresowani pracą kie-

rowcy zawodowego, ale ja ich nie będę namawiał. Ten zawód trzeba 

wybrać samemu, bo samemu siedzi się za kółkiem.

Ale przecież nie jest się do końca samotnym, chyba spoty-
ka Pan znajomych kierowców, kolegów ze szlaku?
Niestety rzadko i to jest jeden z minusów na trasie do Hiszpanii. Raz 

na trzy miesiące, raz na pół roku zdarzy się spotkać kogoś znajo-

mego i tyle. To nie jest wielki problem, bo zawsze można poznać 

kogoś nowego i porozmawiać. Wielu rzeczy można się dowiedzieć, 

ale nie we wszystko trzeba wierzyć. To taka rada dla młodych kie-

rowców. Czasem ktoś powie coś, co mu się wydaje, ty uwierzysz, 

a potem różnie bywa. Najgorzej jest, jeśli sprawa dotyczy jakichś 

przepisów. Lepiej je sprawdzić samemu niż konsultować na uniwer-

sytecie parkingowym. Tam niektórzy lubią opowiadać bajki.

Co Pan robi w trakcie długich pauz? Jak Pan sobie radzi 
z dłużącym się czasem wolnym?
Bardzo lubię rozwiązywać krzyżówki i w sumie jeden zbiór na 

kurs potrafię spokojnie wypełnić. To pozwala mi się skupić, 

rozszerza moją wiedzę i bardzo mnie relaksuje. Jak mam długą 

pauzę, to sobie rozkładam satelitę i oglądam telewizję. Lubię być 

na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami. No i oczywiście sport 

mnie interesuje – wiadomo piłka i siatkówka, do tego boks, bo 

sam kiedyś próbowałem trochę boksować.

Dziękuję za rozmowę. 

czące. No i sprawa z samochodami. Jak zaczynałem, to jeździłem 

na LIAZie i wtedy po pracy żona zwykle kazała mi ciuchy robocze 

ściągać w korytarzu, bo tak śmierdziały spalinami. Obecnie auta 

są przyjazne dla kierowcy i dla środowiska. Do tego teraz mamy 

technologię. Z telefonem w ręce zrobi się wszystko, a kiedyś trzeba 

było na przykład szukać faksu.

Jak to się stało, że przyszedł Pan pracować  
w Omedze Pilzno?
W pewnym momencie postanowiłem poszukać firmy, która 

umożliwi mi wyjazdy w dłuższe, zagraniczne trasy. Od początku 

mnie to interesowało. Byłem w paru miejscach, ale nikt nie dał 

mi szansy, bo nie miałem doświadczenia za granicą i nie znałem 

języków obcych. Teraz znam trochę hiszpański, bo mi jakoś sam 

przyszedł z uwagi na to, że często tam jeżdżę. Muszę przyznać, że 

od rozmów w innych językach czasem aż mnie ręce bolą, ale się 

dogadam. A z Omegą było tak, że kiedyś wybraliśmy się z żoną 

na przejażdżkę po okolicy i akurat byliśmy niedaleko Pilzna. 

Małżonka namówiła mnie, żebym skręcił właśnie do Omegi i za-

pytał o pracę. Pomyślałem, czemu nie? Może się uda? Zakręciłem 

do firmy, porozmawialiśmy, zostawiłem kontakt i powiedzieli 

mi, że oddzwonią. Pomyślałem sobie, że tak tylko mówią, a ja 

będę musiał szukać dalej. Złożyło się jednak inaczej, bo tego 

samego dnia – jeszcze nie zdążyłem dobrze drzwi do domu otwo-

rzyć – dostałem telefon. Okazało się, że jest praca i jeśli jestem 

zainteresowany, to mogę przyjechać już na piątek. Pamiętam 

bardzo dobrze ten dzień, to było w listopadzie 1999 roku i muszę 

przyznać, że się bardzo ucieszyłem.

Dlaczego postanowił Pan zostać kierowcą?  
Ktoś Pana zachęcał?
Od podstawówki interesowało mnie wszystko, co związane 

z kierownicą i samochodami. Najpierw były to sprawy tech-

niczne, a później samo prowadzenie. Co ciekawe u mnie w ro-

dzinie jako kierowca jeździł tylko ojciec chrzestny, ale i tak 

zawsze wszyscy mówili, że chrześniak pójdzie w jego ślady. No 

i poszedłem. Jak robiłem prawo jazdy, to nigdy nie przypusz-

czałem, że uda mi się jeździć za granicę, a to było – jak wspo-

mniałem wcześniej – moje marzenie. Dawniej, tu mam na 

myśli stary system, trzeba było mieć znajomości, żeby jeździć 

za granicę. Były też dość restrykcyjne testy. Potem to się zmie-

niło i teraz każdy, jeśli tylko ma odpowiednie umiejętności 

i jest zaradny może jeździć po Europie.

Czy Pańskim zdaniem zawód kierowcy wymaga ja-
kichś określonych predyspozycji?
Nie każdy może zostać kierowcą zawodowym. Trzeba być odpor-

nym psychicznie, bo często jest się zdanym tylko na siebie. Trzeba 

też mieć odporność na stres i na samotność, bo człowiek często tę-

skni. Ale ja widzę po sobie, że innej pracy nie umiałbym wykonywać. 

Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli mi pracować jak najdłużej w tym 

zawodzie, bo go po prostu lubię – pomimo długich wyjazdów i nie-

obecności w domu. Natomiast nikogo nie zachęcam do tej pracy, bo 

wiem, że na siłę nie da się jej wykonywać. Wszyscy, którzy jeżdżą, bo 

muszą, a nie dlatego, że chcą i lubią, bardzo meczą się w tej pracy.

Jak to jest u Pana z tymi długimi wyjazdami? 
Rozłąka z rodziną jest ciężka, ale ja mam taką naturę, że długo 

w domu nie usiedzę. Czasem wystarczą dwa, trzy dni w domu 

Ma Pan imponujący staż za kółkiem ciągnika siodłowe-
go. Na Pańskich oczach zawód kierowcy zmieniał się 
wielokrotnie. Jak Pan zapamiętał swoje początki?
Skończyłem szkołę jako kierowca-mechanik i w zasadzie prawie 

od samego początku mojej zawodowej kariery pracowałem za 

kierownicą. Zacząłem jeździć ciężarówką, później jako  kierowca 

autobusu PKS, ale to mi nie wystarczało i praca była niepewna. 

W pewnym momencie musiałem szukać nowego miejsca zatrud-

nienia. Postanowiłem zrobić kategorię C+E, bo krótkie trasy 

w transporcie osób przestały mnie interesować, do tego zawsze 

chciałem jeździć za granicę. To było moje marzenie. A co do róż-

nic, to kiedyś nie było przepisów regulujących czas pracy kierowcy 

i ta jazda wyglądała zupełnie inaczej. Nieraz spało się tylko po kilka 

godzin, a reszta doby upływała na prowadzeniu pojazdu. Na szczę-

ście już tak nie jest, bo to było raz niebezpieczne, a dwa bardzo mę-

Czym charakteryzuje się praca w Dziale Zestawy, na 
kierunku Hiszpania? Co się Panu podoba na tej trasie?
W tym dziale pracuję dopiero 4,5 roku, wcześniej jeździłem 

na południe. Zaczynałem od Węgier. Później były Rumunia, 

Bułgaria, Grecja i Turcja. Muszę przyznać, że w porównaniu do 

tamtych tras Hiszpania daje mi pewien komfort. Jest spokoj-

nie, bo wsiadam sobie w Pilźnie i jadę prosto do celu. Nigdzie 

nie stoję, nigdzie nie czekam. Na tamtych krótszych trasach 

to dojeżdża się przykładowo do Węgier i trzeba odstać swoje 

w punkcie kontroli. Kolejki tam są ogromne, bo kontrole mogą 

trwać wiele godzin, a wtedy trudno jest przewidzieć, ile zajmie 

nam przejazd. Do Hiszpanii jadę bez opóźnień związanych 

z kontrolami i bez tych stresów. Jedzie się długo, bo biorąc pod 

uwagę konieczne pauzy zajmuje to około 37 godzin. Kierowca 

zawodowy zawsze będzie wolał długo jechać niż długo stać.

IMIĘ I NAZWISKO: ARKADIUSZ STRZOK

• Staż pracy w Omedze: 18 lat (od 1999 roku)
• Dział: Zestawy (kierunek Hiszpania)
• Uprawnienia C+E: 28 lat (od 1989 roku)
• Kilometry za kółkiem ciągnika siodłowego: ponad 3 mln km
• Ulubiony kierunek: Hiszpania

OMEGA & MOREOMEGA & MORE
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STEFAN KOŁODZIEJ, DŁUGOLETNI KIEROWCA 

PP PKS, RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU 

OMEGA PILZNO, PRZESZEDŁ NA ZASŁUŻONĄ 

EMERYTURĘ. W CZWARTEK 17 WRZEŚNIA 

OBECNI WSPÓŁPRACOWNICY PANA STEFANA 

PODZIĘKOWALI MU ZA WIERNIE PRZEPRACOWANE 

PONAD 40 LAT W PP PKS RZESZÓW. 

TEKST I ZDJĘCIA: PAULINA SUROWIEC

TAKI PRACOWNIK 
TO SKARB

mie: PP PKS. Ostatecznie jednak wrócił do Rzeszowa, w którym 

pracował aż do tej pory. 

Pan Stefan przez lata miał możliwość prowadzenia samo-

chodów ciężarowych różnych marek: od Stara poprzez Jelcza, 

Mercedesa, na MAN-ie kończąc. Nasz zasłużony kierowca jeździł 

głównie w kierunku Hiszpanii i Portugalii, jednak w karierze zda-

rzało mu się zawitać także do Francji, Anglii czy Słowenii. 

Spotkanie zorganizowane dla Pana Stefana stało się miłą 

okazją do podziękowań za wieloletnią współpracę. O Panu 

Stefanie w ciepłych słowach wypowiada się Sylwia Michno-

Hałas, kierownik Działu Transportu.

Dagmara Rożek, od roku spedytorka Pana Stefana, wspo-

mina, że kierowca zawsze był gotowy do wyjazdu w trasę, zaan-

gażowany w wykonywane obowiązki i pracowity. 

Również poprzedni spedytor, Łukasz Bester, chwali Pana 

Stefana jako zawsze sumiennie podchodzącego do wypełniania 

swoich obowiązków. Taki pracownik to skarb, zwłaszcza jeśli 

swój zawód wykonuje z pasją, a tak jest w tym przypadku. 

Pan Stefan swoją przygodę z samochodami ciężarowymi 

rozpoczął już w szkole zawodowej, która funkcjonowała 

przy PP PKS-ie. To tam przyszli młodzi mechanicy i kierowcy 

uczyli się zawodu. Jak wspomina, na początku nie było łatwo. 

Najpierw pracował w Rzeszowie, następnie przeniesiono go do 

Kolbuszowej i Nowej Dęby. Zawsze jednak był wierny jednej fir-
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Tak zwany ambasador marki lub firmy to znana 

w swoim środowisku osoba, której praca czy 

osobisty wizerunek jest związany z firmą ze wzglę-

du na jej styl życia, pracę albo hobby. Ambasador 

używa produktów, korzysta z usług określonej 

firmy lub w niej pracuje, uczestniczy w ważnych 

wydarzeniach związanych z firmą, wypowiadając 

się o niej, przedstawia ją w korzystnym świetle. Naj-

ważniejsze jest, aby był w tym prawdziwy i rzeczy-

wiście przekonany do firmy, którą reprezentuje.

Aktualnie, jak pokazują przeprowadzane badania 

marketingowe, ludzie nie ufają reklamom. Powszech-

nie twierdzi się, że reklama kłamie. Nie przedstawia 

obiektywnie produktów usługi i firm. Poza tym każda 

reklama, w jakiejkolwiek formie byśmy się z nią nie spotkali, jest efektem 

pracy całych sztabów ludzi od sprzedaży i marketingu. Ich zadaniem jest 

zastosować takie sztuczki, żebyśmy produkt i usługę kupili, bez względu 

na to, czy jest nam ona potrzebna czy nie. Czując się bombardowani 

z każdej strony ofertami i reklamami, pragniemy rzetelnych i sprawdzo-

nych wiadomości na temat produktów i firm, którymi jesteśmy zaintere-

sowani. Dzisiaj najlepszą „reklamą” jest polecenie produktu, usługi czy 

pracy w danej firmie przez osobę, którą znamy i której zdanie w pewien 

sposób cenimy. Jednak, co jest najważniejsze – ufamy tej znajomej oso-

bie, że polecając nam produkt czy firmę nie oszuka nas.

Firmy, mając wśród swoich pracowników zadowolone osoby, 

dostrzegając i doceniając je, proponują im rangę ambasadorów firmy. 

Takie przedsiębiorstwa są bardziej wiarygodne, lepiej postrzegane 

przez innych pracowników i społeczeństwo. Ambasador w swej funkcji 

musi być naturalny i prawdziwy.

OMEGA Pilzno, będąc na rynku już ponad 25 lat, posiada wśród 

swoich pracowników, zadowolone osoby, które są związane z firmą 

od prawie początków jej istnienia. To prężnie rozwijające się przedsię-

biorstwo, którego główne gałęzie działalności to transport i logistyka. 

Firma poprzez interesującą historię działalności i podejmowane 

inwestycje jest inspiracją dla pracowników do rozwoju i dążenia do 

wyznaczonych celów. Jej historia świadczy o tym, że warto podążać 

za marzeniami i realizować swoje pasje nawet pomimo przeszkód 

i chwilowych zwątpień.

OMEGA Pilzno ma w swych szeregach około 700 kierowców. Część 

z nich jest uosobieniem staranności i zaangażowania w pracę, oddaje 

istotę tej firmy. Są oni symbolem jakości i autentyczności w roli 

kierowców ciężarówek. Korzystając ze wspólnych doświadczeń, jadąc 

w trasę, stają się częścią społeczności darzącej się zaufaniem sporej 

grupy zawodowej. Każdy kierowca posiada przypisany mu poziom 

doświadczenia, który wzrasta w zależności od intensywności i czasu 

trwania jego pracy w firmie. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę 

na tych zaangażowanych w swoją pracę kierowców, dla których to 

także hobby i życiowa pasja. 

Doceniając takie osoby rozpoczynamy akcję:  

„Zostań Kierowcą - Ambasadorem OMEGI Pilzno”. 

Aby zgłosić swoją kandydaturę na Ambasadora, 
Kierowca OMEGI Pilzno powinien:
• mieć minimum 24 miesiące stażu pracy w Omedze Pilzno oraz 

pozytywną opinię w firmie (u kierownika, spedytora), 
• posiadać nienaganną kulturę osobistą, 
• mieć dobre wyniki (zachowane normy paliwa, terminowość 

w realizacji zleceń transportowych, brak szkodowości w pojeździe 
i towarze, być dyspozycyjny),

• dbać o czystość zestawu zarówno na zewnątrz, jak i w kabinie,
• przyprowadzić innych kierowców do pracy w firmie (opcjonalnie).

Po analizie i spełnieniu powyższych wytycznych kierowcom zostanie 
nadany tytuł „Kierowcy – Ambasadora OMEGI Pilzno” i przysługujące 
z tego tytułu dodatkowe przywileje zawarte w statusie Ambasadora. 

 Zachęcamy do składania aplikacji. 

FIRMY POPRZEZ OGÓLNODOSTĘPNE WSPÓŁCZESNE MEDIA ORAZ ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 

I PRACOWNIKÓW POZWALAJĄ NA BARDZO BLISKĄ INTERAKCJĘ ZE SWOIMI ODBIORCAMI. 

TAKŻE I FANI FIRM CHĘTNIE WYPOWIADAJĄ SIĘ W INTERNECIE POPRZEZ BLOGI, FORA, 

SOCIAL-MEDIA, CZY TEŻ W ŻYCIU REALNYM, ROZMAWIAJĄC ZE ZNAJOMYMI NA TEMAT SWOICH 

ULUBIONYCH PRODUKTÓW CZY USŁUG, CO POZYTYWNIE WPŁYWA NA ODBIÓR PRZEDSIĘBIORSTW 

W OKREŚLONYM OTOCZENIU. CZĘSTO ZDARZA SIĘ, ŻE FIRMY WŚRÓD SWOICH FANÓW TYPUJĄ 

OSOBY NA AMBASADORÓW/ADWOKATÓW. OSOBY PEŁNIĄCE TAKĄ FUNKCJĘ MAJĄ W ZWIĄZKU 

Z TYM DUŻY WPŁYW NA WIZERUNEK I ODBIERANIE PRZEDSIĘBIORSTW W OCZACH KLIENTÓW 

I SPOŁECZEŃSTWA. KIM WŁAŚCIWIE JEST TAKI AMBASADOR FIRMY?

TEKST: PAULINA SUROWIEC    ZDJĘCIE : FOTOLIA

ZOSTAŃ 
AMBASADOREM-KIEROWCĄ 

OMEGA PILZNO

DZIAŁ PR
Paulina Surowiec
tel. 519 079 330
e-mail. paulina.surowiec@omega-pilzno.com.pl

Agnieszka Frączek-Pelczarska
tel. 506 223 555
e-mail. agnieszka.fraczek@omega-pilzno.com.pl

OMEGA & MOREOMEGA & MORE
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PODWÓJNA OBSADA 
TO SZTUKA WSPÓŁPRACY

JAK TO MÓWIĄ: „CO DWIE GŁOWY, TO NIE 

JEDNA” I TO POWIEDZENIE SPRAWDZA SIĘ 

TAKŻE W PRACY ZAWODOWEGO KIEROWCY. 

CHODZI O JAZDĘ W TZW. „PODWÓJNEJ 

OBSADZIE”. JEST TO CENNE DOŚWIADCZENIE 

ZWŁASZCZA DLA MŁODEGO KIEROWCY, 

KTÓRY W TOWARZYSTWIE BARDZIEJ 

DOŚWIADCZONEGO KOLEGI MOŻE SZLIFOWAĆ 

SWÓJ WARSZTAT, A PRZY TYM POZNAĆ 

ZWYCZAJE I ZASADY PANUJĄCE W TRASIE. 

ROZMAWIAŁ A : PAULINA SUROWIEC   
ZDJĘCIA: PAULINA SUROWIEC, FOTOLIA

Towarzysz podróży może okazać się także bardzo pomocny w różnych nie-

spodziewanych zdarzeniach, których przecież w trasie nie brakuje. Jego pomoc 

będzie nieoceniona w przypadku awarii samochodu, kolizji, czy wypadku. 

Co zrobić, żeby zgodnie przejechać trasę?
Dwóch na początku obcych sobie ludzi mieszkających przez kilka lub 

kilkanaście dni na dość ograniczonej powierzchni metrażowej kabiny 

ciągnika siodłowego to dość specyficzna sytuacja. Kierowcy z dużym 

doświadczeniem w pracy na podwójnej obsadzie mówią, że taki tandem 

funkcjonuje dobrze, gdy wypracuje się wspólne reguły i zasady współżycia. 

Wzajemne określenie obowiązków, granic oraz poinformowanie o tym, jak 

ktoś się zachowuje w danych sytuacjach (np. co go stresuje, a co relaksuje, 

co lubi robić podczas odpoczynku, jakiej muzyki lubi słuchać) od razu po-

może w ustaleniu własnej życiowej przestrzeni, czasu na pracę, obowiązki 

i odpoczynek. Wiadomo, że wyznaczeni do wspólnej jazdy kierowcy są 

często w różnym wieku, mają różne charaktery, temperamenty, światopo-

gląd. Warto też na wstępie ustalić podział obowiązków dotyczących m.in. 

sprzątania w kabinie czy mycia naczyń. Podstawowymi warunkami, które 

pozwolą na w miarę bezkonfliktową współpracę jest wzajemny szacunek, 

zrozumienie i tolerancja także fizycznych uwarunkowań, jak chrapanie, 

tiki nerwowe oraz bardzo indywidualne cechy. Z przymrużeniem oka 

podejdźmy także do specyficznych rytuałów, pod warunkiem, że będą one 

jedynie niegroźnymi dziwactwami, a nie poważną przeszkodą dezorganizu-

jącą życie współpracowników. 

Podwójna obsada – reguły i zasady pracy
Podstawowa zasada dotyczy czasu odpoczynku. Mianowicie, kie-

rowca wyruszający w trasę w podwójnej obsadzie musi być po ode-

braniu tygodniowego lub dobowego wypoczynku. Dotyczy to obu 

kierowców w kabinie. Krótko mówiąc – kierowcy ruszają w trasę 

po pauzie. Kolejną rzeczą jest fakt, że kierowcy muszą zmieścić się 

w 30 - godzinnym cyklu dobowym i odebrać w tym czasie 9 - godzinną 

przerwę. Warunek jest jeden, przewóz musi zostać zakwalifikowany 

do transportu w kilkuosobowej załodze zgodnie z Rozporządzeniem 

nr 561/2006. A zatem, przejazd wieloosobowy jest wtedy, gdy pomię-

dzy kolejnymi pauzami – tygodniową lub dzienną w kabinie kierowcy 

samochodu ciężarowego znajduje się dwóch kierowców zdolnych do 

jazdy. Fakt przebywania w kabinie jest tutaj kluczowy. Szczególna jest 

pierwsza godzina, gdyż jest to rezerwa na skompletowanie 

załogi. W tym czasie przejazdu w kabinie może być tylko 

jeden kierowca, drugi musi dołączyć przed upłynięciem go-

dziny, ale przez resztę czasu musi być obecny. 

Kierowca pasażer – jaka jest jego sytuacja?
Drugi kierowca, w momencie wyjazdu staje się niejako pasaże-

rem ciężarówki. Musi być zdolny do jazdy, a okres, jaki spędzi 

na siedzeniu obok kierowcy nazywany jest dyżurem. Ważne jest, 

że w tym okresie nie może on wykonywać obowiązków służbo-

wych, ale musi być cały czas przygotowany, aby prowadzić po-

jazd. W momencie, gdy pierwszy kierowca wypełni czas jazdy, 

drugi siada za kierownicę i jedzie przez kolejne 4,5 godziny.

Drugi kierowca opuszcza pojazd,  
status tachografu.
Tak jak wspomnieliśmy wcześniej – wyjątek stanowi jedynie 

pierwsza godzina przewozu. Przez dalszą część przewozu, od 

początku do końca w kabinie musi być dwóch kierowców. W sy-

tuacji, kiedy drugi kierowca opuści pojazd zbyt wcześnie, cały 

transport traktowany jest jako pojedyncza obsada, gdyż nie 

spełnia wymogów stosownego Rozporządzenia. Każda zmiana 

kierowców bądź ich aktualnego stanu względem pracy musi 

być odnotowana w tachografie. Jest on zbudowany w ten spo-

sób, że posiada dwie, odrębne kieszenie. W pierwszą kieszonkę 

należy włożyć kartę kierowcy, który aktualnie będzie kierował. 

W tachografie można wybrać opcję jazdy dla pierwszego kie-

rowcy. Wówczas karta kierowcy pasażera ląduje w przeciwległej 

kieszonce, ale w tym przypadku trzeba wybrać opcję dyżuru. 

Dzięki temu informacje zapisane na kartach będą odzwiercie-

dlały stan faktyczny w kabinie. Ważne jest to, że w momencie, 

gdy jeden kierowca prowadzi pojazd, drugi musi być przygoto-

wany do jazdy. Przy zmianie kierowców trzeba jednak pamiętać, 

aby zamienić karty miejscami, gdyż tylko w kieszonce numer 

1 rejestrowany jest ruch pojazdu.

Jeśli obydwaj kierowcy podejdą do wspólnej trasy spokojnie, odpo-

wiedzialnie i poważnie, to jazda w podwójnej obsadzie może okazać się 

bardzo dobrym rozwiązaniem przynoszącym obopólną korzyść. 

Dla niedoświadczonych osób, rozpoczynających dopiero pracę 

kierowcy ciężarówki, starszy stażem partner w kabinie, to 

skarbnica wiedzy. Praca z nim daje pewność początkującemu 

kierowcy, że w razie pytań czy problemów ma przy sobie wsparcie. 

Wydaje się, że taka współpraca między pokoleniami to dobra prak-

tyka, często preferowana w dużych międzynarodowych firmach 

transportowych, które mają spore zapotrzebowanie na dobrych 

i wykwalifikowanych kierowców. Żadne suche fakty, szkolenia czy 

symulatory jazdy ciężarówką nie odzwierciedlą tak danych sytuacji 

w trasie i zachowań kierowców, jak realne zdarzenie występujące na 

drodze, rzeczywiste emocje i reakcje podczas codziennej pracy.

Taka wspólna wyprawa z pewnością służy integracji kierow-

ców. Podwójna obsada powoduje, że czas szybciej biegnie. Można 

przecież rozmawiać o różnych sprawach dotyczących branży, wy-

mieniać doświadczenia, przekazywać rady, omawiać rozwiązania, 

wzajemnie się uczyć. Gdy znajomość nieco się zacieśni, rozmowy 

często oscylują wokół spraw prywatnych. 

Jazdy w podwójnej obsadzie pozwala na większą dyspozycyj-

ność, a także ułatwione nawigowanie. Nawet najlepszy sprzęt GPS 

nie jest w stanie zastąpić nam drugiego człowieka, który za po-

mocą map, elektroniki czy też własnych obserwacji pomoże nam 

łatwiej trafić do celu załadunku czy rozładunku. Podwójna obsada 

to także wyższy poziom bezpieczeństwa podczas pauz na parkin-

gach, we dwóch łatwiej odeprzeć jakieś zagrożenie. Także wspól-

nie przygotowany i zjedzony posiłek zdecydowanie lepiej smakuje. 

Kolejnym plusem posiadania partnera w kabinie jest pomoc 

przy załadunkach i rozładunkach. Są firmy czy magazyny, w któ-

rych kierowca musi samodzielnie załadować lub rozładować towar, 

a wtedy dwie pary rąk zdecydowanie zrobią to sprawniej i szybciej.
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ROSNĄCA SPOŁECZNOŚĆ 

VIDEOBLOG OMEGI PILZNO OD SAMEGO POCZĄTKU SWOJEGO ISTNIENIA CIESZYŁ SIĘ 

ZNACZNYM ZAINTERESOWANIEM SPOŁECZNOŚCI SERWISU YOUTUBE. FILMY INAUGURUJĄCE 

ŻYCIE KANAŁU CPLUSE UKAZAŁY SIĘ 12 KWIETNIA I OD RAZU SPOTKAŁY SIĘ Z CIEPŁYM 

PRZYJĘCIEM UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY DALI TEMU WYRAZ W POZYTYWNYCH KOMENTARZACH 

ORAZ PIERWSZYCH SUBSKRYPCJACH.

TEKST: JACEK KLOC  ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

C PLUS E

W LICZBACH

• Subskrypcje – niemal 6 tys.,
• Czas oglądania filmów – ponad 1092 dni,
• Wyświetlenia filmów – niemal 378 tys.,
• Ponad 580 komentarzy,
• Ponad 11 tys. pozytywnych reakcji,
• Najpopularniejszy film: Reguła jednej minuty  

– ponad 38 tys. wyświetleń.

ROKU 

1
2

CplusE zaczynał od zera, a teraz – po 6 miesiącach funkcjonowania – 

dysponuje niemal 6 tysiącami subskrybentów, których liczba z tygodnia 

na tydzień wzrasta. Główną zaletą kanału – zdaniem jego widzów – jest 

praktyczny wymiar przekazywanych treści oraz przystępny sposób ich 

przekazywania przez gospodarza programu Adama Wołowca. Duży 

wpływ na oglądalność ma również atrakcyjna forma wizualna kanału. 

Szybki przyrost liczby stałych widzów to jednak nie jedyna ciekawa sta-

tystyka. Portal YouTube oferuje twórcom niezwykle dokładne narzędzia 

analityczne, których krótkie przestudiowanie pozwoliło nam odkopać 

masę informacji wielowymiarowo prezentujących popularność kanału 

oraz charakteryzujących naszych widzów.

Czas oglądania liczony w latach
Dotychczasowy czas oglądania wszystkich filmów wynosi łącznie ponad 

1,5 miliona minut. Ta dość abstrakcyjna liczba będzie łatwiejsza do 

uzmysłowienia po przeliczeniu na godziny, których jest przeszło 26 tysięcy. 

Jednak dopiero po przekalkulowaniu jej na dni zyskujemy pełen wymiar 

czasu, jaki widzowie poświęcili na oglądanie filmów z Adamem Wołowcem. 

Tych dni było w sumie 1092, czyli użytkownicy YouTube spędzili z CplusE 

praktycznie trzy lata. Taka liczba działa na wyobraźnię.

Wszystkie filmy kanału CplusE zostały wyświetlone niemal 378 tysięcy 

razy, co ciekawe najczęściej wyświetlenia generowane były z telefonów 

komórkowych. Odpowiada to globalnym trendom w konsumpcji treści 

wideo, ale w przypadku naszej serii daje też ciekawy i wysoce prawdopo-

dobny obraz kierowcy „kręcącego” pauzę, który w kabinie ciągnika swój 

czas wolny spędza z kanałem CplusE.

Popularna wiedza praktyczna
Po 6 miesiącach funkcjonowania videobloga Omegi Pilzno wyraźnie widać, 

że jego widzowie najwyżej cenią wiedzę praktyczną przekazywaną przez 

prowadzącego. Praktycyzm ten ma dwa wymiary. Pierwszy, to użyteczne 

porady, które krok po kroku przeprowadzają widza przez tajniki omawia-

nego „manualnego” zagadnienia. To filmy prezentujące wymianę kół lub 

żarówek, spinanie zestawu czy podnoszenie kabiny ciągnika siodłowego. 

Najpopularniejszym z nich jest jak dotąd film o zablokowanym hamulcu 

w naczepie i sposobie na poradzenie sobie z taką sytuacją poza serwisem. 

Opublikowany 16 sierpnia w szybkim tempie zgromadził 24 tys. wyświe-

tleń, setki polubień i dziesiątki pozytywnych komentarzy.

JEDNYM Z NAJPOPULARNIEJSZYCH ODCINKÓW BYŁ TEN 
O ZABLOKOWANYM HAMULCU W NACZEPIE I SPOSOBIE NA 
PORADZENIE SOBIE Z TAKĄ SYTUACJĄ POZA SERWISEM.

Drugim wymiarem praktycznym kanału są treści przekazujące 

wiedzę przydatną w codziennej pracy kierowcy. W tej umownej 

kategorii największą popularnością widzów jak dotąd cieszy się 

film o regule jednej minuty i właściwej interpretacji przepisów 

z nią związanych. Film ten wyświetlono prawie 38 tys. razy 

i nadal jest jednym z częściej odtwarzanych, pomimo że od jego 

publikacji minął już ponad miesiąc. Zebrał on również przeszło 

setkę komentarzy, z których większość stanowią pozytywne reak-

cje, a pozostałe zawierają dodatkowe pytania, na które prowadzą-

cy starał się merytorycznie odpowiadać.

Pozytywny odbiór
Największą przewagą internetowych form dystrybucji materiałów 

video nad tradycyjnymi kanałami jest możliwość niemal natych-

miastowej interakcji widzów z twórcami. Z publikacją każdego 

filmu CplusE wiąże się praktycznie momentalny odzew użytkow-

ników portalu, którzy najczęściej w pozytywny sposób komentują 

temat danego odcinka, zadają pytania lub gratulują prowadzącemu 

kolejnej udanej produkcji. Niezwykle cenne są sugestie widzów do-

tyczące tematów kolejnych odcinków, które wskazują nam kieru-

nek w jakim powinien rozwijać się sam kanał oraz dają możliwość 

prowadzącemu program Adamowi Wołowcowi przygotować tylko 

takie filmy, które naprawdę zainteresują zgromadzoną społecz-

ność. Jak to w internecie bywa ukazują się również komentarze 

nacechowane negatywnie, ale są one kroplą w morzu pochlebnych 

reakcji. Filmy kanału skomentowano w sumie ponad 580 razy, 

a użytkownicy przyznali im łącznie niemal 11 tys. polubień.

I to właśnie opinie i komentarze widzów będą kierunkowska-

zem determinującym drogę rozwoju kanału CplusE. Prowa-

dzący nadal stawiał będzie na możliwie najbardziej praktyczny 

wymiar filmów, prosty przekaz i atrakcyjną formę wizualną. 

Słowem, utrzymany zostanie kierunek, który został obrany  

na samym początku istnienia kanału. 

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

W TRANSPORCIE ISTNIEJĄ TAKIE ŁADUNKI, 

NA ZABEZPIECZENIE KTÓRYCH TRZEBA 

ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, GDYŻ ICH 

NIENALEŻYTE PRZEWOŻENIE MOŻE MIEĆ 

WIELE KOSZTOWNYCH I TRAGICZNYCH 

NASTĘPSTW. TAKIM ŁADUNKIEM SĄ 

Z PEWNOŚCIĄ KRĘGI BLACHY. DLATEGO 

POSTANOWILIŚMY POŚWIĘCIĆ CAŁY 

ARTYKUŁ NA OMÓWIENIE TEMATU ICH 

BEZPIECZNEGO PRZEWOZU. 

TEKST: TOMASZ PIRÓG

To właśnie w postaci kręgów transportowana jest 

często blacha stalowa na produkcję. Do wycinania 

oraz innej przeróbki plastycznej blachy w takiej formie 

przystosowana jest duża część maszyn. Krąg blachy może 

mieć średnicę 1,5 m, szerokość 0,5 m i wagę ok. 8 ton. 

Właśnie gabaryty powodują, że ładunek ten może stanowić 

bardzo duże zagrożenie w ruchu drogowym, jeśli nie bę-

dzie dobrze zabezpieczony.
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Niedbalstwo kosztuje
W przypadku złego zabezpieczenia i zbyt brawurowego stylu jazdy 

może dojść do poważnego w skutkach wypadku. Przewożony krąg bla-

chy stalowej zmieni się w ciężki pocisk, który ze względu na masę i dużą 

bezwładność może poważnie uszkodzić naczepę i ciągnik, a następnie 

„wystrzelić” na zewnątrz. Zdarzały się przypadki, że kręgi lądowały w ro-

wie,czy na polu. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy 8-tonowy krąg 

wypadnie na przeciwny pas ruchu, po którym przemieszcza się samo-

chód osobowy, ważący około 1,5 tony. Skutki takiego zderzenia będą 

katastrofalne. Sumując tylko szacunkowo koszty naprawy ciągnika 

i naczepy, a także koszt kręgów blachy, które prawie zawsze nadają 

się za złom, to kwota może sięgnąć nawet 300 tys. zł. Straty dotyczące 

szkody na innych pojazdach czy osobach są często jeszcze wyższe.

Recepta na bezpieczeństwo
Najbezpieczniejszy jest przewóz kręgów stalowych specjalnymi 

naczepami typu „mulda”, które są dedykowane właśnie takim ła-

dunkom. Konstrukcyjnie wyposażone są one w specjalne wgłębienia 

w podłodze do osadzania w nich kręgów. Dodatkowo zabezpieczane są 

wkładanymi kłonicami oraz pasami. OMEGA Pilzno posiada we flocie 

takie naczepy, gdyż jest to najlepszy sposób zabezpieczenia ładunku.

Niestety niektórzy producenci i klienci blach stalowych przewożą kręgi 

w pozycji pionowej na zwykłych naczepach. Powodem tego jest przystoso-

wanie linii technologicznych w fabrykach do rozładunku kręgów właśnie 

w takiej pozycji oraz dopasowanie pod taki układ maszyny, które wykonują 
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b) zabezpieczenie mniejszych kręgów blachy na paletach - oś góra/dół. Ilość i rozmieszczenie 
pasów uzależnione od wagi kręgu.
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b) zabezpieczenie mniejszych kręgów blachy na paletach - oś góra/dół. Ilość i rozmieszczenie 
pasów uzależnione od wagi kręgu.
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c) Zabezpieczenie kręgów blachy na paletach - oś poziomo do kierunku jazdy.

Sposób zabezpieczenia kręgów na drewnianych łożach. Ilośc i rozmieszczenie    
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OPIS 
Poniższe grafiki przedstawiają sposób zabezpieczenia 
pasami kręgów blachy. Na każdej grafice kierunek 
jazdy jest w prawą stronę lub jak pokazuje strzałka. 
Samodzielna cyfra określa ilość użytych pasów, natomiast 
cyfra wraz z literą t określa wagę kręgu w tonach.  
Pasy stosowane to pasy o oznaczeniu daN 5000.  
Określa ono wytrzymałość pasa na zerwanie.
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Zabezpieczenie mniejszych kręgów blachy na paletach - oś góra/dół. 
Ilość i rozmieszczenie pasów uzależnione od wagi kręgu.

Zabezpieczenie kręgów blachy na paletach 
- oś poziomo do kierunku jazdy.

Sposób zabezpieczenia kręgów na drewnia-
nych łożach. Ilośc i rozmieszczenie pasów 
uzależnione od wagi kręgu.

1. PRZEWÓZ KRĘGÓW NA NACZEPIE TYPU PLANDEKA
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przemieszczaniem się do przodu lub do 

tyłu. Jest to bardzo ważne, gdyż większość 

szkód i wypadków zdarza się przy piono-

wym ustawieniu kręgów, a wynika ze złego 

zabezpieczenia pasami. Błędy popełniają 

kierowcy, którzy przeciągają pasy równo-

legle do kierunku jazdy i nie tworzą odcią-

gów. Powoduje to, że przy hamowaniu jest 

zbyt słaba siła utrzymująca krąg stabilnie. 

Kręgi w pozycji pionowej umieszczane są 

najczęściej w drewnianym koszu, który 

przymocowywany jest często do podłogi 

naczepy przy pomocy gwoździ. Ale to nie 

kosz utrzymuje krąg w stabilnej pozycji, 

lecz pasy. Należy również zwrócić uwagę, 

że środek ciężkości kręgu to dokładnie oś 

kręgu, tymczasem pasy mocowane są po-

niżej, co przy hamowaniu powoduje, że siły 

działające na pasy są bardzo duże.

Jednak dobre zabezpieczenie to dopiero 

jeden z dwóch kluczowych elementów 

bezpiecznego przewozu. Drugim jest świa-

domość kierowcy, że z tego typu ładunkiem 

musi jechać bardzo ostrożnie. Hamowanie, 

jazda na zakrętach czy ruszanie musi od-

bywać się w sposób łagodny. Gwałtowne 

hamowanie lub szybka jazda na łuku po-

trafi zniszczyć zabezpieczenia utrzymujące 

kręgi nieruchomo i spowodować szkody, 

często bardzo kosztowne. 

d) Sposób zabezpieczenia kręgów na metalowych nóżkach
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2. Przewóz kręgów na naczepie typu MULDA

a) Bez dodatkowych kłonic zabezpieczających.
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c) W przypadku przewozu wysokich krégów z dodatkowymi 
kłonicami stosujemy dodatkowy odciág górny.
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Sposób zabezpieczenia kręgów  
na metalowych łożach z dodatkowymi kłoicami zabezpie-

czającymi od przodu kręgów.

2. PRZEWÓZ KRĘGÓW NA 
NACZEPIE TYPU MULDA

Bez dodatkowych kłonic  
zabezpieczających.

W przypadku przewozu wysokich krégów z dodatkowymi 
 kłonicami stosujemy dodatkowy odciág górny  
(patrz zielony pas na powyższej grafice). 

są pasy, gdy kręgi przewożone są osią góra/dół, a inaczej osią równolegle 

do kierunku jazdy. Gdy krąg leży na podłodze, palecie lub koszu, to pasy 

mają za zadanie zwiększyć siłę tarcia między kręgiem i podłożem, czyli 

przycisnąć go do podłogi naczepy. W przypadku, gdy oś jest zwrócona do 

kierunku jazdy, a krąg ulokowany w pozycji pionowej, pasy mocowane są 

w taki sposób, żeby pełnić funkcję odciągów i zabezpieczać krąg przed 

dalszą obróbkę. Jest to dopuszczalny sposób przewozu, 

ale znacznie bardziej niebezpieczny.

Prawidłowe zabezpieczenie
Grafiki pokazują kilka sposobów zabezpieczenia krę-

gów. Należy zwrócić uwagę, że inaczej rozmieszczane 
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ZDJĘCIA : KATARZYNA MICHNO

MAGAZYN W MOKRZCU

ZOBACZ, 
JAK PRACUJEMY 
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KAŻDY DZIEŃ TO PODRÓŻ
SPEDYTOR MORSKI SPINA MORSKI PROCES TRANSPORTOWY W CAŁOŚĆ. 

JEST ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY KLIENTEM, A ZLECENIODAWCĄ ORAZ 

POZOSTAŁYMI UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO. DZIEŃ PRACY 

ZACZYNA OD JEDNEJ Z NAJISTOTNIEJSZYCH CZYNNOŚCI – WŁAŚNIE OD 

KONTAKTU Z KLIENTEM.

TEKST: PAULINA SUROWIEC  ZDJĘCIA : FOTOLIA

O trzymując zlecenie od klienta, spedy-

tor sprawdza, jakie informacje są mu 

potrzebne, aby dokonać wszelkich czynności 

w celu zorganizowania procesu dostawy. Na 

początku zbiera pełną informację od klienta 

o jego wymaganiach, a w razie potrzeby do-

precyzowuje i wyjaśnia szczegóły. Mając już 

wszystkie dane może zaplanować dla klienta 

odpowiednie rozwiązanie transportowe. 

Do obowiązków spedytora należy więc 

kontakt z podmiotami, które biorą udział 

w łańcuchu dostawy tj.:

• z armatorem - w celu uzyskania po-
wierzchni ładunkowej na statku i doko-
nania tzw. booking-u (czyli rezerwacji) 
odpowiedniej ilości kontenerów lub po-
wierzchni w ładowni statku,

mentową dla armatora - czyli informację 

o ładunku przed wypłynięciem statku (tj. 

waga kontenera, ilość i rodzaj opakowań 

oraz informację, kto jest nadawcą i odbiorcą 

towaru). Dane te są potrzebne armatorowi 

do wystawienia konosamentu lub morskiego 

listu przewozowego. 

Ostatnia i najważniejsza czynność to umie-

jętność wypełniania konosamentu morskiego 

lub morskiego listu przewozowego na podsta-

wie dokumentów handlowych i ewentualnej 

instrukcji konosamentowej od klienta. 

Predyspozycje i wykształcenie
Jakie cechy trzeba posiadać, żeby realizować 

się w tym zawodzie i czuć zadowolenie? Ważną 

cechą jest systematyczność i rzetelność. 

Podstawą jest znajomość przynajmniej w stopniu komunika-

tywnym języka angielskiego, odporność na stres i działanie 

pod presją czasu. Są wyznaczone przez armatora tzw. “dead 

line” np. na dostarczenie towaru na statek, na dostarczenie 

instrukcji konosamentowych, na dokonanie odprawy celnej 

itd. – z tym wszystkim trzeba uporać się w odpowiednim 

czasie. W tym zawodzie trzeba nauczyć się systematyzowa-

nia pracy i wykonywanych czynności, układając je według 

priorytetów. Istotną cechą jest też komunikatywność i umie-

jętność nawiązania dobrego kontaktu z klientem. Pożądane 

jest wykształcenie wyższe, ale nie jest konieczne, jak też 

nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe. Trzeba na-

tomiast posiadać w sobie pasję, niezbędną do wypełniania 

swoich obowiązków. Pomimo że praca jest wymagająca, to 

jednak daje dużo satysfakcji. Można się w niej wiele nauczyć 

i poznać ciekawych ludzi. Chcąc osiągnąć samodziel-

ność w tym zawodzie potrzebne jest co najmniej roczne 

doświadczenie, ale zdarza się, że nawet po kilku miesiącach 

niektórzy są w stanie samodzielnie piastować stanowisko 

spedytora morskiego. 

• z przewoźnikiem drogowym lub kolejowym 
- w celu odebrania/dostarczenia ładunku bez-
pośrednio od/do klienta z/do portu.
Kolejnym elementem obowiązków 

spedytora morskiego jest przygotowywanie 

dokumentów transportowych, które będą 

towarzyszyły przesyłce w drodze. W tym celu 

spedytor musi uzyskać od swojego klienta 

wszystkie niezbędne dokumenty handlowe 

dotyczące przesyłki. Powinien również 

orientować się w dokumentach opisujących 

towary niebezpieczne (tzw . IMO). Jeśli klient 

upoważnił firmę do przedstawicielstwa cel-

nego, spedytor organizuje też odprawę celną, 

zlecając ją agentowi celnemu. 

Mając wszystkie niezbędne dokumenty 

spedytor przygotowuje instrukcję konosa-

OKIEM PRAKTYKA OMEGI PILZNO

PIOTR KALEŃCZUK: 

Na pewno w pracy w tym zawodzie pomaga ciekawość świata, 
systematyczność, rzetelność i umiejętność nawiązania dobrego 
kontaktu z otoczeniem zawodowym. Jeżeli dodamy do tego 
samodzielność, odporność na stres i działanie pod presją 
czasu to taki zestaw cech powinien dawać duże szanse na 
zadowolenie z pracy. Podstawowa znajomość języka angielskiego 
z pewnością będzie atutem jak i oczywiście sama otwartość, 
chęć i umiejętność komunikacji. W kontaktach z wymagającym 
klientem i radzeniu sobie z krytycznymi sytuacjami wymagającymi 
szybkiego działania ważne będzie opanowanie, logiczne myślenie 
i wytrwałość.

BARBARA PAŁKA: 
Wszechobecna pogoń za czasem, współczesne formy 
komunikacji oraz konieczność minimalizowania kosztów 
i duża konkurencja wymuszają bardzo praktyczne podejście 
do wykonywanej pracy. Istotna jest umiejętność zachowania 
zimnej krwi w każdej sytuacji, tak by nawet przy największym 
zbiegu niekorzystnych okoliczności być zdolnym do znalezienia 
właściwego rozwiązania, ale jeszcze będzie najbardziej 
optymalne i korzystne dla klienta i jego towaru. Dobrze 
jest także być przekonującym i pewnym tego co się mówi 
i robi, bo to wzbudza zaufanie klientów. Nieoceniona jest 
również wielozadaniowość i podzielność uwagi, tak by w tych 
trudniejszych momentach i dużym nawarstwieniu pracy działać 
wielopłaszczyznowo, nie zaniedbując żadnej ważnej kwestii.

HUBERT MIKOŁAJCZUK: 
W naszym zawodzie na pewno liczy się odpowiedzialność 
i komunikatywność. Odpowiedzialność dlatego, że musimy 
zdawać sobie sprawę, ze klienci powierzają nam realizację 
przewozu swoich towarów, których terminowe dostarczenie 
często jest głównym wyznacznikiem spełnienia warunków 
kontraktów niejednokrotnie opiewających na bardzo wysokie 
kwoty. Jeżeli chodzi o komunikatywność – tutaj chyba nie 
trzeba za dużo dodawać. Nasza praca to nie tylko czynności 
operacyjne, ale także setki minut spędzanych z telefonem w ręku. 
Jesteśmy do ciągłej dyspozycji naszych klientów i to my jesteśmy 
ich głównym źródłem informacji gdy chodzi o organizację 
nowego zlecenia, sprawdzenie statusu zlecenia w realizacji czy 
rozwiązywanie problemów, które niestety ciągle napotykamy.

ZAWÓD SPEDYTORA MORSKIEGO 
OKIEM PRAKTYKA OMEGI PILZNO

PIOTR KALEŃCZUK, KIEROWNIK OPERACYJNY - 
IMPORT Z DZIAŁU LOGISTYKI MORSKIEJ OMEGA 
PILZNO W GDYNI:

Każdego dnia, dzięki komputerom i telefonom możemy wyru-
szyć w podróż do odległych i często nieznanych nam miejsc na 
całym świecie. Zaczynając w naszym biurze w Gdyni odwiedza-
my porty trójmiejskie, sprawdzając statusy kontenerów, prze-
nosimy się do portów niemieckich i holenderskich awizując ła-
dunki na pociągi, które dalej nadzorujemy na trasach lokalnych. 
Po chwili przenosimy się na inne kontynenty, rozmawiając 
z kontrahentami, planując kolejne wysyłki. Sprawdzamy ceny 
opon w Japonii, jakość przypraw w Egipcie, warunki dostaw 
wina z Portugalii, żeby za chwilę sprawdzać aktualną pogodę 
i możliwość załadunku w Indiach czy wagę ładunku w Brazylii. 
Wracamy, obserwując aktualną pozycję statków oceanicznych, 
nadzorując rozładunki w portach morskich i podsumowując 
efektywność naszego zarządzania łańcuchem dostaw. Wyłącza-
my komputery i jesteśmy z powrotem w domu.

BARBARA PAŁKA, SPEDYTOR TRANSPORTU 
MORSKIEGO Z DZIAŁU LOGISTYKI MORSKIEJ 
OMEGA PILZNO W GDYNI:

Spedytor morski w swojej pracy z jednej strony dociera do 
najdalszych zakątków świata, kontaktując się z ludźmi na całym 
świece, odkrywając różne od siebie kultury, sposoby komu-
nikowania, pokonując różnice czasu, z drugiej strony wkracza 
w ten trochę magiczny świat handlu morskiego, gdzie mimo 
upływu wieków wciąż rytm wyznacza morze i kilkusetletnia 
tradycja specyficznych zwyczajów morskiej wymiany handlowej.

HUBERT MIKOŁAJCZUK, SPEDYTOR 
TRANSPORTU MORSKIEGO Z WARSZAWSKIEGO 
BIURA DZIAŁU LOGISTYKI MORSKIEJ OMEGA 
PILZNO W GDYNI: 

Satysfakcję daje mi świadomość, ze nasza praca tutaj ma 
wpływ na życie innych w krajach odległych o tysiące kilome-
trów. Być może dzięki towarom płynącym z polskich fabryk 
ich codzienne życie staje się lepsze. Działa to także w drugą 
stronę. Dla każdego z nas obecność np. egzotycznych owoców 
czy warzyw w sklepach nie jest niczym szczególnym, wręcz 
dziwnym byłoby gdyby ich zabrakło. Nikt z kolei nie zastanawia 
się, ile osób musiało zaangażować swój czas, aby te towary 
mogły trafić na polski rynek.
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Logistyka na poziomie światowym (ang. world-class logistics) 

– sposób działania polegający na szybkim i efektywnym stosowaniu najlepszych 

praktyk w zakresie logistyki. Wspólnymi cechami tych praktyk, a więc i wyróżni-

kami logistyki na poziomie światowym, są:

• Taka organizacja procesów logistycznych, która zapewnia nie tylko wysoki po-

ziom obsługi, ale gwarantuje dostosowanie sposobu realizacji tych procesów do 

indywidualnych potrzeb klientów

• Działanie sfery logistycznej umożliwia nawiązywanie bliskich związków i stałej 

współpracy z dostawcami i odbiorcami

• Działanie sfery logistycznej jest silnie związane z wykorzystaniem technolo-

gii informatycznych dla zastąpienia zapasów i przepływu materiałów prze-

pływem informacji

Wspomaganie logistyczne (ang. logistic 

suport) – zintegrowana realizacja podstawowych 

procesów logistycznych, takich jak opracowanie za-

mówień klientów, transport, zarządzanie zapasami, 

przemieszczanie materiałów, magazynowanie i za-

rządzanie opakowaniami, dla skrócenia cykli dostaw, 

obniżki kosztów, zróżnicowania świadczonych usług 

i zwiększenia zadowolenia klientów.

Reguła 80/20 (ang. Pareto’s law, reguła Pareto) 

– zasada heurystyczna, mówiąca, że w wielu przy-

padkach około 80% wielkości lub wartości sprzedaży 

czy zapasów jest skutkiem około 20% zamówień lub 

wyrobów. Faktyczne wartości w konkretnym przy-

padku różnią się zwykle istotnie od tych wartości 

i należy je obliczać za pomocą szczegółowej analizy 

struktury sprzedaży lub analizy zapasów.

Oznakowanie opakowań (ang. package 

marking) – umowne symbole umieszczone na 

zewnętrznej stronie opakowania, ułatwiające ma-

nipulowanie wyrobem opakowanym i służące do 

rzucającego się w oczy sygnalizowania po warto-

ściach wyrobu, opakowania, sposobie obchodzenia 

się z towarem podczas magazynowania i transportu, 

przeznaczeniu wyrobu lub jego przynależności do 

określonej partii z podaniem cech handlowych zgod-

nych z listem przewozowym lub certyfikatem.

Komunikacja w logistyce (ang. com-

munication in logistics) – przepływ informacji 

towarzyszący zarządzaniu przemieszczaniem dóbr 

i związanym z nim czynnościom. W szerokim zakre-

sie wykorzystuje standardową dokumentację (list 

przewozowy, dokumentacja magazynowa), kodowa-

nie informacji (kody kreskowe) standaryzację formy 

przesyłanych informacji (komunikaty EDI) oraz 

możliwości tworzone przez współczesną telekomuni-

kację (sieci transmisji danych, w tym Internet). 

Kontenerowy system transportowy 
(ang. container transport system) – organizacyjno-

-techniczne przedsięwzięcie, wykorzystujące znorma-

lizowane kontenery ładunkowe, odpowiednie środki 

techniczne, przewozowe uregulowania prawne, zapew-

niające szybką dostawę ładunków jednym lub kilkoma 

rodzajami transportu w komunikacji wewnętrznej 

i międzynarodowej w ramach całego łańcucha dostaw.

Kontenerowa stacja towarowa (ang. CFS – 

Container Freight Station) – baza, w której (w przypadku 

eksportu) przyjmuje się od klientów ładunki mniejsze od 

kontenera (LCL) w celu upakowania ich w kontenerach, 

albo w której (w przypadku importu) ładunki są wypako-

wywane z kontenerów i dostarczane klientom.

Znak Plimsoll (ang. Plimsoll mark) – znak przy-

spawany do obydwu burt statku, wskazujący granicę, 

do której można załadować statek w zależności od cię-

żaru właściwego wody, w której znajduje się statek. 

4 8 CZY WIESZ, ŻE...

LOGISTYCZNY
SŁOWNIK 

Co kryje się pod pojęciem  
„zwinna logistyka”?
Zwinna logistyka (ang. agile logistics) to integracja procesów 

logistycznych w łańcuchu dostaw w sposób, który umożliwia 

bieżące elastyczne reagowanie na jednostkowe i zmieniające 

się zamówienia klientów. 

Czym charakteryzuje się  
„zwinna logistyka”?

Charakteryzują ją następujące cechy:

•  pełna integracja zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,

• ciągłość przepływu materiałów i produktów w łańcuchu 

przepływu dóbr,

• 24-godzinny cykl dostawy w obszarze (prawie) całego świata,

• zmienność struktury łańcucha dostaw pod kątem dostosowywa-

nia jej do potrzeb odbiorcy,

• natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zapotrzebowanie,

• pełna kontrola nad wszelkimi zasobami w łańcuchu dostaw.

Jakie cechy określają „zwinność”  
danego obszaru w logistyce?
Zwinne podejście do zarządzania na przykład łańcuchem 

dostaw nie ogranicza się tylko do zaangażowania w ten proces 

nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Wspólną cechą 

projektów z tego „zwinnego” obszaru jest chociażby wysoka 

innowacyjność oraz kreatywność. Są to projekty o wysokiej 

złożoności technologicznej. 

Jaka jest geneza strategii „zwinności”?
Sama strategia „agile” (zwinna) powstała w 1991 roku. Była 

ona efektem debat kilkunastu amerykańskich przedsiębior-

ców, którzy w wyniku szerokich dyskusji doszli do wniosku, 

że w dobie ciągłych i nieprzewidywalnych zmian w środowi-

sku biznesu, przedsiębiorstwa, które chcą odnieść sukces 

w XX i XXI wieku, muszą być „zwinne”, czyli zdolne do 

szybkiej reakcji w tym trudnym i permanentnie zmiennym 

otoczeniu wraz z rosnącą odpowiedzialnością za środowisko 

naturalne. Strategia „agile” to – przy pomocy zaawansowa-

nych technologii informatycznych – tworzenie i rozwijanie 

sieciowej organizacji oraz wiedzy i dążenie do perfekcyjnego 

jej wykorzystania w celu zaspokojenia pojawiającego się 

zapotrzebowania na szybko zmieniającym się rynku. Podsta-

wowym założeniem wszystkich metod zwinnych (wszyst-

kiego, co nazywa się „agile”) jest interakcyjne dostarczanie 

działającego produktu i koncentracja na przepływie wartości 

dodanej dla klienta.

Co cechuje przedsiębiorstwo,  
które zdecydowało się na stosowanie  

„zwinnej” strategii?

Przedsiębiorstwo, które uznaje się za zwinne, musi się wyróżniać:

• otwartością na zmiany i zdolnością ich postrzegania bar-

dziej jako okazji i szans niż jako zagrożeń,

• znajomością zmian zachodzących w środowisku oraz ela-

stycznością w reagowaniu na te zmiany,

• systematycznym włączaniem klientów w proces kształtowa-

nia oferty rynkowej,

• świadomością, że dotychczasowe produkty, procesy, rynki 

i rozwiązania stwarzają ograniczone i zwykle krótkotrwałe 

możliwości utrzymania się na rynku,

• możliwością dostępu do zasobów umożliwiających realizację 

strategii innowacyjnych,

• zdolnością do podejmowania ryzyka oraz ponoszenia za nie 

odpowiedzialności,

• umiejętnością poszukiwania i wdrażania nowych koncepcji, 

pomysłów i technologii,

• możliwością pozyskiwania najnowszych informacji o stanie 

badań naukowych i rozwojowych,

• korelacją i współpracą z jednostkami naukowymi, naukowo-

-rozwojowymi, produkcyjnymi i marketingowymi,

• możliwością permanentnego podnoszenia kwalifikacji 

przez pracowników. 
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5  PYTAŃ 
O ZWINNĄ 
LOGISTYKĘ
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5 0 PROCES SPEDYCYJNY

TEKST: PAULINA SUROWIEC      
ZDJĘCIA : FOTOLIA.COM

W imporcie oraz w eksporcie proces 

spedycyjny charakteryzuje się 

kilkoma stałymi elementami, których 

występowanie niezbędne jest w celu jego pra-

widłowego przeprowadzenia, a sam proces 

spedycyjny to ciąg czynności prowadzących 

do zapewnienia dostawy ładunku od miejsca 

nadania do miejsca przeznaczenia.

Dzięki posiadaniu gestii transportowej 

można osiągnąć różnego rodzaju korzyści, 

jednakże należy pamiętać, że istnieje także 

związane z tym ryzyko. Jeżeli sprzedający 

bądź kupujący nie posiada wiedzy i doświad-

czenia w tym zakresie, powinien skonsulto-

wać się ze spedytorem lub innym specjalistą, 

który może udzielić potrzebnych informacji.

NIE TAKI STRASZNY 
PROCES SPEDYCYJNY

 Proces spedycyjny

Zapytanie ofertowe 

Stworzenie oferty

Analiza i akceptacja
oferty

Przyjecie zlecenia 
i realizacja

Dostawa towaru 
i rozliczenia

DZIĘKI POSIADANIU GESTII 

TRANSPORTOWEJ MOŻNA 

OSIĄGNĄĆ RÓŻNEGO RODZAJU 

KORZYŚCI, JEDNAKŻE NALEŻY 

PAMIĘTAĆ, ŻE ISTNIEJE TAKŻE 

ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO. 

„
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Pytaj precyzyjnie
Pierwszym elementem procesu spedycyjnego jest odpowiednio 

sformułowane zapytanie ofertowe przesłane do spedytora. Każde 

zapytanie ofertowe dotyczące jakiegokolwiek rodzaju transportu 

(w tym także morskiego, przesyłek drobnicowych, przesyłek 

kontenerowych) powinno zawierać następujące informacje:

• Trasa przewozu (miejsce odbioru/załadunku oraz miejsce 

dostawy/wyładunku) – brak jednoznacznej informacji na te-

mat początkowego i końcowego miejsca procesu transportu 

może spowodować, że oferowana przez spedytora cena usługi 

będzie niedoszacowana.

• Wielkość przesyłki – waga brutto, netto, wymiary – długość 

x szerokość x wysokość, ilość, opis opakowań, towar na 

paletach czy luzem.

• Nazwa towaru i ewentualnie skrótowy opis.

• Termin gotowości towaru do transportu – brak takiej informa-

cji będzie skutkować pewną dowolnością w kształtowaniu 

oferty przez spedytora i w konsekwencji może się okazać, że 

znacznie nie doszacowano bądź przeszacowano koszty zwią-

zane z organizacją transportu.

• Szczegółowa charakterystyka ładunku pozwala na umiejętne 

zastosowanie odpowiedniego środka transportu, co wpływa 

w sposób bezpośredni na poziom kosztów. Jeżeli jest to 

ładunek o dużych rozmiarach, który przekracza standardowe 

wymiary, pomocne jest wysłanie, oprócz jego wymiarów, 

także rysunku (wizualizacji).

• W przypadku towarów niebezpiecznych – klasa niebezpie-

czeństwa IMO Class, grupa pakowania, UN numer.

• W przypadku wysyłek kontenerowych: typ i wielkość kon-

tenera oraz wymagania dodatkowe, np. wymagana tempe-

ratura chłodzenia przy wysyłkach kontenerami chłodniami, 

reeferami 

• Klauzula Incoterms (warunki dostawy) – w zależności od 

zawartych w umowie sprzedaży warunków przekazania 

towaru, różne mogą być koszty mające wpływ na ostateczną 

cenę oferowaną przez spedytora. Dzieje się tak ze względu na 

różny poziom obowiązków i odpowiedzialności danej strony.

• Aby uniknąć konieczności uzupełniania zapytania, warto od 

razu podać wszystkie te niezbędne informacje.

• W wyniku otrzymania jednoznacznego i pełnego pod wzglę-

dem niezbędnych informacji zapytania, spedytor jest w stanie 

przekazać klientowi pełną ofertę, która zawierać będzie 

między innymi takie informacje, jak cena, termin realizacji, 

proponowane środki transportu, koszty ubezpieczenia, itp. 

Po otrzymaniu oferty klient może dokonać analizy porównaw-

czej i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zlecaj szczegółowo
Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest przesłanie spedytorowi zle-

cenia spedycyjnego. Powinno ono zawierać bardzo szczegółowe 

informacje na temat: zleceniodawcy, nadawcy i odbiorcy ładun-

ku wraz z danymi kontaktowymi miejsca nadania i przeznacze-

nia ładunku, danymi dotyczącymi ładunku wraz z jego wartością, 

terminem gotowości do wysyłki, danymi do odprawy celnej, 

warunkami dostawy, umówioną stawką za usługę spedytora (nr 

oferty) oraz ewentualnie zleceniem wykupienia ubezpieczenia 

lub innymi dodatkowymi wymaganiami, itd.

Po przyjęciu zlecenia oczywiście możliwe są również ewen-

tualne dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami. Ustalenia te są 

niezbędne w przypadku, gdy klient oczekuje odmiennych od 

standardowych warunków dostawy czy form płatności.

Realizuj zgodnie z ustaleniami
Następnie trwa okres realizowania zlecenia, które w zależności 

od charakteru, właściwości i specyfiki ładunku charakteryzuje 

się różną długością trwania. Przed przybyciem ładunku do 

miejsca przeznaczenia, należy zawiadomić odbiorcę o dokonanej 

wysyłce. Z reguły należy to do obowiązków sprzedającego. Na 

podstawie uzgodnienia ze spedytorem, można przekazać obowią-

zek awizacji (wraz z danymi kontaktowymi odbiorcy) spedytoro-

wi. Warto również wspomnieć, że w trakcie realizacji zlecenia do 

obowiązków spedytora należy informowanie zleceniodawcy na 

bieżąco o stanie realizacji zlecenia.

Pamiętaj o dokumentach
Przy eksporcie spedytor przekazuje dokumenty transportowe 

eksporterowi. Eksporter powinien wysłać dokumenty przewozo-

we – tzn. konosament – wraz z innymi dokumentami: specyfi-

kacją, packing list, świadectwem pochodzenia lub EUR1 do ku-

pującego lub złożyć w banku (przy akredytywie, inkaso). Należy 

także przygotować i dostarczyć dokumenty wymagane przez kraj 

dostawy, np. Importer Security Filling (ISF) przy wysyłkach do 

USA. Oczywiście na życzenie zleceniodawcy dokumentacje może 

także wysłać do odbiorcy pocztą kurierską.

Przy imporcie eksporter zagraniczny wysyła komplet doku-

mentów do kupującego (lub do banku). Importer po otrzymaniu 

tych dokumentów lub wykupieniu ich z banku przekazuje je do 

spedytora. W przypadku transportu morskiego spedytor z otrzy-

manych dokumentów zatrzymuje jedynie konosament, jeśli jest 

oryginalny z indosem importera i przekazuje go do armatora. 

Na jego podstawie armator zwalnia/wydaje ładunek. Pozostałe 

dokumenty: faktura, specyfikacja, packing list, świadectwo 

pochodzenia, świadectwo fumigacji i inne służą agencji celnej do 

odprawy celnej importowej ładunku.

Ostatnim etapem zamykającym prawidłowo przeprowadzo-

ny proces spedycyjny jest wystawienie faktury przez spedytora 

i dostarczenie jej do klienta, który zobowiązany jest do jej 

uregulowania zgodnie z umową. 
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STAWIAMY 
NA MŁODYCH

TUTAJ NIGDY SIĘ NIE NUDZĘ, ZAWSZE JEST COŚ CIEKAWEGO  
DO ZROBIENIA.

„

Gabriela Wolańska
Praktyki w Dziale Słowacja
Wakacyjne praktyki w OMEGA Pilzno to był dla mnie bar-

dzo owocny czas. Jestem zadowolona, że mogłam zdobyć 

pierwsze doświadczenie w zawodzie spedytora międzynaro-

dowego pod okiem specjalistów. Podczas praktyk uczyłam 

się liczenia opłat drogowych, myta czeskiego, węgierskiego, 

słowackiego, liczenia kilometrów trasy, podstaw prawa trans-

portowego. Asystowałam przy wprowadzaniu zleceń do fir-

mowego systemu operacyjnego, wprowadzaniu kilometrów, 

obiegu dokumentów w firmie transportowej.  

Jestem pod wrażeniem atmosfery panujące w dziale i w fir-

mie, a także miłych i kompetentnych pracowników. Dzięki 

nim mam większą wiedzę na temat zawodu, który chciałabym 

wykonywać w przyszłości. Według mnie warto poświęcić 

część wakacji na taką formę dokształcania, ponieważ może mi 

się to przydać w przyszłości, w moim życiu zawodowym.

Mikołaj Bąk
Praktyki w Biurze Obsługi Klienta
Wakacyjna praktyka w firmie OMEGA Pilzno zrobiła na mnie 

bardzo pozytywne wrażenie. Z racji specyfiki działu, w któ-

rym ją odbywałem, dowiedziałem się, jak powinna wyglądać 

obsługa klienta, na czym polega współpraca Biura Obsługi 

Klienta z działami transportu, a tym samym praca spedytora. 

Zyskałem podstawowe wiadomości na temat obsługi niektó-

rych funkcjonujących w dziale procedur, platform, systemów 

informatycznych, podstaw obsługi firmowego systemu opera-

cyjnego, programu telematycznego Man oraz Dynafleet. Miałe 

także możliwość asystowania przy wypełnianiu niektórych 

dokumentów funkcjonujących w dziale, przygotowywaniu kart 

obiegowych, codziennych raportów, uzupełnianiu statusów. 

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wyniosłem z tej praktyki 

jest elementarna wiedza na temat obsługi klienta i tego, jak na-

leży z nim rozmawiać.

W OMEGA Pilzno najbardziej podobał mi się przyjazny klimat 

wśród pracowników, profesjonalizm. Myślę że warto było poświę-

cić część wakacji na staż w tym miejscu. Serdecznie polecam 

i zachęcam kolegów oraz koleżanki, by w przyszłości spróbowali 

swoich sił właśnie w tej firmie.

Konrad Molek 
Praktyki w Dziale Zestawy
Na praktykach w OMEGA Pilzno byłem już 

kolejny raz, ponieważ uważam że dzięki nim 

mogę się wiele nauczyć. Tutaj nigdy się nie nudzę, 

zawsze jest coś ciekawego do zrobienia. Dzięki 

praktykom w OMEGA Pilzno mam możliwość 

poznania, na czym polega praca spedytora, 

którą chcę wykonywać w przyszłości. Podczas 

kolejnych już moich wakacyjnych praktyk asy-

stowałem przy wprowadzaniu zleceń do systemu, 

uczyłem się monitorowania pojazdów przy 

zastosowaniu systemów nawigacyjnych, kom-

pletowałem dokumentację stosowaną w pracy 

spedytora. W szkole uczę się teorii, a podczas 

praktyk w OMEGA Pilzno prawdziwej pracy. 

Poznałem wielu życzliwych ludzi, którzy mi po-

mogli i przekazali mi ogrom wiedzy. Chciałbym 

kiedyś pracować w takim zespole. 

 

Magdalena Podkowińska
Praktyki w Dziale Turcja
Dzięki praktykom, który odbyłam w firmie OMEGA Pilzno 

mogłam przyglądać się profesjonalnej pracy spedytorów oraz 

wykonywać różnego rodzaju operacje pod nadzorem pracow-

ników. Nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy, m.in.: podstaw 

obsługi programu telematycznego Man oraz Dynafleet, obróbki 

CMR, szukania ładunków na giełdzie transportowej Trans EU, 

sprawdzania oraz wpisywanie liczników pojazdów. Pod okiem 

spedytorów nauczyłam się wypełniania zleceń, wypisywania 

delegacji. Wiedzę tą z pewnością wykorzystam w dalszym 

kształceniu w kierunku logistycznym. Jestem bardzo zadowo-

lona z czasu, który spędziłam w OMEGA Pilzno. Moim zdaniem 

naprawdę warto skorzystać z okazji i poświęcić okres wakacyjny 

na zdobywanie praktyki i nowych umiejętności, dzięki którym 

w przyszłości poczujemy się pewniej na rynku pracy.

JUŻ PO RAZ KOLEJNY PRACOWNICY OMEGA PILZNO W RAMACH „AKADEMII OMEGA” 

MOGLI PRZEKAZYWAĆ SWOJĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE MŁODEMU POKOLENIU 

PRZYSZŁYCH SPEDYTORÓW. STAŁO SIĘ TO ZA SPRAWĄ PRAKTYK WAKACYJNYCH, 

W KTÓRYCH WZIĘLI UDZIAŁ UCZNIOWIE TECHNIKÓW LOGISTYCZNYCH Z ROPCZYC 

I DĘBICY. DLA TYCH MŁODYCH LUDZI MOŻLIWOŚĆ PODGLĄDANIA SPECJALISTÓW 

PRZY PRACY BYŁA POUCZAJĄCĄ LEKCJĄ, KTÓRĄ Z PEWNOŚCIĄ WYKORZYSTAJĄ 

W PRZYSZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ. JAK PODSUMOWUJĄ WAKACYJNE PRAKTYKI 

W OMEGA PILZNO? PRZECZYTAJCIE SAMI.

AKADEMIA OMEGA
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CZŁOWIEK UCZY SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE

– Gabriel Laub

„

TO prawda, ale nie można bezczynnie czekać, aż wiedza 

i doświadczenie samo do Ciebie przyjdzie. Dosko-

nałym sposobem na osiągnięcie sukcesu i życiowej mądrości jest 

ciągłe samodoskonalenie. Jego istotą jest wyznaczanie celów 

i dążenie do nich.

Generalizując, można by powiedzieć, że my Polacy robimy to 

od niedawna. Uczestnicząc w wykładach w krajach europejskich np. 

Wielkiej Brytanii czy Niemczech, słyszałam wielokrotnie, że niektó-

re społeczeństwa mają bardzo negatywny stosunek do wyznaczania 

celów. Wśród tych krajów wymieniano również Polskę. Sugerowa-

no, że planujemy głównie urlop. 

To się jednak zmieniło. 

Menedżerowie wyznaczają sobie cele, które chcą osiągnąć. 

Ustalenie jasnych i jednoznacznych celów zakorzenionych w świa-

domości tworzy warunki do wykorzystania możliwości i okazji, 

które przynosi przyszłość.

Cele stają się „latarnią”  
wskazującą kierunek działań.
Wyznaczanie celów w życiu prywatnym lub zawodowym staje 

się ważne. Gorzej jest z ich osiąganiem. Wśród wielu czynników 

decydujących o osiągnięciu celu główną rolę odgrywa jego 

sformułowanie. Jeżeli źle określisz swój cel, to znalezienie sku-

tecznej metody na jego osiągnięcie, czy też stwierdzenie,  

że został osiągnięty, są niemożliwe.

Aby było to skuteczne, należy nauczyć się właściwie 

formułować cele.

Powinny one być określone w formie pozytywnej, bowiem 

wtedy łatwiej jest je osiągnąć. Człowiek pozytywnie nastawiony 

do świata jest energiczny i entuzjastycznie podchodzi do swoich 

marzeń. Cele określone w sposób realny muszą mieścić się w ra-

mach możliwości menedżera i jego podwładnych. W realnym ich 

ustaleniu należy brać pod uwagę wszelkie ograniczenia, mogące 

wpłynąć na zdolność do realizacji zamierzeń.

Mogą to być przypadkowo ograniczenia związane z brakiem 

pieniędzy, sprzętu, z brakiem doświadczenia w wykonywaniu 

czynności oraz ograniczenia zewnętrzne, niezależne od menedżera. 

Realne określenie celów musi zawierać informację:

Co ma zostać wykonane i w jaki sposób.

Jasno określonych celów potrzebuje każdy menedżer, poczyna-

jąc od tego stojącego najwyżej, kończąc na brygadziście produkcji 

czy na kierowniku biura.

Cele powinny wskazywać, jaką wydajność ma dać jednostka 

organizacyjna podległa danemu menedżerowi, w czym dany mene-

dżer i jego zespół mają pomóc innym w osiągnięciu ich celów.

Powinny wreszcie wskazać, jakiego wkładu w realizację swoich 

celów dany menedżer może oczekiwać ze strony innych jednostek. 

Innymi słowy, od samego początku należy kłaść akcent na pracę 

zespołową i na rezultaty zespołu.
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TEKST: DR EWA KOSAK     
ZDJĘCIA :  FOTOLIA.COM

Cele każdego z menedżerów powinny formułować jego wkład 

w ich osiągnięcie oraz mieć na uwadze wszystkie dziedziny ak-

tywności danego biznesu. Oczywiście, nie każdy menedżer wnosi 

bezpośredni wkład w każdą dziedzinę.

Liderzy powinni mieć na uwadze, że rezultaty biznesu zależą  

od zrównoważenia wysiłków w różnych jego działaniach, a nie 

w faworyzowaniu jednego z nich.

Wyznaczanie celów zawodowych przez menedżerów wiąże się 

z wyznaczaniem ich pracownikom. Takie działanie w dużej mierze 

powinno wspierać się na wzajemnych relacjach.

Po pierwsze należy dać pracownikom pewną swobodę w realiza-

cji celu przy jednoczesnym kontrolowaniu osiąganych przez nich 

wyników – odpowiednie połączenie tych dwóch rzeczy sprawia, że 

mimo stałej kontroli kierownictwa pracownik nie czuje skrępowa-

nia i lepiej mu się pracuje. Z kolei świadomy tego, że ktoś jednak go 

ocenia, powierzone mu zadania wykonuje staranniej. Taka kontro-

la ma jeszcze jedną zaletę – na każdym etapie pracy można szybko 

wykryć pewne nieprawidłowości, a następnie je skorygować.  

To pomoże uzyskać jak najlepszy efekt końcowy.

P.S. Pamiętaj! Zbytnia idealizacja nie sprzyja dochodzeniu do 

celu. Po prostu „roztrzaskamy się” na pierwszym z brzegu proble-

mie, a latarnia morska pozostanie daleko przed nami. 
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OMEGA PILZNO 
DLA HISTORII

W73. rocznicę ważnej dla regionu operacji 

wojskowej „III Most” Omega Pilzno zosta-

ła uhonorowana Dyplomem Uznania za zasługi dla 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes 

Adam Godawski odebrał to niezwykle cenne wyróżnienie 

podczas uroczystości rocznicowych w Zabawie z rąk prof. 

dr. hab. Leszka Żukowskiego, Powstańca Warszawskiego 

oraz Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej.

TEKST: OPRAC. AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA 
ZDJĘCIA : AGENCJA AWARE

Omega Pilzno została wyróżniona za zorganizowanie i zreali-

zowanie przewozu wraku zabytkowego samolotu C-47 Skytrain/

Dakota z Oławy pod Wrocławiem do Zabawy pod Tarnowem.

– Wśród wielu nagród i wyróżnień, jakie OMEGA Pilzno ma 

na swoim koncie, to ma dla nas wyjątkowe znaczenie. Transport 

wraku samolotu, którego podjęliśmy się w kwietniu bieżącego roku, 

to nasza cegiełka włożona w budowanie miejsca pamięci o histo-

rycznych wydarzeniach i osobach – herosach, którzy walczyli o to, 

abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju – mówi Adam Godawski, 

prezes OMEGA Pilzno. 

OMEGA Pilzno zawsze stara się angażować w inicjatywy realizo-

wane w słusznej sprawie. Nigdy też nie obawia się wyzwań, dlatego 

podjęcie się tego skomplikowanego przedsięwzięcia logistycznego, 

było decyzją oczywistą. Teraz wrak Dakoty, który dla żyjących 

świadków historii jest symbolem ich walki o kraj, ma szansę stać się 

dla młodzieży ważnym pomnikiem walki i niezłomności Polaków. 

OMEGA PILZNO NA 16. MIEJSCU 
W ZŁOTEJ SETCE FIRM PODKARPACKICH
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Najnowszy ranking „Złotej Setki 

Firm Podkarpacia” uplasował nas 

na początku stawki największych przed-

siębiorstw regionu. OMEGA Pilzno zajęła 

16. miejsce w województwie, umacniając 

się tym samym wśród liderów biznesu z tej 

części Polski.

Ranking Największych Firm Podkar-

pacia, „Złota Setka”, jest organizowany 

corocznie przez Polska Press, wydawcę 

gazety „Codziennej Nowiny”, Małopolski 

Instytut Gospodarczy i Polskie Towarzy-

stwo Ekonomiczne. 

NIEDAWNE WYNIKI RANKINGU „DZIENNIKA GAZETY 

PRAWNEJ” UPLASOWAŁY OMEGĘ PILZNO W CZOŁÓWCE 

POLSKICH FIRM TSL, CO POTWIERDZIŁO SILNĄ POZYCJĘ 

FIRMY W BRANŻY. JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO W PEŁNI 

BAZUJĄCE NA POLSKIM KAPITALE, FUNKCJONUJĄCE 

W SZYBKO ROZWIJAJĄCYM SIĘ REGIONIE POLSKI 

POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, MOŻEMY Z DUMĄ NAPISAĆ, ŻE 

ZOSTALIŚMY DOCENIENI RÓWNIEŻ U SIEBIE.

TEKST: AGENCJA AWARE   ZDJĘCIA :  PAULINA SUROWIEC, KRZYSZTOF ŁOKAJ

 W imieniu Zarządu Grupy OMEGA Pilzno wyróżnienie odebrał Artur Machała, Dyrektor Finansowy OMEGA Pilzno.

Szczególnie ważnym jest dla nas 

wyróżnienie specjalne „Kreator Podkar-

packiej Przedsiębiorczości”, które rów-

norzędnie otrzymały jedynie trzy firmy 

z regionu. OMEGA Pilzno znalazła się 

w „Złotej Trójce” dzięki wysokiej aktyw-

ności rynkowej realizowanej w obszarach: 

przychodów ze sprzedaży, zatrudnienia 

oraz wartości eksportu.

Gratulujemy Zarządowi Grupy OME-

GA Pilzno oraz wszystkim pracownikom, 

którzy mają swój udział w sukcesach firmy 

i w budowaniu jej pozycji na rynku nie tylko 

podkarpackim, ale także ogólnopolskim. 

OMEGA & MOREOMEGA & MORE
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Jednym z nich była Konferencja Advanced Supply Chain, 

zorganizowana przez międzynarodowe stowarzyszenie BVL 

oraz wydawnictwo Eurologistics, która odbyła się w Warszawie 

21 września. OMEGA Pilzno wystąpiła wspólnie z partnerem 

biznesowym Vive Transport. Obydwie firmy opowiedziały 

o współpracy w obszarze łańcucha dostaw, skupiając się na wyko-

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ 

I DOŚWIADCZENIEM

OMEGA PILZNO JEST JEDNYM Z LIDERÓW BRANŻY TSL 

W POLSCE, DLATEGO NIE MOGŁO JEJ ZABRAKNĄĆ 

PODCZAS DWÓCH WYDARZEŃ BRANŻOWYCH, KTÓRE 

ODBYŁY SIĘ WE WRZEŚNIU BR.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA,    
ZDJĘCIA :  AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA, EWA PTASZEK

rzystaniu wymiennych nadwozi BDF. OMEGA 

zaznaczyła również swoją obecność w części 

wystawowej Konferencji ASC. 

Jako lider branży TSL OMEGA Pilzno 

czuje się w obowiązku, by dzielić się wiedzą 

i doświadczeniem. Stąd udział w konferencji 

oraz kongresie TSLA EXPO, które odbyły się 

w Rzeszowie w dniach 29-30 września. Jako 

prężny operator logistyczny Grupa OMEGA 

Pilzno zaprezentowała główne  obszary swo-

jej działalności: transport krajowy, między-

narodowy, morski, usługi magazynowania 

w Podkarpackim Parku Logistycznym oraz 

ofertę dealera i serwisu STC IVECO.

Podczas kongresu swoją wiedzą i do-

świadczeniem z uczestnikami panelu „Rynek 

transportowy a strategiczne kierunki roz-

woju” podzielił się prezes Adam Godawski, 

zaś w panelu  „Optymalizacja. Przyszłość 

i wyzwania w logistyce”, Rafał Kwoka, koor-

dynator ds. sprzedaży usług logistycznych 

PPL OMEGA Pilzno. 

JAKO LIDER 
BRANŻY TSL OMEGA 
PILZNO CZUJE SIĘ 
W OBOWIĄZKU, BY 
DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ 
I DOŚWIADCZENIEM.

„
 Panel dyskusyjny podczas kongresu TSLA Expo.

Stoisko STC IVECO podczas konferencji TSLA Expo.

Konferencja Advanced Supply Chain.
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Trudne warunki atmosferyczne nie zniechęciły biegaczy do 

udziału w III Urodzinowym Biegu Miasta Pilzna. Linię mety 

pokonało aż 138 zawodników. Najszybciej z dystansem 10 kilome-

trów uporał się Tomasz Kawik, który uzyskał czas 36 minut i 52 

sekund. Tradycyjnie już OMEGA Pilzno była głównym sponsorem 

wydarzenia, a firmowe akcenty i żółto-czerwona ciężarówka towa-

rzyszyły uczestnikom biegu.

Główne zawody zostały poprzedzone biegami uczniów 

pilźnieńskich szkół. Na tym nie koniec, ponieważ na dystansie 3,5 

TEKST I  ZDJĘCIA : URZĄD MIASTA PILZNA

...POMIMO 
NIEPOGODY, 
DO PILZNA 
PRZYBYŁO WIELU 
MIŁOŚNIKÓW 
BIEGANIA. 

„

BIEGALI 
W PILŹNIE

kilometra rywalizowali zawodnicy na wózkach. Pierwsze miejsce 

zajął Paweł Gawlik, wyprzedzając minimalnie Grzegorza Sujdaka. 

Dodajmy, że najszybszymi mieszkańcami miasta i gminy Pilzno 

byli Dominik Mosoń oraz Marzena Kałuża. O odpowiednią oprawę 

imprezy zadbał dziennikarz sportowy Marek Grzesik.

- Wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej dziękujemy, że pomi-

mo niepogody, do Pilzna przybyło tak wielu miłośników biegania. 

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję - powiedziała burmistrz 

Pilzna Ewa Gołębiowska. 

OMEGA & MOREOMEGA & MORE



Wychowanie dziecka na mądrego, dobrego i szczęśliwego 

człowieka nie jest łatwym zadaniem i, jak się okazuje, nie 

wszyscy jesteśmy w stanie zaliczyć je na piątkę z plusem. W życiu 

każdego rodzica są gorsze dni, kiedy zdenerwowanie i bezsilność 

biorą górę. Warto jednak w takich chwilach pomyśleć o tym, jak 

wiele w tej kwestii zależy od nas. Przecież to my jesteśmy nauczy-

cielami i najlepszym przykładem dla naszych dzieci, więc czy na 

pewno chcemy, aby w kontaktach w dorosłym życiu także kierowały 

się złymi emocjami? Miejmy na uwadze ważność misji, jaką mamy 
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KIEDY DWOJE LUDZI DOWIADUJE SIĘ, ŻE ZOSTANĄ 

RODZICAMI, W ICH GŁOWACH OD RAZU POJAWIAJĄ 

SIĘ MYŚLI: CZY NA PEWNO SOBIE PORADZĘ? JAKIM 

RODZICEM BĘDĘ? KIM MOJE DZIECKO BĘDZIE 

W PRZYSZŁOŚCI? JAK WYCHOWAĆ JE, ŻEBY WYSZŁO 

NA LUDZI? NIE BEZ ZNACZENIA JEST TUTAJ STYL 

WYCHOWANIA, KTÓRY ZAMIERZAMY REALIZOWAĆ 

PRZEZ NAJBLIŻSZE LATA. CZY WYZNACZYMY 

TWARDE GRANICE, CZY POPŁYNIEMY Z NURTEM 

BEZSTRESOWEGO WYCHOWANIA. LOSY TWOJEGO 

DZIECKA SĄ W TWOICH RĘKACH.

TEKST: MONIKA CZARNIK, ANNA MATUSZ-GAP    ZDJĘCIE: FOTOLIA.COM

RODZIC 
NA PIĄTKĘ Z PLUSEM!

do wykonania – odpowiedzialność za zdrowie i życie 

drugiego człowieka. Czasami nie zdajemy sobie nawet 

sprawy z tego, jak wiele zachowań i wartości dziecko 

wynosi z domu rodzinnego, a następnie utożsamia się 

z nimi w dorosłym życiu. Świadomie bądź nie, przejmuje 

model wychowania swoich rodziców, nie zastanawiając 

się na tym, czy był właściwy. Większość rodziców pragnie 

dobrze wychować swoje dziecko, jednak w dzisiejszych 

czasach, w natłoku spraw i obowiązków, niejednokrotnie 

schodzi to na dalszy plan, niestety, kosztem dzieci. A one 

potrzebują przewodnika, który wskaże im kierunek, 

pomoże wejść w trudne dorosłe życie i nauczy, jak być 

niezależnym i odpowiedzialnym człowiekiem.

Badanie kompetencji rodziców
To od rodziców i ich umiejętności w obszarze wychowania 

zależy zachowanie dziecka w przyszłości. Coraz częściej 

słyszy się, że współcześni rodzice nie radzą sobie z wycho-

wywaniem dzieci lub mają w tym temacie spore trudności. 

Zostało to poparte ogólnopolskim badaniem Zespołu 

Fundacji Kidprotect.pl. 

Badanie przeprowadzono na losowej grupie 1001 

dorosłych (powyżej 18 roku życia) Polaków, rodziców 

dzieci w wieku do 18 lat, za pomocą telefonicznych 

wywiadów ankieterskich. Rodzicom zadano 38 pytań, 

w ramach których można było uzyskać od 0-3 punktów 

za każdą poprawną odpowiedź (w sumie można było 

uzyskać ich 114). Pytania dotyczyły postaw rodziców 

i ich sposobów reagowania na określone zachowania 

dziecka w sytuacjach mogących się pojawić w życiu 

codziennym oraz wiedzy rodziców z zakresu psycho-

logii rozwojowej, dotyczącej typowych umiejętności 

i wiedzy posiadanej przez dziecko w określonym wieku. 

Wzorcowe odpowiedzi zostały przygotowane przez 

popularnego psychologa Thomasa Gordona, w oparciu 

o jego koncepcję dotyczącą tak zwanego wychowywania 

bez porażek. Zgodnie z założeniami modelu dorosły nie 

może zapominać, że dziecko to osoba, którą cechują Ź
R
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ludzkie reakcje, prawo do samodzielnego myślenia, autonomia 

i prywatność. W tym badaniu zdecydowano, że to stopnie, zgodnie 

z którymi dzieci oceniane są w szkole, będą określać poziom 

kompetencji wychowawczych polskich rodziców (niedostateczny, 

mierny, dobry, bardzo dobry, wzorowy). Aby otrzymać zalicze-

nie, trzeba było zdobyć 60%, czyli. 68 punktów. Wyniki badania 

udowodniły, że polscy rodzice mają problemy z kompetencjami 

wychowawczymi. 17% badanych rodziców nie zaliczyło testu 

kompetencyjnego, co oznacza, że nie mają odpowiedniej wiedzy 

dotyczącej wychowywania dzieci. Aż 41% uzyskało oceny mierne. 

Tylko 8% rodziców zaliczyło test z wynikiem dobrym. Badania 

i statystyki udowodniły więc, że poziom wiedzy wychowawczej 

rodziców ukształtował się na stosunkowo niskim poziomie.

Jak rodzice reagują na zachowania dzieci
W pierwszej części testu kompetencyjnego rodzice byli pytani 

między innymi o to, jak reagują na różne zachowania swoich dzieci 

i jakie zachowania, ich zdaniem, są najbardziej pożądane. Okazuje 

się, że rodzice mają świadomość tego, jak dużą rolę odgrywa rozmo-

wa z dzieckiem w budowaniu zdrowych relacji (tak zadeklarowało 

aż 65% badanych). Rozmowy z dziećmi tworzą więź i dają poczucie 

bezpieczeństwa (Wykres 1).

Rodzicom jest również bliska kwestia zaufania, otwartości 

i szacunku, jakimi dziecko może ich obdarzyć. Podobnie jak we 

wszystkich relacjach międzyludzkich zdarzają się bariery, tak 

i w kontakcie z dzieckiem ,,bycie dobrym rodzicem” nie zawsze 

się udaje. Większość badanych – 81% wskazywało, że problemy 

dziecka traktuje z wyrozumiałością i powagą. Istnieje jednak grupa 

rodziców – 18%, która kłopoty i problemy zrzuca na brak odpowie-

dzialności i rozsądku dziecka. Niepokojące są odpowiedzi rodziców, 

dotyczące sytuacji, w której dziecko domaga się rozmowy i mówi, że 

coś jest naprawdę ważne (Wykres 2). 

Aż 71% polskich rodziców nie wyraża chęci do rozmowy 

z dzieckiem i woli ten czas poświęcić na odpoczynek. To bardzo 

niepokojące, że pomimo wagi rozmowy, którą podkreśla dziecko, 

temat jest odkładany na kolejny dzień. Bywa również, że dziecko 

zostaje oskarżone o to, że kolejny raz narozrabiało i pewnie dlatego 

chce porozmawiać.

W czasie rozmowy dotyczącej kłopotów dziecka 59% rodziców 

słucha i problemy te traktuje z powagą. Niestety 5% rodziców nie 

traktuje tego poważnie, uznając, że kłopoty dziecka mogą wynikać 

z braku rozsądku i nieodpowiedzialności. Zamiast wysłuchać, 

zrozumieć emocje i okazać wsparcie, część dorosłych narzuca 

gotowe rozwiązania, argumentując, że to ,,dorośli wiedzą lepiej” 

(25%). Tylko 10% rodziców okazuje wsparcie, kiedy dziecko smuci 

się, np. słabą oceną z klasówki, a zdecydowana większość, bo aż 46% 

krytykuje za nieprzygotowanie do zajęć szkolnych. Wyniki pokazują 

również, że rodzice nie chwalą swoich dzieci – 44% wygłasza puste 

formuły, które można uznać za sztuczne i nieprawdziwe. Polscy 

rodzice wypadli jeszcze gorzej w II części testu dotyczącej wiedzy 

z zakresu psychologii rozwojowej dziecka. Rodzice byli pytani o to, 

jakie umiejętności powinno posiadać dziecko w danym wieku.

Niskie kompetencje wychowawcze rodziców
Przedstawione wyniki badań pokazują, iż kompetencje wy-

chowawcze rodziców są na niskim poziomie. Rodzice, zaafe-

rowani własną pracą i obowiązkami zawodowymi, poświęcają 

6 1AKADEMIA RODZICA

coraz mniej uwagi swoim dzieciom. Nie wiedzą, jak budować 

z dzieckiem trwałą relację, opartą na zaufaniu i zrozumieniu. 

Badania te powinny stanowić dla rodziców sygnał ostrzegawczy. 

Każdemu zdarza się popełniać błędy wychowawcze, dlatego też 

rodzice powinni pomyśleć o zmianach w sposobie wychowania, 

nawet jeśli zmiany te muszą zacząć od samych siebie. Pomimo 

faktu, iż większość rodziców stara się zapewnić dzieciom jak 

najlepsze warunki, często nie poświęca się im zbyt wiele uwagi. 

Warto pamiętać, że aby być dobrym rodzicem, trzeba spędzać 

czas z dzieckiem, rozmawiać, towarzyszyć mu w zabawie, uczyć 

wartości i pokazywać świat. 

Powyższym tekstem chcemy zapoczątkować cykl artyku-

łów z działu Akademia Rodzica, gdzie będziemy zamieszczać 

ciekawe porady dotyczące wychowania i prawidłowego rozwoju 

naszych pociech. Zapraszamy do lektury. 

19% wspólna zabawa 
i miłe wspomnienia.

16% Wycieczki, wyprawy - 
najważniejszcze jest aktywne 
poznawanie świata.

CO JEST DLA PANA(I) NAJWAŻNIEJSZE 

W KONTAKCIE Z DZIECKIEM?

65% rozmowy, które tworzą 
więź i dają poczucie bezpieczeństwa.

71% Mówię, że jestem 
bardzo zmęczona i potrzebuję 
czasu, alby odpocząć.

23% Pytam, czy moje dziecko 
po raz kolejny narozrabiało.

WRACA PAN(I) DO DOMU ZMECZONY(A). 
PANA(I) DZICKO OD PROGU DOMAGA SIĘ, 
ŻEBY Z NIM POROZMAWIAĆ. MÓWI, ŻE 
TO WAŻNE. CO PAN(I) ROBI? 

4% Odpowiadam, że 
jestem zbyt zmęczona, aby 
dziś porozmawiać.

2% Trudno powiedzieć.

Dane zawarte na wykresach pochodzą z ogólnopolskiego 
badania kompetencji rodziców przeprowadzonego przez 
zespół Fundacji Kidprotect.pl.
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Każdy z nas słyszał o motywacji. Mówiąc 

najprościej, jest to stan gotowości 

do podjęcia określonego działania, które 

z pewnych względów jest dla nas istotne. To 

również proces, dzięki któremu możemy re-

gulować pewne zachowania, tak aby osiągnąć 

zamierzony wynik. Dlaczego motywacja jest 

tak ważna? Dlatego, że to właśnie ona jest 

niezbędnym czynnikiem mającym wpływ na 

efektywność naszej pracy.

Dla każdego coś innego
Słowo „motywacja” składa się z dwóch części: 

z motywu i akcji. Aby podjąć działanie (akcję), 

trzeba mieć do tego odpowiednie motywy. 

TRENING MOTYWACYJNY
CO NAS MOTYWUJE?

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? TO PYTANIE, KTÓRE ZADAJEMY 

SOBIE CORAZ CZĘŚCIEJ. JESTEŚMY KREATYWNI, 

ALE POWIERZONE ZADANIA REALIZUJEMY BEZ 

ZAANGAŻOWANIA. CO NA TO WPŁYWA? ODPOWIEDŹ JEST 

PROSTA – MOTYWACJA, CZYLI CHĘĆ I SIŁA DO DZIAŁANIA.

TEKST: MONIKA CZARNIK  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

Każdego z nas motywuje jednak coś innego. 

Inne motywacje towarzyszą dziecku, a inne 

pracownikowi. Nie ma jednej recepty, jednego 

wypracowanego sposobu motywowania dla 

wszystkich. Ile razy słyszeliśmy: ,,Nie zrobię 

tego, bo nie mam motywacji.”, ,,Łatwo ci 

powiedzieć, bo twoja sytuacja jest inna.”, 

,,Gdybym miała taką prace jak ty.”. Co zatem 

powinniśmy robić, aby się motywować? Co 

zrobić, aby ,,chciało nam się chcieć”?

Prawa motywacji
Chcąc spojrzeć na motywację z właściwej 

perspektywy, należy odróżnić motywację 

wewnętrzną od zewnętrznej. Motywacją 

wewnętrzną,są osobiste pragnienia, interesy 

i samorealizacja. Motywacja zewnętrzna jest 

z kolei ukierunkowana na realizację czynności 

ze względu na czekającą nas nagrodę po jej 

wykonaniu – np. dziecko uczy się, bo rodzice 

dają mu kieszonkowe za wysokie stopnie.

Jeden z ekspertów, Richard Denny, 
sformułował 9 praw dotyczących 
motywacji: 
• Aby motywować innych, sam musisz mieć 

motywację.

• Motywacja wymaga celu.

• Motywacja nie trwa wiecznie.

• Motywacja wymaga uznania.

• Współuczestniczenie motywuje.

• Motywuje nas poczucie rozwijania się.

• Wyzwanie jest motywujące tylko wtedy, gdy 

możesz wygrać.

• Każdego coś motywuje.

• Przynależność do grupy motywuje.

Napędzająca siła
Motywacja jest więc siłą napędową ludzkich za-

chowań i jednym z najważniejszych czynników 

wzrostu efektywności pracy. Są osoby, które 

mają większą motywację do pracy, inne do 

uprawiania sportu, a jeszcze inne do prowa-

dzenia dyskusji na dowolny temat. Pracownicy 

z wysoką motywacją do pracy wykonują swoje 

czynności zawodowe w bardzo przemyślany 

i logiczny sposób.

Motywowanie to również sztuka stosowania 

kombinacji wielu czynników odnoszących się 

nie tylko do kwestii finansowych, ale również 
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do poczucia własnej wartości. Sprawia to, że płace stają się tylko 

jednym z kilku elementów systemów motywacyjnych pracownika. 

Liczy się atmosfera panująca w pracy, a także sposób traktowania 

pracownika. Są to tak zwane czynniki motywacyjne pozafinansowe. 

Obejmują one również: lokalizację miejsca pracy, wizerunek firmy 

na rynku, nagradzanie pracowników za dobrą pracę poprzez za-

gwarantowanie im stabilnego zatrudnienia, ,,uścisk dłoni prezesa”, 

stworzenie pracownikowi warunków do rozwoju zawodowego czy 

po prostu pochwała słowna.

Najbardziej oczywistą formą motywowania, są czynniki finanso-

we. Nie są jedyną determinantą motywacji, ale bodźcem, który jest 

niezbędny do zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka. Do 

motywatorów finansowych zaliczamy: premię, podwyżkę i nagrodę.

Potrzeby i dążenia
Zgodnie z teorią hierarchii potrzeb, opracowaną przez amery-

kańskiego psychologa Maslowa, ludzie są motywowani przez 

hierarchiczny system pięciu podstawowych potrzeb: fizjologicz-

nych, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i samorealizacji. 

Umiejętność motywowania się do działania powinien posiadać każ-

dy, kto chce osiągać zamierzone cele oraz komu zależy na rozwoju 

osobistym i zawodowym. Poziom motywacji wynika więc z systemu 

potrzeb i osobistych wartości. To wartości decydują o tym, do 

czego dążymy. Jeżeli nie potrafimy określić, co jest dla nas ważne, 

nie zmotywujemy się do działania. Dlatego w chwilach spadku 

motywacji warto przypomnieć sobie, do czego dążymy i dlaczego 

podejmujemy właśnie takie działania.

Zmień swoje nastawienie
Gdy robimy coś, co sprawia nam przyjemność, motywowanie jest 

bardzo proste. Co powinniśmy robić, kiedy dzieje się coś zupełnie 

przeciwnego? Często na dźwięk słów: nowość, zmiana, trudność, 

reagujemy bez entuzjazmu. Zaczynamy postrzegać zagrożenie, które 

obniża naszą samoocenę, a przy tym redukuje skłonność do podjęcia 

działania. Istnieje jednak sposób, aby samo wydarzenie motywo-

wało nas do podjęcia określonej czynności. Porażkę trzeba obracać 

w korzyść, gdyż paradoksalnie każde niepowodzenie przybliża nas do 

realizacji celu. Trudność należy traktować jako wyzwanie, które ma 

w sobie czynnik motywujący. Nie mów: ,,Nigdy nic mi się nie udaje”, 

ale zadaj sobie pytanie: „Co mogę poprawić? Czego mnie to nauczy-

ło?”. To właśnie motywacja zmienia nastawienie do danej czynności.

Motywacja a sukces
Niezależnie od tego, jakich zadań się podejmujemy, jakie 

stawiamy sobie cele, istnieje coś, czego w naszym życiu nie 

może zabraknąć – motywacji. To ona wyzwala w nas energię 

MOTYWOWANIE TO RÓWNIEŻ SZTUKA STOSOWANIA 
KOMBINACJI WIELU CZYNNIKÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ NIE 
TYLKO DO KWESTII FINANSOWYCH, ALE RÓWNIEŻ DO 
POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI.

„

i pomaga wytrwać w postanowieniach, a także podnieść się po 

porażce. Wyzwaniem każdego z nas jest osiągniecie sukcesu, 

a jest to niemożliwe bez motywacji, która stanowi fundament  

każdego działania. Motywacja jest istotnym elementem rozwoju 

osobistego, dlatego tak ważny jest trening motywacyjny, czyli 

uświadomienie sobie, jakie są moje wartości, co najbardziej an-

gażuje mnie do działania i jak osiągać postawione sobie cele.  

Jeden z ekspertów ds. motywacji, prof. Steven Reiss dowiódł, że motywację 
każdego z nas można przedstawić za pomocą 16 motywatorów życiowych. 
To tak zwany Reiss Motivation Profile. Wszyscy posiadamy takie motywatory, 
ale mają one różną, indywidualną wartość, zależną od naszych genów i do-
świadczenia życiowego. Zaliczamy do nich: władzę, rewanż, porządek, uznanie, 
rodzinę, piękno, status, spokój, honor, gromadzenie, ciekawość, aktywność, 
niezależność, kontakty społeczne, jedzenie i idealizm. Motywatory te są uniwer-
salne, to znaczy, że wszystkich motywują do działania, tylko w różnym stopniu. 
Osoba, która chce poznać własny profil motywacyjny, wypełnia kwestionariusz 
online składający się ze 128 stwierdzeń. Wynik badania wskazuje, jak kształtuje 
się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana 
jest przez nią rzeczywistość i co ją najbardziej motywuje.

MOTIVATION 
PROFILE
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Kategoria Kryminał

Katarzyna Bonda 
OKULARNIK  

Opowieść jest kontynuacją, choć nie w sensie dosłow-

nym, „Pochłaniacza”. Sasza Załuska, profilerka policyjna, 

znana czytelnikom z pierwszej części, przyjeżdża do 

Hajnówki – miasteczka na obrzeżach Puszczy Białowie-

skiej, by spotkać się z Łukaszem Polakiem, głównym 

podejrzanym w sprawie “Czarny Pająk”, a także ojcem 

jej dziecka. Nie dane jest jej jednak porozmawiać z byłym 

kochankiem, został on bowiem zwolniony z kliniki 

psychiatrycznej, w której przebywał. Tymczasem 

w miasteczku dochodzi do porwania panny młodej, która 

została żoną lokalnego biznesmena – Piotra Bondaruka, 

biznesmena, któremu zaginęła już trzecia kobieta. Poli-

cja podejrzewa, że może mieć coś wspólnego z zaginię-

ciem żony. Ciała jednak nie znaleziono, a skoro nie ma 

ciała, to nie ma i zbrodni. Czy Saszy uda się rozwiązać 

sprawę okularnika? Jaki związek ze sprawą ma Polak? 

Jakie sekrety kryją się w puszczy, w miejscu, gdzie różne 

narody walczą o swoją historię?

Niezwykła wielopłaszczyznowa fabuła, ciekawa 

akcja, ogromny wycinek historii. Intryga kryminal-

na jest jedynie pretekstem do szerszego omówienia 

wielu spraw. Autorka nie boi się poruszać trudnych 

historycznie tematów, a od tych aż gotuje się na Pod-

lasiu. Autorka zmierzy się nie tylko z historią sprzed 

lat, przed którą od dawna próbowała bezskutecznie 

uciec, lecz także ze sprawą tajemniczego morder-

stwa, w którą zamieszana jest lokalna elita oraz 

polscy i białoruscy nacjonaliści.

Źródło: audioteka.com/pl/audiobook/okularnik

Kategoria Zdrowie i rozwój osobisty

Charles Duhigg 
SIŁA NAWYKU 

Kiedy jest to prawdziwa potrzeba, a kiedy siła przyzwyczajenia?

Nie zastanawiamy się nad tym na co dzień, co nami 

kieruje w zwyczajnym postępowaniu. Natura czy przyzwy-

czajenie? Dopiero, gdy nadchodzi konieczność zmiany 

trybu życiu, przychodzi też czas na refleksję? Czy to co 

robię, naprawdę jest mi potrzebne?

Autor na sprawdzonych przykładach dowodzi, że świa-

domość, zrozumienie i zmiana nawyków pomagają osiągać 

wymarzone cele. Marketing światowych firm wywołuje 

w nas sztuczne potrzeby, skłania do utwierdzania nawyków, 

by móc nakręcać własny biznes. Jak jeden człowiek od re-

klamy namówił Amerykanów do codziennego mycia zębów 

i dlaczego pasta Pepsodent stała się najpopularniejszą pastą 

do zębów na świecie?

Badania nad działaniem mechanizmu stojącego za 

nawykami pomagają firmom w dotarciu do klienta, organi-

zacji odpowiednich kampanii promocyjnych, reorganizacji 

przedsiębiorstw, usprawnieniu działania placówek zdrowia 

i wielu innych działaniach. Drobna zmiana, wprowadzona 

na stałe dzięki wykształceniu nowego nawyku, często 

prowadzi do lawinowych przekształceń i spektakularnych 

sukcesów. Niezwykle popularny na świecie poradnik, prze-

tłumaczony na 31 języków. Przeczytaj, a wiele przyzwycza-

jeń stanie się dla ciebie zupełnie nieistotnych.

Źródło: audioteka.com/pl/audiobook/sila-nawyku

TEKST:  OPRAC. PAULINA SUROWIEC

Schorzenia kręgosłupa stają się w naszym społeczeństwie praw-

dziwą plagą. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na 

bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa skarży się ok. 25 % Polaków, 

a sytuacja ta pogarsza się z każdym rokiem. W niektórych grupach 

zawodowych problem jest jeszcze bardziej widoczny z uwagi na nieko-

rzystne warunki wykonywanej pracy. Zawodowi kierowcy niewątpli-

wie do nich należą. Wiele godzin spędzanych dzień w dzień w pozycji 

siedzącej, najczęściej nieprawidłowej i praktycznie bez ruchu spra-

wiają, że większość pracujących w ten sposób osób cierpi z powodu 

dolegliwości kręgosłupa. 

Dlaczego tak się dzieje? 
Po pierwsze samo przyjęcie pozycji siedzącej – nawet najbardziej prawidłowej – 

powoduje zwiększenie obciążenia krążków międzykręgowych w dolnym 

odcinku kręgosłupa o ok. 40% w stosunku do pozycji stojącej. Krążki ulegają 

ciągłej kompresji, przez co z czasem tracą swoje zdolności amortyzacyjne. 

Obciążenie, które powinny przenosić właśnie one, zaczyna oddziaływać na 

stawy kręgosłupa – stąd szybsze postępowanie zmian zwyrodnieniowych i ból. 

Po drugie pozycja standardowo przyjmowana przez kierowców 

powoduje najczęściej spłaszczenie lub nawet zaokrąglenie odcinka 

lędźwiowego, co z kolei sprzyja wypychaniu treści jądra miażdżystego 

z krążków międzykręgowych w kierunku dogrzbietowym. 

Jeśli działanie ma charakter przewlekły (a ma, jeśli spę-

dzamy codziennie po kilka godzin za kierownicą) powstają 

wypukliny i przepukliny uciskające nerwy rdzeniowe – po-

pularnie mówimy o tej przypadłości „wypadnięcie dysku”. 

Doświadczyliście bólu promieniującego od kręgosłupa lub 

pośladka do nogi? To właśnie efekt tego schorzenia, zwany 

rwą kulszową. Po trzecie prowadząc samochód poruszamy 

się niewiele i to w bardzo małym zakresie. Powoduje to sztyw-

nienie tkanek, ich słabe ukrwienie, dotlenienie i odżywienie. 

Niektóre mięśnie ulegają osłabieniu (mięśnie brzucha, po-

śladków, nóg), inne zaś przeciążeniu (mięśnie karku, górnej 

części pleców). Bóle o charakterze napięciowym pochodzące 

z mięśni i tkanki łącznej są pierwszym sygnałem alarmowym, 

na który już powinniśmy zwrócić uwagę.

Brzmi to nieciekawie, jednak nie jesteśmy całkiem bezradni. 

Zachęcam do podjęcia działań, aby zminimalizować ryzyko wy-

stąpienia problemów, a jeśli takie już występują, stopniowo je 

niwelować. Oczywiście zmian zwyrodnieniowych, czy poważ-

niejszych schorzeń już nie cofniemy, ale możemy zmniejszyć 

bądź całkiem zlikwidować ból, który jest ich efektem. 

TEKST: KATARZYNA TWARDZIK    ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

ZDROWY KRĘGOSŁUP 
ZA KIEROWNICĄ
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ĆWICZENIE 4 
Stań ze stopami skrzyżowanymi 
z prawą nogą za lewą. Utrzymując 
biodra skierowane w przód 
wyciągnij prawą rękę nad głową 
i wykonaj skłon w lewą stronę. 
Nie pochylaj się w przód ani w tył. 
Rozciągasz cały lewy bok. Utrzymaj 
pozycję 30 – 60 sek., po czym 
zmień strony.

ĆWICZENIE 5
Stań ze stopami równoległymi na 
szerokość bioder. Oprzyj dłonie 
z tyłu na miednicy na wysokości 
kości krzyżowej. Unikając wychyla-
nia bioder w przód zbliż do siebie 
łokcie i jednocześnie unieś mostek 
w górę. Powinieneś poczuć otwar-
cie w klatce piersiowej, wydłużenie 
tułowia oraz napięcie w odcinku 
piersiowym kręgosłupa. Ruch jest 
na tyle mały, aby nie poczuć dys-
komfortu w odcinku lędźwiowym. 
Utrzymaj pozycję 30 – 60 sek.

ĆWICZENIE 1
Stań ze stopami równoległymi na 
szerokość bioder. Zegnij biodra 
i kolana do półprzysiadu z zacho-
waniem prostych pleców. Przenieś 
ciężar na lewą nogę unosząc prawą 
stopę. Lewa dłoń dociśnięta do 
lewego uda. Wykonaj jednoczesny 
wyprost i uniesienie prawej 
nogi z uniesieniem prawej ręki. 
Myślisz bardziej o wydłużeniu linii 
dłoń – stopa, niż o podnoszeniu 
prawej stopy wysoko. Ważne jest 
zachowanie stabilnego kręgosłupa 
(unikamy „wyginania” kręgosłupa 
lędźwiowego). Następnie opuść 
prawą rękę i ugnij prawą nogę, 
jednak nie opuszczaj stopy na 
podłoże. Powtórz ćwiczenie 10 – 
12 razy na każdą stronę.

ĆWICZENIE 2
Stań w wykroku: lewa noga 
z przodu ugięta w kolanie, pra-
wa noga z tyłu wyprostowana 
i oparta na palcach. Pochyl 
wyprostowany tułów, tak aby 
stanowił linię prostą z prawą 
nogą, po czym skręć klatkę 
piersiową w lewo. Unieś przy 
tym lewą rękę w górę, prawą 
zaś zaprzyj się po zewnętrznej 
stronie lewego uda.  Utrzymaj 
pozycję 30 – 60 sek., po czym 
zmień strony.

Prawidłowa pozycja siedząca
Najmniej obciążająca dla kręgosłupa jest 

pozycja neutralna z zachowaniem jego 

fizjologicznych krzywizn. Zacznijmy od 

ustawienia miednicy. Siedząc wyobraźmy 

sobie swoją miednicę jako miskę z wodą. 

Wykonajmy przechylenie miednicy, tak 

jakbyśmy chcieli wylać wodę przed siebie. 

Następnie wykonajmy ruch odwrotny, 

„wylewając wodę za siebie”. Z każdym po-

wtórzeniem zmniejszamy zakres ruchu, 

aż w końcu zatrzymujemy  miednicę 

pośrodku (woda nie wylewa się z miski 

w żadną stronę). To właśnie miednica 

neutralna. Następnie oddalamy w myślach 

każdy kręg kręgosłupa od podłoża – mo-

żemy wyobrazić sobie siłę ciągnącą nas za 

czubek głowy do sufitu. Samo ustawienie 

kręgosłupa w ten sposób aktywuje mięśnie 

głębokie, które odciążą kręgosłup – jest 

to już ćwiczenie, które należy powtarzać 

tak często jak się da, nawet w czasie jazdy. 

Pamiętamy również o ściąganiu barków 

w dół i unikamy wysuwania głowy w przód. 

Ćwiczenie mięśni głębokich
Jak już wyżej wspomniałam, mięśnie 

głębokie pomagają nam w zmniejszaniu 

obciążenia krążków międzykręgowych. Są 

odpowiedzialne również za utrzymanie pra-

widłowej postawy ciała. Ich wzmacnianie 

stanowi fundament zapobiegania proble-

mom z kręgosłupem oraz terapii schorzeń. 

Dobra wiadomość jest taka, że można je ćwi-

czyć zawsze i wszędzie. Sposobów jest wiele, 

a oto jeden z nich. Ustawmy kręgosłup w po-

zycji neutralnej jak wyżej. Zobaczmy swoim 

„wewnętrznym okiem” swoje kolce biodrowe 

przednie górne (to najbardziej wystające 

w przód kostne fragmenty miednicy). W wy-

obraźni łączymy je linią przebiegającą w po-

przek brzucha poniżej pępka. Z wydechem 

zbliżamy je do siebie po tej linii, a z wde-

chem rozluźniamy napięcie. Powtarzamy 

kilka, kilkanaście razy. Możemy też zatrzy-

mać napięcie przez kilka oddechów (nie 

wstrzymujemy powietrza). 

Aktywna przerwa w trasie
Namawiam do aktywnego wykorzystania 

przerw na trasie. Wykonanie tych kilku ćwiczeń 

nie zajmie nam więcej niż pięć minut, a przynie-

sie ulgę zastanym mięśniom i kręgosłupowi. 

ĆWICZENIE 3 
Stań na lewej nodze, prawą stopę 
połóż na lewym udzie tuż nad 
kolanem. Wykonaj półprzysiad 
z zachowaniem prostych pleców 
aż poczujesz rozciąganie prawego 
pośladka i/lub uda. Jeśli tracisz rów-
nowagę, przytrzymaj się dowolnej 
podpory. Utrzymaj pozycję 30 – 60 
sek., po czym zmień strony.
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KAŻDY LUBI PODJADAĆ: MŁODZI, STARZY, KOBIETY, 

MĘŻCZYŹNI, W DOMU, W PRACY – WSZĘDZIE. A NAJWIĘCEJ 

PRZED TELEWIZOREM. CZY KTOŚ JEST NA DIECIE, CZY 

TEŻ NIE, WARTO, BY MIAŁ ZDROWE PRZEKĄSKI POD RĘKĄ. 

DLATEGO ZADBAJ, BY ZAMIAST CIASTEK, CZEKOLADY 

CZY CHIPSÓW MIEĆ W KUCHNI ZDROWE WARZYWA, 

ORZECHY, OWOCE, RYBY CZY NABIAŁ. ONE NIE TYLKO 

ZASPOKOJĄ GŁÓD, LECZ RÓWNIEŻ DOSTARCZĄ WITAMIN 

I MINERAŁÓW. ZATEM, JAKIE PRZEKĄSKI POWINNY SIĘ 

ZNALEŹĆ W TWOJEJ DIECIE?

TEKST: ANNA PIETRASZ  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
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Z  apewne stoczyłeś ze sobą niejedną 

walkę z wieczornym głodem podczas 

oglądania filmu bądź w pracy przed 

komputerem. W takich sytuacjach bardzo 

kuszące jest sięganie po różnego rodzaju 

smaczne i kaloryczne przekąski. Takie 

jednak z pozoru niewinne zachcianki mogą 

stać się powodem tycia, a to dlatego, że naj-

częściej spożywamy je na noc, kiedy to nasz 

metabolizm zwalnia i te dodatkowe kalorie 

są najczęściej trudne do spalenia. Jednak 

gdy już dopadnie Cię głód, warto, byś miał 

w pobliżu jedną z poniższych przekąsek.

Dary sadów i pól
Teraz jest sezon na świeże owoce i warzywa, 

dlatego warto korzystać z tego, co jest do-

stępne. Jeżeli masz znajomego i sprawdzo-

nego rolnika, kup od niego produkty, jeśli 

nie – udaj się do warzywniaka. Skądkolwiek 

pochodzą Twoje owoce i warzywa, zawsze 

pamiętaj o przemyciu ich pod bieżącą wodą. 

Owoce i warzywa świetnie sprawdzają się 

w roli przekąsek. Zawsze możesz włożyć je 

do pojemnika na żywność i mieć przy sobie. 

Nie są kaloryczne, a dostarczają ogromu wi-

tamin i minerałów. Zawsze, kiedy poczujesz 

głód pomiędzy głównymi posiłkami, sięgnij 

po garść tych wartościowych produktów.

Zdrowe chipsy
Jeżeli masz czas i chęci możesz zrobić 

domowe chipsy warzywne np. z cukinii, 

buraków, marchewki, itp. Wystarczy po-

PODJADAJ 
NA ZDROWIE
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kroić je na cienkie plasterki, dodać ulubione przyprawy i upiec 

w piekarniku w temperaturze ok. 120 stopni przez 2 godziny. 

Przy niewielkim nakładzie pracy powstaje dobry zamiennik 

tradycyjnych kupnych chipsów, który jest zdrowszy, gdyż nie 

jest smażony na tłuszczu.

Orzechy chrup
Inną wartościową przekąską są wszelkiego rodzaju orzechy 

i nasiona, jak słonecznik czy pestki dyni. Fakt, nie jest to 

przekąska niskokaloryczna, jednak zawiera tłuszcze niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Garść dziennie 

jest wręcz niezbędna. Gdy jednak zdrowych tłuszczy dostar-

czasz w inny sposób, to świetnym zamiennikiem orzeszków jest 

pieczona ciecierzyca. Potrawy zawierające cieciorkę obniżają 

poziom cholesterolu we krwi, wzmacniają odporność, a także 

korzystnie wpływają na stan włosów, skóry i paznokci. Przygo-

towanie z niej orzeszków jest bardzo proste. Najpierw należy ją 

moczyć przez 12 godzin i po tym czasie ugotować do miękkości. 

Następnie oblać niewielką ilością oleju i obtoczyć w dowolnych 

przyprawach. Przesypać ziarna na blachę wyłożoną papierem 

do pieczenia i piec w 170 stopniach ok. 45 minut. 

A może twarożek?
Ser biały również jest świetną niskokaloryczną przekąską. 

Szybko i na długo zaspokaja głód. Jest bogatym źródłem białka 

niezbędnym do budowy komórek. Zawiera wapń, a także potas, 

sód, magnez, mangan, miedź, cynk i żelazo. Ważne jest, by jeść 

go z umiarem, dlatego w formie niedużej przegryzki wystarcza. 

Zdrowie z morza
Ryby są nie tylko smaczne, lecz również zdrowe, choć to 

ostatnie niestety nie tyczy się wszystkich rodzajów. Najbar-

dziej wartościowe są ryby morskie. Zawierają łatwostrawne 

białko, pod warunkiem, że wybraną przez nas metodą obróbki 

POWYŻSZE PRZEKĄSKI 
SPRAWDZĄ SIĘ NIE TYLKO 
JAKO „ZASPOKAJACZE” GŁODU 
W DOMU I W PRACY, LECZ 
RÓWNIEŻ JAKO PRZYSTAWKI 
SERWOWANE NA PRZYJĘCIACH. 

„

nie będzie długotrwałe smażenie. Są one źródłem witamin A, 

D, E, czyli tych rozpuszczalnych w tłuszczach, oraz witamin 

z grupy B. Ryby te są źródłem kwasów omega-3, które wykazują 

działanie kardioprotekcyjne. Ryby jako przekąski można zjeść 

same, kupić wędzone (z puszki – niezalecane), zrobić koreczki 

śledziowe czy też inne drobne przekąski rybne. Przykładem 

mogą być roladki z wędzonego łososia. Wystarczy wymieszać 

biały ser z cebulką, np. szalotką, dodać troszkę jogurtu. Serek 

nałożyć na płaty łososia i zwinąć w rulon, a ten przewiązać 

szczypiorkiem. Jest to nie tylko smaczne, ale i wykwintne.

Powyższe przekąski sprawdzą się nie tylko jako „zaspokaja-

cze” głodu w domu i w pracy, lecz również jako przystawki ser-

wowane na przyjęciach. Ważne jest, aby pamiętać, że przekąski 

nie pełnią roli pełnego posiłku. Stanowią uzupełnienie miłego 

spędzania czasu, dlatego warto poświęcić ich przygotowaniu 

nieco więcej uwagi i bardziej się nimi delektować w trakcie spo-

żywania. Mogą natomiast występować jako lżejsza i zdrowsza 

alternatywa dla zwyczajowo podawanych wysoko przetworzo-

nych „gotowców”.  
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NETYKIETA 
CZYLI INTERNETOWY SAVOIR VIVRE

Netykieta to zasady zachowania się w Internecie. 

Taki savoir vivre w social media. Warto go stoso-

wać, gdy kontaktujemy się z innymi online, zwłaszcza 

gdy komunikacja ma charakter zawodowy. Social media 

wkraczają w wiele aspektów naszej pracy. Należymy do 

mnóstwa internetowych społeczności, chociażby tych, 

w których zdobywamy nową wiedzę, uczymy się, rozwi-

jamy czy komunikujemy, komentujemy, obserwujemy. 

Stosując zasady poprawnego zachowania się, budujemy 

swój wizerunek i ułatwiamy przepływ informacji. Jak 

więc prowadzić dyskusję online zgodnie z netykietą? 

Dobre e-maniery w mediach 
społecznościowych 

Osoby, którym wydaje się, że w Internecie wszystko jest 

dozwolone - zwłaszcza w mediach społecznościowych, 

są w błędzie. Nawet tutaj obowiązują zasady savoir vivre. 

Warto je znać i stosować. Często zastanawiamy się np., 

kto i komu może wysyłać zaproszenia do grona znajo-

mych, jakie zdjęcia można publikować, a jakich raczej 

nie. Czy wypada komentować posty nieznajomych?  

Media społecznościowe, czy ogólnie świat wirtualny 

to poniekąd odwzorowanie relacji ze świata realnego. 

Starszy ma pierwszeństwo przed młodszym, kobieta 

przed mężczyzną, a szef przed pracownikiem, wyjaśniają 

znawcy poprawnych form. 

STOSUJĄC ZASADY 
POPRAWNEGO ZACHOWANIA 
SIĘ, BUDUJEMY SWÓJ 
WIZERUNEK I UŁATWIAMY 
PRZEPŁYW INFORMACJI.

„

Ź
R

Ó
D

ŁO
 T

E
K

ST
U

: 
W

W
W

.I
N

T
E

R
A

K
T

Y
W

N
A

.P
L

OMEGA & MOREOMEGA & MORE



Kto kogo zaprasza?
Weźmy za przykład kwestię zapraszania znajomych. Wy-

starczy posłużyć się znaną z sytuacji codziennych zasadą, że 

starszy ma pierwszeństwo przed młodszym, kobieta przed 

mężczyzną, a szef przed pracownikiem. Przyjrzyjmy się 

relacjom damsko-męskim. Kto kogo powinien zaprosić jako 

pierwszy? Jeśli mamy problem z odpowiedzią na to pytanie, 

spróbujmy odpowiedzieć na inne: kto kogo zaprosi do miesz-

kania? Facebook to często takie drzwi do czyjegoś prywatne-

go życia. A o tym, czy kogoś tam wpuścić, czy nie, powinien 

zadecydować ten „ważniejszy”: starszy, kobieta, szef.

Co na ścianie?
O swojej tzw. ścianie również pomyślmy przez pryzmat „realu”, 

czyli naszego prawdziwego życia. Zastanówmy się, czy stojąc 

na środku ulicy w Warszawie krzyczelibyśmy o tym samym, 

7 8 SAVOIR VIVRE

O SWOJEJ TZW. 
ŚCIANIE RÓWNIEŻ 
POMYŚLMY PRZEZ 
PRYZMAT „REALU”, 
CZYLI NASZEGO 
PRAWDZIWEGO ŻYCIA.

„

o czym piszemy na Facebooku, Twitterze. Czy 

pokazywalibyśmy te same zdjęcia wszystkim co na In-

stagramie? W końcu wszystkim napotkanym osobom 

nie opowiadamy o naszych troskach, chorobach, nie 

dzielimy się wszystkimi szczegółami naszego życia. 

Takie informacje zachowujemy raczej dla wąskiego 

grona najbliższych nam osób. Jednak media społecz-

nościowe skłaniają, czy też dają przestrzeń do pewne-

go ekshibicjonizmu. Z drugiej strony rzadko myślimy 

o konsekwencjach takiej otwartości, np. ubiegając 

się o pracę. Warto zastanowić się też, czy media 

społecznościowe w jakimś stopniu należy traktować 

jako swoją wizytówkę. 

Musimy pamiętać, że ktoś, do kogo zwracamy się 

o pracę czy ktoś, kogo chcemy poznać, może zajrzeć 

do Internetu i poszukać informacji o tym, kim jesteśmy 

i co za nami stoi. Już na tej podstawie, jeszcze nas nie 

znając, ktoś może sobie wyrobić o nas zdanie. Teraz 

częsta praktyka wśród pracodawców to sprawdzanie 

mediów społecznościowych kandydatów. Jednak nie 

jest to nowość, ponieważ już dawniej, w mniej zglobali-

zowanym świecie wszystkim dobrze było znane powie-

dzenie „jak cię widzą, tak cię piszą”. Kiedyś nierzadko 

nowy pracodawca dzwonił do poprzedniego z pytaniem 

o opinię na temat pracownika.

Dziś mamy takie narzędzia, jak media społeczno-

ściowe. Publikując coś na Facebooku, Instagramie, 

Twitterze zastanawiamy się, jak to się ma do tego, co 

inni, naszym zdaniem, powinni o nas myśleć. Część użytkow-

ników, szczególnie z krajów zachodnich, ma stały zestaw zdjęć, 

oczywiście samego siebie: na wakacjach, w trakcie uprawiania 

sportu, ze zwierzakiem i koniecznie w bieliźnie albo stroju 

kąpielowym. Z jednej strony niby komunikujemy coś o sobie, ale 

koniec końców wszyscy są tacy sami. A jeśli poruszymy temat na-

gości czy też mocno zaznaczonej cielesności w mediach społecz-

nościowych, to warto zastanowić się, czy nasze człowieczeństwo, 

czy to, jakimi jesteśmy ludźmi, naprawdę trzeba dziś sprowadzać 

do wysportowanego ciała. Owszem, niech ono będzie dowodem 

na to, że dbamy o zdrowie, o siebie, ale że nie przestało nam 

zależeć także na rozwoju umysłu, ducha i uczuć. 

Kilka zasad netykiety
Na temat savoir-vivre’u w mediach społecznościowych można by 

napisać odrębną książkę. Jeśli zastanawiamy się, jak zachować się 

np. na Facebooku, Twitterze, Instagramie czy blogu, aby to było 

zgodne z zasadami savoir-vivre’u, spróbujmy odnieść to do tego, jak 

byśmy się zachowali w sytuacji towarzyskiej czy zawodowej. 

• Nie rób i nie pisz w social mediach niczego, czego nie zrobiłbyś i nie 
napisał poza Internetem – to pierwsza i najważniejsza zasada, której powinniśmy 
przestrzegać. Istnieje duża pokusa przesadzenia z reakcjami (np. krytyka, sarkazm, 
ironia), szczególnie, gdy zdarzy się nam działać anonimowo. Konsekwencje tego 
działania mogą być jednak bardzo przykre, np. popsucie wizerunku, zerwanie relacji 
z istotnymi ludźmi.

• Na forum internetowym sprawdź, czy wątek, który chcesz rozpocząć, 
już gdzieś nie funkcjonuje. Zanim umieścisz post na jakiś temat, sprawdź, czy 
ktoś wcześniej tego nie zrobił i nie uzyskał odpowiedzi albo komentarzy. Możesz 
zostać uznany za osobę, która niepotrzebnie zaśmieca forum wymiany informacji 
i nie wkłada wysiłku w przejrzenie historii dyskusji, zmuszając innych, by zajmowali 
się sprawą ponownie.

• Używaj zwrotów grzecznościowych, zawsze proś o informacje i dziękuj 
osobom, które ci ich udzieliły. Pamiętaj, że ludzie są tam dobrowolnie 
i wyświadczają ci uprzejmość, dzieląc się z tobą swoją wiedzą. Podobnie ty 
komunikujesz się z nimi i wkładasz wysiłek we współpracę z własnej woli. „Proszę” 
i „dziękuję” są formami nagrody za pomoc.

• Unikaj sarkazmu i złości – pamiętaj, że ludzie czytając twoje wypowiedzi, nie 
słyszą intonacji twojego głosu. Mogą nie zrozumieć twoich intencji, na przykład 
tego, że żartujesz i pomyśleć, że jesteś zbyt agresywny albo gburowaty. A z takimi 
osobami nikt nie chce mieć do czynienia.

• Szanuj członków społeczności – jeśli nie zgadzasz się z czyimiś opiniami, wyraź 
to w sposób taktowny i cywilizowany, używając rzeczowych kontrargumentów. 
Pokaż, że rozumiesz, iż każdy może mieć swój własny punkt widzenia na sprawę 
i że brak zgody nie jest personalnym atakiem na autora opinii, ale próbą przekona-
nia do swoich racji lub pokazania, że problem jest bardziej złożony.

• Trzymaj się tematu – nie zaśmiecaj wątków poruszanych w internetowej 
dyskusji sprawami, które nie mają z nim związku. Nie wrzucaj np. zdjęć swoich 
kotów albo linków do śmiesznych rzeczy, gdy rozmowa toczy się na ważny temat. 
Robisz w ten sposób niepotrzebny bałagan informacyjny i – nawet, gdy chcesz 
rozluźnić atmosferę – sprawiasz wrażenie osoby niepoważnej, nie szanującej czasu 
innych albo bałaganiarskiej.

• Bądź zwięzły – media społecznościowe nie są miejscem na długie epistoły 
i wywody. Zawiłe wyjaśnienia w odpowiedzi na krótkie pytanie mogą zniechęcić 
innych do czytania, wprowadzić zamieszanie i rozmyć wątek. Oczywiście nie 
zawsze można odpowiedzieć na coś szybko i skrótowo, ale trzeba dążyć do tego, 
by dostosować się do specyfiki social media i nie zanudzić innych.

• Rób podsumowania. Jeśli zadałeś pytanie, a wiele osób udzieliło na nie odpo-
wiedzi, warto zrobić podsumowanie. Przyda się ono nie tylko tobie, ale również 
innym członkom społeczności. Nie będą musieli przedzierać się przez komentarze, 
zamiast tego w jednym miejscu znajdą wszystko, co odnosi się do sprawy.

• Umiejętnie nawiązuj do wypowiedzi innych – jeśli odnosisz się do tego, co 
powiedzieli wcześniej inni, napisz dokładnie, o którego rozmówcę ci chodzi, np. 
podając jego imię lub pseudonim, podaj też link do wypowiedzi. Innym uczestni-
kom będzie wtedy łatwiej śledzić rozwój dyskusji. Zaplątanie się w analizowanie 
samemu, skąd pochodzą poszczególne opinie, może tylko zniechęcić ludzi do 
udziału w dyskusji.

• Dbaj o gramatykę i ortografię – sprawdzenie, czy nie robisz błędów, zajmie 
ci chwilę, a będzie dobrze odebrane. I nie chodzi tylko o szacunek dla innych, ale 
również o twój wizerunek. Nawet najmądrzejsza wypowiedź może dużo stracić, 
gdy jest naszpikowana literówkami albo błędami.
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DEKALOG 
NETYKIETY

PUBLIKUJĄC COŚ NA FACEBOOKU, INSTAGRAMIE, TWITTERZE 
ZASTANAWIAMY SIĘ, JAK TO SIĘ MA DO TEGO, CO INNI, 
NASZYM ZDANIEM, POWINNI O NAS MYŚLEĆ. 

„
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Elegancka, wykwintna i niezwykle ape-

tyczna kuchnia francuska powstawała 

przez wieki. Tworzą ją wyjątkowe dania, 

które zachwycają oryginalnością i róż-

norodnością smaków. Wyróżniamy dwa 

typy kuchni: haute cuisine, czyli kuchnię 

wykwintną, bogatą w dania tradycyjne oraz 

nouvelle couisine, nową, świeżą i lekką 

kuchnię. Francuzi celebrują posiłki. Jedzą 

bez pośpiechu, a godziny śniadań, obiadów 

i kolacji są dla nich świętością. 

Śniadanie
Na śniadanie petit déjeuner serwuje się 

popularne, chrupiące, maślane rogali-

ki, czyli croissanty lub baguette, czyli 

tradycyjną, cienką, długą bułkę, którą 

rozrywa się wzdłuż i smaruje masłem, 

dżemem lub czekoladą. Do śniadania 

pije się herbatę lub kawę. Najpopular-

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

niejszą jest kawa z ekspresu, podawana 

z gorącym mlekiem. 

Obiad
Obiad déjeuner, to trwający godzinę 

codzienny rytuał. Na przystawkę, entrée, 

podaje się sałatkę lub zupę, przygoto-

waną na bazie świeżych warzyw. Danie 

główne, czyli plat principal, to posiłek 

składający się z dania głównego i deseru. 

Jest serwowany w formie lekkiego 

lunchu z mięsem, rybami, warzywami, 

sosem, ryżem lub makaronem. 

Kolacja
Prawdziwą ucztą francuską i zarazem naj-

ważniejszym daniem jest kolacja – dîner. 

Składa się z minimum trzech potraw: przy-

stawki na ciepło, dania głównego i deseru. 

Do kolacji podaje się również półmisek 

FRANCUSKA SZTUKA KULINARNA

serów i wino. Francuz nie zasiądzie do 

stołu, jeżeli nie zobaczy na nim wina. Nie 

wypije także samego wina, jeżeli nie będzie 

mu towarzyszyć jakaś potrawa.

Szeroka gama przypraw stosowanych 

w kuchni francuskiej nadaje jej charak-

terystycznego smaku i aromatu. Anyż, 

cząber, cebula, estragon, gałka muszkato-

łowa czy rozmaryn to podstawa wielu dań, 

która podkreśla smak i nadaje potrawom 

wyrazisty charakter. 

Ser i wino
Szczególne znaczenie mają popularne 

sery i wina charakterystyczne dla regio-

nów francuskich. 

   
Generał de Gaulle powiedział kiedyś, że ,,trudno 
rządzić krajem, w którym jest ponad trzysta 
dwadzieścia pięć gatunków serów”.

 Dziś można tam kupić ich już ponad pięćset. 

Wyróżniamy sery miękkie i twarde, krowie 

i kozie, świeże, dojrzewające i wiele innych. 

Najlepsze sery francuskie są oznaczone 

symbolem AOC, Appellation d’Origine 

Contrôlée. To znaczy, że dany gatunek 

wytworzono według przepisów regulujących 

warunki jego produkcji. Najpopularniejsze 

sery to: camembert, brie (oba z porostem 

białej pleśni), roquefort (z mleka owczego, 

z niebieską pleśnią) oraz bleu de bresse (ser 

pleśniowy z mleka krowiego). Podaje się je 

na półmiskach razem z winogronami, figami 

i orzechami. Z serów przyrządza się wiele 

PODRÓŻE 
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SKŁADNIKI:
dwie małe cukinie
jeden mały bakłażan
dwie nieduże papryki (mogą być różnokolorowe)
kilka pomidorów
jedna mała cebula
trzy ząbki czosnku
oliwa z oliwek – kilka łyżek
tymianek i mieszanka ziół prowansalskich
sól i pieprz do smaku

WYKONANIE: 
Warzywa pokroić w kostkę. Pomidory sparzyć i obrać ze skórki, a następ-
nie pozbawić gniazd nasiennych. Można obrać ze skórki również cukinie 
i bakłażana. 
W garnku o grubym dnie rozgrzać oliwę i podsmażać po kolei warzywa, 
zaczynając od najtwardszego. Najpierw podsmażyć paprykę. Po kilku 
minutach dodać cebulę i czosnek. 
Kiedy cebula się zeszkli, dodać cukinię, pomidory i bakłażana. W tym 
samym momencie dodać przyprawy (dwie łyżki ziół prowansalskich, łyżec-
zkę tymianku, sól i pieprz).
Wszystko dokładnie wymieszać, przykryć garnek i dusić ratatouille na 
wolnym ogniu przez 15-20 minut, do czasu aż wszystkie warzywa będą 
miękkie. Jako dodatek do potrawy preferuje się np. chrupiącą bagietkę.
Bon appétit!

PRZEPIS NA 
FRANCUSKIE RATATOUILLE

PODRÓŻE KULINARNE

potraw, dodaje do sosów, zup i zapiekanek. Zgodnie z tradycją 

francuską do serów podaje się wino. Czerwone do ostrych i ple-

śniowych, natomiast do łagodnych, różowe i wytrawne. 

   
Francuskie wino produkuje się aż w 12 regionach, a najbardziej 
znany to Bordeaux.

Warto również wspomnieć, że to z Francji pochodzą jedne 

z najsłynniejszych aperitifów, czyli ziołowych, korzennych 

napojów podawanych dla pobudzenia apetytu. 

Regionalizacja smaków
Francja słynie z żabich udek przygotowywanych na różne spo-

soby w białym lub czerwonym winie, ślimaków przyrządzanych 

z masłem, czosnkiem i pietruszką, ciasta francuskiego, zupy 

cebulowej, sosu winegret i innych charakterystycznych potraw. 

Każdy region we Francji ma jednak swój jedyny i niepowtarzal-

ny smak, który czyni go wyjątkowym. Północ Francji jest znana 

głównie z ostryg i serów. Prowansja to kraj oliwek i warzyw, 

takich jak bakłażan, cukinia, papryka, cebula, pomidory, 

z których przygotowuje się ratatouille, czyli potrawę opierającą 

się na składnikach warzywnych. Południe słynie z dań rybnych 

i owoców morza. Charakterystyczna dla tego regionu jest 

zupa rybna bouillabaiss. Jest to sycące danie w formie gulaszu 

wykonanego z pomidorami, szafranem i kilkoma gatunkami 

ryb oraz skorupiaków, które są zazwyczaj spożywane z prażo-

nymi kromkami chleba i majonezem o smaku czosnku i chili, 

nazywanego rouille. Popularna jest także sałatka nicejska, 

którą podaje się często w formie przystawki (tuńczyk, warzywa, 

sałatka, anchois). 

Mięsa
Francja to również fantastyczne mięsa, z których mieszkańcy 

chętnie przyrządzają gęste, sycące i rozgrzewające dania. 

Najsłynniejszą potrawą tego typu jest boeuf bourguignon, czyli 

duszona wołowina po burgundzku. Przysmakiem Doliny Rodanu 

jest fondue serowe, a regionu Normandii – ser camembert 

serwowany na gorąco. Dla Lotaryngii najbardziej znaną potrawą 

jest quiche lorraine, czyli placek z farszem jajecznym, boczkiem 

i dużą ilością francuskiego sera. 

Desery
Francja słynie również z doskonałych deserów. To stamtąd 

pochodzą popularne kruche tarty wypełnione słodkimi i sło-

nymi farszami. Jedną z najsłynniejszych jest tarta tatin z pie-

czonymi jabłkami oraz tarta flambée, czyli cebulowa. Crepes 

to cienkie, pszenne naleśniki, serwowane z sosami, czekoladą 

i owocami. Najsłynniejszym francuskim deserem popularnym 

na całym świecie jest crème brûlée. Jest przygotowywany z ja-

jek i śmietany, wykończony warstwą karmelizowanego cukru.

Kulinarna podróż po Francji dobiegła już końca. W kolej-

nym numerze zdradzimy Wam obyczaje, tradycje i smaki 

kuchni gruzińskiej, zyskującej coraz większą popularność 

w naszym kraju. 

NAUCZYŁEM SIĘ TEGO,  

CO NAJMNIEJ,  

Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA,  

ŻE JEŚLI KTOŚ PRZESUWA SIĘ 

W KIERUNKU SWOICH MARZEŃ 

I STARA SIĘ WIEŚĆ ŻYCIE,  

KTÓRE SOBIE WYOBRAŻA, SUKCES 

SPOTYKA GO NIEOCZEKIWANIE

(H. DAVID THOREAU)
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