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DROGIE 
KOBIETY,
PAMIĘTAJCIE 

O WASZEJ 
„NIEZIEMSKOŚCI”, 
KROCZCIE PRZEZ 
ŻYCIE Z F INEZJĄ 

I  LEKKOŚCIĄ , 
Z GR ACJĄ 

I  PEWNOŚCIĄ 
S IEB IE .

Z okazj i  Waszego święt a ,
chcemy wam powiedzieć :

JESTEŚCIE 
WYJĄTKOWE!
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Kobieta jest 
najdoskonalszym spośród 
stworzeń; jest to istota 

przejściowa między 
człowiekiem a aniołem.

HONORÉ DE BALZAC

„
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4 OD REDAKCJI

OMEGA Pilzno zamknęła ćwierćwiecze swojej działalności, 
z satysfakcją zatrzaskując zapisaną drobnym makiem księgę 

biznesowych doświadczeń. Za nami dwadzieścia pięć rozdziałów 
pełnych wartościowych rozmów, ważnych decyzji, kamieni 
milowych, wyciągniętych wniosków i nauk na przyszłość. Tom 
pierwszy uznajemy za ukończony, bo od początku funkcjonowania 
firmy udało się zapisać swoją kartę w historii polskiej branży TSL.

Wobec wyjątkowych okazji nie przechodzi się obojętnie, dlatego 
wejście w nowe ćwierćwiecze naszej działalności postanowiliśmy 
uczcić podczas jubileuszowej Gali Omegi Pilzno. W jej trakcie 
wspominaliśmy stare dzieje, cieszyliśmy się z całkiem nowych 
dokonań i wyróżnialiśmy autorów szczególnych osiągnięć. Była też 
dobra zabawa, której fotograficzny zapis w najnowszym numerze 
Omega & More oddajemy w Państwa ręce.

Życząc spełnienia marzeń wszystkim paniom wchodzącym 
w skład naszego zespołu oraz zatrudnionym przez naszych Klientów 
i Partnerów biznesowych, odsyłam do przeczytania artykułu 
podejmującego zagadnienie pracy kobiet w męskim świecie logistki. 
Czy rzeczywiście branża TSL to nadal domena mężczyzn? Moim 
zdaniem bez nas, kobiet pracujących w administracji, spedycji, 
a nawet za kółkiem Omega Pilzno nie byłaby w tym miejscu, które 
z dumą obecnie zajmuje. Katarzyna Godawska, Redaktor Naczelna
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D R O D Z Y 
C Z Y T E L N I C Y

To pierwszy numer O&M w 2018 roku, zatem nie mogło obyć się bez 
prezentacji wyjątkowego, firmowego kalendarza. Postanowiliśmy posłużyć 
się motywem rąk, których ciężka praca – symbolicznie ukazana na każdej 
z kart – leży u podstaw sukcesu naszej firmy. Kalendarz kierujemy do 
naszych klientów i partnerów biznesowych, ale dedykujemy go przede 
wszystkim pracownikom Omegi Pilzno, niezależnie od tego, czy ich dłonie 
są ubrudzone smarem, witają się z klientem, chwytają za telefon czy za 
kierownicę ciągnika siodłowego.

Wspólnie zapisany pierwszy tom historii Omegi Pilzno zostanie z nami 
na zawsze, lecz na horyzoncie widać już kolejne wyzwania. Nowe rozdziały 
do napisania, które mamy ambicję wypełnić innowacyjnością, biznesową 
odwagą i odkrywaniem nowych płaszczyzn rozwoju. Mamy znakomity 
zespół, bagaż doświadczeń za sobą, świadomość własnych wartości oraz 
jasno określone cele.

Historia się nie kończy, razem piszemy ją dalej…
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TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA  ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

TWORZĄC HISTORIĘ, 
WYCHODZIMY KU 

PR ZYSZŁOŚCI

6 JUBILEUSZ
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SĄ takie okazje, które trzeba 

wyjątkowo uczcić, są takie chwile, 

o których nie wolno zapomnieć, są takie wyda-

rzenia, w których zabawa i śmiech towarzyszą 

wspomnieniom. Taka też była tegoroczna 

impreza firmowa Grupy OMEGA Pilzno, która 

odbyła się 13 stycznia 2018 roku – przepeł-

niona jubileuszowym nastrojem.

Mogłoby się wydawać, że takich karna-

wałowych wieczorów pracownicy OMEGI 

Pilzno w 25-letniej historii firmy przeżyli 

wiele. Tym razem jednak było specyficznie, 

nastrojowo, bo symbolicznie zakończyli-

śmy pewien okres w rozwoju firmy. Każdy 

z obecnych czuł chyba, że nic już nie będzie 

jak dawniej, z nostalgią pozostawiając histo-

rii wspomnienia przeszłych dni. 

Raz jeszcze w niemal rekordowej 

frekwencji podziękowaliśmy założycielom 

naszej firmy za otwarty umysł, śmiałe 

wizje i podejście do biznesu, pozwalające 

zmierzać wprost do celu. Nie zapomniano 

o pracownikach, którzy aktywnie uczestni-

czyli w rozwoju firmy. Jednak szczególnie 

wyróżniono statuetkami jubileuszowymi 

kilkanaście osób, których wkład, działania, 

projekty, postawa i koncepcje przyczyniły 

się do tego, że Omega Pilzno przez te lata 

rosła w siłę.

Był tort jubileuszowy i toasty, wspo-

mnienia, spotkania, zdjęcia i zabawa. I tak 

tanecznym krokiem weszliśmy w nowe 25 

lat przyszłości firmy. 
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Statuetki jubileuszowe 
otrzymali: 
•  Adam Godawski i Mariusz Godawski 

za wielkie wizje i pragmatyczne podej-
ście do biznesu

• Grzegorz Kucharski za uruchomie-
nie Agencji Celnej i rozwój nowego 
biznesu Logistyki Morskiej

• Paweł Skotniczny za rozwój biznesu 
Logistyki Magazynowej

• Stanisław Podjasek za rzetelne 
prowadzenie stacji paliw od dwóch 
dekad i pozytywną postawę w życiu 
zawodowym

• Sebastian Podjasek za stworzenie 
programu ISOTIS do zarządzania flotą

• Katarzyna Godawska za skuteczne 
przeprowadzenie restrukturyzacji 
spółki PP PKS Rzeszów oraz ideę, 
opracowanie i wdrożenie programu 
“Kierowca na własnej działalności”

• Mariusz Gawron za skuteczne roz-
wiązania w programie “Kierowca na 
własnej działalności” oraz wieloletnie 
wsparcie prawne Zarządu

• Marcin Puchalski za promocję firmy 
w środowisku akademickim, udział 
w tworzeniu programu ISOTIS oraz 
koncepcję Działu Zakupów i jej 
wdrożenie.

• Zygmunt Ćwik za fachowość nie-
zmienną od dwóch dekad

• Jacek Szumowicz za pozytywne nasta-
wienie do nowych wyzwań

Statuetki jubileuszowe 
otrzymali kierowcy-
ambasadorzy OMEGI Pilzno:
• Krzysztof Mechla
• Piotr Nowak
• Jacek Srebro
• Stanisław Gwizdała
• Leszek Bryg
• Grzegorz Buriak
• Wojciech Koza
• Marek Kuczka
• Zbigniewa Wojnarowskiego
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 Grzegorz Kucharski za uruchomienie Agencji 
Celnej i rozwój nowego biznesu Logistyki Morskiej.

 Adam Godawski i Mariusz Godawski za wielkie 
wizje i pragmatyczne podejście do biznesu.

 Stanisław Podjasek za rzetelne prowadzenie stacji paliw od dwóch 
dekad i pozytywną postawę w życiu zawodowym.

 Sebastian Podjasek za stworzenie programu 
ISOTIS do zarządzania flotą.

 Jacek Szumowicz za pozytywne 
nastawienie do nowych wyzwań.

 Adam i Mariusz Godawscy

STATUETKI JUBILEUSZOWE OMEGA PILZNO PODCZAS IMPREZY ODEBRALI:
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  Paweł Skotniczny za rozwój biznesu Logistyki Magazynowej

 Katarzyna Godawska za skuteczne przeprowadzenie 
restrukturyzacji spółki PP PKS Rzeszów oraz ideę, opracowanie 
i wdrożenie programu "Kierowca na własnej działalności".

Piotr Nowak kierowca-ambasador 
OMEGI Pilzno.

 Marcin Puchalski za promocję firmy w środowisku 
akademickim, udział w tworzeniu programu ISOTIS oraz 
koncepcję Działu Zakupów i jej wdrożenie

 Zygmunt Ćwik za fachowość niezmienną od dwóch dekad.

 Zbigniew Wojnarowski i Krzysztof 
Mechala kierowcy ambasadorzy 
OMEGI Pilzno.
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OMEGA 
PILZNO 
DZIŚ

1 0 FIRMA
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OMEGA 
PILZNO 
DZIŚ
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BLISKO 700 POJAZDÓW

12 FIRMA

TRANSPORT 
MORSKI
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OMEGA & MORE

5 MAGAZYNÓW
LOGISTYCZNYCH
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AUTORYZOWANE  
SERWISY VOLVO, 
MAN, IVECO

AUTORYZOWANY 
DEALER IVECO
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ODZIAŁY 
W PILŹNIE 
RZESZOWIE 
WARSZAWIE
KRAKOWIE 
KATOWICACH 
GDYNI

1 5FIRMA

OMEGA & MORE

NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA

TWÓRCY 
SUKCESU

  Mariusz Godawski

  Adam Godawski
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POSIADACZE POJAZDÓW WIEDZĄ, ŻE JEŚLI DATA WAŻNOŚCI 

BADAŃ TECHNICZNYCH ICH POJAZDU NIEUBŁAGANIE SIĘ 

ZBLIŻA LUB ZAISTNIAŁA INNA OKOLICZNOŚĆ ZMUSZAJĄCA ICH 

DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO, 

PADA JEDNO PYTANIE. DO KTÓREJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ 

UDAĆ SIĘ NA BADANIE SWOJEGO POJAZDU, ABY SZYBKO 

I BEZPROBLEMOWO ZAŁATWIĆ SPRAWĘ.

TEKST:  PAULINA SUROWIEC   
ZDJĘCIA: PAULINA SUROWIEC, AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA

Grupa Omega Pilzno, będąc kompleksowym operatorem logistycz-

nym, posiada w swojej ofercie punkty diagnostyki samochodowej. Są 

to Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów, w których posiadamy uprawnienia 

do badania wszystkich rodzajów pojazdów. Wbrew pozorom nie wyko-

nujemy badań tylko własnej floty pojazdów. Do naszych stacji diagno-

stycznych zapraszamy wszystkich, którzy takiego badania technicznego 

swojego pojazdu wymagają lub potrzebują. Szczególnie zapraszamy pra-

cowników Grupy Omega Pilzno, jak i ich rodziny i znajomych. Jesteśmy 

otwarci także na klientów zewnętrznych – w naszych stacjach diagno-

stycznych często gościmy przedstawicieli innych firm. A posiadamy dwie 

Okręgowe Stacje Diagnostyczne: jedna to oddział w Pilźnie, na bazie przy 

ul. Kraszewskiego 44, a druga w Rzeszowie, 

na bazie PP PKS-u przy ul. Towarowej 12.

Jakie pojazdy można poddać 
badaniu w Okręgowych Stacjach 
Diagnostycznych Omegi Pilzno?
Niestety wiele osób podczas wyboru punktu 

diagnostycznego nie zwraca uwagi na rodzaj 

stacji kontroli pojazdów, a warto wiedzieć, 

jakie uprawnienia posiadają Okręgowe 

Stacje Kontroli Pojazdów. 

Stacje tego rodzaju są uprawnione do 

wykonywania wszystkich możliwych badań 

technicznych pojazdów. Do naszych stacji 

okręgowych można zgłosić się zarówno 

z motocyklem, samochodem osobowym, 

przyczepą, jak i autobusem, samochodem 

ciężarowym czy nawet tramwajem. Nie jest 

ważny ich rozmiar ani masa całkowita.

Według przepisów prawnych stacje te 
mogą wykonywać:
• przeglądy okresowe wszystkich pojazdów, 

•  dodatkowe badania techniczne 

wszystkich pojazdów 

• badania techniczne samochodów 

po kolizjach.

OKRĘGOWE STACJE KONTROLI 
POJAZDÓW OMEGI PILZNO
KONTROLA RAZ DO ROKU!

 OSKP w Pilźnie
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zobowiązane są wykonywać przegląd techniczny co roku. Jeśli zbliża się 

określony termin, muszą udać się do stacji kontroli pojazdów.

Zdarza się także, że właściciel pojazdu przegapił, zapomniał lub 

specjalnie nie wykonał badań technicznych samochodu/motocykla/

przyczepy i tym podobnych. W momencie, kiedy zostaje poddany 

rutynowej kontroli pojazdów przez przedstawicieli policyjnego patrolu 

drogowego, którzy odkryją ten fakt, nastąpi kilka czynności. Po 

pierwsze dowód rejestracyjny zostaje odesłany do właściwego wydziału 

komunikacji. Po drugie kierujący otrzyma oświadczenia, z którymi 

w ciągu 7 dni musi udać się do stacji kontroli pojazdów na przymusowy 

przegląd techniczny pojazdu.

Inną sytuacją jest ta, w której termin badań technicznych jest ważny 

i odległy, ale funkcjonariusze policji mają zastrzeżenia co do stanu dane-

go pojazdu. I nie musi być to tylko patrol drogowy, ale także pracownicy 

wydziału komunikacji, starosta czy nawet zakład ubezpieczeniowy. 

Wiąże się to także z sytuacją, kiedy auto było przerabiane, na przykład 

z osobowego na ciężarowe. Wówczas dany pojazd zostaje skierowany na 

dodatkowe badania techniczne w stacji kontroli pojazdów.

Co więc decyduje o wyborze stacji diagnostycznej, na której 
dokonujemy badania naszych pojazdów?
Z długoletniego doświadczenia, obserwacji oraz licznych opinii klientów 

wynika, że jest kilka cech, które są w stanie „zatrzymać” klienta na lata 

przy jednym punkcie diagnostycznym. Jednak z tych kilku cech są trzy, 

które przeważnie decydują o „przywiązaniu się” klienta do wybranego 

punktu diagnostycznego. Nie jest to cena usługi, gdyż ta jest ustalana 

odgórnie i we wszystkich stacjach diagnostycznych jest taka sama. Jedną 

z takich cech jest odległość stacji kontroli pojazdów od klienta – miejsca 

jego zamieszkania lub pracy. Drugą cechą jest jakość obsługi – klienci 

lubią być obsłużeni fachowo oraz szybko, więc umawianie się na dany 

termin i godzinę to wielkie ułatwienie zarówno dla diagnostów, jak 

i klientów. Trzecią cechą jest podejście do klienta i miła obsługa.

A ponieważ stosujemy się do tych trzech podstawowych zasad, zapra-

szamy do wykonywania badań i przeglądów wszystkich rodzajów pojaz-

dów w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów Grupy Omega Pilzno. 

Jakie wymagania muszą spełniać Okręgowe 
Stacje Kontroli Pojazdów, aby otrzymać 
pozwolenie na jej prowadzenie? 
Takie punkty jak okręgowe stacje diagnostyczne, 

które posiada Omega Pilzno, muszą między innymi: 

posiadać co najmniej jedno stanowisko kontrolne 

do wykonywania badania technicznego pojazdów, 

a także stanowisko zewnętrzne służące do pomiarów 

akustycznych. Stanowisko kontrolne jest wyposa-

żone w ławę pomiarową, a także kanał przeglądowy 

lub urządzenia pozwalające na podniesienie całego 

badanego pojazdu.

OSKP jest wyposażona we wszystkie urządzenia 

pomiarowe niezbędne do przeprowadzenia koniecz-

nych pomiarów i testów badanych pojazdów; urządze-

nia te muszą posiadać także certyfikaty oraz atesty 

poświadczające ich właściwą pracę, wystawione przez 

odpowiednie instytucje. Nasze stacje diagnostyczne 

posiadają określoną liczbę miejsc parkingowych dla 

pojazdów oczekujących na badanie.

Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów muszą także 

spełniać szereg wymogów dotyczących wymiarów 

pomieszczeń, w których dokonywane są badania, 

a także dojazdów do stanowisk kontrolnych oraz 

bram wjazdowych. Podczas ich projektowania 

uwzględniono bardzo wiele czynników, gdyż nawet 

najmniejsze odstępstwa od normy mogły skutkować 

brakiem otrzymania pozwolenia na ich prowadzenie.

Kiedy wykonujemy badania techniczne pojazdu?
Według polskiego prawa drogowego każdy pojazd 

– niezależnie od tego, czy jest to samochód, motor, 

czy ciągnik – zobowiązany jest posiadać ważne 

badania techniczne. To, jak często powinny być one 

wykonywane, zależy głównie od wieku pojazdu. Te 

nowe, zakupione w salonie od dealera, muszą przejść 

pierwsze badania po trzech latach od daty rejestracji. 

Wszystkie samochody (i większość innych pojazdów), 

które jeżdżą po polskich drogach więcej niż 5 lat, 

WEDŁUG POLSKIEGO 
PRAWA DROGOWEGO 
KAŻDY POJAZD – 
NIEZALEŻNIE OD TEGO, 
CZY JEST TO SAMOCHÓD, 
MOTOR, CZY CIĄGNIK 

– ZOBOWIĄZANY JEST 
POSIADAĆ WAŻNE 
BADANIA TECHNICZNE.

„

  OSKP w Rzeszowie
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45 lat stażu pracy w jednym miejscu 
- to dziś tylko inne firmy mogą 
pozazdrości takiego pracownika. 
Proszę opowiedzieć jak Pan trafił do 
pracy w PP PKSie?
Do PKSu szczerze mówiąc trafiłem trochę 

przez przypadek. Los tak chciał, że nie 

dostałem się na studia do Wyższej Szkoły 

1 8 FIRMA

W SZKOLE BARDZO DOBRZE RADZIŁ SOBIE Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH, A JEGO MAMA 

CHCIAŁA, ŻEBY ZOSTAŁ KSIĘDZEM. JEDNAK ŻYCIE ZAWODOWE UŁOŻYŁO SIĘ NIECO INACZEJ… 

I TAK W JEDNYM MIEJSCU PRACY, OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW PP PKS RZESZÓW 

PAN PAWEŁ MATUŁA SPĘDZIŁ AŻ 45 LAT JAKO DŁUGOLETNI KIEROWNIK. POD KONIEC ZESZŁEGO 

ROKU PRZESZEDŁ NA ZASŁUŻONĄ EMERYTURĘ. O TYCH WSZYSTKICH LATACH PRACY ROZMAWIAMY 

Z PANEM PAWŁEM MATUŁĄ.

TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIA: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA

„MÓJ PKS” 
- Z MIŁOŚCI DO PRACY I PASJI

Inżynierskiej na wydział silników lotni-

czych. A nie chciałem tracić czasu, więc 

zacząłem rozglądać się za pracą. W dziale 

taboru pracował mój ojciec chrzestny 

i polecił mnie do pracy, a że w tych czasach 

liczyła się do pomocy każda para rąk, więc 

dokładnie 1 lipca 1972 roku otrzymałem 

posadę pomocnika kierowcy. 

Czyli mimo protekcji ojca 
chrzestnego zaczął Pan od niskiego 
stanowiska. A jak się to stało, 
że skończyło się na kierowniku 
diagnostyki - czy od początku był to 
Pana zawodowy plan?
Dobrze, że się tak stało, bo od razu nie 

wiedziałem, co będę robić docelowo. 

  Pan Paweł Matuła (czwarty od prawej strony) ze współpracownikami z innych działów.
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MOJA PRACA JEST 
PRZYKŁADEM 
ŻYCIOWEJ PASJI. 
JAK TYLKO 
ZŁAPAŁEM BAKCYLA 
MOTORYZACYJNEGO 
TO UWIELBIAŁEM 
ROZKRĘCAĆ, 
NAPRAWIAĆ, 
SKRĘCAĆ POJAZDY. 

„
Obowiązki które mi przydzielano wykonywałem sumiennie 

i z zaangażowaniem. Tak mnie ta praca przy transporcie 

wciągnęła na dobre, że szedłem za ciosem i pracując już 

kolejno na wydziale remontu silników w 1975 roku prze-

niesiono mnie na kontrolę techniczną i poznawałem tajniki 

diagnostyki. Wtedy na firmie było 466 pojazdów cięza-

rowch i 465 przyczep. Flota była różnorodna w skład której 

wchodziły takie marki samochodów jak: Stary, Ivy, Ziły, 

Kamazy, Żubry. Dopiero nieco później pojawiły się Jelcze 

i były to samochody nowej generacji i trzeba było się rozwi-

jać i poznawać nowe technologie. Mimo codziennej pracy 

i już sporego doświadczenia w tym obszarze, następnie zro-

biłem kurs diagnostyki samochodowej  do 3,5 tony, a przez 

kolejne lata, co  6 miesięcy brałem udział w kursach dosz-

kalających i zdobywałem wszelkie uprawnienia niezbędne 

w tym zawodzie. 

Jest Pan prawdziwym miłośnikiem swojego zawodu, 
jednak zdarzyła się Panu krótka przerwa w pracy 
diagnosty. Jaka była tego przyczyna?
Dokładnie to 11 miesięcy nie pracowałem jako diagnosta. 

Było się młodym, bez zobowiązań i chciałem zobaczyć tro-

chę świata. A nadarzyła się okazja wyjechania do Kanady 

to w tych czasach grzechem byłoby nie skorzystać z takiej 

szansy. I 5 grudnia 1978 roku poleciałem do Kanady pra-

cować jako blacharz i spawacz samochodowy. Jednak po 

niecałym roku, bo 13 listopada 1979 roku ze względów 

rodzinnych wróciłem do Polski. I tak się szczęśliwie złożyło, 

że z powrotem wróciłem do pracy w PKSie.

To świetnie, że mógł Pan wrócić do firmy 
i pracować nadal mimo tej krótkiej przerwy. 
Jednak jak już Pan odnalazł swoją pasję w tym 
zawodzie, czy było jeszcze coś w czym mógł Pan to 
hobby realizować?
Człowiek jeszcze był pełny sił i ambicji, a mając dodat-

kowo rodzinę na utrzymaniu, chciał też żyć na dobrym po-

ziomie, więc jako wykwalifikowany i zapalony diagnosta, 

udzielałem się w Polskim Związku Motorowym i prowadzi-

łem szkolenia dla kierowców w formie wykładów z prawa 

o ruchu drogowym.  

Proszę powiedzieć jak dalej wyglądała Pana kariera 
zawodowa w PKSie? 
W tej firmie czułem się bardzo dobrze. Świetnie mi się pra-

cowało: mili ludzie, zgrana załoga, dużo klientów. Jednym 

słowem działo się sporo. W latach 80-tych pracowałem jako 

mechanik, po odbyciu kursów awansowałem na kontrolera, 

a po zdobyciu wszelkich uprawnień objąłem stanowisko kie-

rownika działu kontroli technicznej, bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i BHP w PP PKSie. W 2000 roku PKS przejęła 

spółka o nazwie Iwopol z Iwonicza. Jednak problemy finan-

sowe nowej spółki poskutkowały tym, iż w 2006 roku Iwopol 

został przejęty przez Omegę Pilzno. Wtedy też diagnostyka 

została otwarta również dla ludzi z zewnątrz i wykonywali-

śmy badania techniczne wszystkiego rodzajom pojazdów. 

W latach 2005/2006 nasza okręgowa stacja kontroli pojaz-

dów obsługiwała aż 13 tysięcy aut rocznie. Jako kierownik 

przyjąłem prostą filozofię pracy. Ukierunkowana ona była 

na rzetelność, fachowość usługi oraz zysk finansowy dla 

firmy, aby dział diagnostyki zarobił na siebie i aby godnie 

zarabiali pracownicy-diagności. 

Z takim podejściem to był Pan nie tylko dobrym 
przedsiębiorcą, ale i dobrym kierownikiem, sądząc 
po stażu pracy na tym stanowisku, ale też i zaufaniu 
jakim darzył Pana każdy Zarząd, który aktualnie 
spółkę prowadził. A abstrahując od zarządzania, co 
się podobało Panu w pracy diagnostyka?
Krótko mówiąc - wszystko. Moja praca jest przykładem ży-

ciowej pasji. Jak tylko złapałem bakcyla motoryzacyjnego 

to uwielbiałem rozkręcać, naprawiać, skręcać pojazdy. 

W domu często już po godzinach pracy, znajomi „podrzu-

cali” mi swoje samochody czy inne pojazdy z prośbą, żebym 

zerknął co w nich jest nie tak i naprawił usterki. Jak już zro-

biłem zalecane wtedy kursy do pracy to trafnie diagnozowa-

łem samochody nawet bez szczegółowego badania. 

A co z innymi hobby? Czy oprócz pracy jest coś, 
czemu Pan lubi poświęcać czas? 
Owszem, jest takie hobby to fotografia. Fotografowałem 

rodzinę, dzieci. Niestety, moja aktualna kondycja fizyczna 

już na to nie pozwala, aby czynnie w tym działać. Jednak 

nadal lubię patrzeć na te własnoręcznie wykonywane zdję-

cia dzieci, bliskich. I mimo swoich lat, a także i sporego 

doświadczenia życiowego, zawsze sercem jako swojej naj-

większej pasji będę przy „Moim PKSie”.  

Zarząd Grupy Omega Pilzno składa Panu Pawłowi 
Matule serdecznie podziękowania za wieloletnią 
wytrwałość i pracowitość oraz ogromny wkład 
w funkcjonowanie, zaangażowanie i rzetelnie 
kierowanie Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów. 
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JESZCZE DO NIEDAWNA JEDNĄ Z BRANŻ ZAREZERWOWANYCH DLA MĘŻCZYZN BYŁA 

LOGISTYKA. NA SZCZĘŚCIE TO SIĘ ZMIENIA. ZDECYDOWANYMI KROKAMI PŁEĆ PIĘKNA 

WCHODZI W MĘSKIE SZEREGI PRACOWNICZE. TAK JEST W OMEDZE PILZNO, GDZIE KOBIETY 

RAMIĘ W RAMIĘ PRACUJĄ Z MĘŻCZYZNAMI. O ROLI KOBIETY W TRANSPORCIE ROZMAWIAMY 

Z KATARZYNĄ GODAWSKĄ, DYREKTOREM ADMINISTRACYJNYM OMEGA PILZNO.

ROZMAWIAŁA: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA    ZDJĘCIE: TADEUSZ POŹNIAK

KOBIETY W LOGISTYCE
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Czy kobiety powinny pracować w branży TSL?
Czasy się zmieniają i transformacji ulega także rola kobiety 

we współczesnym świecie, jej pragnienia, ambicje, zainte-

resowania. Jeśli ktoś jest pasjonatem transportu i chce się 

w nim realizować zawodowo, to jakie znaczenie ma płeć? 

Nie widzę powodów, dla których kobiety nie miałyby być 

spedytorkami, magazynierkami, kierowcami. W OMEDZE 

Pilzno kobiety piastowały, piastują i z pewnością będą 

piastować wiele stanowisk. Mamy dyrektorki i kierowniczki 

działów, m.in. transportu i spedycji. Mieliśmy kobiety-kie-

rowców i kobiety-magazynierów. Za kierownicą samochodu 

czy wózka widłowego radzą sobie równie dobrze jak męż-

czyźni. W dzisiejszych czasach kobiety doskonale sprawdza-

ją się niemal w każdej branży. 

Jak przedstawia się sytuacja w OMEDZE Pilzno? 
Jak już wspomniałam, spora część załogi OMEGI Pilzno 

to kobiety. Są efektywne, mają swoje zdanie i doskonale 

poruszają się w świecie logistyki, który rządzi się twardymi 

regułami. Bardzo dobrze radzą sobie w komunikacji zarów-

no z klientami, jak i z męską częścią załogi, spedytorami, 

kierowcami. Na uznanie zasługuje także fakt, że potrafią 

być doskonale zorganizowane, godząc role kierowniczki, 

dyrektorki, spedytorki z rolą matki, żony, piastunki ogniska 

domowego. My, kobiety pracujemy na wielu etatach. 

To wszystko znajduje potwierdzenie w badaniach, które 

pokazują, że firmy, w których kobiety zajmują stanowiska 

kierownicze, osiągają lepsze wyniki i lepiej radzą sobie 

w sytuacjach kryzysowych. 

Jak wygląda współpraca damsko-męska 
w OMEDZE Pilzno?
W mojej opinii jest to bardzo satysfakcjonująca współpraca 

profesjonalistów i płeć nie jest tu aż tak istotna. Dążymy do 

tego, aby nasi pracownicy stanowili zgrany zespół zawodow-

ców, doskonale przygotowanych merytorycznie i praktycz-

nie do wykonywania swoich obowiązków, o wysokiej kul-

turze pracy i kulturze osobistej. Mieszany zespół przynosi 

same korzyści. Optyka mężczyzn i kobiet nieco się różni. 

Pozwala to na pełną analizę danej sytuacji, ogląd z różnych 

perspektyw i wypracowanie optymalnego rozwiązania.

Czy promuje Pani kobiety w swojej organizacji? 
Jak najbardziej, nawet tworzymy specjalne programy 

rozwojowe, które wzmacniają kobiety nie tylko zawodowo, 

ale również osobiście. Organizowaliśmy cykl warsztatów 

dla kobiet dotyczących m.in. stylu ubierania, pielęgnacji 

twarzy, a nawet umiejętności robienia makijażu. Zależy 

mi, aby kobiety miały nie tylko materialne korzyści z pracy 

w naszej firmie, ale również satysfakcję osobistą. To wszyst-

ko wpływa na samopoczucie w pracy, a co za tym idzie, na 

motywację i atmosferę.

 

Co motywuje kobiety do podjęcia pracy 
w branży TSL?
Myślę, że motywów jest tyle, ile kobiet pracujących w lo-

gistyce. Z pewnością każda kierowała się indywidualnymi 

...SPORA CZĘŚĆ ZAŁOGI 
OMEGI PILZNO TO 
KOBIETY. SĄ EFEKTYWNE, 
MAJĄ SWOJE ZDANIE 
I DOSKONALE PORUSZAJĄ 
SIĘ W ŚWIECIE LOGISTYKI, 
KTÓRY RZĄDZI SIĘ 
TWARDYMI REGUŁAMI.

„

potrzebami, które nie różnią się aż tak bardzo od męskich 

pobudek. Być może było to spełnienie marzeń, może kon-

sekwentna realizacja planów z dzieciństwa, przemyślana 

strategia na przyszłość zawodową, a może chęć sprostania 

wyzwaniom, które nie są przecież zarezerwowane tylko dla 

mężczyzn. Jedno jest pewne, wspólny mianownik to trans-

port, który po prostu trzeba lubić. 

Dlaczego kobiety chcą pracować w OMEDZE Pilzno?
Z tych samych powodów, co mężczyźni. Nieraz słyszę 

krótką argumentację: „OMEGA Pilzno to duża, znana firma. 

Będę w niej mieć szerokie możliwości rozwoju”. I tak jest. 

Omega Pilzno oferuje pracę na różnych stanowiskach, bez 

rozróżnienia na męskie lub damskie. Pracownicy mają moż-

liwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach, które poma-

gają im określić ścieżkę kariery i nią podążać. Kierujemy do 

nich wiele działań, organizujemy różnego rodzaju aktywno-

ści, wspieramy ich rozwój zawodowy i osobisty. Poza tym, 

jak zauważają pracownicy, pomimo korporacyjnych rozmia-

rów firmy, nie zatraciliśmy swoistego indywidualizmu.

Co Pani lubi w swojej pracy?
W samej tylko spółce-matce Omega Pilzno zarządzam kilko-

ma działami, nadzoruję realizację wielu projektów, uczest-

niczę w podejmowaniu ważnych decyzji. To z pewnością 

duża odpowiedzialność, ale również satysfakcja z dobrze 

wykonanych zadań. Lubię to uczucie. Doświadczam go 

także, kiedy patrzę, jak Omega Pilzno się rozwinęła. Cenię 

sobie także różnorodność, bo każdy dzień przynosi nowe 

wyzwania, które wymagają ode mnie ciągłego rozwoju, 

zdobywania wiedzy, myślenia kreatywnego. To bardzo 

poszerza horyzonty i nie generuje odczucia „stania w miej-

scu”. Lubię pracę z ludźmi. Każda z osób, niezależnie od 

tego, czy jest to pracownik, czy klient, to osobliwa historia, 

ciekawa osobowość, różne umiejętności i doświadczenia, 

co pozwala nam uczyć się od siebie nawzajem. To wszystko 

składa się na poczucie spełnienia i przekonanie, że jestem 

we właściwym miejscu. 
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OD LAT ZADAJEMY SOBIE PYTANIE: 

CZY FAKTYCZNIE KOBIETY TO 

SŁABA PŁEĆ? PRZECIEŻ, PRACUJĄC 

W RÓŻNYCH ZAWODACH, PODEJMUJĄ 

PRZERÓŻNE WYZWANIA I SĄ 

CORAZ AKTYWNIEJSZE W WIELU 

DZIEDZINACH ZAWODOWYCH, 

NAWET W TYCH DEDYKOWANYCH 

MĘŻCZYZNOM. A JAK TO WYGLĄDA 

W ZAWODACH ZWIĄZANYCH 

Z TRANSPORTEM CZY LOGISTYKĄ

TEKST: PAULINA SUROWIEC

JAKA JEST 
KOBIETA 
LOGISTYCZNA?

Już od bardzo wielu pokoleń tak zwane męskie 

profesje przestają być wykonywane tylko przez 

mężczyzn. W dzisiejszych czasach płeć piękna do-

skonale radzi sobie na każdym stanowisku, w każ-

dej dziedzinie biznesu. W logistyce jest podobnie 

– coraz częściej spotykamy na swoich drogach 

kobiety, które pełnią funkcję prezesek firm logi-

stycznych, kierowniczek spedycji lub transportu. 

A nawet są pilotami czy kierowcami. 

Zwróćmy uwagę na kobiecą stronę logistyki, 

bo w tej branży pań jest coraz więcej, mimo, że 

logistyka kojarzy nam się tylko z branżą męską. 

Kobiety znalazły swoje miejsce w wielu firmach 

transportowych czy logistycznych na wszystkich 

szczeblach struktury organizacyjnej.  Zapytaliśmy 

więc kilku naszych pracowników piastujących 

różne stanowiska zawodowe, co sądzą o pracy ko-

biet w branży logistycznej. Odpowiadały zarówno 

kobiety, jak i mężczyźni. 

Za odpowiedzi z męskiej perspektywy dzięku-

jemy Maćkowi Szlachcie, Jackowi Dąbrowskiemu, 

Łukaszowi Rojkowi oraz Szymonowi Lompe. W dru-

żynie odpowiadających Pań znalazły się Joanna 

Niemiec, Maria Pietrzyk oraz Edyta Rzeszucińska. 

KOBIETA 
W LOGISTYCE 
OKIEM 
MĘŻCZYZNY

Kobiety w logistyce są bardzo konkretne, szybko 
podejmują decyzje i z łatwością planują z wyprze-

dzeniem. W pewnych sprawach kobiety są w stanie 
załatwić o wiele więcej niż mężczyźni. Czasem lepiej 

jest, kiedy koleżanka zadzwoni do kierowcy lub poprosi 
o ładunek u określonego klienta. Przyznam, że nie lubię 
stygmatyzować osób ze względu na jakiekolwiek cechy, 
natomiast w mojej głowie rodzi się myśl, że lojalność do 
pracodawcy jest większa i częściej spotykana u kobiet niż 
u mężczyzn. Wiąże się to chyba z kwestią podejmowania 
(cytując za moją żoną) „zawsze trafnych decyzji” i trwa-
nia w nich oraz często z poczuciem odpowiedzialności 

za dom i rodzinę.

Kobiety są bardziej emocjonalne, komunikatywne i empatyczne. 
Mają zdolność do odczytywania sygnałów niewerbalnych i szybciej 

budują relacje. Można trafić na kobiety zdecydowane, które są 
zdolne do amortyzacji problemów, negocjacji podczas stresowych 

działań. Kobiety lepiej pracują w zespole. Są elastyczne i mają 
lepsze zdolności adaptacyjne. Szybciej odnajdują się w nowych 
sytuacjach. Mają lepszą od mężczyzn organizację pracy. Te silne 

i zaangażowane bardzo dobrze podnoszą się z porażek. 
Zespoły spedycyjne złożone z samych kobiet albo z samych 

mężczyzn są mniej efektywne.
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Podstawową różnicą w pracy spedytora-kobiety i spedyto-
ra-mężczyzny jest wielozadaniowość. Kobiety zdecydowanie 

lepiej radzą sobie ze sporą ilością czynności naraz, co jest 
niezbędne do osiągania dobrych wyników. Kobieta-spedytor 

doskonale potrafi dopilnować najmniejszego szczegółu, 
eliminując ryzyko popełnienia błędu do minimum, wykazując 
przy tym niezwykłą skrupulatność. Kobiety w spedycji znane 

są z silnego charakteru i szybkich, stanowczych decyzji, 
podejmowanych zazwyczaj pod presją czasu.

Zarówno mężczyźni-spedytorzy jak i kobiety-spedytorki 
mogą być dobrzy i kiepscy w tym zawodzie. Wbrew 
pozorom to najczęściej kobiety „pokazują pazurki”, 
a mężczyźni potrafią szybko załagodzić konflikt, choć 
tak naprawdę dużo zależy od wypracowanych relacji. 

Zdecydowanie wole zespoły mieszane. Są kierowcy, któ-
rzy akceptują pracę tylko z mężczyznami, a są też tacy, 
którzy super dogadują się z kobietami. Mój zespół jest 

mieszany i u nas zawsze jest wesoło, a moi spedytorzy są 
dla siebie nawzajem ogromnym wsparciem.

Kobiety z natury są multizadaniowe, potrafią się skupić 
na paru zadaniach naraz, co wcale nie ma negatywnego 
wpływu na jakość ich wykonania. Myślę, że nie ma takiej 
cechy zarezerwowanej tylko dla kobiety-spedytora czy 

mężczyzny-spedytora. Każdy wykazuje inne cechy, które 
bardziej zależą od osobowości, poziomu zaangażowania 

czy nastawienia. Niektóre cechy ujawniają się przy różnych 
okazjach i możemy być zaskoczeni, że dana osoba ma taką 
cechę, o którą nawet jej nie podejrzewaliśmy. W zespołach 
mieszanych mamy szanse  na wachlarz osobowości, komuni-
kacji na różnych poziomach oraz czynników motywacyjnych. 
Najlepsza w takich zespołach jest możliwość czerpania z tej 

różnorodności i uczenia się od innych. 

KOBIETY 
O KOBIETACH 
W LOGISTYCE

Zasadniczo według mnie nie ma różnic między spedyto-
rem-kobietą, a spedytorem-mężczyzną. Zarówno kobiety, 

jak i mężczyźni mogą posiadać takie same cechy charakteru 
i umiejętności, które pozwalają na szybką i efektywną pracę 

bez względu na to, czy mówimy o spedycji drogowej, morskiej 
czy też lotniczej. Dodam, że każdy człowiek jest inny i nie 
wszyscy nadają się do pracy w naszym zawodzie. W mojej 
ocenie kobiety mają znacząco większą podzielność uwagi, 

potrafią się jednocześnie zajmować kilkoma sprawami naraz. 
Jest to umiejętność, której większość mężczyzn nie posiada.

Są kobiety spedytorki o silnych osobowościach, według naszego 
społeczeństwa typowych dla mężczyzn, są i mężczyźni, którzy są 
bardzo empatyczni. Różnicę zawsze można zauważyć, ale według 

mnie to bardziej cechy charakteru człowieka, a nie płeć ma 
wpływ na charakter pracy. Nie ma reguły, który zespół jest bar-

dziej efektywny w pracy, czy jednopłciowy, czy mieszany - trzeba 
dobierać ludzi tak, aby ze sobą współpracowali i osiągali efekty. 

Moim zdaniem są dobrzy spedytorzy kobiety, jak i mężczyźni, nie 
dzielę na płeć, tylko cechy osobowościowe, niekiedy mężczyzna 

jak i kobieta mają je podobne.
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FIRMA POLSAROS TO JEDEN Z PIERWSZYCH KLIENTÓW 

PARKU LOGISTYCZNEGO OMEGI PILZNO. JEDNAK 

KONTAKTY WŁAŚCICIELI OBU FIRM SIĘGAJĄ LAT 90. 

TAKA WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA POZWALA ZBUDOWAĆ 

PARTNERSTWO BIZNESOWE OPARTE NA SOLIDNYCH 

FUNDAMENTACH. CZYNNIKIEM ŁĄCZĄCYM FILOZOFIĘ 

OBYDWU FIRM JEST IDEA KOMPLEMENTARNOŚCI 

W USŁUGACH I PODEJŚCIU DO POTRZEB KLIENTA. 

ROZMAWIAMY Z JERZYM NIEMCZYKIEM, PREZESEM 

ZARZĄDU POLSAROS SP. Z O.O.

WYWIAD I ZDJĘCIA: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA
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KOMPLEMENTARNOŚĆ 

W KAŻDYM CALU
Działalność spółki Polsaros jest dość 
złożona. W Waszym portfolio jest 
i chemia, i handel, i logistyka. Jak te 
sfery łączą się ze sobą?
Firma Polsaros od samego początku jest 

operatorem logistycznym, realizującym 

pełną logistykę  transportową, magazynową, 

finansową, łącznie z rozwojem dostawców 

i materiałów, które później trafiają do 

naszych klientów zewnętrznych. Są nimi 

globalne koncerny z branży oponiarskiej, 

kauczuków syntetycznych, a także produ-

kujące techniczne wyroby gumowe. Działają 

na rynkach Polski i Europy Centralnej, ale 

też Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Dlaczego zdecydował się Pan na 
założenie firmy właśnie o takim 
profilu działalności?
Spółka Polsaros powstała w 2010 roku 

jako firma rodzinna, bazująca na 30 latach 

doświadczeń, które wraz z żoną zdobyli-

śmy podczas pracy w dużych koncernach. 

Pragnęliśmy stworzyć firmę inną niż te, 

które działały dotychczas na rynku dostaw 

surowców. Nie chcieliśmy być firmą stricte 

handlową, ale operatorem logistycznym 

w szerokim rozumieniu, tworzącym takie 

produkty, które będą spełniały wymagania 

techniczne, ale również procesowe naszych 

odbiorców. Stąd chociażby obecność w na-

szym zespole pracowników o wykształceniu 

chemicznym. Rozwijamy produkty, które 

spełnią wszystkie oczekiwania odbiorcy. 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które po-

siadamy, wiemy, na jakie parametry tech-

niczne i procesowe zwracać uwagę, jak je 

modyfikować, aby produkt miał odpowied-

nią specyfikację czy właściwe formy opako-

wania, po to aby nasz klient ostateczny był 

w pełni usatysfakcjonowany.

Jak to się stało, że Polsaros swoją 
siedzibę operacyjną ulokował 
w Mokrzcu, w obiektach OMEGI Pilzno?
Kiedy podejmowaliśmy decyzję o lokalizacji 

naszej firmy, pierwsze rozmowy przeprowa-

dziłem z właścicielami OMEGI Pilzno. Był to 

koniec 2009 roku. Przedstawiłem strategię 

dla firmy Polsaros i zapytałem o możliwość 

współpracy w zakresie siedziby na terenie 

firmy OMEGA Pilzno, ale również w zakresie 

usług transportowych i magazynowych. 

Przedstawiłem to, mając na względzie kom-

plementarność naszych dostaw, ale także 

oferty OMEGI Pilzno.

  Jerzy Niemczyk
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zadanie. Widzimy skuteczność OMEGI Pilzno w przedstawieniu 

oferty, w przygotowaniu się oraz późniejszym wykonaniu zawar-

tych kontraktów.

Czy współpraca Polsarosu i OMEGI Pilzno będzie się 
rozwijać?
Sądzę, że tak. Przed nami zwiększenie udziału obrotu produk-

tów typu kauczuki syntetyczne. To wymaga odpowiednich 

warunków magazynowych i transportu do naszych odbiorców. 

Rozmawiamy o rozszerzeniu usług magazynowych OMEGI Pilzno 

dedykowanych firmie Polsaros w innych miejscach niż Gdańsk 

i Mokrzec. Myślimy o zachodniej części Polski, aby przybliżyć się 

do naszych klientów w Niemczech. Jeżeli rozmowy biznesowe 

z naszym kontrahentem przebiegną pomyślnie, to mamy na-

dzieję w ciągu najbliższego roku rozszerzyć współpracę z OMEGĄ 

Pilzno w innym obszarze. 

Czemu zdecydował się Pan na wybór OMEGI Pilzno 
jako partnera biznesowego?
Z właścicielami OMEGI Pilzno znam się od początku lat 90. 

zeszłego wieku. Byłem wtedy dyrektorem produkcyjnym firmy 

Oponiarskiej Dębica, odpowiedzialnym między innymi za 

całą filozofię dostaw surowców z Europy i ze świata. W więk-

szości kontrakty zawieraliśmy wtedy na bazie Incoterms FCA. 

Wiedząc, jak konkurencyjne są polskie firmy transportowe, 

negocjowaliśmy z nimi kontrakty na dostawy surowców. Jedną 

z takich firm była OMEGA Pilzno. Transportowane surowce 

w niektórych przypadkach były o różnym opakowaniu, o róż-

nych czasach dostaw, z różnych krajów. Wtedy zdobyłem  

pierwsze doświadczenie współpracy z OMEGĄ Pilzno. Później 

jeszcze kilka razy kontaktowałem się z właścicielami firmy, 

zlecając im dostawy surowców na Ukrainę, odbiór produktów 

z Ukrainy i innych krajów. Przez lata miałem okazję śledzić 

rozwój OMEGI. Moja propozycja z 2009 roku była właśnie zwią-

zana z komplementarnością działalności Polsaros i dużym za-

ufaniu do OMEGI Pilzno w realizacji tych zadań logistycznych, 

które wówczas widziałem przed swoją firmą.

Co jeszcze wpłynęło na decyzję o podjęciu współpracy 
z OMEGĄ Pilzno, która zresztą trwa do dziś?
Na ulokowanie biura operacyjnego, na pewno lokalizacja, 

nieopodal firmy, z którą współpracujemy. Zrobiłem rów-

nież audyt magazynu OMEGI Pilzno w Mokrzcu. Spełniał 

on wszystkie oczekiwania w zakresie jakości świadczonych 

usług magazynowych. Wiedziałem również o planach rozwo-

jowych OMEGI Pilzno, jako partnera w transporcie wyrobów 

gotowych globalnych koncernów oponiarskich, z którymi 

i ja współpracuję. Co do rzetelności OMEGI Pilzno nigdy nie 

miałem żadnych wątpliwości. Jak dotąd jesteśmy bardzo za-

dowoleni ze współpracy, z wymiany informacji oraz z termino-

wego przygotowania się do obsługi następnych potencjalnych 

zadań, które stoją przed Polsaros.

Zrealizowaliśmy wspólnie kilka bardzo dużych przedsię-

wzięć magazynowych, transportowych, ze złożoną logistyka 

intermodalną. Przykładem tego są trwające przez ostatnie 

trzy lata transporty produktów z Dalekiego Wschodu i Afryki 

Zachodniej poprzez porty w Hamburgu i Gdańsku, łącznie 

z czasowym składowaniem w magazynie OMEGI Pilzno w gdań-

skim porcie. Wspólne zadania realizujemy wraz z wyspecjali-

zowaną jednostką do obsługi kontenerów OMEGI Pilzno – jej 

oddziałem w Gdańsku, począwszy od momentu przyjścia to-

waru do portów w Hamburgu bądź Gdańsku, poprzez transport 

intermodalny do Mokrzca, magazynowanie w prowadzonym 

przez firmę składzie celnym, skoczywszy na wyprowadzeniu 

produktu i dostawie do odbiorcy końcowego.

Widzę, że kompleksowość ceni Pan nie tylko 
w działalności swojej firmy, ale także w ofercie 
partnerów biznesowych.
Tak, a OMEGA Pilzno podejmuje się różnych wyzwań i potrafi 

zrealizować wiele przedsięwzięć. Oczywiście określamy je 

wcześniej, dyskutujemy, przy jakich założeniach, w jakich 

warunkach brzegowych będziemy realizowali wspólnie dane 

DZIĘKI WIEDZY I DOŚWIADCZENIU, 

KTÓRE POSIADAMY, WIEMY, NA 

JAKIE PARAMETRY TECHNICZNE 

I PROCESOWE ZWRACAĆ UWAGĘ, 

JAK JE MODYFIKOWAĆ, ABY 

PRODUKT MIAŁ ODPOWIEDNIĄ 

SPECYFIKACJĘ...

„

Pracownicy Polsaros : (od lewej) Artur Mendoń, Maria Jop, Damian Zgoda (pracownik PPL OMEGA Pilzno), 
Małgorzata Mazur, podczas rutynowej inspekcji w magazynie celnym w PPL Omega Pilzno.
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ROZMAWIAŁA: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIA: ARCH. GOLD DROP

Czy od samego początku firma Gold 
Drop była związana z produkcją chemii 
gospodarczej?
Zdecydowanie tak. Geneza firmy Gold Drop jest 

bardzo ciekawa, gdyż wiąże się ściśle z pewnym 

epizodem w moim życiu. Przyszedł taki czas, że 

bardzo chciałem wyjechać do USA. Wyjechałem 

do upragnionej Ameryki i byłem tam prawie 3 

lata. W Stanach Zjednoczonych człowiek, który 

wtedy wyjechał z Polski, od razu zderzał się 

z amerykańską rzeczywistością. Mianowicie 

rynek amerykański stwarzał wszystkim jednolite 

warunki. Tam się nikt nie pytał, skąd przybywasz, 

jakie masz doświadczenie, tylko co umiesz 

robić. Niestety nie miałem zacięcia do prac 

technicznych, bo z wykształcenia jestem hu-

manistą, historykiem. Mimo że dużo wiedziałem, 

umiałem, to jednak rzeczywistość amerykańska 

mnie też dopadła i koniec końców przyszło mi 

pracować w firmie zajmującej się sprzątaniem, 

więc miałem do czynienia z chemią gospodarczą. 

W 1988 roku, kiedy z Polski wyjeżdżałem, 

nie było takich środków chemicznych, jakie 

spotkałem za oceanem. Kiedy pracowałem 

w wielkich hipermarketach, ogromne wrażenie 

robiła na mnie ta cała chemia gospodarcza. 

Zobaczyłem po raz pierwszy półki – ogromną 

linię chemiczną, która miała 40-50 metrów 

długości, po jednej i drugiej stronie, wypełnioną 

środkami do utrzymania czystości. W Polsce 

takich sklepów jeszcze nie było. I tak sobie 

pomyślałem: „Czego można by się było od tych 

Amerykanów nauczyć?”. W międzyczasie Polska 

się zmieniła. Wyjechałem z kraju, który był  

rządzony przez inne opcje polityczne, a w 1989 

nastąpił przełom. W grudniu 1989 roku, kiedy 

Lech Wałęsa był z wizytą w USA, w Chicago, 

ja brałem udział w tym wiecu. I podczas tego 

spotkania Wałęsa zachęcał Polaków, aby wracali 

do Polski, bo to już jest wolny kraj, i brali los 

we własne ręce, otwierali firmy, by budować 

polską gospodarkę. Miałem w Ameryce przyja-

ciela-Polaka, który był właścicielem dużej firmy 

sprzątającej i pewnego dnia powiedziałem mu, 

że podjąłem decyzję o powrocie do Polski, do 

rodziny. Razem ustaliliśmy, że spróbujemy 

w Polsce zbudować firmę – fabrykę, która będzie 

produkować środki czystości. Było kilka opcji na 

wybór lokalizacji, jednak tak się losy poukładały, 

że przedsiębiorstwo powstało w Limanowej. 

Nazwaliśmy je złotą kroplą (Gold Drop), gdyż 

wystarczyła tylko jedna kropla naszego produktu, 

aby wszystko lśniło. Dzisiaj nasz Gold Drop 

tak się wpisał w krajobraz limanowszczyzny, iż 

mimo produkcji chemii gospodarczej jesteśmy 

stawiani za wzór firmy dbającej o ochronę 

Firma Gold Drop funkcjonuje na rynku od 
1991 roku. To już 27 lat. Jak przez te lata 
rozwijaliście Państwo swoją działalność?
Dwadzieścia siedem lat to kawał historii, to także 

bardzo dużo czasu. Tak jak i na świecie i w Polsce, 

tak i w każdej firmie wiele się zmieniło w tym 

czasie. Funkcjonując, musieliśmy się dostosowy-

wać  do zachodzących  przemian i naszej firmie 

się to bardzo dobrze udało. Z wielkim senty-

mentem patrzę na te pierwsze lata działalności, 

ponieważ wtedy była taka chęć działania, wielka 

swoboda w podejmowaniu decyzji. Wszystko 

to wynikało z tego, że firma Gold Drop i wiele 

innych powstały w oparciu o Ustawę o działal-

ności gospodarczej. Głównym przesłaniem tej 

ustawy było to, że „można robić wszystko to, co 

nie jest zabronione, zakazane”. Później ustawa 

ulegała zmianom i już dzisiejszy przedsiębiorca 

nie ma takiej swobody w działaniu. Stworzono 

mnóstwo przepisów, które nakładają na małe 

POCZUĆ CHEMIĘ 
DO BIZNESU 
WYWIAD ZE STANISŁAWEM GĄGAŁĄ, 
PREZESEM FIRMY GOLD DROP SP. Z O. O.

i średnie przedsiębiorstwa olbrzymie zadania. To 

jest tło. A jak się Gold Drop w to tło wpisywał? 

W 1991 roku firma Gold Drop była firmą małą 

– pracowało nas kilka osób. Pierwszą produkcję 

na rynek krajowy wysłaliśmy w styczniu 1992 

roku. Dzisiaj na stałe zatrudniamy ponad 

200 osób, a podczas zwiększonego sezonu 

produkcyjnego nawet jeszcze więcej. W swoim 

asortymencie mamy 150 własnych produktów 

zgrupowanych pod kilkunastoma markami. 

Produkujemy bardzo szeroki asortyment, 

prawie 800 różnego rodzaju produktów, które 

aktualnie wysyłamy do kilkudziesięciu krajów 

świata. Jesteśmy firmą, która swoją działalność 

rozpoczynała w hali o powierzchni 1000 m2. 

Dzisiaj pod dachem w Limanowej mamy kil-

kanaście tysięcy metrów hal produkcyjnych, 

magazynowych, laboratoria, biura, które 

na dzień dzisiejszy spełniają nasze potrzeby. 

Jednak w dalszym ciągu się rozbudowujemy.

  Stanisław Gągała
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środowiska. Potwierdzają to liczne tytuły 

i certyfikaty, takie jak: „Firma przyjazna śro-

dowisku”, „Przedsiębiorstwo Fair Play” – jako 

firma rzetelna, porządna, uczciwa dbająca 

o swoich pracowników, klientów, środowisko 

i rozwijająca dobrą współpracę z samorządami 

i lokalną społecznością.

Gdzie Państwo eksportujecie produkty 
Gold Drop?
Jesteśmy producentami szerokiej gamy pro-

duktów. Począwszy od tak zwanej kosmetyki 

zmywalnej, poprzez podstawową chemię gospo-

darczą, skończywszy na chemii specjalistycznej, 

samochodowej, którą w znacznych ilościach 

sprzedajemy do niemieckich sieci handlowych. 

Najważniejszymi kierunkami eksportowymi są 

rynki zachodnioeuropejskie, czyli przede wszyst-

kim Niemcy, Holandia. Rynki skandynawskie 

– prawie wszystkie poza Norwegią. Wszystkie, 

ponieważ Skandynawia to także Islandia, gdzie 

również wysyłamy nasze produkty. Jest tam 

dość liczna grupa Polaków, która chętnie ku-

puje produkty opatrzone polskim logo, w tym 

przypadku Gold Dropu.

Transport takich produktów jak chemia 
gospodarcza jest wymagający. Jakie 
warunki firma musi spełnić, aby móc 
przewozić Wasze produkty?
Trochę trudno przewozić produkt, który jest 

płynny, ponieważ aby zapobiec wyciekowi, musi 

być odpowiednio przygotowany do transportu. 

Towar w postaci produktów chemicznych, 

szczególnie płynnych, jest trochę specyficzny 

i wymaga innych warunków dystrybucji niż pro-

dukty stałe. Musi być na specjalnych paletach, 

które ostrożnie się ładuje na naczepy. Następnie 

trzeba zadbać o to, aby ustawione palety zach-

owały swoje miejsce podczas transportu i w tak-

iej samej pozycji trafiły do miejsca rozładunku. 

Krótko mówiąc firma, której powierzamy nasze 

produkty do dystrybucji, musi umieć je fachowo 

i ostrożnie transportować.

To jak rozpoczęła się współpraca firmy 
Gold Drop z Omegą Pilzno?
Gdy powstała firma Gold Drop, naszym celem 

było wyprodukować dobre produkty, zapakować 

je i sprzedać. Logistyka była tematem, na który 

nie zwracało się uwagi w tamtych latach. Rynek 

wtedy był zupełnie inny. Gold Drop stworzył sys-

tem 47 hurtowni i to one w pierwszym okresie 

same przyjeżdżały po towar. Później firma kupiła 

samochody i nimi dystrybuowała produkty do 

hurtowni. Ale rynek zmieniał się  na bardziej no-

woczesny, szeroką ławą weszły sieci i otwierały 

się przed nami rynki zagraniczne. Trzeba było 

wówczas pomyśleć o logistyce z prawdziwego 

zdarzenia. Dzisiaj logistyka jest to znaczny koszt 

cenowy dla firmy produkującej takie produkty 

jak nasze, choć znowu dobrze zorganizowana 

logistyka pozwala lepiej, szybciej i taniej te 

produkty dystrybuować. Zrezygnowaliśmy więc 

z własnych przewoźników, gdyż obszar ten wy-

magał coraz większego czasu i nakładów, a firma 

chciała się rozwijać w innym obszarze. Dlatego 

nasza filozofia opiera się na tym, aby każdy robił 

to, w czym się specjalizuje i na czym się zna 

najlepiej. Stąd też rozpoczęliśmy współpracę 

z różnego rodzaju firmami transportowymi. 

Szukaliśmy najlepszej… I pewnego dnia, gdy 

odwiedzałem rodzinne strony, a pochodzę spod 

Pilzna, zwróciłem uwagę na bazę Omegi Pilzno 

i flotę, jaką już wtedy dysponowała. A ponieważ 

dużo podróżowałem, to zauważałem również 

samochody Omegi jeżdżące po Europie. Długo 

się nie zastanawiając, postanowiłem zadzwonić 

do Omegi Pilzno i umówić się na rozmowę 

dotyczącą współpracy. I do dzisiaj jesteśmy part-

nerami w biznesie.

Współpracę z Omegą Pilzno zaczęliście 
Państwo już dawno temu i jest ona konty-
nuowana do dzisiaj. Zatem jakimi cechami 
charakteryzuje się Omega Pilzno jako 
długoletni partner biznesowy i jakie cechy 
w ogóle pozwalają przedsiębiorstwom tak 
długo funkcjonować na rynku?
Aby firmy takie jak Omega Pilzno czy Gold 

Drop mogły dobrze funkcjonować przez wiele 

lat, muszą być zbudowane na mocnych funda-

mentach. Przede wszystkim zaczynając biznes, 

trzeba mieć na niego pomysł, przeanalizować 

go pod względem finansów oraz mieć jego wizję 

rozwoju. Druga sprawa, bardzo ważna, to trzeba, 

zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Na dobrą 

opinię i szacunek klientów oraz pracowników 

trzeba sobie zasłużyć pracowitością. Istotną 

sprawą jest także bycie w porządku wobec ludzi, 

zarówno swoich klientów, którym udostępniamy 

nasz produkt czy usługę, jak również wobec ludzi, 

których się zatrudnia. Na przykład dla mnie 

każdy pracownik w firmie jest ogromnie ważny 

i szanowany niezależnie od stanowiska czy 

pracy, jaką wykonuje. Kolejną ważną rzeczą jest 

postępowanie fair wobec prawa. Dopełnieniem 

tych cech jest umiejętne układanie sobie 

współpracy z lokalną społecznością, lokalnym 

środowiskiem. Wtedy taka rzetelna i solidna 

firma staje się mocna, a mając poparcie wśród 

ludzi, może przetrwać pomimo zmieniających 

się warunków do działania.

Jak ocenia Pan Omegę Pilzno na przestrze-
ni tych wspólnych lat współpracy?
Jest mi niezwykle trudno ocenić te lata 

współpracy ze względu na ogromny sentyment, 

jakim darzę założycieli Omegi Pilzno. Czuję 

ogromną dumę, że z tych rejonów, z których 

właśnie pochodzę, w tak małym Pilźnie wyrosło 

takie wspaniałe przedsiębiorstwo, będące dla 

wielu przykładem. I myślę, że firma Omega 

Pilzno spełnia kryteria wielkiego, dobrze pros-

perującego przedsiębiorstwa. Omega Pilzno 

wrosła w środowisko lokalne na stałe, poprzez 

zatrudnianie ludzi z Pilzna i okolic. Omega się 

rozwija, otwiera nowe oddziały, nie tylko w oko-

licach, ale i całej Polsce. Widać jej samochody 

w całej Europie. Jest to niezwykle budujące, że 

firma posiada tak dużą i piękną flotę, szeroką 

działalność, dobrze zorganizowane maga-

zyny logistyczne i oferuje obsługę klienta na 

wysokim poziomie. Właścicielom życzę, aby 

poprzez podejmowanie dobrych i trafnych 

decyzji ich firma w dalszym ciągu tak pięknie 

i prężnie się rozwijała. 
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SWOIM IMPONUJĄCYM DOŚWIADCZENIEM W ZAWODZIE 

MÓGŁBY OBDZIELIĆ KILKU KOLEGÓW PO FACHU, CHOĆ SAM 

UWAŻA, ŻE NAJLEPSZYM KIEROWCĄ JEST TEN, KTÓRY JUŻ 

ODŁOŻYŁ KLUCZYKI. OD 13 LAT PRACUJE W DZIALE EUROPA 

ZACHODNIA I NIE WIDZI POWODÓW DO ZMIAN. NIEDAWNO 

NA FIRMOWEJ GALI ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY STATUETKĄ 

AMBASADORA KIEROWCY OMEGI PILZNO.

TEKST: JACEK KLOC    ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

KIEROWCA MUSI MIEĆ 
WŁĄCZONE MYŚLENIE

Pański staż pracy robi wrażenie. 
Całe życie za kierownicą.
Tak się złożyło, lubię tę pracę i przez lata 

trochę doświadczenia się zebrało. Jako 

kierowca zawodowy pracuję już ponad 40 lat, 

okrągła rocznica była 1 lipca ubiegłego roku. 

Zaczynałem jako 18-latek i do tej pory pamię-

tam moją pierwszą trasę na Elbląg. Jechałem 

łamańcem – tak się wtedy mówiło na ciągnik 

siodłowy. Starzy kierowcy się ze mnie śmiali 

i mówili, żebym sobie kupił długą nitkę i po 

drodze rozwijał, bo nie wrócę.

Nawigacji nie było, zostawała mapa.
O mapę też było trudno, to były inne czasy. 

No, ale udało się wrócić z Elbląga, nawet bez 

rozwijania nitki. Ten zawód podobał mi się 

już wcześniej, choć w rodzinie nikt nie był kie-

rowcą. Miałem taką grupę kolegów, z którymi 

uczyłem się na profilu „mechanik, kierowca”. 

Każdy z nas chciał tak pracować, razem zda-

waliśmy prawo jazdy. Ja się na to zdecydowa-

łem i w ogóle nie żałuję, bo zwiedziłem kawał 

świata. Do tej pory nadal jeździ kilku z nas.

Jak Pan trafił do Omegi Pilzno? 
Tankowałem tu na stacji, spotykałem pracow-

ników, rozmawiałem z nimi, dlatego Omegę 

Pilzno poznałem zanim zacząłem w niej praco-

wać. Przekonały mnie warunki, ale nie tylko. 

Wcześniej jeździłem po Polsce, 27 lat na tych 

samych trasach znudziło mnie dość mocno. 

Chciałem czegoś nowego, a w Omedze od 

razu zaproponowali mi trasy międzynarodowe. 

Jak tu przyszedłem, to pan prezes przydzielił 

mnie do działu Europa Zachodnia i do tej pory 

w nim jeżdżę. Nie chcę nic zmieniać.

Który z krajów Europy Zachodniej 
odwiedził Pan jako pierwszy?
Pierwsza trasa była na Niemcy. Nie znałem 
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gorsze, psuły się, a kierowcy musieli je sami naprawiać. 

Jak się pojechało do Gdańska i z powrotem, to trzeba było 

odstawiać STAR-a na warsztat i remontować silnik. Teraz 

– w tych nowych ciągnikach, które mamy w Omedze – jak 

jest awaria, to widzimy komunikat na ekranie komputera. 

Auta same hamują, same trzymają prędkość. Kierowca 

musi trzymać kierownice i mieć włączone myślenie. 

Myślenie się nie nigdy nie zmieni.  

tamtych rejonów, dlatego pojechałem w podwójnej obsadzie. 

Pamiętam, że kolega był młodszy wiekiem, ale miał doświad-

czenie na tej trasie. Pokazał mi, co i jak. Teraz bezproble-

mowo jeżdżę do samej Portugalii. Po drodze oczywiście kraje 

Beneluksu, Francja, Hiszpania. Lubię te kierunki. Kiedyś 

więcej jeździłem też na Włochy, Anglię i Irlandię, to były czasy 

mojej podwójnej obsady z synem. 

Z synem?
Tak, mój syn też pracuje w Omedze. Karierę w firmie roz-

począł jako kierowca kilka miesięcy przede mną, a kiedy ja 

się zatrudniłem zaczęliśmy jeździć w podwójnej obsadzie. 

Pracowaliśmy razem przez trzy lata na trasach całej Europy 

Zachodniej. Dużo wtedy było takich rodzinnych podwójnych 

obsad w Omedze. Ojciec z synem, bracia, szwagrowie.

Jak Pan wspomina czasy „podwójnej” z synem?
Bardzo dobrze, bo mój syn to pasjonat. Jako siedmiolatek 

próbował już jeździć Dużym Fiatem. Praca za kółkiem była 

dla niego naturalna. To był początek jego kariery i bardzo go 

wszystko cieszyło, choć brakowało mu doświadczenia. Ale 

mogłem młodemu coś podpowiedzieć, bo na kursach uczą 

tylko, jak zdać egzamin. Zawodu się tam człowiek nie nauczy. 

Ja już wtedy miałem 27 lat wyjeżdżone, więc mogłem dać mu 

różne rady związane z załadunkiem, zabezpieczeniem towaru, 

cofaniem pod rampę i tak dalej. Tylko że teraz ta wiedza śred-

nio mu się przydaje.

Syn już nie jeździ?
Jest kierownikiem działu Hakówki tu w Omedze. Założył ro-

dzinę i postanowił rzucić życie za kółkiem. Omega pozwoliła 

mu awansować. Dodam, że ożenił się ze spedytorką, która też 

tu pracuje. Można powiedzieć, że rodzinnie tu mamy.

Podczas niedawnej, jubileuszowej Gali Omegi Pilzno 
otrzymał Pan statuetkę firmowego Kierowcy Ambasa-
dora. Co Pan myśli o tym wyróżnieniu?
Jestem z tego powodu usatysfakcjonowany. W Omedze jeżdżę 

od trzynastu lat i nie miałem żadnego wypadku, ani nawet 

stłuczki. W sumie, to przez 40 lat za kierownicą ciągnika sio-

dłowego nie miałem żadnej takiej sytuacji. Ktoś chyba ten mój 

staż zauważył i docenił, bo prowadzący pytali mnie o zmiany 

w zawodzie kierowcy.

Co się zmieniło z Pańskiej perspektywy?
Moich początków nie da się porównać z dzisiejszą pracą. 

Wiadomo, że – tak samo jak teraz – trzeba było jechać, 

gdzie kazali, no ale samochody były nieporównywalnie 

 Zbigniew Wojnarowski

• Staż pracy w Omedze: 13 lat
• Dział: Europa Zachodnia
• Uprawnienia C+E: od 1977 roku
• Kilometry za kółkiem ciągnika siodłowego: 

średnio 150 tys. rocznie
• Ulubiony kierunek: Hiszpania

ZACZYNAŁEM JAKO 18-LATEK I DO TEJ PORY 
PAMIĘTAM MOJĄ PIERWSZĄ TRASĘ NA ELBLĄG. 
JECHAŁEM ŁAMAŃCEM – TAK SIĘ WTEDY MÓWIŁO 
NA CIĄGNIK SIODŁOWY.

„
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ILE TO RAZY SŁYSZELIŚMY NARZEKANIA NA 

STYL JAZDY KIEROWCÓW SAMOCHODÓW 

CIĘŻAROWYCH, NA TO JAKIE ZAGROŻENIE 

STANOWIĄ NA DRODZE. SAMI BYLIŚMY 

Z PEWNOŚCIĄ NIEJEDNOKROTNIE AUTORAMI 

TAKICH KOMENTARZY. ZASTANÓWMY SIĘ JEDNAK, 

CO ZROBILIŚMY JAKO PIESI LUB KIEROWCY 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ŻEBY UŁATWIĆ 

KIEROWCOM CIĘŻARÓWEK BEZPIECZNY 

PRZEJAZD? WARTO POZNAĆ KILKA PROSTYCH 

REGUŁ, KTÓRE WCIELONE W ŻYCIE SPOWODUJĄ, 

ŻE NASZA KOEGZYSTENCJA DROGOWA STANIE SIĘ 

ŁATWIEJSZA, A Z PEWNOŚCIĄ BEZPIECZNIEJSZA. 

PODSTAWOWĄ ZASADĄ JEST ZROZUMIENIE.

TEKST: TOMASZ PIRÓG   ZDJĘCIE: FOTOLIA

K iedy dochodzi na drodze do wypadku bardzo 

łatwo zrzucamy winę na kierowcę. Tymcza-

sem nie zawsze jest on głównym winowajcą. Ponadto, 

zazwyczaj zdarza się, że nakłada się kilka przyczyn, 

w konsekwencji których dochodzi do wypadków 

drogowych. Warto tutaj nadmienić, że w sporej ich 

części uczestniczą samochody osobowe i piesi, a po-

jazdy ciężarowe w mniejszym zakresie. Można było-

by się pokusić o tezę, że do części tych wypadków 

nie doszłoby, gdyby druga strona, biorąca w nich 

udział, zachowała szczególną ostrożność i tzw. 

„ograniczone zaufanie”. Jest to przeświadczenie, że 

inni uczestnicy ruchu mogą popełnić błąd, a więc 

i kierowca wspomnianej ciężarówki. Ograniczone 

zaufanie skutkuje większą czujnością, ostrożnością 

i przewidywalnością na drodze.

Zachowania pieszego
Warto sobie uzmysłowić, że 40-tonowy pojazd cięża-

rowy jest o wiele mniej zwrotny aniżeli samochód oso-

bowy, ma również o wiele mniejsze możliwości szybkiej 

reakcji, a jego droga hamowania jest o wiele dłuższa. 

Dlatego pamiętajmy, aby nie wtargnąć na drogę tuż 

MIEJ WYOBRAŹNIĘ 
NA DRODZE
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jest, aby zaraz po wyprzedzeniu ciężarówki 

od razu zajechać bezpośrednio przez nią 

i jeszcze hamować komuś przed maską. 

Takie zachowanie powoduje, że wyprzedzany 

kierowca oprócz irytacji zmuszany jest do 

hamowania, co powoduje niebezpieczną sy-

tuację, zwłaszcza dla jadących z tyłu.

Kolejną ważną sprawą jest przejeżdżanie 

obok skręcającego pojazdu ciężarowego. 

Często jego obrys wystaje poza jego pas 

ruchu i zbyt mały odstęp może skończyć się 

kolizją. Dochodzi do zjawiska zachodzenia 

naczepy, ponadto kierowca pojazdu ciężaro-

wego, wykonując manewry, musi częściowo 

wjechać na sąsiedni pas.

Cenna jest świadomość, że kierowca 

pojazdu ciężarowego ma ograniczoną 

widoczność i przy wykonywaniu manewru 

zmiany pasa lub zmiany kierunku jazdy, 

może nie zauważyć małej osobówki, która 

podjedzie zbyt blisko. 

Jeśli chodzi o tzw. martwe pole – no-

woczesne lusterka boczne, poprawnie 

ustawione praktycznie minimalizują miejsca, 

których kierowca nie widzi z boku pojazdu. 

Przejechanie zbyt blisko boku pojazdu, 

szczególnie prawego powoduje, że kierowca 

samochodu ciężarowego który siedzi wysoko 

może go nie zauważyć. Należy mieć to na 

uwadze jadąc drogą wielopasmową, gdyż 

może dość do kolizji, gdy kierowca cięża-

rówki przekonany, że ma miejsce zacznie 

zmieniać pas ruchu.  

Podobnie wygląda sytuacja, gdy kie-

rowca pojazdu ciężarowego zatrzyma się, 

a następnie przekonany, że za nim nikogo 

nie ma, zacznie cofać lub manewrować. 

Dlatego na parkingach nie podjeżdżajmy za 

pojazd ciężarowy i nie zatrzymujmy się bez-

pośrednio za nim. 

Kierowca samochodu osobowego 

musi zdawać sobie sprawę z zagrożenia 

podczas wyprzedzania przy silnym wietrze. 

Turbulencje mogą zmienić tor jazdy, co przy 

dużej prędkości może się skończyć poważ-

nym wypadkiem. 

Na drodze, niezależnie od tego, w jakiej 

roli występujemy, musimy wykazać się 

przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, 

ostrożnością i mądrością. Wszyscy bowiem 

jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. 

Zagrożeń jest wiele, ale wiedząc o nich każdy 

może przyczynić się do tego, że wypadków 

i kolizji będzie mniej. 

WARTO SOBIE UZMYSŁOWIĆ, ŻE  40 -TONOWY 

POJAZD CIĘŻAROWY JEST O WIELE MNIEJ 

ZWROTNY ANIŻELI SAMOCHÓD OSOBOWY...

„
przed ciężarówką z myślą, że przecież jeszcze 

zdążę, szybko przebiegnę. Niestety, może się 

nie udać. Pieszy w zderzeniu z każdym pojaz-

dem, a w szczególności ciężarowym ma nikłe 

szanse wyjść z tego bez szwanku. 

Wyhamowanie pojazdu ciężarowego 

z większej prędkości w sytuacji, gdy kierowca 

musi zrobić to nagle i gwałtownie jest pro-

blematyczne. Droga hamowania samochodu 

osobowego, autobusu i pojazdu ciężarowego 

jest inna. Samochody osobowe mają, co 

jest oczywiste najkrótszą drogę hamowania 

i wynika to wprost z małej masy pojazdu. 

Droga hamowania w zależności od modelu 

i wielkości osobówki to 15-19 metrów, przy 

prędkości 50 km/h. Wzrasta ona przy pręd-

kości jazdy 90 km/h i wynosi 27-35 metrów. 

I teraz najważniejsze – prawdopodobieństwo 

śmierci przy zderzeniu pieszego z samocho-

dem, jadącym 90 km/h wynosi 90%. 

Dla porównanie 6-tonowa ciężarówka 

jadąca z prędkością 50 km/h potrzebuje do 

wyhamowania 24 metrów, gdy małe auto 

osobowe tylko 15. Przy  prędkości 90 km/h 

ciągnik siodłowy z naczepą, ważący 40 ton 

wyhamuje dopiero po 150 metrach, oso-

bówka już po 33. I ta różnica powoduje, że 

pieszy który wtargnie przez pojazd ciężarowy, 

musi mieć świadomość, że kierowca ma nie-

wielkie szanse na uniknięcie wypadku.  

Niebezpieczny jest podmuch powietrza. 

Można go już odczuć stojący przy krawędzi 

chodnika, gdy drogą przejeżdża pojazd 

ciężarowy z prędkością 50 km/h. Badania 

wykazały, że jadąca ciężarówka, ze względu 

na dużą powierzchnię czołową i wynikające 

z tego duże opory powietrza wytwarza tak 

znaczące zawirowania, że potrafi przewrócić 

człowieka o wadze 50 kg. Dlatego istotne 

wydaje się zrobienie kroku w tył od krawędzi 

chodnika oraz odsunięcie się od krawędzi 

jezdni, gdy idziemy poboczem. I tego typu 

zachowanie to właśnie „ograniczone zaufa-

nie”. Ważne, aby o tych zagrożeniach rodzice 

rozmawiali ze swoimi dziećmi, które często 

nie są świadome niebezpieczeństwa wyni-

kającego z różnych sytuacji na drodze. To 

zwiększy ich świadomość, a w konsekwencji 

bezpieczeństwo. Takie same zasady jak pie-

szych dotyczą rowerzystów. 

Przezorny kierowca osobówki
Również kierowca samochodu osobowego 

może znacząco zmniejszyć ryzyko wypadku. 

Powinien zachować bezpieczne odstępy. 

Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy wyprze-

dzamy pojazd ciężarowy. Niedopuszczana 
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BHP W PRACY 
KIEROWCY – 
CZĘŚĆ. 1.
KAŻDY KIEROWCA, ZANIM PRZYSTĄPI DO PRACY, 

POWINIEN POSIADAĆ WYMAGANE KWALIFIKACJE 

ORAZ POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI, A TAKŻE 

ZAZNAJOMIĆ SIĘ Z PRZEPISAMI I ZASADAMI Z ZAKRESU 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIA: FOTOLIA

Duże ryzyko, jakie związane jest 

z wykonywaniem zawodu kierowcy 

w transporcie drogowym, wymaga szcze-

gólnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa. 

Zawody wykonywane w obszarze transportu 

są na piątym miejscu w zestawieniu wszyst-

kich zawodów, które są narażone na wiele 

czynników zagrażającym zdrowiu i życiu. 

Szczególnie kierowca narażony jest na 

najwięcej istotnych czynników (tj. niebez-

piecznych, szkodliwych oraz uciążliwych), 

mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę 

pracy.  W regulaminach BHP dotyczących 

stanowiska kierowcy możemy znaleźć zasady 

bezpiecznego postępowania podczas zagroże

Może się zdarzyć, że podczas pracy nasz 

pojazd ulegnie awarii. Co w takiej sytuacji 

robić i jak się zachować zgodnie z przepisami 

i zasadami BHP?  

Bez względu na przyczynę awarii przede 

wszystkim należy pamiętać, aby zadbać 

o szczególną ostrożność, dzięki której nie 
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narazimy na niebezpieczeństwo siebie 

ani innych uczestników ruchu drogowego. 

Jeżeli jest to w danej chwili możliwe, zawsze 

staramy się zatrzymać pojazd w bezpiecznym 

miejscu, najlepiej na wolnym pasie jezdnym, 

parkingu lub stacji paliw.

DUŻE RYZYKO, JAKIE ZWIĄZANE JEST 
Z WYKONYWANIEM ZAWODU KIEROWCY 
W TRANSPORCIE DROGOWYM, WYMAGA 
SZCZEGÓLNEJ UWAGI W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA. 

„

W każdym przypadku postój pojazdu na 

drodze powinno się sygnalizować poprzez 

włączenie świateł awaryjnych. Ponadto za sa-

mochodem należy ustawić trójkąt ostrzegaw-

czy, w odległości zależnej od rodzaju terenu, 

przez który prowadzi trasa:

• na autostradzie trójkąt ostrzegawczy 

umieszczamy w odległości 100 metrów od 

pojazdu; (rys. 1.)

• w terenie niezabudowanym trójkąt ostrze-

gawczy umieszczamy w odległości 30-50 

metrów od pojazdu; (rys. 2.)

• w terenie zabudowanym trójkąt ostrzegawczy 

umieszczamy za pojazdem lub na nim, na 

wysokości nie większej niż 1 metr. (rys. 3.)

Podnoszenie kabiny
Niejednokrotnie podczas eksploatacji pojaz-

du kierowca jest zmuszony do podniesienia 

kabiny. Przed podniesieniem kabiny kierow-

ca musi usunąć z niej lub zabezpieczyć wszel-

kie rzeczy, które po podniesieniu mogłyby 

spaść na szybę i ją uszkodzić bądź rozbić.

Aby dokonywanie naprawy było bezpieczne, 

kierowca musi podnieść ją do samego końca.

Niedozwolone jest tzw. częściowe 

uniesienie kabiny. Praca w taki sposób może 

być przyczyną bardzo groźnego, a nawet 

śmiertelnego wypadku.

Wymiana koła
Ryzyko „złapania gumy” na drogach jest 

duże, dlatego kierowca musi wiedzieć, jak 

prawidłowo zabrać się do tej czynności oraz 

jak oznakować miejsce, w którym czynność 

tą wykonuje, aby zabezpieczyć siebie.

Każdy kierowca posiada cały zestaw przy-

rządów niezbędny do wymiany uszkodzone-

go koła. Ponadto kierowca musi posiadać:

•  koło zapasowe

•  kamizelkę odblaskową

•  trójkąt ostrzegawczy 

Podczas wymiany koła pojazd musi mieć: 

•  wyłączony silnik

•  zaciągnięty hamulec  

•  włączone światła awaryjne

•  pod kołami podstawione kliny

Sprawdzanie ciśnienia 
w oponach 
Kierowca jest także zobowiązany spraw-

dzać ciśnienie w oponach (po każdym 

postoju, odpoczynku itd.), co w pewnym 

sensie przyczyni się do dłuższej żywot-

ności opon, a tym samym zmniejszy 

ryzyko ich uszkodzenia i częstotliwość 

wymiany koła.  
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EUROPEJSKIE 
SYSTEMY OPŁAT 
DROGOWYCH – 
CPLUSE

Elektroniczne systemy poboru 
opłat drogowych
Prawne uzasadnienia średniowiecznych haraczy drogowych były 

niezwykle pokrętne, a czasem wręcz cyniczne. Pobierano opłatę za 

niszczenie przydrożnej trawy kołami wozów, której podlegali nawet 

piesi. Za przejazd mostem nakazywano płacić również zimą, gdy 

podróżny kupiec mógł spokojnie przebyć zamarzniętą rzekę suchą 

stopą. Na szczęście nie stosuje się już takiej zawiłej retoryki, co nie 

oznacza jednak, że nowoczesne systemy opłat drogowych są prze-

jrzyste, a korzystanie z nich jest zrozumiałe dla każdego.

W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE MYTO WYMIERZONE BYŁO GŁÓWNIE W KUPCÓW, KTÓRZY – 

PODRÓŻUJĄC W NADZIEI SPIENIĘŻENIA SWOICH TOWARÓW – ZMUSZENI BYLI DO KORZYSTANIA 

Z OBŁOŻONYCH OPŁATĄ DRÓG I MOSTÓW. NALEŻNOŚCI NALICZANO DOŚĆ CHAOTYCZNIE, BO 

NA JEDNYM ODCINKU PŁACONO OD KONIA, NA INNYM OD WOZU, A JESZCZE GDZIE INDZIEJ OD 

SZTUKI BYDŁA CZY WARTOŚCI TOWARU. MINĘŁO KILKASET LAT, UTWARDZANE TŁUCZNIEM DUKTY 

ZAMIENIŁY SIĘ W AUTOSTRADY, ALE NA STARYM KONTYNENCIE NADAL TRUDNO ZORIENTOWAĆ 

SIĘ, KTO, KOMU, ILE I ZA CO.

TEKST: JACEK KLOC   ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

Europejska sieć dróg płatnych
Choć bezproblemowo można użyć powyższego zwrotu, by 

określić wszystkie obciążone mytem drogi w Europie, to – pomi-

mo silnej integracji w ramach Unii Europejskiej – próżno szukać 

sformalizowanego bytu, któremu moglibyśmy je przypisać. 

Przynajmniej na tę chwilę, bo pewne przymiarki oraz deklaracje 

co i rusz mają miejsce, ale jak na razie nie zamieniły się w żadną 

konkretną propozycję.

Większość państw ma osobny system opłat drogowych, 

a dodatkowo w ramach jednego, krajowego systemu funkcjonują 
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Niemiec i Belgii. Kierowca musi opanować obsługę każdej ze 

skrzynek oraz znać postępowanie w sytuacji, gdy któraś z nich 

zawiedzie, bo – jak łatwo się domyślić – żadna z nich nie jest 

bezusterkowa, a awaria nie zwalnia z konieczności wnoszenia 

opłat za użytkowanie dróg.

Nieśmiałe próby unifikacji
Unia Europejska dąży do stworzenia jednolitego systemu poboru 

opłat, ale bardziej prawdopodobne wydaje się zintegrowanie 

istniejących już rozwiązań. Warto wspomnieć o włoskim 

pomyśle, dzięki któremu za pomocą urządzenia Telepass EU 

można zapłacić za drogi w Portugalii, Hiszpanii, Francji i Austrii, 

co razem z Italią daje nam 5 krajów ze swobodnym przejazdem. 

Ponadto można nim płacić za przejazd belgijskim tunelem, 

biegnącym pod rzeką Skaldą oraz za autostradę A4 na odcinku 

Kraków-Katowice. To dużo, ale nadal za mało.

Pieśń przyszłości
Jednolity system, pozwalający na przejechanie całej Unii 

Europejskiej na uniwersalnym urządzeniu i rozliczenie się 

tylko z jednym operatorem należy jeszcze włożyć w sferę 

marzeń. Dlatego jeśli obecny stan rzeczy wprawia kogoś 

w zakłopotanie lub dysonans poznawczy, zapraszamy do 

obejrzenia najnowszej serii na kanale CplusE. Prowadzący 

w każdym z odcinków przybliża części składowe opłaty za 

drogi w każdym z omawianych krajów. Prezentuje najważnie-

jsze elementy obsługi urządzeń oraz przekazuje kluczowe 

informacje dotyczące każdego z systemów. Wszystko, by 

okiełznać wielokrotnie przywoływany w tym artykule chaos 

w europejskich systemach poboru opłat drogowych. 

różni operatorzy naliczający stawki podług własnego pomysłu. 

Nie ma nawet porozumienia w kwestii technologii, w której 

działają poszczególne systemy. Co to oznacza dla kierowców? 

Przede wszystkim konieczność swobodnego odnajdywania się 

w gąszczu indywidualnych cech każdego z nich, bo brak takiej 

biegłości może skutkować karami za nieopłacone przejazdy.

Składowe opłaty
Cena za kilometr drogi płatnej zależy od szeregu czynników, 

które dodatkowo różnią się w poszczególnych krajach Europy. 

Pierwszym z nich jest rzecz jasna dopuszczalna masa całkowita 

pojazdu albo – tak jak w Niemczech – liczba osi, która z masą jest 

nierozerwalnie związana.

Niemiecki Toll Collect i belgijski ViaPass dodatkowo 

uzależniają wysokość opłaty od poziomu zanieczyszczeń gen-

erowanego przez samochód. Dlatego najtaniej pojadą pojazdy 

spełniające normę Euro 6. Włosi do ceny dokładają jeszcze 

uwarunkowania geologiczne trasy, którą przemierzamy. Ogólna 

zasada jest taka, że drogi prowadzące przez tereny górskie 

są droższe od tych biegnących po płaskim, nizinnym terenie. 

Wynika to z racjonalnej konkluzji, że konstrukcja i utrzymanie 

jezdni w górach są o wiele droższe. Do tego trzeba pamiętać, że 

we Włoszech stawka za kilometr drogi płatnej zależy również od 

operatorów obsługujących dany odcinek, a w słonecznej Italii 

jest ich na ten moment dwudziestu siedmiu. Podobne sytuacje 

są w innych krajach, także w Polsce, gdzie ViaTollem opłacimy 

większość dróg płatnych, ale za autostradę Kraków-Katowice 

musimy płacić osobno.

Z powyższego wywodu wynika, że unifikacja systemów pod 

względem stawek jest możliwa, gdyż większość europejskich 

cenników bazuje na podobnych zależnościach masy, liczby osi 

czy normy spalania. Ujednolicenie wymagałoby jednak zgody 

i porozumienia pomiędzy poszczególnymi krajowymi opera-

torami. Zgody dotyczącej również aspektów technologicznych, 

o którą może być trudno.

Szyby pełne szarych skrzynek
Najlepszym, bo materialnym dowodem na taki stan rzeczy jest 

ilość urządzeń, które kierowcy muszą wozić w kabinie. Szyby 

ciągników siodłowych obwieszone są mniejszymi i większymi 

skrzynkami, których zadaniem jest automatyzacja poboru myta 

w poszczególnych krajach. Belgijskiego Satellica, obsługującego 

system ViaPass, przyczepia się do szyby za pomocą kuriozalnych 

przyssawek. Niemiecki Toll Collect ma urządzenie wbudowane 

w gniazdo DIN ciągnika, polskiego ViaTolla mocuje się na rzepy. 

Pierwsze należy podpiąć do zapalniczki, drugie obsłużymy tylko 

przy odpalonym silniku, a trzecie jest praktycznie bezobsługowe, 

bo nie wymienimy w nim nawet baterii.

Te trzy przykłady dobitnie ukazują różnice w podejściu do 

tworzenia urządzeń, wynikające z odmiennych technologii 

stosowanych w krajach Europy. Niemiecki i belgijski system 

bazują na połączeniu sieci komórkowej (GSM) wspomaganym 

geolokalizacją satelitarną (GPS). Polskie urządzenie ViaToll 

opiera się natomiast o technologię mikrofal, za pomocą których 

komunikuje się z bramownicami. Podobne, „mikrofalowe” 

rozwiązanie stosuje na przykład włoski Telepass. Co rozczarowu-

jące, pomimo technologicznej zbieżności nie da się korzystać 

z jednego urządzenia w Polsce i we Włoszech. To samo dotyczy 

NOWA SERIA TEMATYCZNA 
NA KANALE CPLUSE!

PRZYPOMINAMY, ŻE KANAŁ  
„CPLUSE OMEGA PILZNO VIDEOBLOG”  
ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:
YOUTUBE.COM/C/CPLUSEOMEGAPILZNOVIDEOBLOG
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WSZYSTKO JEST 
W NASZYCH RĘKACH
NOWY KALENDARZ OMEGI PILZNO JEST ZGOŁA INNY NIŻ TEN ZESZŁOROCZNY. WYWOŁUJE 

RÓŻNORODNE KOMENTARZE I ODCZUCIA ESTETYCZNE. CO TAK EMOCJONUJE TYCH, 

KTÓRZY GO WIDZIELI? RĘCE - OBECNE NA KAŻDEJ KARCIE.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA   ZDJĘCIA: ANYWHERE.PL



OMEGA & MORE

WSZYSTKO JEST 
W NASZYCH RĘKACH

3 9KALENDARZ

Cóż, odpowiedź jest prosta. Ręce to symbol naszego 

sukcesu. U jego podstaw leży systemowa praca 

osób, wykonujących bardzo zróżnicowane zadania. 

Niezależnie czy w rękach pracownika jest kierownica, 

komputerowa myszka, klucz samochodowy czy długopis, 

nie ma znaczenia czy brudzimy się smarem czy witamy 

z klientem, praca rąk nas wszystkich składa się na ogólne 

funkcjonowanie systemu, w którym tylko wspólne wyko-

nywanie zadań może przynieść globalny efekt.

Specyfika kalendarza polega jeszcze na tym, że swo-

ich rąk do sesji zdjęciowej użyczyli nasi pracownicy, któ-

rzy na co dzień tymi właśnie rękami pracują na sukces 

firmy. Przez trzy letnie dni i wieczory zdjęciowe nasi mo-

dele z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pracowali 

nad fotograficznym sukcesem całej akcji. Ich poświęcenie należy docenić 

tym bardziej, że musieli niejednokrotnie w prawie trzydziestostopniowym 

upale paradować w specjalnie skonstruowanym kasku, który umożliwiał 

robienie zdjęć z perspektywy oka ludzkiego. Wymagały tego sztuka i dobro 

sprawy. Nietuzinkowa momentami sesja zaowocowała jednak artystycznymi 

ujęciami wypełniającymi nasz omegowy kalendarz na 2018 rok. 

Jeżeli chcecie zobaczyć finalny efekt naszych zdjęć to zapra-

szamy do śledzenia profili Omegi Pilzno w social mediach (Facebook, 

Instagram), a co miesiąc będziemy publikować kolejną kartę naszego 

kalendarza z nową fotografią. 

„
...RĄK DO SESJI ZDJĘCIOWEJ 
UŻYCZYLI NASI PRACOWNICY, 
KTÓRZY NA CO DZIEŃ TYMI 
WŁAŚNIE RĘKAMI PRACUJĄ NA 
SUKCES FIRMY. 
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Safety oficer -  osoba odpowiedzialna za 

przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy 

WHS - work health and safety regulations,  OHS 

- occupational safety and health - przepisy BHP

WHS, (OHS)  instructions - instrukcja BHP

occupational health - medycyna pracy

occupational health and safety - zdro-

wie i bezpieczeństwo w pracy

4 0 CZY WIESZ, ŻE...

LOGISTYCZNY
SŁOWNIK 
W PRACY LOGISTYKA ZARÓWNO W TRANSPORCIE, 

A SZCZEGÓLNIE W OBSZARZE MAGAZYNOWANIA BARDZO 

ISTOTNĄ SPRAWĄ JEST BEZPIECZEŃSTWO W PRACY. ABY 

PRACA PRZEBIEGAŁA SPRAWNIE I BEZPIECZNIE NALEŻY 

ZNAĆ I PRZESTRZEGAĆ ZASAD BHP. ZACHĘCAMY DO 

ZAPOZNANIA SIĘ Z TERMINOLOGIĄ BEZPIECZEŃSTWA 

I HIGIENY PRACY W JĘZYKU ANGIELSKIM.

TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

occupational safety and health regu-
lations , workplace health and safety 
regulations - przepisy bezpieczeństwa 

i ochrony pracy

hazard -  niebezpieczeństwo, ryzyko

hazardous -  niebezpieczny

fire extinguisher -  gaśnica

flammable -  łatwopalny

emergency exit - wyjście ewakuacyjne

first-aid kit - apteczka pierwszej pomocy

protective clothing - odzież ochronna

hard hat - kask ochronny

earplugs - zatyczki do uszu

supervisor - kierownik, nadzorca

report - zgłosić

acid - kwas

defibrillator - defibrylator

electrical hazard - zagrożenie poraże-

niem prądem

flying chips - latające odłamki

procetctive gloves - rękawiczki 

ochronne

poisonous - trujący

respirator - maska przeciwgazowa

safety boots - buty ochronne

safety earmuffs - nauszniki ochronne

safety glasses - okulary ochronne

safety vest - kamizelka ochronna

toe guard - ochraniacz palców (nóg)

warning - ostrzeżenie

Praktyczne zwroty w BHP
Watch out! It’s dangerous - Uważaj! To 

jest niebezpieczne

Be careful. The floor is wet / slippery -  
Uważaj! Podłoga jest mokra / śliska

Smoking is prohibited in this area -  
Palenie jest zabronione w tym obszarze

Please put on your safety vest -  Bardzo 

proszę o założenie kamizelki ochronnej

It will protect you from … -  to uchroni 

Cię przed (np. poparzeniem).
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Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

(BHP) są regulowane normami prawny-

mi zawartymi m. in.  w Kodeksie Pracy. Aby 

można było bezpiecznie wykonywać pracę na 

magazynie, każdy pracownik przyjmowany na 

konkretne stanowisko, musi odbyć szkole-

nie z BHP. W pracy magazyniera jest to tym 

bardzo istotne, ponieważ musi on podczas 

wykonywania swoich obowiązków posługiwać 

się różnymi urządzeniami wspomagającymi 

pracę. Jednym z podstawowych takich urzą-

dzeń to wózek widłowy. W związku z pracą na 

wózku widłowym lub na wysokościach  w wóz-

kach systemowych należy znać i przestrzegać 

wszelkich przepisów BHP obowiązujących na 

obszarze danego magazynu.

Jakie są podstawowe 
zagrożenia przy obsłudze 
wózka widłowego?
Podstawowe zagrożenia przy obsłudze wózka 

widłowego to:

• Oparzenia kwasem siarkowym lub elektro-

litem używanym do zalewania ogniw baterii 

akumulatorowej 

• Porażenia prądem elektrycznym z baterii 

akumulatorów

• Oparzenie łukiem elektrycznym w razie 

powstania zwarcia w przewodach lub w apa-

raturze łączeniowej.

• Wybuch wodoru wydzielającego się podczas 

ładowania się akumulatorów.

• Zatrucie toksycznymi składnikami spalin, 

wydzielanymi przez silniki spalinowe

• Przewrócenie się wózka podnośnikowego, na 

skutek utraty stateczności

• Upadek ładunków z górnych partii magazynu

• Wybuch lub pożar wózka spowodowany 

nieszczelnością instalacji w wózkach z silni-

kami spalinowymi

Jakie przepisy BHP musi 
przestrzegać operator wózków 
widłowych:

• Nie wolno przewozić i podnosić osób na 

widłach

• Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia 

wózka

• Nie wjeżdżać na drogi nieprzystosowane do 

wózków widłowych (nie może być zbyt wielu 

i zbyt dużych nierówności)

• Nie wjeżdżać na stropy, pomosty o nieozna-

czonej nośności

• Nie pozostawiać włączonych silników wóz-

ków bez opieki

• Pracować w kasku ochronnym

• W razie pożaru, wybuchu nie gasić wózka 

wodą (do tego służą gaśnice typu C)

• Nie eksploatować wózka, jeśli ciśnienie 

w oponach odbiega od normy lub bateria 

została rozładowana

• Nie wykonywać ostrych zakrętów ze znaczną 

prędkością, grozi to przewróceniem wózka

• Nie wykonywać prac przy wózku bez stoso-

wania środków ochrony osobistej (kasku, 

rękawiczek, okularów, obuwia).

• Nie pokonywać wzniesień przekraczających 

pochylenie 15%

Pracę w magazynie koordynuje kierownik, 
do którego obowiązków należy m. in. nad-
zór nad  przestrzeganiem przez pracowni-
ków zasad BHP. Sam również odpowiada za 
niektóre z nich. 

Za co odpowiada kierownik 
w magazynie?

• Wycofanie wózka z ruchu, jeśli badania 

techniczne są nieważne lub zostanie dostrze-

żony jakikolwiek odbieg od normy podczas 

eksploatacji wózka.

4 1CZY WIESZ, ŻE...

5 PYTAŃ O… 
BHP W PRACY LOGISTYKA 
DOT. PRACY WÓZKAMI WIDŁOWYMI

TEKST: PAULINA SUROWIEC  GRAFIKA: FOTOLIA.COM

• Zorganizowanie osobnego pomieszczenia do 

ładowania akumulatorów oraz wymiany butli 

z gazem.

• Zorganizowanie transportu wewnątrzzakła-

dowego w taki sposób, aby praca na wózku 

widłowym była bezpieczna.

• Kontrolowanie, czy wózkiem nie poruszają 

się osoby nieuprawnione.

Kiedy wózek widłowy po 
naprawie, może zostać 
wdrożony do użytkowania 
przez załogę magazynu? 
Ważną rzeczą jest to, że po przeprowadze-

niu istotniejszych zmian konstrukcyjnych 

w wózku oraz napraw ważniejszych ele-

mentów wózka widłowego (wymiana wideł, 

zmiana łańcucha, czy naprawa układu hy-

draulicznego), należy wezwać pracownika 

Urzędu Dozoru Technicznego, aby wystawił 

dokument potwierdzający prawidłowość do-

konania zmian. Dopiero od tego momentu 

mamy prawo używać wózka.

Czego dotyczą zasady BHP na 
magazynach?
BHP na terenie powierzchni magazynowych 

odnosi się do bezpieczeństwa pracowników 

oraz świadomości i zastosowania odpo-

wiednich procedur w razie wystąpienia 

zagrożenia. Możemy w takiej instrukcji 

znaleźć m. in.:

• barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

• tablice bezpieczeństwa

• odpowiedni ubiór pracowników magazynu

• oświetlenie miejsc pracy

• oznakowanie dróg wewnętrznych magazy-

nów oraz dróg ewakuacyjnych

• instalacje systemów wykrywania pożarów 

i gaszenia ognia w magazynie. 
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TANECZNYM KROKIEM 
W NOWE 25-LECIE 

ZABAWA JUBILEUSZOWA OMEGI PILZNO
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  ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE
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TEKST: PAULINA SUROWIEC       
ZDJĘCIA :  ŹRÓDŁO EUROLOGISTICS

5 0 WYDARZENIA

OPERATOR 
LOGISTYCZNY ROKU

Ranking Operator Logistyczny Roku jest prowadzony nieprzerwanie 

od 16 lat. Do jego głównych celów należą dostarczenie rzetelnych 

informacji na temat oczekiwań klientów branży logistycznej oraz jakości 

świadczonych w jej ramach usług. Badanie prowadzą Data Group Consul-

ting oraz Wydawnictwo Eurologistics. W trakcie uroczystej Gali Logistyki, 

Transportu, Produkcji zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem w kategorii 

„Najlepszy operator logistyczny wśród firm wyspecjalizowanych w transporcie 

drogowym”. Wydarzenie było zwieńczeniem XVI edycji badania Operator Lo-
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gistyczny Roku 2017, które analizuje poziom satysfakcji klientów korporacyjnych, korzysta-

jących z usług liczących się w Polsce operatorów logistycznych. Z ich rekomendacji OMEGA 

Pilzno znalazła się w gronie najlepszych firm w segmencie „Transport i spedycja drogowa” 

oraz umocniła swoją pozycję w czołówce rankingu Top500 Najefektywniej Zarządzane Firmy 

Logistyczne. Wyróżnienia bazujące na opinii klientów mają dla nas najwyższą wartość, gdyż są 

realnym wyznacznikiem jakości naszych usług. To również potwierdzenie, że kierunki rozwoju 

obrane przez Omegę Pilzno korespondują z oczekiwaniami rynku. Jako regionalny lider 

branży TSL jesteśmy dumni, że wymienia się nas jednym tchem z największymi i najprężniej 

rozwijającymi się firmami transportowymi w Polsce. 

51WYDARZENIA

WYRÓŻNIENIA 
BAZUJĄCE NA 
OPINII KLIENTÓW 
MAJĄ DLA NAS 
NAJWYŻSZĄ 
WARTOŚĆ...

„
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WIELKI „MIKOŁAJKOWY 
DAR SERCA DLA KAROLINKI” 

W  niedzielę 10 grudnia w sali 

gimnastycznej Liceum Ogólno-

kształcącego w Pilźnie odbył się finał akcji 

charytatywnej „Mikołajkowy Dar Serca dla 

Karolinki”. Karolinka Migała z Pilzna miała 

nie dożyć swoich drugich urodzin, a dzisiaj 

ma 13 lat. Omega Pilzno jak najbardziej 

wspiera takie akcje pomocy dla chorych 

dzieci i z przyjemnością przekazała upo-

minki ze swoim logo na licytację, z której 

zebrana kwota wesprze proces leczenia 

i rehabilitacji dziewczynki. „Mikołajko-

wy dar serca” po raz kolejny pokazał, 

że mieszkańcy Pilzna i okolic potrafią 

pomagać jak mało kto. Finał akcji poświę-

conej Karolince wypadł znakomicie. Sala 

gimnastyczna dosłownie pękała w szwach, 

zarówno ze względu na dużą liczbę gości, 

jak i wykonawców. Były występy w wyko-

naniu najmłodszych, słodkości bez cukru, 

św. Mikołaj z prezentami oraz balony dla 

każdego. Na rehabilitację i sprzęt medycz-

ny dla dziewczynki udało się zebrać blisko 

70 tys. złotych. Wiele działo się nie tylko na 

sali, ale również poza nią. Pomagano także 

– ZEBRANO PRAWIE 70 TYSIĘCY
TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIE :  URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE

na rynku w Pilźnie. Od listopada w trakcie 

trwania przygotowań do wielkiego finału 

„Mikołajkowego daru serca” odbywały się 

także facebookowe licytacje. Z tej formy 

wsparcia dla Karolinki skorzystały osoby 

z całej Polski. Dla wszystkich pomagających 

oraz oczywiście Karolinki,na koniec wyjąt-

kowej akcji zagrał zespół Lachersi, finaliści 

5. edycji programu „Must Be The Music”. 
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WIELKI „MIKOŁAJKOWY 
DAR SERCA DLA KAROLINKI” 

Autoryzowany dealer i serwis STC IVECO Rzeszów 

w swojej bogatej ofercie posiada także samochody de-

dykowane transportowi drogowemu. Reprezentujący dealera 

handlowcy rozmawiali o tym z członkami i sympatykami 

Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowe-

go podczas spotkania, które odbyło się na początku stycznia 

2018 roku w Zaczerniu.

STC IVECO 
DLA BRANŻY 
TRANSPORTOWEJ
TEKST: DANIEL SZEREMET   ZDJĘCIE :  ARCH. STC IVECO

Poruszone zostały sprawy bieżące i ważne dla branży 

transportowej. Dlatego nie mogło również zabraknąć naszej 

marki Iveco, która cieszy się zainteresowaniem właścicieli 

firm transportowych. Członkowie stowarzyszenia mieli okazję 

porozmawiać z handlowcami o oferowanych pojazdach, a tak-

że o rozwiązaniach, które mogą ułatwić pracę oraz zoptymali-

zować koszty przedsiębiorstwa. 

5 3WYDARZENIA
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FELIETON

KAŻDEGO MIESIĄCA POKONUJĘ KILKA TYSIĘCY KILOMETRÓW, WIDZĘ MIJAJĄCE 

MNIE WIELKIE SAMOCHODY OMEGI I ZA KAŻDYM RAZEM, GDY JESTEM W RÓŻNYCH 

STRONACH POLSKI, WYWOŁUJE TO UŚMIECH NA MOJEJ TWARZY. SĄ TEŻ INNE 

SYTUACJE NA DRODZE, KTÓRE POWODUJĄ KALEJDOSKOP UCZUĆ OD ZŁOŚCI, 

SMUTKU DO PRZERAŻENIA.

TEKST:  MAGDALENA DARAŻ-GOGÓŁ, MASTER COACH ICI, TEAM COACH TRENER BIZNESU, TRENER KOMUNIKACJI 
INTERPERSONALNEJ, PRAKTYK NLP, TRENER TRANSFORMING COMMUNICATION™  ZDJĘCIA: FOTOLIA

POZYTYWNA 
INTENCJA  

5 6
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wielu osób. Byłam wściekła, w głowie szu-

miało mi z nerwów, a ciało miałam sztywne, 

jakby ktoś mnie zamroził.

Kilka kilometrów dalej na czerwonym 

świetle „rajdowiec” stał dwa samochody 

przede mną. Miałam nieposkromioną ocho-

tę wyjść i wykrzyczeć mu, co o nim myślę, 

ale spieszyłam się na szkolenie i uznałam, 

że to jest ważniejsze.

Kiedy weszłam do sali i opowiedziałam, 

co mi się przydarzyło, jeden kolega, widząc, 

jak jestem zdenerwowana, podał mi herba-

tę i powiedział: „Usiądź, coś ci opowiem…”. 

Opowiedział mi historię bardzo podobną 

do mojej, tylko końcówka na światłach 

potoczyła się zupełnie inaczej. Kierowcy 

z dwóch samochodów wyskoczyli do swoje-

go „rajdowca”, jeden z nich otworzył drzwi 

i wyciągnął go za kurtkę z samochodu. 

Sytuacja była przerażająca – zapowiadało 

się na publiczny lincz i nagle przebieg akcji 

całkowicie się zmienia. Mężczyzna puszcza 

„rajdowca”, otwiera tylne drzwi, wyciąga 

małego chłopca, kładzie go na ulicy i zaczy-

na robić mu sztuczne oddychanie. Ludzie 

wychodzą z innych samochodów, ktoś 

dzwoni po karetkę. Po chwili chłopczyk 

odzyskuje przytomność, karetka też jest na 

czas. Ludzie pomału odjeżdżają.

Pamiętam pewien wiosenny poranek, 

kiedy o czwartej rano wyjeżdżałam 

do Wrocławia. Uwielbiam ten czas, kiedy 

cały świat śpi, powietrze jest rześkie, i tylko 

zapach kawy zapowiada dobry dzień. Jadąc, 

słucham ulubionej muzyki i cieszę się 

widokiem wschodzącego słońca. Można by 

powiedzieć – poranek idealny.

W okolicach 7:30 wjeżdżałam do miasta 

z autostrady, nagle z prawej strony nerwo-

wo wyprzedził mnie samochód, wskakując 

tuż przed moją maskę. Musiałam bardzo 

gwałtownie hamować, a za mną inni byli 

w takiej samej sytuacji. W jednej sekundzie 

jeden człowiek powoduje zagrożenie dla 

 UWIELBIAM TEN CZAS, KIEDY 
CAŁY ŚWIAT ŚPI, POWIETRZE 
JEST RZEŚKIE, I TYLKO 
ZAPACH KAWY ZAPOWIADA 
DOBRY DZIEŃ. JADĄC, 
SŁUCHAM ULUBIONEJ MUZYKI 
I CIESZĘ SIĘ WIDOKIEM 
WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA. 
MOŻNA BY POWIEDZIEĆ – 
PORANEK IDEALNY.

„

Kiedy skończył swoją opowieść, jeszcze 

dłuższą chwilę siedziałam w milczeniu. 

Zastanawiałam się, jaka historia spowo-

dowała zachowanie mojego porannego 

„rajdowca”. Oczywiście nigdy się tego nie 

dowiem, ale dzięki tej sytuacji dziś mam 

wybór, jaką reakcję na zachowanie innych 

ludzi wybieram. Nazywam ją pozytywną 

intencją. Oznacza to, że w sytuacji, w której 

nie wiem, co powoduje (często bardzo ne-

gatywne) działania konkretnego człowieka, 

wymyślam sobie moją własną interpretację. 

Może ktoś spieszy się do szpitala, a może 

na ważną rozmowę, a może pędzi do kogoś, 

kogo bardzo kocha. Ludzie podejmują 

różne decyzje i robią rzeczy, które łatwo 

ocenić jako złe, czasami okrutne. Bo jak tu 

znaleźć pozytywną intencję dla kogoś, kto 

bije dwuletnie dziecko, bo za głośno płaka-

ło? Myślę, że ważne jest, abyśmy tam, gdzie 

możemy działać, będąc strażnikami prawa, 

działali skutecznie. Jednak na co dzień 

częściej zderzamy się z oceną zachowań, 

która pozostawia nas w jakiejś konkretnej 

energii. Jeśli możemy odczuwać radość, 

zrozumienie, a może czasami rozbawie-

nie, to warto, nie znając przecież prawdy, 

wymyślić taką wersję, która pozostawia nas 

dobrze nastawionymi do świata. 
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UWAŻASZ, ŻE TWOJE DZIECI TO URWISY? CZASAMI ZWRACASZ IM UWAGĘ SETKI RAZY, A ONE 

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

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

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

ICH ZŁE NAWYKI POSTĘPOWANIA.

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

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

5 8 AKADEMIA RODZICA
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Istnieje wiele metod wychowawczych, jednak jak 

wiadomo, nie wszystkie z nich są skuteczne. Bardzo 

proste, a zarazem niezwykle efektywne okazały się 

Opisz

Wniosek: Trudno jest robić to, co należy, kiedy ktoś Cię oskarża, wytykając Twoje błędy w zachowaniau. Dużo 
łatwiej skoncentrować się na problemie, kiedy ktoś Ci go po prostu przedstawi.

Zamiast

1. OPISZ, CO WIDZISZ, LUB PRZEDSTAW PROBLEM:

ABY ZACHĘCIĆ DZIECKO DO WSPÓŁPRACY:

Udziel informacji 

Wniosek: Informacja jest dużo łatwiejsza do przyjęcia niż oskarżenie. Kiedy dzieciom udziela się informacji, zwykle 
same dochodzą do tego, co należy zrobić.

Zamiast

2. UDZIEL INFORMACJI:

metody amerykańskich autorek poradnika „Jak mó-

wić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci 

do nas mówiły”, Adele Faber i Elaine Mazlish.

5 9AKADEMIA RODZICA
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3. POWIEDZ TO JEDNYM SŁOWEM:

Powiedz to jednym słowemZamiast

Wniosek: Spójrz na różnicę pomiędzy reakcją na długie kazanie a reakcją na pojedyncze słowo. W tym przypadku mniej znaczy więcej.

Porozmawiaj o swoich uczuciach

Wniosek: Nie wypowiadaj się na temat charakteru czy osobowości dziecka. Dzieci jednak mają prawo usłyszeć szczere wypowiedzi rodzi-
ców. Przez opisywanie tego, co czujemy, jesteśmy wiarygodni i nie czynimy innym krzywdy.

Zamiast

4. POROZMAWIAJ O SWOICH UCZUCIACH, OPISZ, CO CZUJESZ:



OMEGA & MORE

6 1AKADEMIA RODZICA

 Zachęcamy do przeczytania książ-

ki w całości, gdyż jest to światowy 

bestseller, który mimo, iż został 

napisany 30 lat temu (pierwsze 

wydanie), nadal jest aktualny 

i pomógł niejednej matce znaleźć 

nić porozumienia w kontaktach 

ze swoimi dziećmi. To książka 

napisana przez spełnione matki 

(każda ma trójkę dzieci), które 

dobrze życzą innym rodzicom, 

i którym zależy na dobru wszyst-

kich dzieci. Za pomocą komik-

sowych ilustracji przedstawiają 

ciekawe historie z życia zwykłej 

rodziny i codzienne problemy 

między rodzicami a ich dziećmi. 

Książka napisana jest w przystęp-

ny sposób, bez psychologicznych 

wywodów, dlatego też zyskała 

szerokie grono odbiorców.  

6 1AKADEMIA RODZICA

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE KSIĄŻKI:
JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS 

SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY 

DZIECI DO NAS MÓWIŁY

AUTORZY: 
ADELE FABER, ELAINE MAZLISH

ILUSTRACJE: 
KIMBERLY ANN COE

TŁUMACZENIE: 
MARIOLA WIĘZNOWSKA, 

BEATA HOROSIEWICZ

WYDAWNICTWO: 
MEDIA RODZINA SP. Z O.O.

Poniższy liścik napisał ojciec zmęczony czyszczeniem umywalki 

zapchanej włosami córki.

Czasami nic nie przyniesie takiego efektu jak słowo pisane.

5. NAPISZ LIŚCIK: 

Przed pójściem do pracy matka przytwierdziła do telewizora 

kartkę z takim napisem:

Ten liścik został zawieszony na drzwiach sypialni. Była to dwustronnie zapisana wywieszka, która dawała zmęczonym rodzicom 
dodatkową godzinę snu w niedzielę rano. Kiedy wstawali, odwracali wywieszkę na drugą stronę.
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6 2 RECENZJE

TEKST: EWA PTASZEK  ZDJĘCIE: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA

AMERYKA OCZAMI 

POLAKA



OMEGA & MORE

6 3RECENZJE 

TO PASJONUJĄCE, ŻE 
KAŻDA NACJA MA SWOJĄ  
MENTALNOŚĆ, SWÓJ 
SYSTEM WARTOŚCI, 
PRZYZWYCZAJEŃ, 
OBYCZAJÓW I TRADYCJI.

„

PO  książki Marka Wałkuskiego „Wałkowanie Ameryki” oraz 

„Ameryka po kawałku” sięgnęłam przed planowaną podróżą 

do Stanów Zjednoczonych. Lekturę tych pozycji potraktowałam trochę 

jak lekcję z Ameryki, którą miałam za chwilę zobaczyć. Przede wszystkim 

jednak pchnął mnie ku temu sentyment do autora, którego jako wielbi-

cielka programu trzeciego Polskiego Radia znałam z anteny i ceniłam za 

kunszt dziennikarski. Jego się po prostu dobrze słucha. Wiedziałam, że 

jego książki będą ciekawie napisane.

Marek Wałkuski jest korespondentem Polskiego Radia w Stanach 

Zjednoczonych od 2002 roku. Gdy przyjechał do Ameryki, był czło-

wiekiem, który nie miał tak do końca pojęcia, co go tam czeka. Obie te 

książki są zapisem poznawania Ameryki, Amerykanów, ich zwy-

czajów, także tych, które my, Polacy uważamy za ekscentryczne.

Szczególnie w pamięci utkwił mi opisywany przez Wałku-

skiego niezwykły patriotyzm Amerykanów oraz często niezro-

zumiały tutaj w Polsce, niespotykany szacunek do policji oraz 

przepisów drogowych. Amerykanie od małego mają wpajaną 

potrzebę przestrzegania prawa, do tego stopnia, że potrafią 

zadenuncjować sąsiada, który je łamie. I jak pisze Wałkuski, nie 

mają o to do siebie pretensji. U nas w Polsce niestety idea policji 

społecznej nie jest popularna, a takie zachowania – napiętnowa-

ne. Zaskoczyło mnie także daleko idące umiłowanie wolności 

słowa, to, że mediom pozwala się z niej korzystać w sposób, 

który w Polsce z pewnością wywołałby falę oburzenia. 

Pamiętam, że podczas czytania chwilami miałam wrażenie, 

że Amerykanie są z innego świata. Tak naprawdę oni są po 

prostu inni od nas, ani lepsi, ani gorsi. To pasjonujące, że każda 

nacja ma swoją  mentalność, swój system wartości, przyzwycza-

jeń, obyczajów i tradycji.

W naszym społeczeństwie pokutują często mity na temat 

Ameryki i Amerykanów. Książki Wałkuskiego pomagają je 

zrozumieć, bo przecież tamtą rzeczywistość tłumaczy nam, 

Polakom Polak.

Czytając o perypetiach autora na początku jego pobytu 

w Ameryce, o tym, jak szukał odpowiedniego przedszkola 

dla dziecka, jak robił wywiad na temat najlepszej do zamiesz-

kania dzielnicy, jak próbował oswoić codzienność w nowym 

miejscu, miałam wrażenie, że przecież skądś to znam. Czyż nie 

mamy podobnych problemów, obowiązków? Chociaż żyjemy 

w zupełnie innych realiach gospodarczych i bytowych, to 

problemy mamy te same. Pomyślałam sobie wtedy, że kolejny 

mit Ameryki jako kraju odległego, dostępnego tylko nielicznym 

został obalony. Jakiś czas później mogłam to, o czym pisał Wał-

kuski, skonfrontować z rzeczywistością. To była świetna lekcja. 

Teraz, kiedy oglądam filmy amerykańskie, nie dziwię się już tak 

bardzo temu, co widzę. 

Polecam tę książkę jako dobrą podbudowę pod planowaną 

podróż do USA. Warto ją także przeczytać, jeśli interesuje nas 

zgłębianie mentalności różnych narodowości albo po prostu dla 

rozrywki, bo jest napisana językiem przystępnym, ciekawych 

i naprawdę wciąga, jak Ameryka…
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ZDROWIE

TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIA: FOTOLIA

Każdy z nas oddycha, jednak rzadko 

kiedy zastanawiamy się nad tym 

życiowym procesem. Dużo także słyszy się 

o prawidłowym oddychaniu, które może 

wpływać na lepsze samopoczucie, stan 

zdrowia i wzmacniać nasz system odpor-

nościowy, dzięki czemu jesteśmy bardziej 

odporni na infekcje, choroby. Prawidłowe 

oddychanie przyczynia się również do 

innych pozytywnych procesów w naszym 

organizmie. Zatem, aby je stosować, naj-

pierw musimy poznać, na czym polega.

6 4

ZDROWIE -
CENNA SZTUKA 
ODDYCHANIA
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Oddech przez nos
Oddychamy nie tylko ustami. Naszym 

głównym organem służącym do wymiany 

powietrza w organizmie jest nos. Jest 

on perfekcyjnie skonstruowany i genial-

nie wyposażony jako pierwszy odcinek 

górnych dróg oddechowych. Nos przede 

wszystkim ogrzewa wdychane powietrze 

oraz przy współpracy z zatokami nawilża 

je. Kolejną jego rolą jest filtrowanie – 

duże zanieczyszczenia wyłapują włoski 

i komórki rzęskowe. Dlatego tak ważne 

CIEKAWYM ZJAWISKIEM 
JEST, ŻE LUDZIE TYLKO DO 
CZWARTEGO ROKU ŻYCIA 
ODDYCHAJĄ PRAWIDŁOWO. 
POTEM ZATRACAMY NATURALNĄ 
ZDOLNOŚĆ DO GŁĘBOKIEGO 
ODDECHU.

„

jest, aby oddychać przez nos. Oddychając 

ustami, nieogrzanym powietrzem podraż-

niamy gardło, co przyczynia się do chorób 

i zmniejszenia pracy mięśni oddechowych. 

Warto, byśmy dbali o swoje nosy – staraj-

my się unikać klimatyzowanych i zady-

mionych pomieszczeń, a gdy czujemy, że 

oddychamy suchym powietrzem, warto na 

grzejnikach wieszać nawilżacze.

Oddychajmy przeponą 
To ciekawe, że ludzie tylko do czwartego 

roku życia oddychają prawidłowo. Potem 

zatracają naturalną zdolność do głębokiego 

oddechu. Większość ludzi nie używa aktyw-

nie przepony, w szczególności płeć piękna. 

W efekcie kobiety mają niedotleniony 

organizm, cierpią na zmęczenie, bóle głowy, 

szarą, wiotką cerę. Podczas prawidłowego 

wdechu przepona obniża się i robi miejsce 

dla powiększających się płuc, używamy więc 

płuc w pełni (obniżona pojemność płuc to 

oddychanie tylko ich częścią). Z kolei przy 

wydechu przepona pomaga wypchnąć z płuc 

powietrze nasycone dwutlenkiem węgla.

Sprawdź czy oddychasz 
prawidłowo – przeponą 
Połóż delikatnie jedną rękę na klatce pier-

siowej, drugą na brzuchu, poniżej mostka 

– tam znajduje się przepona. Jeżeli ręka na 

przeponie nie unosi się, zapewne oddychasz 

zbyt płytko. A płytki, nieregularny oddech 

jest zazwyczaj objawem napięcia i stresu. 

Kiedy oddech jest długi i spokojny, jesteś 

zrelaksowany i pewny siebie. Na szczęście 

można wyćwiczyć głębokie i harmonijne 

oddychanie, dzięki czemu możemy wprowa-

dzić nasze ciało w stan spokoju i rozluźnie-

nia, a także obniżyć ciśnienie krwi.

Co zyskujemy dzięki 
głębokiemu oddychaniu
•  podczas głębokiego oddechu organizm 

pobiera nawet do 10 razy więcej powietrza niż 

przy oddechu płytkim

•  spokojny, głęboki oddech usprawnia pracę 

układu limfatycznego, krwionośnego, ner-

wowego, pokarmowego, odpornościowego, 

hormonalnego, mózgu i metabolizmu

•  ponad 70% zbędnych dla organizmu substan-

cji i toksyn jest usuwanych podczas oddechu

•  mózg zużywa 80% wdychanego z powie-

trzem tlenu

•  długi, świadomy oddech opóźnia procesy sta-

rzenia a nawet odchudza – po prostu leczy 
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Wykonujemy połączenia – dzwonimy i odbieramy telefony od 

przełożonych, współpracowników. Po pracy najczęściej komu-

nikujemy się z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi. Warto znać i stosować 

kilka zasad, które na ogół obowiązują podczas rozmów telefonicznych. 

Dzwonić do skutku czy się nagrać na sekretarkę?
Jeżeli nie znamy numeru, który do nas dzwoni lub to my dzwonimy 

do nieznajomej osoby, warto się przedstawić i powiedzieć, w jakiej 

sprawie się kontaktujemy: co chcemy przekazać lub czego się dowie-

dzieć. Warto także zapytać, czy dzwonimy w odpowiednim momencie, 

czy nie przeszkadzamy i czy rozmówca może nam poświęcić czas, 

aby móc swobodnie konwersować. Jeżeli nie, to 

umawiamy się na inny termin, który pozwoli na 

spokojne omówienie tematu.

Jednak gdy dzwonimy kilka razy, a rozmówca 

nie odbiera, warto zostawić krótką wiadomość na 

automatycznej sekretarce – w jakiej sprawie dzwo-

nimy, z prośbą o kontakt. Po odsłuchaniu wiadomo-

ści rozmówca będzie wiedział, dlaczego chcieliśmy 

się z nim skontaktować.

Dzwoniąc, warto zwrócić uwagę na godzi-

nę. Służbowe rozmowy przeprowadzamy tylko 

TELEFONICZNY 
SAVOIR-VIVRE
KAŻDY Z NAS ROZMAWIA PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY NIEZLICZONĄ ILOŚĆ RAZY W CIĄGU 

DNIA. SĄ TO ROZMOWY SŁUŻBOWE I PRYWATNE. JEDNAK CZY MAMY ŚWIADOMOŚĆ, JAK 

WAŻNE JEST, ABY PODCZAS TELEFONOWANIA BYĆ UPRZEJMYM, KULTURALNYM I KIEROWAĆ 

SIĘ DOBRYMI MANIERAMI?

TEKST: PAULINA SUROWIEC  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

6 7SAVOIR VIVRE
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w ustalonych godzinach pracy. Staramy się 

przestrzegać tej zasady, nawet dzwoniąc na 

numer komórkowy. Na prywatne numery 

telefonów stacjonarnych oraz komórko-

wych powinno się dzwonić miedzy godzi-

nami 8 a 22 w dni powszednie. W niedzielę 

i święta zazwyczaj dzwoni się w pilnych lub 

nagłych przypadkach, jednak nie wcześniej 

niż o godzinie 10 rano.

Głos ma znaczenie
Jedną z ważniejszych zasad podczas telefono-

wania jest wyraźna mowa. Sposób, w jaki się 

wysławiamy, mówi o naszym poziomie kultury. 

Warto pamiętać, że w rozmowie telefonicznej 

to głos jest najważniejszy, dlatego powinniśmy 

mówić, odpowiednio modelując głos, spokojnie 

i wyraźnie, aby nasz rozmówca nie musiał się do-

myślać, co chcemy mu przekazać. Ciepły, miły 

głos odbierany jest dużo lepiej niż wysoki i drżący. 

Warto także podczas rozmowy się uśmiechać. 

Pozwala to na rozładowanie czasami nerwowej 

atmosfery i ułatwia prowadzenie konwersacji.

Podczas rozmowy telefonicznej należy 

także unikać wyrazów obcobrzmiących, 

obcojęzycznych czy też neologizmów, gdyż nie 

mamy pewności, że osoba po drugiej stronie 

słuchawki je zrozumie. Troszczmy się też o na-

szego rozmówcę – nie mówmy przez cały czas 

tylko my, ale także dajmy wypowiedzieć się 

osobie po drugiej stronie słuchawki. Konwersa-

cja ma służyć obustronnej wymianie myśli.

Jeżeli nie możemy rozmawiać lub 

z wielu przyczyn jesteśmy przez dłuższy 

czas poza zasięgiem telefonu, staramy się 

oddzwonić do osób, które próbowały się 

z nami skontaktować.

Przerwane połączenie…
W razie przerwania połączenia zazwyczaj 

numer ponownie wybiera osoba, która 

zainicjowała rozmowę. Należy pamiętać 

tę zasadę, aby uniknąć trudności w nawią-

zaniu ponownego połączenia. Najczęściej 

zdarza się, że po urwaniu rozmowy dwie 

strony próbują ponownie się połączyć. 

W efekcie obie słyszą sygnał zajętej linii lub 

zgłasza się poczta głosowa.

Ważną zasadą w rozmowach telefonicz-

nych jest ta mówiąca, iż rozmowę kończy 

osoba, która ją rozpoczęła. Jeżeli z góry 

wiemy, że nie będziemy mogli dłużej 

porozmawiać lub jesteśmy w niesprzyja-

jących warunkach do rozmowy, prosimy 
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W RAZIE PRZERWANIA 
POŁĄCZENIA, 
ZAZWYCZAJ PONOWNIE 
WYBIERA NUMER 
OSOBA, KTÓRA 
ZAINICJOWAŁA 
ROZMOWĘ.

„

o telefon w innych porach dnia lub sami 

oddzwaniamy w dogodnej dla nas chwili. 

A umawiając się na termin kolejnej rozmo-

wy, bądźmy punktualni.

Literować czy powtarzać kilka 
razy to samo?
Zdarza się, że podczas rozmowy trafiamy na 

trudne bądź obco brzmiące wyrazy, wtedy 

aby poprawnie je zapisać, warto je przelitero-

wać, podając popularny przedmiot lub imię, 

odpowiadające danej literze, np. „E jak Ewa”. 

W rozmowach międzynarodowych podajemy 

na przykład popularne miasta. Natomiast po-

dając liczby lub numery telefonów, dyktujemy 

je po jednej cyfrze – zamiast „sześćset jeden”, 

podajemy „sześć, zero, jeden”.

Podczas rozmowy telefonicznej powstrzy-

mujemy się od jedzenia, picia, żucia gumy, 

gdyż wszystko to słyszy nasz rozmówca 

w słuchawce i może nas odebrać jako bardzo 

niekulturalną osobę.

Oczy zielone…
Jednym z większych faux pas, powodujących, 

że poważna osoba (prezes, dyrektor czy pani 

kierownik) wygląda bardzo nieprofesjonalnie, 

jest telefon informujący o nadchodzącym 

połączeniu melodyjką  „Z Archiwum X” czy 

najnowszym hitem disco-polo lub Justina 

Biebera. Pamiętajmy o tym, aby ustawiać 

dzwonki najlepiej na neutralne melodie, które 

zazwyczaj można odnaleźć na liście sygnałów, 

wgranej przez producenta telefonu.

Kiedy pasuje wyciszyć telefon?
Do zachowań pożądanych należy wyłączanie 

telefonu komórkowego, gdy wchodzimy do 

samolotu, muzeum, teatru, kina, opery, 

biblioteki i innych wymagających ciszy 

miejsc, takich jak kościół czy cmentarz. 

Także idąc na spotkanie z klientem, ze-

branie, konferencję, naradę czy rozmowę 

z przełożonym powinniśmy wyłączyć 

telefon. Jeżeli o tym zapomnimy, a telefon 

zadzwoni, powinniśmy przeprosić i od-

rzucić rozmowę. Bardzo niegrzeczne jest 

przerywanie spotkania lub rozmowy, którą 

prowadzimy, po to, aby odebrać dzwoniący 

telefon. Dopuszczalne jest przełączenie 

komórki na wibracje, jednak odebrać mo-

żemy jedynie pilne rozmowy, przepraszając 

i wychodząc z danego pomieszczenia.
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CO LUBISZ JEŚĆ? JAKI JEST TWÓJ GUST KULINARNY? 

JAKĄ KUCHNIĘ PREFERUJESZ? ODKRYWAJ RAZEM 

Z NAMI RÓŻNORODNE SMAKI I BOGACTWO 

AROMATÓW. W KOLEJNYCH NUMERACH BĘDZIEMY 

PREZENTOWAĆ ZWYCZAJE I POTRAWY POCHODZĄCE 

Z RÓŻNYCH KUCHNI ŚWIATA. Z NAMI DOWIECIE 

SIĘ, CO WARTO ZJEŚĆ W DANYM KRAJU I JAKIE SĄ 

NAJPOPULARNIEJSZE DANIA DANEGO REGIONU.

TEKST: MONIKA CZARNIK  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

SZLAKAMI 
GOŚCINNEJ 
GRUZJI

T  ak jak zapowiadaliśmy wcześniej, w tym nu-

merze powracamy do najpopularniejszych 

kuchni świata. Dziś dowiemy się więcej na temat 

obyczajów, tradycji i smaków kuchni gruzińskiej. 

Gruzja charakteryzuje się zróżnicowaną roślinno-

ścią, co ma swoje odzwierciedlenie w gruzińskich 

potrawach. Na zboczach gór i terenach nizinnych 

królują warzywa takie jak papryka, pomidor i ba-

kłażan oraz przyprawy: czosnek, cząber, szafran, 

rozmaryn, koper i estragon.

Gość w dom – Bóg w dom
Skąd wzięło się w Gruzji to popularne przysłowie? 

Z baśni, legend i mitów kaukaskich, które opowia-

dają o powstaniu Gruzji i gruzińskiej gościnności. 

W legendzie Gruzini, zajęci ucztowaniem i przyj-

mowaniem gości, nie zauważyli, że Bóg podzielił 

już ziemię na wszystkie inne narody, które ustawiły 

się w kolejce. W związku z tym Bóg podarował im 

ziemię, którą wybrał dla siebie, obfitującą w tereny 

zalesione potężnymi drzewami, pełne owoców 

i zwierzyny, a także stepy, pustynie i jeziora pełne 

ryb. Od tej pory funkcjonuje także przysłowie: 

,,Jeżeli Gruzin zaprosi do domu gościa, to jest to 

jego gość. Ale jeżeli gość sam zatrzyma się przed 

domem Gruzina, to znaczy, że przysłał go Bóg, 

a z Bogiem się nie dyskutuje”. Gruzińska gościn-

ność jest ponadkulturowa i nieuzależniona od 
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paszportu, jakim posługuje się gość. Gruzini czują 

się zaszczyceni wizytą gości, robią to odruchowo, 

spontanicznie i ze szczerej potrzeby serca. Wszyst-

kich zwiedzających kraj turystów zapraszają na 

supre, czyli wystawną ucztę, w czasie której stoły 

uginają się od ciężaru potraw gruzińskich. Biesiady 

połączone z toastami winnymi za rodzinę, przyja-

ciół i odwiedzających turystów stały się tradycją, 

którą trudno spotkać w innym kraju.

Kaukaskie przysmaki
Kuchnia gruzińska składa się z tradycyjnych potraw, dzięki czemu jest 

oryginalna i ponadczasowa. Sztandarowym gruzińskim przysmakiem 

i zarazem przystawką przed daniem głównym jest chaczapuri – rodzaj 

słynnych placków, czy też chlebków z nadzieniem serowym. Zazwy-

czaj są formowane jak pita i podawane z roztopionym w środku serem. 

Często pojawiają się również w formie łódeczek, a oprócz sera znajduje 

się tam rozbite jajko i topniejące masło. Różne regiony w Gruzji mają 

swoje własne receptury przekazywane pokoleniowo. Chaczapuri 

KUCHNIA GRUZIŃSKA 
SKŁADA SIĘ 
Z TRADYCYJNYCH 
POTRAW, DZIĘKI CZEMU 
JEST ORYGINALNA 
I PONADCZASOWA. 

„
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Składniki na ciasto:
• 450 g mąki pszennej (typ 450)
• 190 g ciepłej wody (ok. 70-80 stopni)
• 1 żółtko
• 1/2 łyżeczki soli

Składniki na farsz:
• 500 g świeżo zmielonej wołowiny lub baraniny
• 1 duża cebula
• 1 pęczek natki pietruszki
• 250 ml bulionu
• sól i pieprz

Wykonanie:
Mięso łączymy z drobno posiekaną natką, startą na tarce cebulą oraz bulionem. 
Całość intensywnie mieszamy przez około 3-4 minuty, do czasu, aż mięso 
wchłonie cały bulion. Na koniec dodajemy sól i pieprz (jeśli bulion był słony, to 
należy ograniczyć ilość soli).

Z podanych składników zagniatamy ciasto (będzie dość twarde) i następnie 
wałkujemy je w taki sam sposób jak na pierogi (niezbyt grubo, ale i nie za cienko).

Z ciasta wykrawamy koła o średnicy ok. 12 cm i na środek każdego z nich 
nakładamy łyżkę farszu. Zaciskamy ciasto u góry i formujemy sakiewkę, mocno 
ugniatając wszystkie łączenia. 

Pierożki wrzucamy do osolonego wrzątku i gotujemy przez około 10 minut, 
od czasu do czasu delikatnie je mieszając. Ugotowane pierożki wyjmujemy 
delikatnie łyżką cedzakową i odkładamy na talerz. Przy odcedzaniu należy się z 
nim obchodzić na tyle delikatnie, by nie popękały i nie wypłynął zgromadzony w 
nich bulion. Podajemy oprószone świeżo mielonym pieprzem.

Smacznego!

PRZEPIS NA 
GRUZIŃSKIE CHINKALI

imeretyńskie jest okrągłe, płaskie i wypełnione tylko serem. W Adżarii 

chlebek przybiera formę łódeczki, a w Abchazji wypiek wygląda jak 

lasagne, w której warstwy ciasta są układane na przemian z serem 

i zapiekane. W Gurii wygląda jak wielki pieróg, a w Chewsuretii dodat-

kowo dodaje się zieleninę – natkę pietruszki i liście buraków. Według 

tradycji chaczapuri powinno być wypiekane na specjalnych patelniach, 

zwanych kecy, ustawionych na rozżarzonych węglach. W Polsce cha-

czapuri serwuje się najczęściej jako danie główne, pokrojone jak pizza 

w charakterystyczne trójkąty.

Najczęściej serwowanym daniem głównym są chinkali, czyli pierogi 

w kształcie sakiewek, wypełnione mięsem, serem lub warzywami. Sa-

kiewkom chinkali niezmiennie towarzyszy rosół. We wnętrzu sakiewki 

bulion pojawia się samoistnie w wyniku gotowania potrawy, wydziela-

jąc się ze znajdującego się w środku farszu. Zjeść chinkali tak, by rosół 

nie wypłynął na talerz to prawdziwa sztuka! Kształt chinkali również 

nie jest przypadkowy. Przystępując do jedzenia, chwytamy sakiewkę za 

ogonek, odwracamy do góry nogami, odgryzamy kawałek, wypijamy 

bulion i dopiero wtedy zabieramy się za jedzenie pierożka.

Do najpopularniejszych dań głównych zaliczamy także szaszłyki 

gruzińskie. Są to duże kawałki mięsa, marynowane w occie, jogurcie 

i przyprawach, nabijane na patyki, a następnie opiekane na węglach. 

Soczyste w środku, spieczone po wierzchu podaje się z cebulą, sosem 

tkemali ze śliwek i specjalnie dobranych przypraw lub gruzińskim 

chlebkiem chaczapuri. Bardzo często do grillowanych szaszłyków 

serwuje się sałatkę z pomidorów ze świeżą bazylią i dodatkiem oleju sło-

necznikowego lub kapustę kiszoną na czerwono po gruzińsku. Kapustę 

na czerwono, czyli kiszoną z burakami, można spotkać w całej Gruzji, 

Abchazji, a także Armenii.

Deser po gruzińsku
Najbardziej znanym przysmakiem i zarazem deserem gruzińskim 

są czurczchele. Są to orzechy laskowe w cieście i syropie winogro-

nowym, nazywane często snickersami. Wariacji jest wiele – orzechy 

można zastąpić owocami np. morelami, a winogrona jabłkami czy 

gruszkami. Oprócz czurczchele na deser jada się również gozinaki. 

W Gruzji mówi się, że jest to przysmak zaklinający szczęście. Go-

zinaki są przygotowywane z mieszanki orzechów włoskich, lasko-

wych i garści migdałów prażonych z miodem. Ten słodki gruziński 

przysmak przygotowuje się tradycyjnie na Nowy Rok, ale smakuje 

wybornie także przy innych okazjach.

Gruzińskie chaczapuri, chinkali, szaszłyk i czurczchele to tylko 

niektóre z popularnych przysmaków Gruzji. Warto spróbować także 

innych aromatycznych potraw i delektować się niezapomnianym 

smakiem przez długi czas. 

BIBLIOGRAFIA: 
gotowaniecieszy.blox.pl/2016/09/Chinkali-przepis.html
www.zlotaproporcja.pl/2014/07/23/chaczapuri-chinkali-i-sulguni-co-zjesc-w-gruzji/

NAJCZĘŚCIEJ SERWOWANYM DANIEM GŁÓWNYM 
SĄ CHINKALI, CZYLI PIEROGI W KSZTAŁCIE 
SAKIEWEK, WYPEŁNIONE MIĘSEM, SEREM LUB 
WARZYWAMI. SAKIEWKOM CHINKALI NIEZMIENNIE 
TOWARZYSZY ROSÓŁ.

„
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CZUJĄC 
ŚWIAT

JUŻ STAROŻYTNI DOCENIALI PODRÓŻE, UPATRUJĄC W NICH 

ŹRÓDŁA POZNANIA ŚWIATA. WIELKI OJCIEC I DOKTOR 

KOŚCIOŁA ŚW. AUGUSTYN PISAŁ: „ŚWIAT JEST KSIĄŻKĄ I CI, 

KTÓRZY NIE PODRÓŻUJĄ, CZYTAJĄ TYLKO JEDNĄ STRONĘ”.  MY 

PROPONUJEMY WAM PODRÓŻOWANIE POPRZEZ ZMYSŁY, JAK 

TO ROBI AUTORKA NASZEGO NIETYPOWEGO PRZEWODNIKA, 

KTÓRY PRZYGOTOWALIŚMY DLA WAS.

BON VOYAGE! SMACZNEJ PODRÓŻY!
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Zmysł pierwszy: węch
Wbrew moim obawom Wenecja nie pokazała mi się z aż tak 

śmierdzącej strony. Woda nie ma okropnego zapachu, jak 

większość ludzi mówi, nie pływają w niej foliowe reklamów-

ki i inne śmieci. Nikt też do niej nie sika. Gorzej za to jest 

z papierosami. Palą tu wszyscy, a spacer ciasnymi uliczkami 

w zasłonie dymnej nie należy do najprzyjemniejszych. Miłym 

przerywnikiem tego monotonnego zapachu jest słodka woń 

kolorowych ciast, które dumnie prezentują się na wystawach 

cukierni, rozmieszczonych co kilkanaście metrów. Pomię-

WENECJA TO NIETYPOWE MIASTO. KAŻDY 

PRZEWODNIK OPISUJE JE ZUPEŁNIE 

INACZEJ, I NIE MOŻNA SIĘ TEMU DZIWIĆ. TO 

MIEJSCE, KTÓREGO NIE MOŻNA ZAMKNĄĆ 

W JAKICHKOLWIEK STANDARDACH. ONO SAMO 

DECYDUJE, KTÓRE ZE SWOICH OBLICZ UJAWNIĆ. 

A GDY JUŻ ZDECYDUJE, ZAUFAJ MI. POCZUJESZ 

JE WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI...

TEKST I ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ

dzy tak różne sobie aromaty wkrada się zapach 

pieczonych kasztanów i zimnej, jesiennej wody. Tak 

właśnie pachnie dla mnie Wenecja.

Zmysł drugi: słuch
Nie jest to miejsce na ucieczkę od pędu życia, choć 

historyczne centrum zamieszkuje zaledwie 55 

tysięcy osób (pozostałe 210 tysięcy mieszka na sta-

łym lądzie). Jest tu głośno i chaotycznie, ze snu nie 

budzi mnie śpiew ptaków, a okrzyki Ciao! i śmiech 

dzieci idących do szkoły. Rytm dnia wyznaczają tu 

mieszkańcy, którzy każdego poranka zmierzają do 

swoich obowiązków. Nici z długiego spania. Wene-

cjo, jesteś głośna!

Zmysł trzeci: wzrok
Weneckie uliczki zachwycają, nudząc jednocześnie. 

Jak wiele z nich można przejść, nie mając déjà vu? 

Gdy nie są skąpane w popołudniowym słońcu, nie 

ma w nich nic pięknego. Deszcz i chmury zdecydo-

wanie odbierają Wenecji urok. Nie odbiera go za 

WENECJA 

W PIĘCIU ZMYSŁACH
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to zatopiony niczym okręt plac Świętego 

Marka, gdzie woda w najgłębszym miejscu 

sięga mi do połowy łydki. Choć dramatycz-

nie wyglądają zalane sklepy i XII-wieczne 

zabytki, na nikim nie robi to wrażenia. Nic 

dziwnego, skoro woda zalewa najważniej-

szy plac miasta około 200 razy w roku...

Zachody słońca zawsze robią wraże-

nie. Czasem większe, czasem mniejsze, 

ale oglądają je wszyscy. Za to wschody 

to inna historia. To bajka, na obejrzenie 

której trzeba wcześnie wstać (co z miejsca 

eliminuje większość obserwatorów). Żeby 

poczuć prawdziwą magię, nie można po 

prostu wyjść przed budynek czy wyj-

rzeć przez okno. Nie tutaj. Most Ponte 

dell’Accademia to miejsce, w którym 

każdy zasiądzie w pierwszym rzędzie. 

Słońce wyłaniające się obok kościoła 

Santa Maria Della Salute tworzy przepięk-

ną scenę. Lśniące gondole, turkusowa 

woda i ciepło promieni słońca na twarzy 

w chłodny, listopadowy poranek sprawiają, 

że uśmiechają się wszyscy obserwujący ten 

spektakl. To piękne, gdy można patrzeć na 

budzący się do życia dzień. I na ten widok 

nie wzdychają już tylko turyści, wzdychają 

też mieszkańcy miasta.

Zmysł czwarty: smak
Pizza. Choć nie trzeba specjalnych 

umiejętności, by przyrządzić ten znany 

na całym świecie przysmak, nikt nie robi 

tego tak dobrze jak Włosi. Można kupić 

jeden kawałek albo wziąć na wynos całą 

pizzę i zjeść ją, gdziekolwiek się chce. 

Włosi są też mistrzami deserów. Wystar-

czy wspomnieć kolorowe bezy, słodkie 

rurki z kremem, słynne włoskie lody i cia-

sta tak piękne, że aż szkoda jeść. Do tego 

pieczone kasztany, owoce ze straganów 

i jeszcze raz pizzę. Czy tylko ja zrobiłam 

się głodna?
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SŁOŃCE WYŁANIAJĄCE SIĘ OBOK 
KOŚCIOŁA SANTA MARIA DELLA SALUTE 
TWORZY PRZEPIĘKNĄ SCENĘ. LŚNIĄCE 
GONDOLE, TURKUSOWA WODA I CIEPŁO 
PROMIENI SŁOŃCA NA TWARZY...

Zmysł piąty: dotyk
Ponoć gdy dotknie się drzewa, można 

nawiązać z nim więź. Zabytków lepiej nie 

dotykać, choć pewnie też można z nimi 

poczuć swego rodzaju bliskość. Należy 

jedynie uważać na zabrudzenia zostawione 

przez gołębie, które są wszędzie tam, gdzie 

to tylko możliwe. Same gołębie również. 

Najczęściej na głowach i rękach turystów 

wędrujących przez plac Świętego Marka. 

Ich surowy zakaz dokarmiania, zdaje się, 

nikogo nie interesuje. Sami policjanci 

uśmiechają się na widok uradowanych 

dzieci, pozujących do zdjęć z gołębiem 

radośnie gruchającym do ucha. Jak już 

o dotyku mowa, prawdopodobnie z każdego 

miejsca na świecie można przywieźć ma-

gnes na lodówkę. Trzeba jedynie uważać na 

te uszkodzone w trakcie transportu, które 

sklejone klejem na gorąco, czekają na naszą 

nieuwagę, żeby spaść z lodówki z hukiem, 

obowiązkowo strasząc przy tym wszystkich 

domowników w środku nocy.

Na szczęście co jakiś czas z gracją 

prezentują się ręcznie rzeźbione i malo-

wane maski weneckie oraz przepięknych 

kształtów i kolorów rzeźby ze szkła murano. 

To nie są pamiątki, które kupują turyści. To 

dzieła sztuki, po które przyjeżdżają kolek-

cjonerzy z całego świata.
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Wenecja pokazała mi się z wielu stron. 
Jeżeli chcesz być przygotowanym 
na każde jej oblicze, poniżej garść 
praktycznych informacji.
1. Plac Świętego Marka znajduje się niżej niż reszta miasta. 

Gdy w nocy zalewa go fala, woda nie ma jak się cofnąć. W po-

gotowiu znajdują się specjalne chodniki, po których można 

się bezpiecznie poruszać nawet bez kaloszy. Znajdują się 

również we wnętrzach wielu zabytków, więc zwiedzanie jest 

możliwe cały czas. Rzadko poziom wody w Wenecji wzrasta 

na tyle, by musieć wszędzie chodzić w kaloszach. Najczę-

ściej są to jedynie okolice placu Świętego Marka, z którego 

w nocy woda jest wysysana specjalnymi pompami.

2. Na weekendowy wyjazd jedynie z bagażem podręcznym 

mało osób myśli o zabraniu ze sobą niewygodnych, ciężkich 

kaloszy. W prawie każdym sklepie z pamiątkami (a jest ich 

całe mnóstwo!) można kupić specjalne wodoodporne ochra-

niacze nakładane na buty. Ich cena to 8 euro.

3. Wenecja jest jednym z droższych miejsc w Europie. 

Pizza (wszędzie tej samej wielkości) to koszt około 8-12 

euro, a wszelkie makarony to 10-15 euro. Drink Aperol 

Spritz to 4-6 euro.

4. Obowiązkowa opłata klimatyczna w Wenecji to 3 euro 

dziennie za osobę.

5. Jest kilka punktów widokowych, ale ten najciekawszy 

znajduje się na dachu luksusowego centrum handlowego 

Fontego dei Tedeschi. Aby się tam dostać, swój pobyt należy 

zarejestrować na stronie internetowej galerii. Wstęp bezpłat-

ny, widok niesamowity.

6. Większość linii lotniczych lata na lotnisko w Treviso, 

mieście oddalonym od Wenecji o 40 km. Transport autoka-

rem (ATVO) w dwie strony to koszt 22 euro za osobę.

7. Nocą Wenecja potrafi wystraszyć, więc staraj się nie 

schodzić z głównych ulic miasta. Boczne uliczki nie są oświe-

tlone żadnym światłem, a ryzyko poślizgnięcia się na śliskich 

kafelkach i wpadnięcia do wody jest wysokie.

8. Trzeba mieć szczęście, żeby móc w samotności pocho-

dzić po ciasnych uliczkach Wenecji. Każdego dnia przyjeż-

dża tu mnóstwo turystów, którzy zwiedzanie zaczynają od 

wczesnych godzin porannych. Do tego mieszkańcy spieszący 

się do pracy – o 7 nad ranem wszędzie jest już tłok. Na moście 

Ponte dell’Accademia najlepiej widać wschód słońca, więc 

nigdy nie jest pusty.

9. Vaporetto, czyli tramwaj wodny kursuje co kilka minut, 

a jego cena to 7,50 euro. Bilet jest ważny 75 minut. Przepły-

nięcie się gondolą (45 minut) kosztuje 60-90 euro. 
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SUKCES TO 
NIE KWESTIA 

WRODZONEGO 
TALENTU, 

BŁYSKOTLIWEJ 
INTELIGENCJI  ANI 

SZCZĘŚCIA .  SUKCESY 
ODNOSZĄ LUDZIE 

PRZEKONANI O TYM, 
ŻE WCIĄŻ MOGĄ SIĘ 

WIELE NAUCZYĆ.
CAROL DWECK

„
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ZNAJDŹ NAS  

W SIECI
@OMEGAPILZNO

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

LINKED IN

GOLDENLINE

INSTAGRAM

BLOG


