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4 OD REDAKCJI

Koniec roku to czas sprzyjający podsumowaniom, zarówno 
tym osobistym, jak i związanym z naszą pracą. Podobne 

analizy pobudzają do oceny tego, co mijający rok wniósł do naszego 
życia i jak je zmienił. W tym kontekście nasuwają się mniej lub 
bardziej poważne pytania.

Czy wykorzystaliśmy ten czas w pełni? Jak w ogólnym 
rozrachunku wypadają nasze decyzje życiowe, a jak biznesowe? 
Czy w tym roku miały miejsce jakieś punkty zwrotne, nadające 
nowy kierunek naszej działalności? A może – sięgając po bardziej 
prozaiczny przykład – udało nam się w końcu zmienić nawyki 
żywieniowe? Ten analityczno-podsumowujący nastrój udzielił się 
także redakcji Omega & More i zaowocował szeregiem tekstów 
w podobnym tonie.

Centralnym punktem nowego numeru jest rozmowa 
z założycielami Omegi Pilzno. Prezesi Mariusz i Adam Godawscy 
postarali się o przegląd wydarzeń ważnych dla naszej firmy. 
Artykuł nakreśla również szersze konteksty, gdyż koniec 2017 
roku ma dla nas znaczenie szczególne. Był to bowiem rok 
podsumowań dalekosiężnych, związanych z ćwierćwieczem naszego 
funkcjonowania w branży TSL.

To było intensywne 25 lat. Przez cały ten czas budowaliśmy 
wizerunek poważnego partnera, stawiającego na nieustanny rozwój. Katarzyna Godawska, Redaktor Naczelna
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D R O D Z Y 
C Z Y T E L N I C Y

Dbaliśmy także o podtrzymywanie dialogu z klientami, którym niedawno 
oddaliśmy głos w przeprowadzonym na nasze zlecenie badaniu satysfakcji. 
Prezentowane w tym numerze O&M wyniki są materialnym świadectwem 
naszych dobrych relacji z partnerami biznesowymi, stanowiącym dowód na to, 
że wsłuchiwanie się w ich potrzeby ma głęboki sens i procentuje.

Nasz jubileuszowy rok dobiega końca, a my nie możemy doczekać się 
kolejnych okrągłych rocznic. Korzystając z nieodległych Świąt Bożego 
Narodzenia i zbliżającego się wielkimi krokami Nowego Roku, chcę 
podziękować wszystkim pracownikom Omegi Pilzno, naszym klientom oraz 
partnerom za dotychczasową, owocną współpracę. 

W imieniu redakcji Omega & More życzę wszystkim szczęśliwych 
i przepełnionych rodzinną miłością Świąt oraz obfitującego w ekscytujące 
wyzwania roku 2018.

Z dumą zamykamy minione ćwierćwiecze. Kolejne lata witamy 
z zaciekawieniem.
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Dobiega końca 2017 rok, wyjątkowy, bo 

25. rok funkcjonowania Omegi Pilzno na 

rynku TSL. Lata te stały się satysfakcjonującą 

drogą od marzeń i wizji do ich realizacji: od 

2 młodych ludzi z planami wielkich dokonań 

do 1000 pracowników, od 1 samochodu do 

floty 700 pojazdów, od terenu przemysłowego 

do parku logistycznego z 5 magazynami, od 

przydomowego garażu do 3 autoryzowanych 

serwisów. Jednak na tym nie koniec, gdyż ten 

okręt marzeń i aspiracji, wizji i celów wciąż pły-

nie, trzymając raz obrany kierunek na sukces. 

Dziś chcemy spojrzeć oczyma twórców 

jednej z największych w Polsce firm logistycz-

nych – prezesów OMEGI Pilzno, Adama i Ma-

riusza Godawskich, na lata, które za nami. 

Wiele osiągnięć, doświadczeń i emocji wiąże 

się z tym czasem, wiele wspomnień, ale jedno 

jest pewne, warto było to wszystko przeżyć 

i otworzyć drzwi do przyszłości, kolejnych 25 

lat, a potem kolejnych i kolejnych... Z
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NASZĄ 
AMBICJĄ JEST 
PIASTOWAĆ 
ZASZCZYTNE 
MIANO LIDERA 
BRANŻY TSL 
W POLSCE. 

„

ADAM
GODAWSKI
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PATRZĄC NA MINIONE LATA, 
MÓGŁBYM JE OKREŚLIĆ SŁOWAMI: 
PRACA, WYZWANIA I PRZYGODA

„
MARIUSZ 
GODAWSKI
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zlecenia. Przełomowe było wejście Polski do 

Unii Europejskiej, co zniosło ograniczenia. 

Podjęcie decyzji o poszerzaniu zakresu naszej 

działalności o kolejne usługi magazynowa-

nia wraz z tworzeniem parku logistycznego, 

transportu morskiego. Powstanie i autoryza-

cja naszych serwisów VOLVO, MAN, IVECO, 

to również istotne wydarzenia. Podobnie 

zakup PP PKS czy pozyskanie nowych osób 

do pracy w firmie, w naszych oddziałach. Te 

wszystkie decyzje, działania skutkowały albo 

przyrostem masy sprzedaży, albo pokazywały 

naszą wartość, to, że jako zarząd, jako firma 

potrafimy się odnaleźć w sytuacjach dla nas 

trudnych, często ekstremalnych. Potrafimy 

wtedy stanąć na wysokości zadania, działać 

jak jeden zespół.

Wyraźnie widzieć cel
Pamiętam jak dziś, że takim pierwszym 

celem, który sobie postawiliśmy było mieć 1 

samochód. Śmiali w naszych planach, pod-

nosiliśmy poprzeczkę wyżej, bez obaw i na 

przekór przeciwnościom celowaliśmy następ-

nie w 10 samochodów, w 50, 150 i tak dalej. 

Oczyma wyobraźni projektowaliśmy 1000 

pojazdów w naszej flocie. Obecnie mamy 

ich 700 i nie mówimy „dość”. Konsekwent-

nie wcielamy w życie zamysł, który kiedyś 

podjęliśmy, może tylko w nieco zmodyfiko-

wanej formie. Naszą ambicją było i nadal jest 

stworzenie firmy, która będzie wpływała na 

swoje środowisko: gminę, powiat, woje-

wództwo, kraj, a z czasem wyjdzie poza te 

granice. I tak się dzieje. Nasze młodzieńcze 
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Przeszłość i teraźniejszość
25 lat minęło jak jeden dzień. Była to dla 

mnie niesamowita, fascynująca podróż, która 

stała się moją pasją, i trwa nadal. Przez ten 

czas na naszej drodze stanęło wielu wspania-

łych, wartościowych i ciekawych ludzi. Lata 

te obfitowały w różnorakie doświadczenia 

i wyzwania. Nieraz towarzyszyło nam poczucie 

zadowolenia, satysfakcji i dumy, ale nieobce 

były nam także gorzkie doznania. Nabierali-

śmy doświadczenia i rozwijaliśmy się wszyscy. 

Pewnie wiele rzeczy można było zrobić inaczej. 

Jednak bezsprzecznie przez te 25 lat osią-

gnęliśmy duży sukces, który można mierzyć, 

chociażby dla przykładu: liczebnością floty, 

wielkością powierzchni magazynowych, udzia-

łem w rynku, dużym wpływem na rozwój lo-

kalnego środowiska, na zmianę otoczenia, ale 

także na formowanie świadomości w obszarze 

transportu. OMEGA Pilzno ukształtowała wiele 

osób pracujących obecnie w firmach transpor-

towych. To w naszej firmie stawiały one pierw-

sze kroki, dojrzewały zawodowo lub szlifowały 

rzemiosło. Wielu pracowników jest z nami 

od lat. Dzisiaj świadomi swoich przymiotów, 

mocno stąpający po ziemi, stawiający czoła 

wyzwaniom, odnoszący sukcesy, te zawodowe 

i te osobiste. Zarządzają zespołami ludzi, prze-

kazując im zdobytą wiedzę i doświadczenie. 

Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy.

Kroki milowe do sukcesu
Pamiętam wiele takich wydarzeń, dzięki któ-

rym jesteśmy tu i teraz. Dla nas jako młodych 

ludzi takim pierwszym krokiem milowym 

było podjęcie decyzji o rozpoczęciu działal-

ności. Później rozszerzenie usług transpor-

towych poza granice kraju. Zakup kolejnych 

samochodów i pozyskiwanie finansowania na 

ten cel. Pojawienie się jednego z dużych kon-

cernów w Dębicy jako inwestora strategicz-

nego, co pozwoliło nam pozyskać intratne 

cele nadal są aktualne, dziś może tylko nieco 

inaczej definiowane, adekwatnie do sytuacji, 

w której jesteśmy.

Rok naprzeciw 25-lecia
W mijającym roku 2017 dostrzegam wspólny 

mianownik, ze wszystkimi dotychczasowymi 

latami: wyzwania. Dostarcza nam ich rynek, 

firma, życie. Stawiamy czoła wielu potrze-

bom, jak optymalizacja efektywności zarzą-

dzania, wymagający i trudny rynek pracy, 

a właściwie rynek pracownika, konieczność 

przedefiniowania oferty kierowanej do obec-

nych i przyszłych pracowników i uczynienia 

jej jeszcze atrakcyjniejszą.

Przyszłość
Przede wszystkim patrzymy w przyszłość, 

nadal wyznaczamy cele, nadal realizujemy 

plany. Chcemy poszerzać zakres naszych 

usług, wykorzystując nowoczesne procedury, 

środki oraz urządzenia, udoskonalać i rozwijać 

sfery naszego core businessu i wszystko to, co 

mu towarzyszy. Naszą ambicją jest bowiem 

piastować zaszczytne miano lidera w branży 

TSL w Polsce. Mieć znaczący udział i wpływ na 

kreowanie polityki transportowo-logistycznej.

Dziękuję wszystkim, którzy przez te 25 lat 

wspólnie z nami tworzyli i tworzą OMEGĘ Pil-

zno. Przed nami kolejne lata wytężonej, coraz 

cięższej pracy. Jestem przekonany, że mając 

wsparcie życzliwych, oddanych, ambitnych lu-

dzi, OMEGA Pilzno stanie się potęgą na rynku 

usług logistycznych.

OMEGA jest silna. 

PRZEDE WSZYSTKIM PATRZYMY 

W PRZYSZŁOŚĆ, NADAL WYZNACZAMY CELE, 

NADAL REALIZUJEMY PLANY. 

„
ADAM GODAWSKI

 FASCYNUJĄCA PODRÓŻ, 

MOJA PASJA
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Przeszłość i teraźniejszość
25 lat minęło jak jeden dzień. Dziś zupełnie 

nie mam poczucia, że tyle czasu upłynęło, 

może dlatego, że ciągłe wyzwania sprawiają, 

iż uwagę koncentrujemy na tym, co przed 

nami. Patrząc na minione lata, mógłbym 

je określić słowami: praca, wyzwania 

i przygoda. Byliśmy trochę jak olimpijczycy: 

szybciej, wyżej, mocniej.

Lata 90., kiedy zaczynaliśmy naszą dzia-

łalność, był to czas formowania się na nowo 

wolnego państwa, którego byliśmy częścią. 

Dostrzegam pewne podobieństwa ówcze-

snej sytuacji w państwie i naszej – mieliśmy 

chęć zrobienia czegoś tam, gdzie nie było 

właściwie nic. Początki były trudne, ale my 

konsekwentnie przezwyciężaliśmy kolejne 

przeciwności i problemy. Praca i wiara 

w sukces przyniosły pożądany efekt. Firma 

się rozrastała, stabilizowała, a wczorajsze 

trudności wydawały się banalne. 

Pierwsze lata nowego wieku były decy-

dujące. Wejście Polski do Unii Europejskiej 

to zarówno dla kraju, jak i dla nas czas 

silnego wzrostu. Druga dekada XXI wieku 

stała się czasem stabilizacji, normalizacji 

i pracy mającej na celu całkowicie kon-

trolowany i zaplanowany wzrost, poprawę 

wszystkich czynników ważnych z punktu 

widzenia firmy – zupełnie jak w przypadku 

naszego kraju.

Kroki milowe do sukcesu
Było wiele wydarzeń i sytuacji, wpływają-

cych na rozwój naszej działalności – część 

wynikała z otaczającego nas świata, a część 

była zasługą pracy w firmie. Niewątpliwie 

wejście Polski do UE to największy przełom – 

zniknęły bariery, jak chociażby koncesje na 

każdy pojazd, kolejki na granicach. Wspomi-

nam też wiele bardzo ważnych momentów 

związanych już z samą firmą, jak chociażby 

zakup w 2000 roku terenu w Pilźnie pod 

aktualną siedzibę, zakup PP PKS w Rzeszo-

wie w 2006 czy też wybudowanie naszego 

pierwszego magazynu w Mokrzcu w 2009 

roku. Z mojego punktu widzenia ważnym 

dla początków naszej działalności był także 

zakup firmy transportowej z Sanoka w 1997. 

Pojazdy stanowiące jej flotę posiadały kon-

cesje, co pozwoliło nam wykonać milowy 

krok w rozwoju firmy. 

Wyraźnie widzieć cel
Mogę śmiało powiedzieć, że głównym celem 

naszej działalności jest budować wartość 

firmy przez ciągły i odpowiedzialny rozwój. 

Wtedy, jako młodzi ludzie, formułowaliśmy 

go w nieco innych słowach, wcielając w dro-

dze do jego osiągnięcia wiele pomniejszych 

działań. Ciągły rozwój stał się wyznaczni-

kiem naszych działań, planów, decyzji. I tak 

jest nadal, nie zwalniamy ani na chwilę. 

Moglibyśmy roztrząsać przeszłość, zasta-

nawiać się, czy pewnych rzeczy nie można 

było zrobić inaczej, ale jest to już spojrzenie 

z przyszłości w przeszłość. Jako ludzie am-

bitni wyciągamy wnioski z przeszłości, ale 

patrzymy śmiało przed siebie. 

Rok naprzeciw 25-lecia
Przed nami coraz więcej wyzwań i wcale 

nie odcinamy jeszcze kuponów od sukce-

su. Każdy dzień to nowe zadania, zmiany 

w otaczającym nas świecie, którym 

musimy sprostać poprzez poszukiwanie 

nowych rozwiązań, ulepszanie dotychcza-

sowych. Tylko ciągła zmiana w dobrym 

kierunku jest alternatywą, żeby przetrwać 

i za dwadzieścia pięć tak obchodzić pół-

wiecze istnienia.

Przyszłość
To ciągły rozwój – przemyślany i odpo-

wiedzialny, nie tylko nieruchomości czy 

środków transportu, ale w dużej mierze 

kapitału ludzkiego. Inwestycje, które pla-

nujemy, są naturalną konsekwencją strate-

gii budowania wartości firmy i ciągłego jej 

rozwoju. Wszystkie decyzje w tym zakresie 

podejmujemy w oparciu o analizę potrzeb 

klienta i naszych możliwości. Staramy się 

nie rozpraszać na wiele dziedzin czy celów, 

a skupiać i rozwijać nasz główny kierunek 

biznesowy, jakim jest umacnianie pozycji 

silnego operatora logistycznego. 

Dziękuję wszystkim, którzy przez te 

lata tworzyli i tworzą z nami sukces firmy. 

Projektowane w naszych głowach plany 

i cele, nad realizacją których pracujemy 

już dziś, pozwalają nam mieć nadzieję, 

iż kolejne 25 lat istnienia OMEGI Pilzno 

będzie jeszcze owocniejsze od mijających, 

czego wszystkim i sobie życzę. 

MOGĘ ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE GŁÓWNYM 

CELEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI JEST 

BUDOWAĆ WARTOŚĆ FIRMY PRZEZ CIĄGŁY 

I ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ.

„

MARIUSZ GODAWSKI



OMEGA & MORE

12 FIRMA

OMEGA & MORE

KUPOWANIE 
TO ICH PRACA 
DZIAŁ ZAKUPÓW W GRUPIE OMEGA PILZNO, BĘDĄC 

ZORGANIZOWANĄ I WYDZIELONĄ STRUKTURĄ, 

STANOWI WAŻNĄ KOMÓRKĘ W FIRMIE. TWORZĄ GO 

NIEPRZYPADKOWO WYBRANE OSOBY. KAŻDA Z NICH 

ŁĄCZY W SOBIE SZEREG CECH, UMIEJĘTNOŚCI 

I KOMPETENCJI, KTÓRE WYKORZYSTUJE W SWOJEJ 

PRACY. NA CO DZIEŃ ZAJMUJĄ SIĘ ONE ZAKUPAMI, 

ALE JAKIMI ZAKUPAMI…

TEKST:  AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA     
ZDJĘCIE: KATARZYNA MICHNO

CELE DZIAŁU ZAKUPÓW 
OMEGA PILZNO: 

• Realizacja Polityki  
Zakupowej Grupy OMEGA  
Pilzno

• Minimalizacja zakupów  
awaryjnych

• Zapewnienie dostępności 
produktów/usług niezbędnych 
do prawidłowego funkcjono-
wania firmy po najniższych 
kosztach (TCO)

• Dostosowanie strategii zaku-
powych do rzeczywistych  
i całkowitych potrzeb Grupy
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zmierzających do zapewnienia dostępności 

produktów, usług niezbędnych do prawi-

dłowego funkcjonowania firmy, pamiętając 

o utrzymaniu ich w kosztowych ryzach.

– Nasza praca skoncentrowana jest na 

wszystkich etapach procesu zakupowego, 

który w odniesieniu do każdej kategorii 

może wyglądać nieco inaczej – objaśnia 

Marcin Puchalski, kierownik Działu Zaku-

pów Grupy OMEGA Pilzno. – Podstawą 

jest odpowiednia i optymalna specyfikacja 

towaru lub usługi, której zakup trzeba 

zrealizować. Bez tego jest trudno rzetelnie 

i konkretnie rozmawiać z potencjalnymi 

dostawcami – dodaje.

Pracownicy Działu Zakupów w zależno-

ści od posiadanych predyspozycji, kompe-

tencji miękkich i doświadczenia obsługują 

wybrane kategorie zakupowe, w których 

specjalizują się i rozwijają.

W tej pracy przydaje się z pewnością 

zmysł obserwatora, dokonującego analizy 

potrzeb, logika układającego realizowany 

proces w spójną całość. Cechy te okazują 

się niezbędne także w codziennej penetracji 

rynku, badaniu cen towarów i usług, ofert 

dostawców, z którymi należy wypracować 

i utrzymać trwałą relację. Tego nie osią-

gniemy w 5 minut, to proces, który wymaga 

czasu, umiejętności komunikacyjnych, 

interpersonalnych, a często zmierzenia się 

z sytuacją chęci pozostawania w partner-

skiej relacji z klientem, a z drugiej strony 

konieczności zachowania twardych zasad 

przy rozmowach handlowych i negocjacjach 

często milionowych kontraktów.

Nasi specjaliści od zakupów dobrze rozu-

mieją prawidła rynkowe, typują najkorzyst-

niejsze oferty, szukają najbardziej opłacal-

nych alternatyw, nie zapominając przy tym 

o długoterminowych założeniach strategicz-

nych i planach finansowych. W tym wszyst-

kim trzeba mieć intuicję i doświadczenie, 

żeby umieć dokonać rzetelnej oceny ofert 

i wybrać najkorzystniejszą opcję.

Praca w Dziale Zakupów Grupy OMEGA 

Pilzno to nie tylko proces kreacji i negocja-

cji, ale także konsekwentne, drobiazgowe 

egzekwowanie tego, co zostało ustalone, 

zamówione, podjęte i wdrożone. Pracow-

nicy odpowiadają również za obsługę 

logistyczną i ostateczny odbiór usług oraz 

reklamację, gdy zamówiony towar nie 

spełnia ustalonych kryteriów. 

Specjaliści Działu Zakupów Grupy 

OMEGA Pilzno bardzo mocno stawiają na 

• Transfer innowacji do firmy/
dostawa źródeł przewagi 
konkurencyjnej

• Szukanie alternatywnych 
produktów/usług

• Standaryzacja produktów  
i usług 

• Analiza popytu wewnątrz firmy
• Analiza TCO (Total Cost  

of Ownership)
• Minimalizacja ryzyk  

zakupowych
• Prowadzenie bazy danych 

dostawców
• Negocjowanie kontraktów
• Zarządzanie procesem  

ofertowania
• Nadzór nad realizacją umów 

z dostawcami
• Realizacja zamówień
• Obsługa logistyczna
• Ocena dostawców
• Obsługa reklamacyjna (ja-

kościowa/ilościowa) dostaw 
produktu/usług

• Ostateczny odbiór usługi 
– we współpracy z działem 
operacyjnym, na rzecz które-
go usługa została wykonana.

• Zbycie towarów zalegających

ROLA DZIAŁU ZAKUPÓW 
W OMEGA PILZNO:

Wydawałoby się, że nie ma wielkiej 

filozofii w robieniu zakupów. 

Niektórzy z nas opanowali tę sztukę do 

perfekcji, a stanowisko w dziale zakupów 

byłoby dla nich z pewnością spełnieniem 

marzeń. Cały dzień kupować, wydawać 

pieniądze… 

Nic bardziej mylnego, rzeczywistość jest 

zgoła inna. Praca w Dziale Zakupów Grupy 

OMEGA Pilzno to bardzo odpowiedzialne 

zadanie. Tutaj nie wystarczy tylko kochać 

kupować. Trzeba wykazać się zespołem 

swoistych kompetencji i umiejętności 

interdyscyplinarnych, które są niezbędne 

przy realizacji strategii zakupowej w fir-

mie. Proces zakupów poprzedza bowiem 

wdrożenie zaplanowanej siatki działań, 

rozwój. Wierzą, że można być ekspertem 

w każdej dziedzinie, jeśli poświęci się jej 

odpowiednio dużo czasu i pracy.

– Niezbędne w pracy w naszym dziale są 

także takie cechy jak: uczciwość, asertyw-

ność, wytrwałość, kreatywność i zaan-

gażowanie. Bardzo pomocne są również 

umiejętności negocjacyjne, upór w reali-

zacji celów i samodzielność. Jest to często 

praca pod presją czasu, więc niezbędna jest 

też umiejętność określania priorytetów – 

podsumowują jednym tchem pracownicy 

Działu Zakupów OMEGA Pilzno.

Jednak przede wszystkim są otwarci na 

dialog, uczynni, po partnersku traktujące 

tych, z którymi stykają się w życiu zawodo-

wym, mając na uwadze przede wszystkim 

interes firmy. 
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PŁYNĄĆ Z NURTEM ROZWOJU 
TECHNOLOGICZNEGO

INFORMATYZACJA TO DZIŚ KOŁO ZAMACHOWE 

POSTĘPU. DLATEGO W GRUPIE OMEGA PILZNO 

FUNKCJONUJE OSOBNY DZIAŁ, ODPOWIEDZIALNY 

ZA OBSŁUGĘ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

I PLANOWANIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO. 

POZNAJCIE DZIAŁ IT, KTÓRY NIEDAWNO 

POŁĄCZYŁ SWOJE SIŁY Z DZIAŁEM PROJEKTÓW, 

TWORZĄC WAŻNĄ, SILNĄ MERYTORYCZNIE 

I PRAKTYCZNIE JEDNOSTKĘ, FUNKCJONUJĄCĄ 

W RAMACH GRUPY OMEGA PILZNO.

ROZMAWIAŁA:  BARTŁOMIEJ MARTYKA     
ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO

Kto pamięta, jak wyglądała branża TSL jeszcze 

kilkanaście lat temu, ten z pewnością podpisze się 

pod stwierdzeniem, że dynamika zachodzących zmian 

w tym sektorze przyjęła zawrotne tempo. Wystarczy 

spojrzeć, jak zmieniały się podstawowe narzędzia pracy, 

w tym samochody ciężarowe, żeby uzmysłowić sobie, że 

ewolucja branży postępuje niemal z każdym dniem. 

Jakby nie oceniać zjawiska ingerowania technologii 

w coraz szerszy zakres naszej codzienności, nie można 

sobie pozwolić na ignorowanie potencjału, jaki wnoszą 

do przedsiębiorstw nowoczesne systemy. W Omedze Pil-

zno funkcjonuje Dział IT, odpowiedzialny m.in. za dobór 

odpowiednich rozwiązań informatycznych dostępnych 

na rynku i wdrażanie ich w odpowiednich obszarach. 

– W dzisiejszych czasach, jeśli firma poważnie myśli 

o budowaniu swojej konkurencyjności, optymalnym 

wykorzystywaniu własnych zasobów i zwiększaniu 

jakości obsługi klientów, musi płynąć z nurtem 

rozwoju technologicznego – mówi Grzegorz Borowicz, 

kierownik działu IT. 

Pracownicy działu zgodnie podkreślają jednak, że 

technologie muszą być wybierane w sposób dalece 

przemyślany, tak by dostarczały realnych korzyści. 
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Ważne jest także uświadomienie sobie, że 

same systemy są bezużyteczne, jeżeli ich 

użytkownicy nie będą wykorzystywać ich 

w odpowiedni sposób. 

Sprawne funkcjonowanie Działu IT 

zapewnia jego podział na trzy główne obszary: 

projektowy, wsparcia systemów oraz helpdesk. 

Pierwszy z wymienionych odpowiedzialny 

jest za prowadzenie i nadzór projektów wdro-

żeniowych, realizowanych w ramach działu. 

Do zadań z tego obszaru należy również selek-

cja, testowanie i ocena przydatności rozwiązań 

dostępnych na rynku.

Jeśli jakiś system czy urządzenie informa-

tyczne już w Omedze funkcjonuje, to jego 

bieżąca obserwacja, poszukiwanie usprawnień 

i możliwości rozwoju należy do obszaru „wspar-

cia systemów”. Procesy adaptacji nowego 

środowiska technologicznego w firmach 

o złożonych, wieloobszarowych strukturach 

są skomplikowane i nie odbywają się z dnia na 

dzień. Dlatego dostarczanie odpowiedniego 

wsparcia należy do kluczowych zadań działu.

Dla przeciętnego użytkownika wiele funkcji 

komputerów czy nowoczesnych systemów 

stanowi tajemnicę nie do rozwikłania w po-

jedynkę. Nie znając mechanizmów i zasad 

funkcjonowania danej technologii, możemy 

dotrzeć do miejsca, gdzie jedyne, co nam 

pozostaje, to powiedzieć: „Albo ja coś robię 

źle, albo to po prostu nie działa”. W takich 

sytuacjach z pomocą przychodzą osoby odpo-

wiedzialne za obszar „helpdesk” w dziale IT. 

Jeśli nieprawidłowe funkcjonowanie wynika 

z błędów użytkownika, to pracownicy IT wska-

żą, jakie czynności przyniosą pożądany efekt. 

Jeśli system czy urządzenie rzeczywiście nie 

działa, przywrócą jego sprawność w możliwie 

najszybszy sposób.

Obecna już niemal w każdym obszarze 

naszego życia technologia zmienia specyfikę 

naszego funkcjonowania i wykonywania co-

dziennych zajęć. Zwróćmy chociażby uwagę 

na to, jakie urządzenia wykorzystywali nasi ro-

dzice, czym posługujemy się my, a czym nasze 

dzieci. W ramach jednego pokolenia zachodzi 

nie ewolucja, ale prawdziwa rewolucja techno-

logiczna. Odnalezienie się w tym dynamicz-

nym procesie to jedno z głównych wyzwań, 

jakie stawia – równie dynamiczny – rynek. To 

właśnie z tej przyczyny obszar informatyczny 

obsługuje osobny, kilkuosobowy dział. 

ZADANIA DZIAŁU

• Współtworzy i wspomaga 
realizację strategii Organizacji

• Tworzy i realizuje strategię 
rozwoju IT Grupy

• Planuje, wdraża i rozwija  
systemy IT

• Zarządza infrastrukturą IT
• Rozwija aktualnie wykorzy-

stywane systemy IT
• Zapewnia bieżącą sprawność  

i dostępność systemów IT
• Koordynuje projekty  

wdrożeniowe i deweloperskie
• Świadczy bieżące wsparcie użyt-

kowników systemów IT
• Utrzymuje warstwę sprzętową  

i systemową IT
• Kontroluje realizację budżetu IT
• Nadzoruje bezpieczeństwo IT
• Dostarcza analiz dla Zarządu

AKTUALNIE 
REALIZOWANE 
PROJEKTY

• Przygotowanie do wdroże-
nia nowego systemu TMS 
Zakończone zostały testy jednego 
z systemów TMS i systemów 
telematycznych. Aktualnie trwa 
proces analizy procesów trans-
portowych.

• Wdrażanie systemu WMS  
Trwa wdrożenie systemu SAP 
WMS w magazynach Podgrodzie 
i Mokrzec. 

• Wdrożenie nowego syste-
mu zabezpieczeń na styku  
z siecią Internet 
Trwa wdrożenie nowego systemu 
typu firewall, którego zadaniem 
jest wzmocnienie zabezpieczeń 
na styku sieć firmowa – Internet.

• Modernizacja szkieletu  
sieci LAN 
Trwa wymiana urządzeń aktyw-
nych w szkielecie sieci LAN.
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FIBRIS S.A. O PRODUKCJI PŁYT DREWNOPODOBNYCH WIE 

CHYBA WSZYSTKO, BO TRUDNI SIĘ TYM OD BLISKO 60 

LAT. WBREW POZOROM PRODUKT FIRMY JEST SWOISTY, 

WYMAGAJĄCY SPECYFICZNEJ OBSŁUGI, ZWŁASZCZA 

TRANSPORTOWEJ. TRUDNO SIĘ ZATEM DZIWIĆ, ŻE SPÓŁKA 

BARDZO WNIKLIWIE DOBIERA SWOICH PARTNERÓW 

BIZNESOWYCH. JEDNYM Z NICH JEST OMEGA PILZNO, 

WSPÓŁPRACUJĄCA W DZIEDZINIE TRANSPORTU Z FIRMĄ 

FIBRIS JUŻ OD 2006 ROKU. O SPECYFICE PRODUKTU, 

USŁUG ORAZ PARTNERSTWA ROZMAWIAMY Z KRYSTIANEM 

GOLIKIEM – PREZESEM ZARZĄDU, DYREKTOREM 

GENERALNYM FIBRIS S.A.

ROZMAWIAŁA:  AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA   ZDJĘCIA: FIBRIS S.A.

Marka FIBRIS S.A. funkcjonuje na rynku od 2004 
roku, ale historia firmy sięga schyłku lat 50. minionego 
stulecia. Jak przez te lata rozwijaliście Państwo swoją 
działalność? Czy od samego początku związana była 
z produkcją płyt pilśniowych?
Nasza historia sięga roku 1959, kiedy to powstały Zakłady 

Płyt Pilśniowych w Przemyślu. Od samego początku działania 

jesteśmy producentem płyt drewnopochodnych. FIBRIS S.A. to 

pionier wytwarzania płyt metodą mokrą 

w Polsce. Od blisko 60 lat dostarczamy 

naszym klientom produkty wysokiej 

jakości, stale dostosowując model działania 

do zmieniającego się rynku i wymagań 

klientów. W 2003 roku w procesie prywaty-

zacji ZPP zyskał długofalowego stabilnego 

inwestora, a w roku 2004 zakład zmienił 

nazwę na FIBRIS S.A., którą posługujemy 

się do dziś. Aktualnie jesteśmy na etapie re-

brandingu, a o jego efektach będzie można 

się przekonać już wkrótce.

Określacie siebie mianem jedynego 
polskiego producenta płyt 
pilśniowych. To zobowiązuje?
FIBRIS S.A. to w chwili obecnej jedyny produ-

cent produktów drewnopochodnych, który 

posiada wyłącznie polski kapitał. Na terenie 

kraju funkcjonują również inni producenci, 

lecz z zagranicznym wkładem finansowym, 

więc możemy mówić o sobie jako „jedyny 

polski producent płyt pilśniowych”. Czy 

to zobowiązuje? Stale doskonalimy nasze 

produkty, docieramy do nowych segmentów 

rynku i klientów, naszym celem jest, aby 

nasze produkty były swego rodzaju znakiem 

rozpoznawczym polskiej jakości w świecie 

produktów drewnopochodnych.

TRANSPORT PRODUKTÓW 
WYMAGA ZROZUMIENIA BRANŻY
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drewnianych i szkieletowych, jak również 

w przemyśle okiennym czy drzwiowym. 

Nasze produkty trafiają na każdy kontynent, 

do ponad 40 krajów świata, a klientami są 

zarówno globalni producenci jak i mniejsze 

firmy z różnych branż.

Transport takiego produktu jak płyty 
pilśniowe jest niezwykle wymagający. 
Jakie czynniki wpływają na jego 
odpowiednie wykonanie?
Cały proces logistyczny to dość skompliko-

wana operacja z uwagi na parametry ładunku, 

jego gabaryty, właściwości i oczekiwania 

klientów. Aby wszystko przebiegło zgodnie 

z planem, ważna jest przede wszystkim 

dobra komunikacja, terminowość dostaw, 

jak również bezpieczeństwo przewożone-

go ładunku. Przepływ informacji, jakość 

wykonywanej usługi, często dostosowanej do 

indywidualnych wymagań klientów, którzy 

oczekują dostawy na czas („just in time”) to 

główne czynniki, które determinują dobrze 

wykonany transport.

Współpracę na polu transportowym 
rozpoczęliście Państwo z Omegą Pilz-
no już w 2006 roku i jest ona kontynu-
owana. Jakie przymioty musi posiadać 
firma, żebyście Państwo powracali do 
korzystania z jej usług?
Cieszymy się, że wspólnie pracujemy już 

ponad 10 lat, to dla nas zaszczyt. Cechy takie-

go dobrego operatora to przede wszystkim 

zrozumienie specyfikacji ładunku i branży, 

terminowość odbioru i dostawy oraz dostoso-

wanie się do oczekiwań klientów. Dodatkowo 

dochodzą czynniki związane z poszczególny-

mi destynacjami, jak np. odprawy celne czy 

specyfika danego rynku. Kluczowa dla udanej 

współpracy jest również cena oferowanych 

usług oraz elastyczne podejście do zmie-

niających się uwarunkowań. Przez te 10 lat 

współpracy zdążyliśmy już poznać Omegę 

Pilzno jako rzetelnego i elastycznego partnera, 

spełniającego nasze specyficzne oczekiwania.

Co z Państwa punktu widzenia 
wyróżnia Omegę Pilzno jako partnera 
biznesowego?
Omega Pilzno to przede wszystkim termi-

nowość dostaw i załadunków, bardzo dobra 

komunikacja, jak również elastyczność 

poprzez dostosowanie auta do specyfiki 

naszego asortymentu. Nie bez znaczenia jest 

też odległość Omega Pilzno od Przemyśla. 

Są to główne aspekty, którymi kierujemy się 

przy współpracy.

Zarówno FIBRIS, jak i Omega 
Pilzno od wielu lat działają w swoich 
branżach. Co pozwala firmom 
osiągnąć taki staż na rynku?
Przede wszystkim ciągły proces doskonalenia, 

dostosowania się do zmieniającego się rynku 

i wymagań klientów, solidność, jakość i rze-

telność. Jako główny czynnik sukcesu należy 

wymienić również kapitał ludzki – mówi się, 

że firma to ludzie, ludzie, którzy codziennie 

wkładają mnóstwo pracy i zaangażowania 

w swoje obowiązki i rozwój firmy. Kluczowa 

jest również dostosowana oferta do potrzeb 

klientów czy ekspansja międzynarodowa, 

wręcz globalna, oraz długoletnia współpraca 

i relacje, które mają ogromne znaczenie 

w funkcjonowaniu firm w długim okresie.

Czego życzyć firmie FIBRIS na przy-
szłość, a czego Omedze Pilzno, która 
w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia 
swojej działalności?
Na wstępie należy pogratulować firmie 

Omega Pilzno ćwierć wieku działania na tak 

trudnym rynku transportowym, to olbrzymi 

sukces i należą się Wam duże brawa. Ze swo-

jej strony życzymy Waszej firmie kolejnych 

udanych 25 lat działania przy współpracy 

z tak rzetelnymi partnerami jak FIBRIS S.A. 

My z kolei w 2019 roku będziemy obchodzić 

60-lecie, więc życzylibyśmy sobie kolejnych 

wielu lat udanej współpracy z obecnymi 

klientami, jak również sukcesów we wdraża-

niu nowych produktów na nowych rynkach. 

Gdzie trafiają Państwa produkty?
Nasze produkty znajdują zastosowanie 

w wielu gałęziach gospodarki. Płyta twarda 

wykorzystywana jest w branży meblarskiej, 

opakowaniowej, stalowej, samochodowej 

i wielu innych, natomiast płyty porowate uży-

wane są w branży budowlanej jako elementy 

izolacyjne do coraz popularniejszych domów 
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OMEGA & MORE

BAKALIOWA 
LOGISTYKA
DERBY INGREDIENTS LTD. JEST FIRMĄ BRYTYJSKĄ ZE STAŁYM PRZEDSTAWICIELSTWEM 

W POLSCE. WSPÓŁPRACA Z OMEGĄ PILZNO TRWA STOSUNKOWO NIEDŁUGO, ALE JEST 

ZAŻYŁA I WIELOPŁASZCZYZNOWA –WYKORZYSTUJĄCA MOŻLIWOŚCI DUŻEGO OPERATORA 

LOGISTYCZNEGO, JAKIM JEST OMEGA PILZNO. DO ROZMOWY ZAPROSILIŚMY PIOTRA 

POŹNIAKA, PRZEDSTAWICIELA FIRMY DERBY INGREDIENTS LTD.

ROZMAWIAŁA:  PAULINA SUROWIEC    ZDJĘCIE: DERBY INGREDIENTS LTD.
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Czym zajmuje się Państwa firma?
Nasza firma zajmuje się bezpośrednim 

importem oraz dystrybucją bakalii na 

terenie Europy. Dostarczamy je w po-

staci naturalnej do firm zajmujących się 

przetwórstwem, konfekcjonowaniem oraz 

handlem hurtowym. Naszym celem nie 

jest jednak sprzedaż detaliczna w jed-

nostkowych opakowaniach, takich, jakie 

widzimy w sklepie. Skupiamy się na handlu 

i dostawach hurtowych, czyli opakowaniach 

powyżej 10-20 kg, a minimum logistyczne 

stanowi jedna paleta o wadze ok. 700-1000 

kg. Nasze kluczowe produkty to: orzechy 

nerkowca, orzechy brazylijskie, migdały 

i orzechy włoskie. Oczywiście klienci znaj-

dą w naszej ofercie również takie produkty 

jak żurawina, śliwa, rodzynka, i wiele, wiele 

innych. Większość oferowanych produk-

tów dostępna jest także w wersji BIO, gdyż 

posiadamy certyfikat organiczny.

Od jak dawna współpracujecie 
Państwo z Omegą Pilzno?
Współpracujemy razem od 2015 roku, 

kiedy to rozpoczęliśmy działalność w Pol-

sce. A ściślej rzecz ujmując, nawiązaliśmy 

współpracę z Omegą Pilzno nawet jeszcze 

przed wejściem na polski rynek, gdyż dała 

nam ona szansę wcześniej przygotować 

zaplecze magazynowe oraz opracować stra-

tegię logistyczną w naszym kraju i świad-

czyła dla nas usługi z zakresu transportu 

międzynarodowego. 

A obecnie? 
Korzystamy z kompleksowej oferty Omegi 

Pilzno jako operatora logistycznego, czyli 

magazynowania i transportu. Jeżeli chodzi 

o kraj, to firma w 80% realizuje wysyłki 

drobnicowe do naszych klientów, a jeżeli 

rozmawiamy o importach i eksportach, to 

dopiero w tym roku zacieśniliśmy współ-

pracę w tym zakresie, gdyż Omega Pilzno 

złożyła nam najkorzystniejszą ofertę.

Jakie macie Państwo wymagania 
dotyczące współpracy wobec 
operatora logistycznego?
Jeżeli mówimy o magazynowaniu, to jakość 

oferowanych usług i przede wszystkim ela-

styczność, czyli godziny pracy magazynów 

i możliwości pełnej obsługi pod każdym ką-

tem, ponieważ nasz profil działalności nie 

należy do najłatwiejszych w obsłudze. Nasze 

produkty są zróżnicowane i wymagają kom-

pletacji oraz odpowiedniego zabezpieczenia 

przed uszkodzeniami podczas transportu. 

Większość produktów wymaga również 

specjalistycznych warunków magazynowa-

nia, w tym stałej kontroli temperatury, jak 

i wilgotności powietrza, gdyż są to produkty 

spożywcze, wrażliwe na okresowe zmiany 

pogodowe. Bardzo ważne są też certyfikaty, 

które posiada Omega Pilzno, potwierdzają-

ce najwyższą jakość usług magazynowania 

i zabezpieczeń towarów. Istotną dla nas 

kwestią jest otwartość firmy na sugestie 

i szerokie możliwości współpracy, gdyż od 

niedawna wprowadziliśmy także nowy pro-

gram do obsługi towarów, który zapewnia 

nam pełną – zdalną kontrolę nad naszym 

towarem, znajdującym się w magazynie, 

i dzięki przeszkolonej kadrze możemy na 

bieżąco, zdalnie monitorować i dyspono-

wać całym naszym stanem magazynowym.

Jak ocenia Pan współpracę 
z Omegą Pilzno?
Muszę przyznać, iż porównując magazyny 

Omegi Pilzno do takich, które funkcjonują 

w Europie, np. w Niemczech czy Holandii, 

sądzę, że poziom świadczonych usług jest 

bardzo wysoki. Przede wszystkim cenimy 

sobie szybkość oraz jakość wykonywanych 

usług, zabezpieczanie towaru na najwyż-

szym poziomie i elastyczność współpracy. 

Firma ma sporo cech, którymi konkuruje 

na rynku operatorów logistycznych. Jednak 

to, co nas szczególnie przekonało, to bar-

dzo dobra cena usług, szybkość i termino-

wość realizacji transportów, otwartość na 

klienta i elastyczność w kooperacji.

Omega Pilzno z tym roku obchodzi 
swoje 25-lecie, czego chciałby Pan 
jej życzyć?
Patrząc z perspektywy naszej firmy, pragnę 

życzyć, żeby Omega Pilzno tak się rozwinę-

ła, aby w każdym większym mieście bądź 

województwie miała strategiczny magazyn 

logistyczny oraz wysyłkowy na bazie swo-

ich nośników. 

 NASZE PRODUKTY SĄ ZRÓŻNICOWANE 
I WYMAGAJĄ KOMPLETACJI ORAZ 
ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA 
PRZED USZKODZENIAMI PODCZAS 
TRANSPORTU.

„
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Łańcuch dostaw obejmuje szereg bezpośrednio lub 

pośrednio związanych ze sobą czynności i procesów 

zmierzających do realizacji zleconego zadania. Śmiało 

można więc rzec, że nadrzędną wartością jest precyzyjne 

zaspokojenie potrzeb klienta. To jednak skomplikowany 

proces, gdyż obejmuje wiele trudnych do skoordynowa-

nia ogniw łańcucha dostaw. OMEGA Pilzno, jako duży 

operator logistyczny, poprzez tworzenie kompleksowych 

rozwiązań kanalizuje poszczególne ogniwa tego łańcucha 

w jednym ręku, co ma niebagatelny wpływ na powodzenie 

realizowanego zlecenia, a tym samym satysfakcję klienta.

W OMEGA Pilzno wiemy, że budowanie wartości na 

każdym etapie współpracy z klientem wymaga zarówno 

doświadczenia, jak i ogromnego zaangażowania od 

momentu przyjęcia zamówienia do momentu dostarcze-

nia towaru do miejsca przeznaczenia. Bycie partnerem 

wymaga profesjonalnego podejścia do potrzeb klienta, 

zgodnie z najwyższymi standardami. Ocena końcowa 

naszych usług to jednak suma efektów osiąganych na 

każdym etapie łańcucha dostaw. Problem może pojawić 

się wtedy, kiedy za poszczególne ogniwa odpowiedzialni 

są różni wykonawcy. Może rodzić to opóźnienia, błędy 

komunikacyjne, błędy organizacyjne, które potrafią 

zniweczyć nie tylko zamierzone efekty końcowe, ale 

także zaważyć na dalszej współpracy. Dlatego naszą rolą 

jest tworzenie kompleksowych rozwiązań, ograniczają-

cych ryzyko niepowodzenia na każdym etapie realizacji 

zlecenia, tym samym zapewniając klienta o ciągłości 

poszczególnych procesów.

Szerokie możliwości
Dzięki szerokim możliwościom, jakie posiadamy, możemy 

– dla przykładu - zakontraktować odbiór towaru w każdym 

miejscu świata, przetransportować go drogą morską do 

Gdańska lub Gdyni, dokonać jego odprawy celnej i portowej, 

składować go i obsłużyć magazynowo według potrzeb (Va-

lue Added Service), a następnie przewieźć samochodami 

FTL do klienta końcowego lub innego naszego magazynu 

albo zapewnić transport inter- lub multimodalny. I wszystko 

to w jednej firmie, koordynowane przez jedną osobę w poro-

zumieniu z klientem, zgodnie z jego życzeniem.

WSPÓŁCZESNY KLIENT OCZEKUJE OD FIRMY, KTÓRA 

GO OBSŁUGUJE, PROFESJONALNEJ WSPÓŁPRACY, 

BAZUJĄCEJ NA ODPOWIEDNIM SYSTEMIE WARTOŚCI, 

KTÓRY POZWALA NA KOMPONOWANIE TRWAŁYCH, 

DŁUGOLETNICH RELACJI. JEST TO SZCZEGÓLNIE 

ISTOTNE DLA FIRM SEKTORA USŁUG, DO KTÓREGO 

BEZSPRZECZNIE NALEŻY BRANŻA TSL.

ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

BUDUJEMY OFERTĘ 
WARTOŚCI DLA KLIENTÓW

OMEGA & MORE
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wiednią ofertę cenową, ale i jakościową, na 

zasadzie partnerskiej, doradczej. Dotyczy 

to każdej z faz łańcucha dostaw: przedtrans-

akcyjnej, transakcyjnej i potransakcyjnej. 

Nasze działania przybierają chociażby formę 

analizy potrzeb klienta w oparciu o nasze 

doświadczenia i wiedzę, a następnie doradz-

twa i przedstawienia klientowi różnych opcji 

wykonawczych, a także delegowania opie-

kuna dla klienta. W OMEGA Pilzno osoby 

dedykowane do obsługi konkretnych klien-

tów znają wszelkie uwarunkowania umowne, 

preferencje, relacje, szczególne wymagania. 

Pozostają w stałym kontakcie z klientem 

i szybko reagują na każde zapytanie, prośbę 

czy problem.

Terminowość
Szalenie ważną kwestią jest zapewnienie 

terminowej realizacji zlecenia. Stały moni-

toring transportu świadczy o tym, że znając 

specyfikę naszego klienta, robimy wszystko, 

aby zminimalizować ryzyko pojawienia się 

problemów, które mogą wiązać się z poważ-

nymi konsekwencjami dla obydwu stron. 

Naturalnie w przypadku jakiegokolwiek za-

grożenia terminowego dostarczenia ładunku 

niezwłocznie powiadamiamy o tym klienta. 

Nasze zaangażowanie w realizację zamówie-

nia to wyraz szacunku wobec partnera, który 

nam zaufał.

Oczywiście w całym łańcuchu dostaw nie 

możemy zapominać o kierowcach, którzy są 

wykonawcami zleconej usługi. Ich rola jest 

nie mniej ważna jak osób, które pozostają 

w stałym kontakcie z klientem. Poprzez szko-

lenia, jasno sprecyzowane zadania, dbałość 

spedytora o odpowiednie planowanie, trans-

porty są realizowane zgodnie z wytycznymi. 

W przypadku pojawienia się czynników zagra-

żających terminowości transportu każda 

z osób odpowiedzialna za dany ładunek wie, 

jakie należy podjąć kroki, aby wyeliminować 

lub ograniczyć zagrożenia, niosące szereg 

niekorzystnych następstw. Umiejętność ra-

dzenia sobie z trudnymi sytuacjami pokazuje 

klientom poziom naszej obsługi.

Dobrze wyszkolona kadra, jak również 

świadomość, jak ważna jest profesjonalna 

obsługa klienta, pozwala nam reagować 

w odpowiednim momencie.

Wsłuchiwanie się w klienta
W procesie budowania wartości bardzo waż-

na jest także umiejętność słuchania naszych 

klientów. Mówi się, że świat stał się globalną 

wioską, którą wbrew pozorom trudno się za-

rządza. Klient się zmienia, ponieważ świat się 

zmienia, dlatego my, nie zapominając o tym, 

staramy się świadomie zarządzać każdą 

informacją. Podczas transakcji sprzedajemy 

nie tylko produkt, ale również transformację, 

która nastąpi w życiu naszego partnera.

Miarą sukcesu firmy jest umiejętność 

znalezienia i utrzymania klienta. Relacja 

z klientem jest normalną relacją mię-

dzyludzką: trzeba o nią dbać. Tyle samo 

energii należy włożyć w jej zbudowanie, co 

i w jej aktywne podtrzymywanie. Najlepszy 

sposób na budowanie silnych relacji bizne-

sowych to zapewnienie klientowi komplek-

sowej oferty oraz pełnej obsługi. Wszyscy 

mamy świadomość tego, że zadowolony 

klient to dla nas nobilitacja i najlepsza 

forma rekomendacji. Powoduje to, że 

wzrastamy i rozwijamy się wraz z naszymi 

klientami. Poprzez budowanie wartości, 

bycie otwartym na zmiany, wytrwałość 

w działaniach w dużej mierze przyczyniamy 

się do sukcesów naszych klientów.  

Odpowiednia oferta
Stworzenie oferty obejmującej jak największy 

fragment łańcucha dostaw to wartość dla 

klienta, który przede wszystkim chce wyko-

nanej usługi, skrojonej na miarę jego potrzeb, 

często bez zbędnego angażowania się w cały 

proces. Z tego powodu wielu naszych klientów 

decyduje się na oferowany przez nas tzw. 

outsourcing logistyczny, który w ostatnich 

latach zyskuje na znaczeniu. To właśnie jego 

funkcjonowanie jest w dużej mierze uzależnio-

ne od tworzenia relacji i zarządzania nimi, od 

budowania swoistego systemu wartości, co ma 

na celu zapewnienie kooperacji, partnerstwa, 

integracji i optymalizacji procesów w działa-

niach strategicznych i operacyjnych.

Bliskie systemy wartości
W OMEGA Pilzno budujemy relacje z klien-

tem w oparciu o zbliżenie naszego systemu 

wartości do systemu wartości klienta na 

poziomie strategicznym. Jako operator 

logistyczny zapewniamy nie tylko odpo-

BUDUJEMY RELACJE Z KLIENTEM 
W OPARCIU O ZBLIŻENIE NASZEGO 
SYSTEMU WARTOŚCI DO SYSTEMU 
WARTOŚCI KLIENTA NA POZIOMIE 
STRATEGICZNYM.

„
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JAK KLIENCI OCENIAJĄ JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY 

Z OMEGĄ PILZNO? ODPOWIEDŹ POZNALIŚMY 

DZIĘKI BADANIU SATYSFAKCJI, W KTÓRYM WZIĘŁO 

UDZIAŁ PONAD 100 ODBIORCÓW NASZEJ OFERTY.

TEKST: MICHAŁ BOMBA    ZDJĘCIA: FOTOLIA

SŁUCHAMY 
NASZYCH KLIENTÓW 

– WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI

Pilzno utrzymuje wysokie standardy współpracy, to 

tego typu obserwacje dostarczają jedynie wiedzy 

intuicyjnej. Na określenie jakości obsługi i świadczo-

nych usług w postaci wymiernych liczb pozwoliły 

przeprowadzone niedawno badania satysfakcji. 

Projekt badawczy zakładał pozyskanie od klientów 

konkretnej wiedzy, dotyczącej oceny współpracy i ob-

sługi handlowej, rozpoznanie ewentualnych problemów 

oraz identyfikację potrzeb i obszarów rozwojowych. 

Badanie przeprowadzono metodą ilościową, wykorzy-

stując technikę wywiadu telefonicznego i narzędzie 

ankiety. Opracowany kwestionariusz zawierał cztery 

bloki tematyczne, dotyczące: zagadnień z obszaru oceny 

satysfakcji ze współpracy z Omegą Pilzno, sposobów 

postrzegania firmy, znajomości jej oferty oraz źródeł wie-

dzy o ofercie. Uczestnikami badania byli przedstawiciele 

polskich i zagranicznych klientów Grupy Omega Pilzno. 

Ostatecznie w badaniu prowadzonym przez zewnętrzną, 

niezależną agencję, wzięło udział 103 klientów.

Wysoki poziom zadowolenia z usług
Na podstawie pozyskanych danych oceniono ogólne 

zadowolenie klientów na 87,4%, co oznacza, że niemal 

25 lat obecności na rynku to wystarczający czas, żeby poznać jego charak-

terystykę w każdym detalu. Specyfika branży polega na tym, że chociaż 

większość rzeczy podlega dynamicznemu rozwojowi i ciągłym zmianom, to 

wciąż zauważalne są czynniki, które pozostają niezmienne. Jednym z aspektów 

skutecznie opierających się upływowi czasu jest oddziaływanie poziomu świad-

czonych usług i obsługi klientów na ich zadowolenie ze współpracy oraz jakość 

biznesowych relacji.

Ponad 100 badanych klientów
Uznając wskazany obszar za priorytet prowadzenia działalności i planowania 

rozwoju, staramy się utrzymywać nad nim bieżącą kontrolę. Chociaż codzienne 

relacje, stale przekazywane opinie, staż współpracy z dotychczasowymi klientami 

czy skuteczność pozyskiwania nowych odbiorców oferty wskazują, że Omega 
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riusza. Najchętniej respondenci zgadzali 

się ze zdaniem „Omega Pilzno jest firmą, 

która dba o swoich klientów”, gdzie 

w pięciostopniowej skali uzyskano war-

tość 4,40. W wynikach badania zwraca 

uwagę fakt, że w polskiej wersji ankiety 

drugi najwyższy wskaźnik (4,31) osią-

gnęło stwierdzenie „Jest dla mnie ważne, 

że Omega Pilzno jest firmą polską”.

Podobne założenia metodologiczne 

zostały wykorzystane do oceny jakości ob-

sługi. W tym zakresie najwyższe wartości 

wykazano przy stwierdzeniach „Wysoko 

oceniam kulturę osobistą przedstawiciela 

Omegi Pilzno” (4,51) oraz „Przedstawi-

ciel Omegi Pilzno przekazuje informację 

w sposób jasny (zrozumiały)” (4,48). Dla 

dziesięciu przygotowanych w ankiecie 

stwierdzeń ani razu nie wykazano średniej 

oceny poniżej 4,0 w pięciostopniowej skali.

dziewięciu na dziesięciu uczestników 

badania na pytanie, czy są zadowoleni 

z usług świadczonych przez Omegę 

Pilzno, udzieliło odpowiedzi „zdecydowa-

nie tak” lub „raczej tak”. W tym samym 

pytaniu 9,7% respondentów wskazywało 

odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 2,9% 

„raczej nie”. Żadna z badanych firm nie 

wskazała wariantu „zdecydowanie nie”. 

W pięciostopniowej skali uzyskano tym 

samym średnią na wysokim poziomie 

4,42 punktów.

Blok tematyczny kwestionariusza 

ankiety, poświęcony ocenie satysfakcji 

ze współpracy, dotykał również kwestii 

dotyczących stopnia rekomendacji, opar-

tego na pytaniu o ewentualne polecenie 

usług Omegi Pilzno, ponownego skorzy-

stania z oferty oraz opinii o przewagach 

konkurencyjnych.

Na tej podstawie opracowany został 

ogólny wskaźnik satysfakcji (uwzględnia-

jący wszystkie obszary), na który składają 

się sumy średnich z poszczególnych pytań. 

Jego wartość, zgodnie ze zgromadzony-

mi danymi, wyniosła 82,5 w skali 1-100. 

Klasyfikacja danych ze względu na staż 

współpracy firmy reprezentowanej przez 

uczestnika badania z Omegą Pilzno wska-

zała, że najwyższy poziom satysfakcji jest 

obecny w grupie przedsiębiorstw, które 

współpracują z nami więcej niż 10 lat 

(87,15). Przy klasyfikacji danych według 

rodzaju działalności osiągano wartości 

86,46 – magazyny, 84,09 – transport 

morski, 82,22 – transport lądowy. Warto 

jednak zaznaczyć, że wskaźnik w gru-

pie klientów transportu lądowego jest 

wynikiem osiągniętym w zdecydowanie 

najliczniejszej grupie respondentów.

Jak postrzegają nas klienci?
Interesujących danych dostarczył 

również blok pytań poświęconych 

postrzeganiu Omegi Pilzno. W tej części 

badania poprosiliśmy respondentów 

między innymi o określenie, w jakim 

stopniu zgadzają się ze stwierdzeniami 

opracowanymi na potrzeby kwestiona-

Wartościowa wiedza
Zgromadzona w badaniu wiedza nakreśli-

ła, w jaki sposób postrzegają i oceniają nas 

klienci. Wysokie wskaźniki w kluczowych 

obszarach napawają dumą i pozwalają 

optymistycznie spoglądać w przyszłość. 

Oprócz oceny i kontroli utrzymywania 

zakładanych standardów w obsłudze 

klienta, badanie miało również dostar-

czyć podstaw do planowania udoskonaleń 

w tym zakresie. Z dużą pokorą podchodzi-

my do pozytywnej opinii płynącej z rynku, 

zachowując pełną świadomość, że budowa 

relacji biznesowych jest procesem per-

manentnym i nieuznającym spoczywania 

na laurach. Jednocześnie kierujemy ser-

deczne wyrazy wdzięczności dla pracow-

ników Omegi Pilzno, którzy mają bardzo 

znaczący wpływ na satysfakcję klientów. 

Dziękujemy również samym uczestni-

kom badania – naszym klientom, którzy 

poświęcili czas, aby podzielić się swoją 

opinią. Teraz przed nami etap wyciąga-

nia wniosków i planowania przyszłych 

rozwiązań, które pozwolą nam cieszyć się 

z zaufania rynku w kolejnych latach. 

ZGROMADZONA W BADANIU WIEDZA 

NAKREŚLIŁA, W JAKI SPOSÓB 

POSTRZEGAJĄ I OCENIAJĄ NAS KLIENCI. 

„

87,4% badanych 
klientów jest zado-
wolonych z usług 

OMEGI Pilzno

Ponad 100 
firm – klientów 

OMEGI Pilzno 
uczestniczyło 

w badaniu

Najwyższy poziom 
satysfakcji zanotowano 
w grupie klientów, którzy 
współpracują z OMEGĄ 
Pilzno więcej niż 10 lat

9 na 10 badanych 
klientów poleciłoby 

innym usługi 
OMEGI Pilzno

8 na 10 respon-
dentów twierdzi, że 
OMEGA Pilzno to 

firma konkurencyjna 
na rynku

Klienci biorący udział 
w badaniu, w największym 
stopniu przychylili się do 

zdania, że: „Omega Pilz-
no jest firmą, która dba 

o swoich Klientów”

4 na 5 badanych 
klientów to amba-

sadorzy marki

 Wybrane wskaźniki badania
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DO PRZEWOZÓW KRAJOWYCH NIE UŻYWA GPS-U, BO ZNA POLSKIE DROGI, JAK 

WŁASNĄ KIESZEŃ. PASJĘ DO CIĘŻARÓWEK ODZIEDZICZYŁ PO WUJKU, A TERAZ 

PRZEKAZUJE JĄ SWOJEMU SYNOWI. CENI SOBIE BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE DAJE MU 

PRACA W OMEDZE PILZNO.

ROZMAWIAŁ: JACEK KLOC   ZDJĘCIA: KATARZYNA MICHNO
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siłę, z konieczności, jest bardzo męczące. Ale jeśli ktoś uwielbia 

ten zawód, tak jak ja, to nie będzie chciał robić niczego innego.

Skąd u Pana ta fascynacja?
Po prostu lubię pracę za kółkiem. Zaszczepił mi to chyba 

mój wujek, który też pracował jako kierowca zawodowy. Jak 

byłem dzieciakiem, to czasami zabierał mnie w trasy i bardzo 

dużo opowiadał o pracy. Pamiętam wyjazdy do Puław, do 

Kędzierzyna-Koźla, na Śląsk.

OMEGA & MORE

ZJEŹDZIŁEM POLSKĘ     
WZDŁUŻ I WSZERZ

Jak zaczęła się Pańska przygoda z ciągnikami siodłowymi?
Na początku pracowałem za granicą, w Irlandii. Jeździłem tandemem 

na chłodniach. Polubiłem ten zawód i kiedy zapadła decyzja o moim 

powrocie do Polski, to nie było mowy o innej pracy niż za kółkiem. Tak 

znalazłem się w Omedze Pilzno.

Wcześniej nie interesował się Pan pracą kierowcy? 
Interesowałem się od małego, to mnie fascynowało. Głównie dlatego, że 

nie jest to praca dla każdego. Uważam, że trzeba ją lubić, bo jeżdżenie na 
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Co Pan robi w wolnym czasie?
Lubię chodzić z synem na basen, czasem robimy sobie wycieczki 

rowerowe. Weekendy spędzam aktywnie, bo na co dzień mam 

pracę siedzącą. Tak samo, kiedy mam odpoczynek na trasie. 

Wolę sobie wyjść z kabiny, rozprostować nogi, pogadać z innymi 

kierowcami na parkingu. Jak jest pogoda, to nie siedzę w kabinie. 

Tym bardziej, że mało śpię. Wystarczy mi sześć godzin i jestem 

całkowicie wypoczęty.  

Co takiego ciekawego opowiedział Panu wujek?
Mówił o tajnikach pracy zawodowego kierowcy. W zasadzie 

to przekazywał mi dosyć szczegółową wiedzę i taki był mój 

pierwszy kontakt z tymi tematami. On też jeździł po kraju 

i opowiadał mi, jak to jest z załadunkami i rozładunkami. 

Pokazał mi nawet, jak zabezpieczać towar. Przybliżył całą 

specyfikę pracy kierowcy i dzięki temu wiedziałem, co mnie 

czeka w tym zawodzie.

I sposób, w jaki pracują kierowcy-dostawcy, 
przypadł Panu do gustu. Nie było marzeń o trasach 
zagranicznych? Hiszpania, Anglia, Włochy? 
Wszystko ma swoje plusy i minusy, a jazda po Polsce to była 

kwestia wyboru. U mnie jest tak, że czasami robię trzy dostawy 

dziennie, a na trasach zagranicznych jedzie się trzy dni, żeby 

zrobić jedną dostawę. Wolę krajówki, bo dobrze znam topo-

grafię Polski. Bez GPS-u wiem, gdzie są ograniczenia tonażu 

albo wiadukty. Znam te drogi na wylot. Jeżdżę w stronę Suwałk, 

Ełku, czasem na Śląsk, do Warszawy lub Poznania. Jadąc, 

zwiedzam, rozglądam się za miejscami, gdzie będę mógł wziąć 

rodzinę. Ostatnio zwróciłem uwagę na park rozrywki w Zatorze 

i niedługo później wróciłem tam osobówką z żoną i synem.

Synek pewnie też chce być kierowcą? Tak często bywa.
Dokładnie tak. Dawid ma 9 lat, a już jest bardzo zainteresowany 

światem kierowców. Najbardziej cieszy się z zabawkowych cię-

żarówek i lubi grać na komputerze w symulator jazdy truckiem. 

Chłopak potrafi rysować i mam w kabinie kilka jego obrazków, 

które dał mi specjalnie do pracy. Często razem oglądamy na 

YouTube kanał CplusE. Syn widział już wszystkie odcinki, a nie-

które po dwa razy. Bardzo mu się to wszystko podoba, choć 

pewnie jeszcze nie rozumie, że to jest ciężki zawód i trzeba 

mieć do tego dryg.

Na czym polega ten dryg, o którym Pan mówi?
Oprócz rzeczy oczywistej, czyli sprawności za kółkiem, trzeba 

również umieć współpracować z innymi, trzeba lubić ludzi. 

Przydaje się to w kontaktach ze spedytorami i z pracownikami 

magazynów. Uprzejmość za uprzejmość. Na drogach też to się 

przydaje, jakby się przykładowo auto zepsuło.

Miał Pan takie przygody?
Raczej nie. W Omedze tabor jest porządny i serwisowany. 

W małych firmach, jak się auto zepsuje, to kierowca stoi. U nas, 

nawet jakby coś się stało z samochodem, to szybko się go na-

prawia. Albo kierowca dostaje zastępczy ciągnik. To jest dla 

mnie bardzo ważne, bo sprawny samochód jest po prostu bez-

pieczny, a ja mam rodzinę i cenię sobie bezpieczeństwo.

Widzę, że dla Pana praca kierowcy ma niewiele 
słabych stron.
Ja to jestem taki, że nie widzę problemów w tej pracy. Staram 

się szukać rozwiązań. Na przykład na korki używam Map 

Google, które pokazują, gdzie jest zator. Widzę drogę na czer-

wono, to sobie szukam innej trasy. Obliczam, ile mi zajmie 

dojechanie do celu. To taka zawodowa zaradność i wielu moich 

kolegów też tak robi.

IMIĘ I NAZWISKO: HENRYK STELMACH

• Staż pracy w Omedze: 2,5 roku
• Dział: Dział Transportu PPL
• Uprawnienia C+E: od 2012 roku
• Kilometry za kółkiem ciągnika siodłowego: 13 tys. km miesięcznie 
• Ulubiony kierunek: Suwałki

OMEGA & MORE

KIEDY BYŁEM DZIECKIEM, 
WUJEK CZASEM ZABIERAŁ 
MNIE W  TRASY I  BARDZO 
DUŻO OPOWIADAŁ O  PRACY. 

„
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WSZYSCY LUBIMY ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. TO MAGICZNE 

CHWILE, KTÓRE KAŻDEMU, NIEZALEŻNIE OD WIEKU, POZWALAJĄ 

POCZUĆ SIĘ JAK DZIECKO. 

KIEROWCY JAK 
MIKOŁAJOWIE

Przygotowujemy się do nich już od początku grudnia. 

Najpierw prezenty. Wybór jest ogromny, bo sklepowe 

półki uginają się od produktów z całego świata: perfumy 

z Francji, kawa z Brazylii, czekolada z Belgii, wino z Hiszpa-

nii, Węgier, Mołdawii, fajka z Anglii, a może jedwabny szal 

z Indii. Później choinka i ozdoby. W tym roku może niemiec-

kie, czeskie, a może polskie z Gdańska. I w końcu pyszności, 

które wypełnią nasze świąteczne stoły. Wszystko musi być 

świeże, pachnące, pyszne i od ręki, czego dusza zapragnie.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nasi… kierow-

cy. Tak, kierowcy. Bo kiedy my śpimy, oni przemierzają 

zaśnieżone drogi, żeby dowieźć świąteczne towary i pro-

dukty do naszych sklepów, żebyśmy mogli świętować tak, 

jak tylko tego zapragniemy.

Drodzy Kierowcy, wiemy, jak ważna, trudna i odpo-

wiedzialna jest Wasza praca, przez cały rok, ale zwłaszcza 

teraz, przed świętami i podczas świąt. Dzięki Wam Miko-

łaj przychodzi do wielu dzieci i dorosłych, a magia świąt 

wypełnia nasze domy.

Drodzy Kierowcy, gdziekolwiek teraz jesteście i gdzie-

kolwiek będziecie w te święta, dziękujemy za Waszą 

pracę, którą szanujemy i doceniamy. 

Jesteście jak nasi Mikołajowie!

Dedykujemy Wam piękny dwuminutowy film „Kie-

rowcy – prawdziwi Mikołajowie”, który powstał 3 lata 

temu, dzięki współpracy Systemu Trans.eu, Fundacji 

Truckers Life i Partnerów. 

Szerokości. 

Ź
R

Ó
D

ŁO
 F

O
T

O
: 

FO
T

O
LI

A



OMEGA & MORE



OMEGA & MORE

2 8 STREFA KIEROWCY

 ECO-DRIVING TO POJĘCIE FUNKCJONUJĄCE OD DŁUŻSZEGO CZASU W TRANSPORCIE, 

A OSTATNIO RÓWNIEŻ CORAZ BARDZIEJ POPULARNE WŚRÓD PRODUCENTÓW 

I UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. OZNACZA ONO STYL JAZDY, KTÓRY 

PROWADZI DO WSPÓLNEGO CELU – OSZCZĘDNOŚCI PALIWA, BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE 

ORAZ POZYTYWNYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA.

TEKST: PIOTR BRYG      ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM / ARCHIWUM OMEGA PILZNO

OMEGA & MORE

Prawidłowe stosowanie eco-drivingu w transporcie umożli-

wia nie tylko znaczną redukcję kosztów paliwa, ale również 

zmniejszenie kosztów związanych z naprawą, obsługą technicz-

ną i ogumieniem. 

W eco-drivingu najważniejszy jest kierowca, który na po-

czątku musi się nauczyć, jak jeździć ekonomicznie. Następnie 

powinien się doszkalać wraz z kolejnymi generacjami pojazdów 

i przede wszystkim – stosować w praktyce to, czego się nauczył. 

Nie dla wszystkich kierowców jest to jednak oczywiste, gdyż 

niektórzy uważają, że ich umiejętności są na tak wysokim 

poziomie, iż żadna ewaluacja nie jest im potrzebna.

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad eco-drivin-

gu, które powinny być stosowane przez wszystkich kierowców, 

niezależnie od marki pojazdu, który prowadzą.

1. Optymalizacja stanu pojazdu
- prawidłowe ustawienie spoilera dachowego

- unikanie zbędnych oporów jazdy poprzez dokładne naciągnię-

cie plandeki

- zachowanie dokładnej wartości ciśnienia powietrza w oponach

2.Optymalne wykorzystanie silnika i skrzyni biegów
Wiedza o silniku – aby kierowca mógł właściwie wykorzystywać silnik 

i skrzynię biegów przed rozpoczęciem jazdy nowym pojazdem, powinien 

poznać charakterystyki przebiegu momentu obrotowego i mocy silnika, 

którego będzie używał.

W charakterystykach nowoczesnych silników krzywe momentu obro-

towego cechują się płaskim przebiegiem w szerokim zakresie prędkości 

obrotowych. Z kolei krzywe mocy mają charakter rosnący w ekonomicznym 

(„zielonym”) przedziale obrotów. Wynika z tego, że gdy kierowca potrzebuje 

większej mocy silnika (np. podczas przyspieszania i jazdy pod górę z ciężkim 

ładunkiem), musi trzymać się w górnej połowie zielonego zakresu zaznaczo-

nego na obrotomierzu – wtedy najbardziej efektywnie wykorzystuje silnik. 

Z kolei gdy pełna moc silnika nie jest potrzebna (np. w płaskim terenie), kie-

rowca powinien pozostać w dolnej połowie zielonego zakresu obrotomierza, 

gdzie dostępna moc jest w zupełności wystarczająca. W tym zakresie silnik 

zużywa najmniej paliwa i właśnie w tej strefie należy utrzymywać prędkość 

obrotową silnika przy normalnej prędkości podróżnej.

Przełączanie biegów w odpowiednim momencie – jeśli na podjaz-

dach potrzebne będzie przełączanie na niższy bieg, wtedy należy przełączać 

go już na krótko przed górą, tak aby na wzniesienie wjechać z wystarczającą 

PRZYBLIŻAMY ZASADY ECO-DRIVINGU

WARSZTAT 
DOBRYCH KIEROWCÓW
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Teren płaski Przyśpieszenie, jazda pod górkę

Moc silnika Moment obrotowy
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prędkością obrotową i pokonać je możliwie bez kolejnych przełączeń.

Unikanie zbędnych przełączeń biegów – każde przełączanie 

oznacza stratę czasu i prędkości wskutek przerwania siły pociągowej 

i powoduje większe zużycie paliwa. Przy tym zwiększa się także zużycie 

sprzęgła i skrzyni biegów. 

3. Jazda
Jazda równomierna – po osiągnięciu żądanej prędkości podróżnej kie-

rowca powinien utrzymywać tę prędkość na stałym poziomie – w normal-

nych warunkach przynosi to najlepsze rezultaty. Powinien wybrać taki bieg, 

który pozwoli utrzymać prędkość obrotową silnika w obszarze najniższego 

zużycia paliwa, czyli w dolnej połowie zielonego zakresu obrotomierza.

Zachowanie odległości – wystarczająca odległość do poprzedzające-

go pojazdu oznacza nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także daje moż-

liwość dostosowania sposobu jazdy do zmieniających się warunków ruchu 

drogowego. Przy większej odległości trzeba rzadziej hamować i w związku 

z tym rzadziej przyspieszać. Zmniejsza to zużycie paliwa dzięki unikaniu 

niepotrzebnego „dodawania gazu”.

Wykorzystanie rozpędu – ciężki pojazd posiada duży moment bez-

władności masy. Oznacza to, że pojazd, jeśli raz się rozpędzi, bez dalszego 

napędu bardzo wolno straci prędkość. Z rozpędu tego można korzystać, 

nie zużywając paliwa, np. zdejmując nogę z „gazu” przed wierzchołkiem 

wzniesienia lub tocząc się przez płaski odcinek drogi.

Unikanie niepotrzebnego zatrzymywania i hamowania – kierow-

ca powinien tak planować trasę, aby jechać swoim rytmem – bezpiecznie 

i oszczędnie. Przez cały czas powinien utrzymywać właściwą odległość od 

pojazdu poprzedzającego. Zjeżdżając z autostrady, powinien odpowiednio 

wcześniej zdjąć stopę z pedału przyspieszenia – wykorzystując swobod-

ny bieg pojazdu do zmniejszenia prędkości. O ile to możliwe, powinien 

oszacować odległość i czas oraz uwzględnić panujący ruch, tak aby unikać 

zatrzymania pojazdu na światłach i rondach.

W początkowym okresie po szkoleniu stosowanie powyższych zasad 

wymaga od kierowcy ciągłego skupienia na nich uwagi, co jest mało 

realne przez 9-10 godzin jazdy w ciągu dnia. Dlatego też producenci 

ciężarówek zaczęli wprowadzać w pojazdach nowe układy wspomagające, 

które wspierają kierowcę, pozwalając mu się skoncentrować 

również na innych aspektach jazdy. Oto kilka z nich:

EfficientCruise (MAN) – znacznie przyczynia się do 

oszczędności paliwa, szczególnie w terenie pagórkowatym. 

Określa nieprzerwanie aktualną pozycję i kierunek jazdy pojazdu 

na zapisanej mapie topograficznej, podobnie jak w systemie 

nawigacyjnym. Dzięki temu znany jest profil wysokościowy drogi. 

EfficientCruise wylicza wraz z wytycznymi regulacji prędkości 

jazdy (np. z żądaną prędkością) odpowiednią do wydajnej jazdy 

pod górę i z góry prędkość oraz dopasowuje aktualną prędkość 

odpowiednio do tych obliczeń.

EfficientRoll (MAN) – funkcja została opracowana do 

odcinków dróg o lekkim spadku, aby zoptymalizować zużycie 

paliwa. W tym celu przekładnię przełącza się do pozycji neu-

tralnej, tak aby nie był wybrany żaden bieg i by wyeliminować 

hamowanie silnikiem.

I-See (Volvo) – zbliżając się do wzniesienia, samochód 

ciężarowy pobiera dane o topografii drogi z centralnego serwera. 

Dane te umożliwiają maksymalne wykorzystanie energii kine-

tycznej pojazdu w sześciu kolejnych etapach:

OMEGA & MORE

1.Nabieranie rozpędu 

2.Unikanie redukcji biegów 

3.Powstrzymanie się od rozpędzania na szczycie

4.Swobodny wybieg przed zjazdem 

5.Sterowanie hamowaniem na zjeździe 

6.Przygotowanie do pokonania następnego podjazdu 

Jak widać, producenci pojazdów ciężarowych, stosując nowe 

układy, których tylko kilka zostało wymienionych, wspomagają 

kierowców, ułatwiając im codzienną pracę. Natomiast to kierow-

ca i jego styl jazdy są kluczowymi elementami eco-drivingu. 

 Przykładowe charakterystyki dla silnika D13K460
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ZACZNIJMY OD POCZĄTKU, KIEDY TO JAKO MŁODY SZOFER NA SWOICH PIERWSZYCH 

TRASACH WDRAŻAŁEŚ SIĘ DO PRACY ZAWODOWEGO KIEROWCY TIR-A. WSZYSTKO BYŁO 

DLA CIEBIE NOWE: ZACHOWANIA, JĘZYK KIEROWCÓW CZY OBYCZAJE, JAKIE KOLEDZY PO 

FACHU PRAKTYKOWALI PODCZAS POSTOJÓW CZY W TRASACH. PRZYPOMNIJ SOBIE, GDY 

PIERWSZY RAZ STAŁEŚ W TOWARZYSTWIE INNYCH, JUŻ DOŚWIADCZONYCH KIEROWCÓW. 

CZY WSZYSTKO BYŁO WTEDY DLA CIEBIE ZROZUMIAŁE?

TEKST: OPRAC. PAULINA SUROWIEC NA PODSTAWIE WWW.TIMTELLER.PL, WWW.TIMTELLER.PL/ZROZUMIEC-
JEZYK-KIEROWCOW-CIEZAROWEK/    ZDJĘCIE: FOTOLIA

AKADEMIA 
PARKINGOWA
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Zgodnie z zasadami socjologii każda grupa – czy 

to zawodowa, czy społeczna (w szkole, hobby-

styczna) – ma swój język i zwroty, które są zrozumiałe 

tylko dla jej członków. Język kierowców ciężarówek 

także rządzi się swoimi prawami. Rozmawiając z niezli-

czoną ilością kierowców, nieraz słyszymy różne określe-

nia na często proste czynności i rzeczy. Aby przybliżyć 

mniej doświadczonym kierowcom ten szczególny język, 

postanowiliśmy zebrać najczęściej pojawiające się 

opisy i zwroty i pogrupować je w określone zespoły ze 

względu na dane czynności czy zagadnienia. Oto, jaki 

otrzymaliśmy efekt.

Obszar „Nocleg”
Na betonach – parking przystosowany dla TIR-ów, naj-

częściej płatny i nierzadko chroniony.

Rajka/parkówka – miejsce parkingowe.

Pauza – przerwa w pracy. Istnieje kilka rodzajów pauz, 

najbardziej znana to 45 minut w połowie pracy oraz 9 

godzin po całym dniu pracy.

Zupki chińskie – wśród kierowców oznacza to, iż ktoś 

przewozi niebezpieczny towar, jak np. beczki z pali-

wem (na które trzeba mieć dodatkowe uprawnienia). 

Oficjalnie określa to ADR, czyli międzynarodowa 

konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów 

i ładunków niebezpiecznych.

Pompa – miejsce dla ciężarówek do napełnienia baku; 

stacja benzynowa.

Obszar „Trasa”
Ształ – korek, od niemieckiego słowa – „Stau”.

Nacjonalna, landówa – droga krajowa.

Margines – pobocze.

Pedałować – jechać.

Ring – obwodnica.

Tacho – tachograf.

Obszar: „Auta”
Hulajnoga – policjant na motocyklu.

Krokodyle/Zieloni – Inspekcja Transportu 

Drogowego.

Lodówa – ciężarówka, której naczepa jest chłodnią. 

Solówka/tandem – zdarza się, iż ciągnik siodłowy 

ma naczepę i do tego przyczepę. Solówka – z samą na-

czepą, tandem – naczepa plus przyczepa.

Koń – ciągnik siodłowy, czyli miejsce, w którym znaj-

duje się kierowca.

Beczka – cysterna.

Kamion – ciężarówka, od hiszpańskiego słowa „ca-

mión”. Używane najczęściej w Hiszpanii/Portugalii.

Obszar „Inne”
Fracht – towar przewożony przez kierowcę.

Podwójna obsada – sytuacja, w której jedzie dwóch 

kierowców w jednym aucie, kierując na zmianę, spoty-

kana najczęściej podczas bardzo długich wyjazdów lub 

dostaw ekspresowych.

U Francuza, u Niemca – kierowca, jeśli jedzie 

do jakiegoś kraju, mówi: „Jadę przez Włochy 

i Hiszpanię”, natomiast jeśli opowiada o zdarzeniu 

z policją, kontrolą czy załadunkiem, wtedy mówi: 

„u Hiszpana, u Niemca”.

Są to utarte, najbardziej popularne zwroty, które 

najczęściej możemy usłyszeć podczas rozmów kierow-

ców na parkingach lub przez CB-radio. Można się też 

spotkać z zupełnie innymi nazwami niektórych rzeczy 

– wszystko zależy od tego, z jakiego rejonu Polski po-

chodzi kierowca i jak nazywa dane zjawiska. 
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GOTOWI NA 
SEZON ZIMOWY

ZAKŁADANIE ŁAŃCUCHÓW PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NIE NALEŻY DO ULUBIONYCH ZADAŃ 

KIEROWCÓW CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH. SZCZEGÓLNIE JEŚLI TEJ CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄ 

TRZASKAJĄCY MRÓZ I ZMNIEJSZAJĄCE WIDOCZNOŚĆ GĘSTE OPADY ŚNIEGU. ŁAŃCUCHY SĄ 

JEDNAK NAJSKUTECZNIEJSZYM I WŁAŚCIWIE JEDYNYM SPOSOBEM NA POKONANIE OŚNIEŻONYCH 

LUB OBLODZONYCH ODCINKÓW DRÓG, A TAKŻE – W PEWNYCH SYTUACJACH – SĄ WYMAGANE 

PRZEZ PRZEPISY. SEZON ZIMOWY NIE ROZPIESZCZA PRACOWNIKÓW TRANSPORTU, DLATEGO 

WARTO SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ.

TEKST: JACEK KLOC  ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

Jeszcze przed zimą dobrze jest sprawdzić stan naszego 

kompletu łańcuchów. Dokładne zbadanie wytrzymałości 

splotów jest szczególnie ważne, jeśli używaliśmy ich przez kilka 

sezonów. W  trakcie eksploatacji poddawane są one bowiem 

sporym przeciążeniom, a  samo wystawienie na zgubny wpływ 

zimowych warunków atmosferycznych i  soli drogowej szybko 

obniża ich wytrzymałość. Jeśli łańcuchy mają pęknięte ogniwa, 

należy je zreperować. W  ostateczności, gdy są na przykład 

całkowicie przerdzewiałe, musimy pomyśleć nad wymianą na 

nowe. Lepiej zrobić to przed sezonem, niż zorientować się w  trasie, że 

łańcuchy, które miały umożliwić nam dojechanie do celu, nie nadają się 

do założenia na koła.

Przepis na łańcuchy
Zwiększenie przyczepności kół ciągnika siodłowego w  zimowych warun-

kach podlega regulacjom prawnym i  nie zależy od naszego widzimisię. 

W  Polsce korzystanie z  łańcuchów na drogach publicznych dozwolone 

jest, gdy mamy do czynienia z  nawierzchnią pokrytą śniegiem lub lodem. 
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Na niektórych odcinkach dróg założenie łańcuchów 

jest obowiązkowe. Takim miejscom towarzyszy znak 

C-18, który stosuje się tam, gdzie podczas opadów 

śniegu występują znaczne utrudnienia. To sytuacja, 

w  której musimy założyć łańcuchy na co najmniej 

dwa koła osi napędowej.

Za granicą ten temat robi się dużo ciekawszy. 

Dla przykładu, jadąc ciągnikiem siodłowym przez 

Norwegię, mamy obowiązek przewożenia ze sobą aż 

7 łańcuchów przeciwpoślizgowych. Przepis ten obo-

wiązuje od 1 listopada aż do poniedziałku wielkanoc-

nego roku następnego. W  regionach górskich okres 

ten wydłużony jest aż do maja. Natomiast w  Austrii 

łańcuchy muszą spełniać tamtejsze normy dotyczące 

konstrukcji. Dozwolone jest korzystanie z  modeli 

rombowych, a  zakazane są przykadowo te zostawiają-

ce drabinkowy ślad na śniegu. Szukając innego przy-

kładu, możemy przytoczyć jeszcze przepisy obowią-

zujące w  górskich regionach Chorwacji, gdzie oprócz 

konieczności wożenia ze sobą kompletu łańcuchów 

musimy mieć również łopatę do śniegu.

Po tych trzech przykładach widać jak na dłoni, że 

przepisy dotyczące zimowego wyposażenia ciągni-

ków siodłowych są wszędzie podobne, ale nie iden-

tyczne. Do tego zawsze mogą ulec zmianie, dlatego 

dobrym pomysłem jest upewnienie się, że zimowe 

wyposażenie naszego pojazdu jest dostosowane do 

wymogów prawnych krajów, przez które będziemy 

przejeżdżać zimą.

Na wszystko jest sposób
Zakładanie łańcuchów przeciwpoślizgowych powinni-

śmy zacząć od przygotowania zestawu. Przede wszyst-

kim należy zdjąć górne części nadkola, co da nam 

lepszy dostęp do koła napędowego. W  tym samym 

celu dobrze jest podnieść zawieszenie pneumatyczne 

ciągnika, co zapewni nam dodatkowe miejsce na 

manewrowanie łańcuchem. Samo zakładanie wcale 

nie musi być trudne. Przygotowując się do zimowych 

zmagań z  tym ciężkim, pobrzękującym żelastwem, 

warto poznać albo przypomnieć sobie kilka sprawdzo-

nych metod, które znacznie ułatwią cały proces.

Podstawowym sposobem na łatwe założenie łań-

cuchów przeciwpoślizgowych jest metoda najazdowa, 

która ma parę różnych wariantów. Jednym z  nich jest 

narzucenie łańcucha na koło napędowe ciągnika od 

góry i  dokładne ułożenie go na powierzchni opony. 

Następnie konieczne jest najechanie na łańcuch, po 

którym należy go naciągnąć i  spiąć zawleczkami. 

W  innym wariancie łańcuch rozkładamy równo na 

nawierzchni bezpośrednio za ciągnikiem i  najeżdża-

my nań, zatrzymując się w  jego samym środku.

Zupełnie inną metodą jest wykorzystanie lewarka. 

Można z  niej skorzystać na przykład gdy jesteśmy już 

zakopani w  śniegu i  nie możemy ruszyć z  miejsca. 

W  takim przypadku należy nieznacznie podnieść 

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

koło, na które chcemy nałożyć łańcuch, co umożliwi nam wykonanie całej operacji 

bez koniecznych wcześniej najazdów. Trzeba jednak pamiętać, że w  przypadku tej 

metody musimy zachować szczególne względy bezpieczeństwa.

Wyżej opisane metody warto przećwiczyć, gdy na zewnątrz jest jeszcze znośna 

temperatura i  nie stoimy po kolana w  śniegu. Wtedy będziemy mieli pewność, 

która z  nich odpowiada nam najbardziej i  unikniemy stresu zimą, gdy staniemy 

przed koniecznością założenia łańcuchów w  trudnych warunkach.

Odpowiednia technika jazdy
Mając łańcuchy na kołach, musimy pamiętać o  unikaniu ostrego ruszania, 

powodującego poślizg napędowy. Trzeba też uważać na gwałtowne hamowanie wy-

wołujące blokadę kół. Istotne jest również częste sprawdzanie napięcia łańcuchów, 

które w  trakcie jazdy lubią się poluzować. Co najważniejsze, z  łańcuchami na 

kołach nie wolno przekraczać prędkości 50 km/h.

Z  metodami na założenie łańcuchów przeciwpoślizgowych oraz prawną regulacją 

ich stosowania można zapoznać się, oglądając filmy kanału CplusE na YouTube! 
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O BEZPIECZNYM PORUSZANIU SIĘ PO DROGACH 

W WARUNKACH ZIMOWYCH NIGDY ZA WIELE. 

MIMO IŻ ROK TEMU PORUSZALIŚMY JUŻ TEN 

TEMAT, CZUJEMY SIĘ W OBOWIĄZKU PORUSZYĆ 

GO JESZCZE RAZ I JESZCZE RAZ, I ILE BĘDZIE 

TRZEBA, ŻEBY PODSTAWOWE ZASADY JAZDY 

W TRUDNYCH WARUNKACH ZIMOWYCH WYRYŁY SIĘ 

KAŻDEMU KIEROWCY W ŚWIADOMOŚCI. BO WASZE 

BEZPIECZEŃSTWO, DRODZY KIEROWCY, JEST DLA 

NAS SZCZEGÓLNIE WAŻNE. DLATEGO PROSIMY, 

PAMIĘTAJCIE O PONIŻSZYCH REGUŁACH.

TEKST: TOMASZ PIRÓG     ZDJĘCIA: FOTOLIA I ARCH. OMEGI PILZNO
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BEZPIECZNIE 
NA DRODZE W ZIMIE

Kierowcy w transporcie dalekobieżnym w Grupie 

Omega Pilzno poruszają się po drogach całej 

Europy. Często jest to teren górzysty, przez który 

przebiegają drogi pokryte warstwą śniegu i lodu. 

Również w Polsce zdarzają się kilkutygodniowe 

okresy, kiedy warunki jazdy są naprawdę trudne. Na 

co należy zwrócić uwagę w warunkach zimowych?

Codzienna obsługa pojazdu
Przed każdym wyjazdem kierowca musi wykonać tzw. 

codzienną obsługę pojazdu. Jej zakres był już oma-

wiany we wcześniejszych wydaniach. Do tych czynno-

ści w okresie zimowym należy dodać oczyszczenie szyb 

z lodu. Nie różni się to niczym od tego w samochodach 

osobowych, jedynie skrobaczki, które kierowca ma na 

wyposażeniu, są większe. Jest to bardzo ważne, choć 

zdarzają się kierowcy jeżdżący „na czołgistę”. Tacy, 

którzy oczyszczają sobie malutki kawałek szyby i jadą 

przekonani, że wszystko zobaczą.

Oczyszczanie ze śniegu i lodu
Drugą, szalenie ważną czynnością jest zrzucenie 

śniegu i lodu z dachu ciągnika i naczepy. Szczególnie 

na dachu naczepy zbiera się na postoju duża ilość 

śniegu i lodu. Warstwa ta w szybkim czasie zmienia 

się, przyjmując postać grubych tafli lodu, które po 

ruszeniu pękają i spadają z naczepy. Kto miał wątpliwą 

przyjemność jechać za ciężarówką, której kierowca nie 

dopełnił obowiązków, wie, jakie stwarza to zagrożenie. 

Parkingi Grupy Omega w Pilźnie i w Mokrzcu wypo-

sażone są w rampy, przy wykorzystaniu których kie-

rowca może wygodnie usunąć śnieg i lód specjalnym 

przyrządem przypominającym długą miotłę. Również 

baza PP PKS w Rzeszowie wyposażona jest w rampę, Ź
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taką samą jak widoczna na zdjęciu rampa 

w Mokrzcu. Inaczej sprawa wygląda w czasie 

delegacji, gdzie należy korzystać z dostęp-

nych ramp i podestów, np. na parkingach 

przy autostradach czy u klientów.

Do kontroli wykonania powyższej czynno-

ści zobligowana jest ochrona, która sprawdza 

pojazd wyjeżdżający z baz Grupy Omega 

Pilzno. Stanowi to działanie zabezpieczające 

i nie jest wymierzone przeciwko kierowcy. 

Wspólnymi siłami musimy dbać o bezpie-

czeństwo – nasze oraz innych uczestników 

ruchu drogowego. 

Dodatek do paliwa
Kierowcy tankujący w Hiszpanii, a następnie 

jadący do państw, gdzie temperatura może 

spaść poniżej minus kilkunastu stopni, 

muszą mieć ze sobą dodatek do paliwa, który 

zabezpieczy przed wytrącaniem się parafiny. 

Takie zjawisko może unieruchomić pojazd. 

Dodatki takie dostępne są w bazach Grupy 

Omega. Podobne zjawisko może dotyczyć 

układu AdBlue, który może szwankować 

również wtedy, gdy wytrącają się jego stałe 

składniki. Na to kierowca nie ma większego 

wpływu, gdyż niebagatelne znaczenie ma 

sposób przechowywania płynu AdBlue. 

Niemniej, gdy wystąpi np. ograniczeniea 

mocy z powody awarii układu oczyszczania 

spalin, kierowca musi skontaktować się ze 

swoim Opiekunem Technicznym, który 

ustali sposób postępowania.

Łańcuchy
W trasie zdarzają się podjazdy w terenie 

pagórkowatym. Wówczas konieczne jest 

założenie łańcuchów śniegowych (piszemy 

o tym szerzej w bieżącym numerze). Oprócz 

zdrowego rozsądku często obowiązek ten re-

gulują przepisy i znaki drogowe. Nasza flota 

wyposażona jest w całości w łańcuchy.

Ważny styl jazdy
Kolejnym ważnym aspektem jest świa-

domość, że styl jazdy musi być również 

dopasowany do obniżonej przyczepności 

nawierzchni. Na ośnieżonej i oblodzonej 

nawierzchni znacznie wydłuża się droga ha-

mowania. Samochody Grupy Omega Pilzno 

wyposażone są w system ABS, który ułatwia 

opanowanie pojazdu – zabezpiecza przed za-

blokowaniem się kół, czyli pojazd nie wpad-

nie w poślizg i nie utraci kierowalności. Ale 

pamiętajcie, że droga hamowania staje się 

znacznie dłuższa. Kierowca musi wiedzieć, 

w jaki sposób użyć hamulca, który wspoma-

gany jest układem ABS. Część kierowców 

w nagłej sytuacji po gwałtownym naciśnięciu 

nogą dźwigni hamulca roboczego (nożnego), 

po sekundzie odpuszcza, obawiając się utraty 

przyczepności lub stateczności pojazdu. 

Ponadto kierowców niepokoi tzw. pulsowa-

nie dźwigni tego hamulca – jest to normalna 

reakcja przy układzie ABS. Układ ABS przej-

muje od nas kontrolę nad przyczepnością 

(stateczność załatwia układ ESP omawiany 

poniżej), a kierowca może się skupić tylko 

na kierowalności. Podsumowując, pedał ha-

mulca musi być wciśnięty do oporu i odpusz-

czony dopiero, gdy ustąpi zagrożenie.

Jak działa hamulec
Bardzo ważną kwestią jest świadomość, 

jak działają poszczególne typy hamulców, 

które kierowca ma do dyspozycji. Bardzo 

duża liczba kierujących nie ma świado-

mości, że przy hamowaniu silnikiem nie 

działa ABS. Często spotykamy się z opinią, 

że przy hamowaniu silnikiem nie można 

wpaść w poślizg. Oczywiście jest to błędna 

teza, bo ABS działa tylko przy naciśniętej 

dźwigni hamulca roboczego. Jeśli przy 

hamowaniu silnikiem przekroczymy gra-

nicę przyczepności opon osi napędowej 

(bo tylko ta oś zmniejsza nam prędkość 

kół przy hamowaniu silnikiem), wówczas 

koła tej osi utracą przyczepność. Taka 

sama sytuacja ma miejsce przy hamowaniu 

hamulcem silnikowym. Nie należy mylić 

tych dwóch hamulców. Oba działają na oś 

napędową, ale jeden działa, gdy kierowca 

odpuści hamulec roboczy lub zredukuje 

bieg, natomiast drugi, gdy użyje dźwigni 

hamulca silnikowego. Bez wchodzenia 

w szczegóły – pierwszy działa poprzez 

skrzynię biegów, a drugi na zasadzie 

dławienia układu wydechowego działa na 

silnik. Podsumowując, obu tych sposobów 

hamowania należy używać jak najczęściej 

z wielu względów. Pamiętajmy także, aby 

dostosować prędkość do trudnych warun-

ków drogowych oraz w większym stopniu 

korzystać z hamulca zasadniczego, dzięki 

czemu możemy wykorzystać układy  wspo-

magające hamowanie.

ESP
Od 2015 nowo rejestrowane pojazdy wyposa-

żone są w układ ESP. Wspomaga on kierowcę 

przy manewrach omijających i na zakrętach. 

Znacznie ogranicza zdarzenia, gdy następuje 

utrata stateczności pojazdu. Ma to miejsce, 

gdy przy skręcie kierownicą naczepa zaczyna 

wyjeżdżać bokiem poza tor jazdy ciągnika. 

Jak przydatne jest to urządzenie przy jeździe 

w trudnych warunkach, wiedzą kierowcy, 

którzy uczestniczyli w jazdach szkole-

niowych na płycie poślizgowej. Różnica 

w ekstremalnych sytuacjach jest znaczna na 

korzyść pojazdów wyposażonych w ESP. Ale 

urządzenie ESP nie pomoże, gdy kierowca 

w nagłym zdarzeniu gwałtownie skręci kie-

rownicą. Wówczas przy szybkiej zmianie toru 

jazdy może dojść do przewrócenia składu. 

Podsumowując, w okresie zimowym bar-

dzo ważny jest przede wszystkim zdrowy 

rozsądek i wszyscy go musimy mieć, wsia-

dając do pojazdu. 
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 Rampa do usuwania śniegu i lodu z samochodów ciężarowych.
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ZOBACZ, 
JAK POWSTAWAŁ 

NASZ NOWY MAGAZYN 
W MOKRZCU
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 Przewóz (ang. carriage) – przemieszczanie ładunku z wykorzystaniem jed-

nego środka transportu zewnętrznego pomiędzy miejscem jego załadunku a miej-

scem jego rozładunku. Ze względu na rodzaj zastosowanego środka przewozowego 

wyróżnia się przewóz drogowy, kolejowy, wodny oraz lotniczy.

Transport bimodalny (ang. bimodal transport) – transport kolejowo-dro-

gowy polega na transporcie drogą kolejową odpowiednio dostosowanych naczep 

samochodowych (bimodalnych) na wózkach kolejowych. Jest to transport niekon-

wojowany, to znaczy w trakcie transportu koleją ładunek pozostaje „bez opieki” 

kierowcy, którego zadaniem było jedynie dostarcza-

nie jednostki ładunkowej do terminala kolejowego. 

Transport wewnętrzny (ang. internal 

transport) – transport operujący w obrębie zakładów 

przemysłowych, obiektów magazynowych, centrów 

dystrybucyjnych, centrów zaopatrzenia i centrów 

logistycznych oraz innych zakładów, wykorzystu-

jący środki transportu wewnętrznego. Transport 

wewnętrzny, w przeciwieństwie do zewnętrznego, 

charakteryzuje się stosunkowo krótkimi cyklami 

transportowymi i dużą liczbą powtórzeń cyklu w jed-

nostce czasu.

Światowa klasa logistyczna (ang. World 

Class Logistics) – poziom reprezentowany przez 

przedsiębiorstwa, które w praktyce planują i reali-

zują systemową kombinację dobrych praktyk logi-

stycznych, dzięki czemu mogą oferować klientom 

wyższy poziom usług w wybranych segmentach ryn-

kowych, niż robi to konkurencja. Opiera się na czte-

rech filarach: skutecznym pozycjonowaniu strategii 

logistycznej, efektywnej integracji działań, spraw-

ności obsługi klienta i skutecznym parametrycznym 

pomiarze sukcesu.

Świadectwo pochodzenia (ang. certifi-

cate of origin) – dokument wskazujący kraj wypro-

dukowania towarów. Często wykorzystywany przez 

służby celne do ustalenia wysokości opłat celnych na 

towary objęte programami taryfy preferencyjnej albo 

też wykorzystywany w związku z podlegającym regu-

lacji importem z jakichś konkretnych źródeł.

Sieć logistyczna (ang. logistic network) – 

grupa niezależnych przedsiębiorstw konkurujących 

i kooperujących w celu poprawy sprawności i efek-

tywności przepływu produktów i towarów oraz 

towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwa-

niami klientów.

Rampa (ang. ramp) – miejsce mające postać 

pomostu, sztucznie ukształtowane, w którym doko-

nuje się przeładunku poprzez wyrównanie poziomu 

nawierzchni lub podłogi budowli i podłogi skrzyni 

ładunkowej środka transportu zewnętrznego. Ze 

względu na obsługiwane rodzaje drogowych środków 

transportu zewnętrznego wyróżnia się rampy kole-

jowe i samochodowe.  

Przechowywanie towaru (ang. storage) 

– proces służący zapewnieniu wymaganych warun-

ków mikroklimatycznych w określonym czasie 

zapasom umieszczonym w obiekcie magazynowym. 

Zawsze występuje, gdy towar pozostaje bez ruchu. 

Parametrami wymaganych warunków przechowywa-

nia są między innymi: temperatura, wilgotność, czy-

stość powietrza oraz ochrona przed kradzieżą.
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LOGISTYCZNY
SŁOWNIK 
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Kim jest przewoźnik drogowy?
Przewoźnik drogowy to przedsiębiorca upraw-

niony do wykonywania działalności gospodar-

czej w zakresie transportu drogowego.

Co to jest transport drogowy?
Transport drogowy obejmuje w szczególności 

krajowy transport drogowy lub międzynaro-

dowy transport drogowy – czyli zarobkowy 

przewóz osób lub rzeczy, czy to w kraju, czy 

też z przekroczeniem granicy. Określenie to 

obejmuje również każdy przejazd drogowy wy-

konywany przez przedsiębiorcę pomocniczo 

w stosunku do działalności gospodarczej (nie-

spełniający warunków w zakresie odpłatności) 

lub też działalność gospodarczą w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Początki transportu drogowego sięgają 

czasów starożytnych, gdzie kupcy transporto-

wali swoje towary przy użyciu zwierząt lub siły 

własnych nóg z pomocą bardzo ograniczonej 

sieci prymitywnych dróg. Współcześnie cały 

transport drogowy opiera się w zasadzie na 

zdobyczach infrastrukturalnych oraz motory-

zacyjnych – pozwalając na masowy przewóz 

dóbr i osób w dużo krótszych odcinkach czasu. 

W Polsce transport drogowy jest regulowany 

w szczególności poprzez Ustawę o transporcie 

drogowym z dnia 6 września 2001 roku oraz 

szereg przepisów wykonawczych.

Ustawa o transporcie drogowym zawiera 

szereg uregulowań prawnych, dotyczących 

przewozu oraz określa zasady wykonywania 

przez przedsiębiorców krajowego i międzyna-

rodowego transportu. Dodatkowo dokument 

porusza również kwestie ogólne związane 

z przewozem drogowym, określa obowiązki 

i prawa Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

kary grożące za nieprzestrzeganie przepisów.

Jakie wyróżniamy rodzaje 
transportu drogowego?
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje 

transportu drogowego – krajowy i między-

narodowy. Krajowy transport drogowy to 

podejmowanie i wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu osób 

lub rzeczy pojazdami samochodowymi 

zarejestrowanymi w kraju, za które uważa 

się również zespoły pojazdów składające się 

z pojazdu samochodowego i przyczepy lub 

naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce 

rozpoczęcia lub zakończenia podróży 

i przejazdu oraz droga znajdują się na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast 

międzynarodowy transport drogowy to 

podejmowanie i wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie przewozu osób 

lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za 

które uważa się również zespoły pojazdów 

składające się z pojazdu samochodowego 

i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda 

pojazdu między miejscem początkowym 

i docelowym odbywa się z przekroczeniem 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Możemy się również spotkać z takimi 

pojęciami jak: niezarobkowy przewóz drogowy 

(zarówno krajowy, jak i zagraniczny), przewóz 

regularny, przewóz regularny specjalny, 

przewóz wahadłowy, przewóz kabotażowy, 

przewóz okazjonalny czy też przewóz kombi-

nowany.

Do czego potrzebna 
jest licencja?
Chcąc zawodowo zająć się transportem 

drogowym, musimy zarejestrować firmę 

i uzyskać licencję, pozwalającą na wyko-

nywanie transportu drogowego w celach 

zarobkowych. Licencja to decyzja admini-

stracyjna wydana przez Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego (gdy chodzi o licencję 

wspólnotową na transport międzynarodowy) 

lub przez właściwego dla przedsiębiorcy 

starostę (w zakresie transportu krajowego). 

Dokument ten ma zakreślony czas obowiązy-

wania – od 2 do maksymalnie 50 lat. Osoby 
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TRANSPORT DROGOWY

TEKST: PAULINA SUROWIEC  GRAFIKA: FOTOLIA.COM

zarządzające firmą nie mogą być skazane 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestęp-

stwa o charakterze karnoskarbowym, przeciw 

mieniu, fałszowaniu dokumentów, itp. 

Oczywiście licencja nie zostanie przyznana 

również w sytuacji, gdy osoby prowadzące 

działalność zostały objęte zakazem wyko-

nywania działalności z zakresu transportu 

drogowego. Konieczne będzie również 

posiadanie przez przynajmniej jedną z osób 

zarządzających przedsiębiorstwem  certyfi-

katu kompetencji zawodowych oraz dyspo-

zycji prawnej co do pojazdów służących do 

świadczenia usług w ramach działalności. 

Certyfikat kompetencji zawodowych to 

dokument potwierdzający posiadanie kwa-

lifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia 

i wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie transportu drogowego.

Jakie są obowiązki i prawa 
Inspekcji Transportu 
Drogowego?
Inspekcja Transportu Drogowego jest orga-

nem, którego celem jest kontrola stosowania 

się do obowiązujących przepisów uczestni-

ków transportu drogowego. Jej podstawą 

prawną jest ustawa z dnia 6 września 2001 

r. o transporcie drogowym. Ideą ITD jest 

przeciwdziałanie oraz z czasem eliminowanie 

zjawisk negatywnych, związanych z tą formą 

transportu. Inspektorzy są uprawnieni do 

przeprowadzania czynności kontrolnych, 

które mają dążyć do:

• poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu,

• przeciwdziałania degradacji środowiska,

• przeciwdziałania degradacji dróg,

• skłonienia do przestrzegania przepisów,

• przeciwdziałania łamaniu prawa,

• przeciwdziałania nieuczciwej 

konkurencji w baraży,

• eliminacji zjawisk patologicznych. 
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COACHING 
A ORGANIZACJA 
TURKUSOWA
W KAŻDEJ EPOCE DOMINUJE 

OKREŚLONA FORMA ORGANIZACJI. 

JEDNĄ Z CIEKAWSZYCH KLASYFIKACJI 

PRZEDSTAWIŁ FREDERIC LALOUX 

W KSIĄŻCE „PRACOWAĆ INACZEJ”(2014). 

WYODRĘBNIŁ TAM PIĘĆ FORM ZARZĄDZANIA, 

KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ STOPNIEM 

ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKA. KAŻDA 

MA SWOJE ZALETY I SPRAWDZA SIĘ 

W OKREŚLONYCH SYTUACJACH.

TEKST: DR EWA KOSAK  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
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Najbardziej pierwotne, czerwone organi-

zacje, rządzą się prawami plemiennymi. 

Przywództwo w nich opiera się na charyzmie 

lidera, a więzi scalane są strachem. Współcze-

śnie to struktury funkcjonujące w świecie prze-

stępczym. Znamy je dobrze z kina i telewizji.

Organizacje bursztynowe to te najbardziej 

sformalizowane. Dobrze sprawdzają się 

w armii i biurokracjach rządowych. Informa-

cje wędrują do góry i tam podejmowane są 

decyzje, które spływają na dół.

W biznesie dominują organizacje poma-

rańczowe, zbudowane na zasadzie maszyny. 

Ich podstawowe wartości to: rywalizacja 

z konkurencją, maksymalizacja zysku oraz 

ekspansja rynkowa. Zarządzanie odbywa się na 

podstawie celów. To model rozpowszechniony 

przez międzynarodowe korporacje.

W ostatnich czasach wyzwanie trady-

cyjnym, pomarańczowym firmom rzuciły 

organizacje zielone. Spajają je wartości: 

orientacja na zadowolenie klienta, decyzyjność 

na niższych szczeblach, długoterminowy 

rozwój produktu. Te cechy sprawiają, że ich 

pracownicy są bardziej zaangażowani w to, co 

robią. Tego typu struktury zwykle w naturalny 

sposób przybierają młode firmy, takie jak 

startupy, które wywodzą się często z jednego, 

świetnie funkcjonującego zespołu. Jednak 

zachowanie zalet zielonych organizacji wraz 

ze wzrostem skali działalności jest zazwyczaj 

dużym wyzwaniem.

Piąta, turkusowa kategoria, póki co jest 

w fazie eksperymentu. Zakłada równoznacz-

ność celów życiowych pracowników z celami 

organizacji. Praca w niej ma być tożsama z sa-

morealizacją. Struktury są tu doskonale płaskie, 

przywództwo idealnie rozproszone, a motywacja 

zinternalizowana przez każdą jednostkę.

Jako przykłady Laloux wskazuje firmy bę-

dące fenomenem na skalę światową: kalifornij-

skiego producenta odzieży sportowej Patagonia, 

francuską odlewnię elementów miedzianych 

FAVI czy holenderską firmę Buurtzorg, prowa-

dzącą sieć niezależnych zespołów pielęgniar-

skich, oferujących opiekę w domach.

Do części firm ludzie przychodzą w dużej 

mierze dla pieniędzy. Nie pracują po to, aby reali-

zować swoje najważniejsze potrzeby samoroz-

wojowe, a wyłącznie skupiają się na kwestiach 

materialnych. Nie przywiązują się do swojej 

pracy i nie angażują się w nią całkowicie. Jednak, 

jak pokazuje znana teoria autodeterminacji, 

człowiek wybiera w życiu cele, które wpływają 

na jego dobrostan. Sam dobrostan możemy 

podzielić na trzy sfery: psychiczną, fizyczną 

i społeczną. Organizacje turkusowe wspierają 

rozwój w każdej z tych sfer. Głównie dlatego, że 

człowiek jako jednostka aktywna, może się roz-

wijać jedynie w warunkach, które umożliwiają 

mu podejmowanie autonomicznych decyzji.

Jako psycholog pracujący w biznesie widzę 

dużo punktów wspólnych między podejściem 

coachingowym a tworzeniem organizacji 

turkusowych. W coachingu skupiamy się na 

poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze 

pytania. Jednak jeszcze zanim zaczniemy 

szukać tych odpowiedzi, musimy zbudować 

przestrzeń do komunikacji.

Pierwszym krokiem do stworzenia organi-

zacji turkusowej jest więc nawiązanie relacji co-

achingowej i budowa zaufania. Tylko na takiej 

płaszczyźnie możemy stworzyć przestrzeń do 

szczerych rozmów. I podobnie jak w organi-

zacjach turkusowych, staramy się poszukiwać 

odpowiedzi bez krytykowania pomysłów.

Nie jest to klasyczne wydawanie poleceń, 

a raczej poszukiwanie najlepszych w danym 

momencie rozwiązań. Coaching może pomóc 

w rozwoju motywacji wewnętrznej pracowni-

ków. To właśnie dzięki pracy coachingowej 

pracownicy mogą nauczyć się podejmować 

autonomiczne decyzje, co przełoży się na 

zaangażowanie w pracę.

Coaching może być więc wyjątkowo przy-

datnym narzędziem, które ułatwi budowanie 

firmy w oparciu o model turkusowy. Może być 

też użyteczny, aby rozpocząć zmianę, która 

jest najważniejsza z punktu widzenia firmy.

Dbajmy o rozwój pracowników i sta-

rajmy się stworzyć dla nich odpowiednią 

przestrzeń do samorealizacji. Dzięki temu 

wzmocnimy ich motywację wewnętrzną, 

która przełoży się na większe zaangażowa-

nie w wykonywanie obowiązków.

Prawidłowo zbudowana przestrzeń do roz-

mów i wymiany doświadczeń jest niezbędna do 

tego, aby w inny sposób traktować błędy, które 

mogą pojawić się podczas realizowania pro-

jektów. W organizacjach turkusowych zamiast 

mówić o błędach, pracownicy skupiają się na 

doświadczeniach, które przyniosły owe błędy.

Nie jest to jednak możliwe, kiedy kanały 

komunikacji nie funkcjonują w sposób pra-

widłowy. To na wzajemnym szacunku i chęci 

do rozwoju opiera się komunikacja w firmach 

turkusowych. Każdy z pracowników ma realny 

wpływ na funkcjonowanie firmy, dlatego decy-

zje, jakie podejmuje, są dla niego bardzo ważne.

W organizacji turkusowej pracownicy są 

głównym i najważniejszym zasobem firmy. 

Ich rozwój, a także warunki dobrego życia, są 

podstawą turkusowej filozofii. Jednak pracow-

nicy ci powinni być mocno związani z firmą. 

Odpowiadają bowiem za jej rozwój i traktują 

to całkowicie poważnie. Zasługują więc na 

zaufanie, którym zostali obdarzeni. 
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DBAJMY O ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 
I STARAJMY SIĘ STWORZYĆ DLA 
NICH ODPOWIEDNIĄ PRZESTRZEŃ 
DO SAMOREALIZACJI. DZIĘKI TEMU 
WZMOCNIMY ICH MOTYWACJĘ 
WEWNĘTRZNĄ

„
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TYTUŁ MANAGERA ROKU 
DLA PREZESÓW OMEGI PILZNO

G    ala XVI edycji konkursu zorganizowana zosta-

ła na zakończenie Kongresu, odbywającego 

się pod nazwą „Business Without Limits” oraz tar-

gów „Made in Podkarpacie” – kolejnych, ważnych 

dla regionu wydarzeń, mających miejsce w podrze-

szowskiej G2A Arenie. W tegorocznej edycji Omega 

Pilzno została laureatem dwóch nagród. 

MARIUSZ I ADAM GODAWSCY – PREZESI OMEGI PILZNO – ZOSTALI 

WYRÓŻNIENI TYTUŁEM MANAGERA ROKU PODCZAS GALI XVI EDYCJI 

KONKURSU „PODKARPACKA NAGRODA GOSPODARCZA”. FIRMIE 

PRZYZNANO RÓWNIEŻ NAGRODĘ SPECJALNĄ Z OKAZJI JUBILEUSZU 

25-LECIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

TEKST: MICHAŁ BOMBA   ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE

W kategorii „Manager Roku” statuetkę otrzymali 

Prezesi Mariusz i Adam Godawscy. Jest to dla Omegi 

Pilzno szczególnie cenne wyróżnienie, gdyż jako 

firma polska i rodzinna udowadniamy, że sprawne 

zarządzanie i przemyślane inwestycje mogą pozwo-

lić lokalnym przedsiębiorcom skutecznie konkuro-

wać na rynkach europejskich i światowych.

 Prezes Adam Godawski w towarzystwie wojewody Ewy Leniart oraz wicemarszałka Bogdana Romaniuka.
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Jest nam także niezmiernie miło, że podczas wydarzenia 

jednoczącego dziesiątki firm z regionu dostrzeżony został 

nasz jubileusz 25-lecia prowadzenia działalności, za który 

zostaliśmy wyróżnieni nagrodą specjalną. Ta statuetka 

stanowi dla nas uhonorowanie wysiłków podejmowanych na 

rzecz rozwoju województwa podkarpackiego i współtworzenia 

gospodarczej siły regionu.

Konkurs Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej to inicja-

tywa mająca na celu wyróżnienie przedsiębiorstw w sposób 

szczególny związanych z regionem i przyczyniających się do 

budowania jego pozytywnego wizerunku. Gala XVI konkursu 

zgromadziła nie tylko liczne grono przedsiębiorców, ale 

także przedstawicieli lokalnych samorządów, parlamenta-

rzystów i dziennikarzy.

W planach Omegi Pilzno na kolejne lata ważne miejsce 

zajmuje aktywne uczestniczenie w tworzeniu na Podkarpaciu 

przestrzeni biznesowej, sprzyjającej rozwojowi lokalnych 

firm. Dlatego liczymy, że kolejne edycje konkursu również 

odbywać się będą z naszym udziałem. 

KONKURS PODKARPACKIEJ 
NAGRODY GOSPODARCZEJ 
TO INICJATYWA MAJĄCA 
NA CELU WYRÓŻNIENIE 
PRZEDSIĘBIORSTW 
W SPOSÓB SZCZEGÓLNY 
ZWIĄZANYCH Z REGIONEM 
I PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ 
DO BUDOWANIA JEGO 
POZYTYWNEGO WIZERUNKU.

„

 Prezes Adam Godawski odbiera nagrody.  
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Statuetki wręczono pięciu podmiotom, które dzięki swojej 

działalności miały wpływ na rozwój i promocję regionu. 

OMEGA Pilzno znalazła się w tym prestiżowym gronie dzięki 

swojej wzorowej współpracy z klientami w obszarze świadcze-

nia usług logistycznych.

– Podziękowania należą się klientom, którzy spośród 

wielu innych wybrali naszą usługę, uznając ją za komplek-

sową i innowacyjną. Chcąc nieustannie oferować zakrojone 

globalnie, całościowe rozwiązania, mamy na uwadze właśnie 

wsłuchiwanie się w potrzeby klientów i podążanie za ich wy-

maganiami – powiedział Mariusz Godawski, Prezes Omegi 

PRESTIŻOWA NAGRODA 
ZA KOMPLEKSOWĄ 
OBSŁUGĘ LOGISTYCZNĄ

OMEGA PILZNO KOLEJNY RAZ UDOWODNIŁA, ŻE 

ZAJMUJE CZOŁOWE MIEJSCE WŚRÓD NAJPRĘŻNIEJ 

FUNKCJONUJĄCYCH FIRM WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO. W TRAKCIE XIII GALI 

PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU JAKO KRAJOWY 

LIDER BRANŻY TSL ODEBRALIŚMY WYRÓŻNIENIE 

ZA „INNOWACYJNĄ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ 

LOGISTYCZNĄ KLIENTÓW”.

TEKST: JACEK KLOC   ZDJĘCIE : AGENCJA AWARE

Pilzno, odbierając statuetkę i dziękując kapitule 

PKB za wyróżnienie.

W gronie nagrodzonych przedsiębiorstw znalazły 

się również Kazar, Greinplast czy Grupa Kapitałowa 

Specjał, które otrzymały nagrody m.in. za promocję 

Podkarpacia w Polsce i za granicą, mecenat kultury, 

sztuki i sportu oraz wkład w rozwój gospodarczy 

regionu. Wyróżnienie w kategorii „Inwestycja sfi-

nansowana z Funduszy Europejskich, mająca duże 

znaczenie dla regionu” przyznano Centrum Wysta-

wienniczo-Kongresowemu Województwa Podkar-

packiego G2A Arena, gdzie odbyła się uroczystość 

wręczenia nagród Klubu.

Niemal 300 firm w PKB
W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci przed-

siębiorstw zrzeszonych w Podkarpackim Klubie 

Biznesu, przedstawiciele władz regionalnych, w tym 

marszałek województwa podkarpackiego Władysław 

Ortyl, oraz parlamentarzyści. Podczas XIII Gali 

Podkarpackiego Klubu Biznesu przyznano dwie 

nagrody specjalne za „Promocję idei zrównoważone-

go rozwoju gospodarczego opartego na regionach”, 

które otrzymali Premier Beata Szydło i wicepremier 

Mateusz Morawiecki. Wyróżnienia w ich imieniu 

odebrała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Waż-

nym elementem gali było dołączenie do Podkarpac-

kiego Klubu Biznesu 14 nowych firm z regionu.

Zwieńczenie uroczystości stanowiła aukcja 

charytatywna dzieł sztuki, z której dochód zostanie 

przekazany na zimowiska oraz zakup sprzętu reha-

bilitacyjnego dla najuboższych dzieci z Podkarpacia. 

Zlicytowano pięć prac plastycznych stworzonych 

przez Teresę Iwanejko-Tarczyńską, Annę Hass-Brzu-

zan, Macieja Syreka oraz Emila Polita, dzięki którym 

udało się zebrać 39 tys. złotych. W części artystycz-

nej imprezy uczestnicy mieli okazję wysłuchać 

koncertu kwartetu smyczkowego Lejdis Quartet 

oraz obejrzeć widowisko muzyczno-wizualne w wy-

konaniu Kasi Szubert.

Współpraca najlepszych
OMEGA Pilzno dołączyła do Podkarpackiego Klubu 

Biznesu w 2014 roku, a sama inicjatywa zrzeszania 

się podkarpackich przedsiębiorstw pojawiła się na 

początku nowego tysiąclecia, w grudniu 2000 roku. 

Obecnie w skład członków Klubu wchodzi niemal 300 

przedsiębiorstw. Do celów statutowych PKB należą 

m.in. występowanie w interesach zrzeszonych firm 

oraz współpraca z organami władzy w realizacji przed-

sięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu. To również 

promocja i rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz 

budowanie prestiżu podkarpackich przedsiębiorców 

na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Członkowie klubu angażują się również w dzia-

łalność charytatywną i dzięki ich hojności udało się 

dotychczas zebrać ponad 600 tys. złotych, które prze-

znaczono na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. 

OMEGA & MORE

 Nagrodę odbiera prezes Mariusz Godawski.
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FIRMY RODZINNE 
DZIELIŁY SIĘ DOŚWIADCZENIEM

W DNIACH 16-17 PAŹDZIERNIKA WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W KOLEJNYM WYDARZENIU 

WAŻNYM DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE. BYŁO TO X EUROPEJSKIE 

FORUM GOSPODARCZE – ŁÓDZKIE 2017. 

TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIE : ARCH. WYDARZENIA
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psychologiczne. Poruszono kwestię sposobów przełamywania 

tych trudności, które – zdaniem panelistów – opierają się na 

rodzinnym zaufaniu, zmianie sposobu myślenia oraz stawia-

niu na innowacyjne rozwiązania.  

SPOTYKAJĄ SIĘ TU 
REPREZENTANCI MAŁYCH I 
ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, 
A TAKŻE CZOŁOWYCH FIRM 
MIĘDZYNARODOWYCH...

„
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Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń 

pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki 

i władzami samorządowymi. Spotykają się tu reprezen-

tanci małych i średnich przedsiębiorstw, a także czoło-

wych firm międzynarodowych, aby podzielić  

się swoimi doświadczeniami, poszukiwać nowych obsza-

rów rozwoju, sposobów na budowanie silnej marki.

W panelu „Bariery rozwoju firm rodzinnych 

w Polsce”, organizowanym przez Stowarzyszenie 

Polskich Firm Rodzinnych, wypowiadali się przed-

stawiciele świata biznesu, w tym wiceprezes Grupy 

OMEGA Pilzno Adam Godawski. W trakcie dyskusji 

wymieniono szereg trudności, z którymi zmagają 

się niektóre przedsiębiorstwa rodzinne. Wśród nich 

znalazły się m.in. bariery prawne, podatkowe, orga-

nizacyjne, makroekonomiczne, społeczne, a nawet 
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W FABRYCE MAN W NIEPOŁOMICACH 

NA KOŃCU DROGI PRODUKCYJNEJ 

WYMALOWANO NA PODŁODZE 

SYMBOLICZNĄ ZIELONĄ LINIĘ. 

JEJ PRZEKROCZENIE OZNACZA, 

ŻE POJAZD JEST KOMPLETNY 

I MOŻE ZOSTAĆ PRZEKAZANY DO 

CODZIENNEGO UŻYTKU KLIENTÓW. 

WYJĄTKOWY CIĄGNIK SIODŁOWY, 

KTÓRY PRZEKROCZYŁ TĘ LINIĘ JAKO 

STUTYSIĘCZNY W HISTORII, TRAFIŁ 

DO OMEGI PILZNO.

TEKST:  MICHAŁ BOMBA       
ZDJĘCIA: AGENCJA AWARE
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 PRZEKAZANIE 
 100 000 CIĄGNIKA

 Prezesi OMEGI Pilzno odbierają klucze do jubileuszowego MAN-a. Od lewej: Mariusz Godawski - prezes zarządu OMEGI Pilzno, Adam Godawski - wiceprezes zarządu OMEGI Pilzno, Piotr Stański prezes MAN Truck 
& Bus Polska, Heiko Kayser, szef Fabryki MAN Trucks w Niepołomicach.
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Fabryka pojazdów ciężarowych marki MAN w Nie-

połomicach świętuje w tym roku dekadę swojego 

istnienia. Podczas roku jubileuszowego wyprodukowa-

no egzemplarz numer 100 000, oznaczony unikalnym, 

okolicznościowym numerem VIN. Szczęśliwe zamówie-

nie sprawiło, że unikat zasilił flotę Omegi Pilzno, która 

świętuje w tym roku 25 lat prowadzenia działalności. 

Zbieg wyjątkowych okoliczności sprawił, że nieco-

dzienny egzemplarz doczekał się równie niecodzien-

nego przekazania do klienta. 24 listopada w fabryce 

w Niepołomicach zorganizowano uroczystość, która 

poprzedziła przejazd ciężarówki przez symboliczną 

zieloną linię oznaczającą zakończenie produkcji. 

8 pojazdów powstało w czasie 
zwiedzania
Fabryka MAN w Niepołomicach przystosowana jest do 

produkcji nawet 6 pojazdów ciężarowych w trakcie 

godziny. Zwiedzanie tej ogromnej, doskonale zorgani-

zowanej hali produkcyjnej było początkiem uroczy-

stości przekazania unikalnej ciężarówki z numerem 

seryjnym 100 000. Wzięli w nim udział między 

innymi Mariusz i Adam Godawscy, prezesi Omegi 

Pilzno, a także Adam Bryg, kierowca, który jest z fir-

mą od początku. Obecni byli również przedstawiciele 

zarządu MAN Truck & Bus Polska, przedstawiciele 

zarządu spółki Volkswagen Financial Servces oraz 

dziennikarze branżowych redakcji. 

W trakcie oprowadzania gości pokazywane były 

procesy produkcyjne, składające się na powstawanie 

kompletnych ciężarówek. Wiele informacji przekazy-

wano również o logistyce fabryki, wykorzystywanej 

technologii i wydajności stosowanych rozwiązań. 

Zwiedzanie trwało około 1,5 godziny. W tym czasie, 

aktualnie ustawione parametry produkcji pozwoliły na 

skompletowanie ponad 8 gotowych pojazdów. 

Symboliczne dokręcenie koła
Oficjalne przekazanie MAN-a z unikatowym numerem 

seryjnym odbyło się w miejscu, gdzie na co dzień goto-

we pojazdy zjeżdżają z linii produkcyjnej i opuszczają 

fabrykę. Stojąc przed zieloną linią, przygotowany 

ciągnik został ozdobiony kokardą, z okolicznościową 

okleiną i numerem rejestracyjnym R0 OMEGA. Oprócz 

odebrania kluczyków, prezesi Omegi Pilzno dokonali 

także symbolicznego dokręcenia koła. Następnie po-

jazd został przewieziony do głównego holu fabryki.

W kolejnej części uroczystości przekazano 

prezesom Omegi Pilzno certyfikat potwierdzający 

wyjątkowość zakupionego egzemplarza oraz dodat-

kowy prezent w postaci – przygotowanego specjalnie 

na tę okoliczność – obrazu. Stojący w holu MAN został 

udostępniony gościom oraz fotoreporterom, stał się też 

tłem dla prowadzonych wywiadów. 

– Ten pojazd ma wartość symboliczną. Dla 

Omegi Pilzno jest to przede wszystkim znak jakości 

naszych usług, wykonywanych w oparciu o nowo-
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czesne rozwiązania. Jest to także wyraz udanej współpracy 

z firmą MAN, która trwa już od wielu lat – mówił Adam 

Godawski, wiceprezes Omegi Pilzno. 

Nowoczesne systemy komfort kierowcy
Obecność w taborze Omegi Pilzno marki z charakterystycznym 

lwem w logo nie jest nowością. Aktualnie około 380 ciągników 

naszej floty stanowią pojazdy MAN-a, a z samą firmą współpra-

cujemy od 2008 roku. Zakupiony model, który okazał się być 

pojazdem historycznym to MAN TGX 18.460 4X2 BLS z silni-

kiem o mocy 460 KM. Pojazd odznacza się przede wszystkim 

obecnością systemów zwiększających bezpieczeństwo i wygodę 

pracy kierowcy.

Przed stutysięcznym MAN-em są teraz tysiące kilometrów do 

przejechania. Unikatowy ciągnik z Niepołomic zasili flotę Działu 

Hakówki i już wkrótce wyruszy w swoją pierwszą trasę do Anglii 

przez kraje Beneluksu. Za jego kierownicą zasiądzie Pan Adam 

Bryg, któremu życzymy, aby komfortowy, nowoczesny, a do 

tego jedyny w swoim rodzaju ciągnik siodłowy, przyniósł wiele 

satysfakcji i przyjemności z jazdy. 

TEN POJAZD MA WARTOŚĆ 
SYMBOLICZNĄ. DLA OMEGI PILZNO 
JEST TO PRZEDE WSZYSTKIM ZNAK 
JAKOŚCI NASZYCH USŁUG...

„
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OWOCNE TARGI 
W HISZPANII
JUŻ PO RAZ PIĄTY 

W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH 

OWOCÓW I WARZYW FRUIT 

ATTRACTION 2017 W MADRYCIE 

UCZESTNICZYŁY POLSKIE FIRMY. JEDNĄ 

Z NICH BYŁA OMEGA PILZNO.

TEKST: PAULINA SUROWIEC 
ZDJĘCIA : ARCH. OMEGI PILZNO 

Targi trwały od 18 do 19 października 2017 r. W sześciu 

pawilonach wystawiało swoje produkty łącznie ponad 

1500 firm. Nie zabrakło również spotkań zorganizowanych we 

współpracy ze Stowarzyszeniem ASOMAFRUT, które zrzesza 

hurtowników warzyw i owoców madryckiej giełdy artykułów rol-

no-spożywczych Mercamadrid, największej w Europie i drugiej 

co do wielkości na świecie.

OMEGA Pilzno jako międzynarodowy operator logistyczny 

swoją bogatą ofertę kieruje także do branży spożywczej. Udział 

w targach stał się zatem okazją do jej zaprezentowania zaintere-

sowanym profesjonalną obsługą logistyczną. Był to także czas 

na rozmowy biznesowe i spotkania z potencjalnymi, nowymi, 

a także obecnymi klientami, dla których Omega Pilzno od lat 

z powodzeniem prowadzi transporty wrażliwych na warunki 

atmosferyczne produktów spożywczych, m.in. warzyw, owoców, 

czy mięsa. W swojej flocie posiada naczepy typu chłodnie 

i chłodnie hakowe, prowadzone przez kierowców mających duże 

doświadczenie w tego typu wymagających transportach. Nic 

więc dziwnego, że pobyt na targach okazał się owocny, a oferta 

OMEGI Pilzno cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

OMEGA & MORE

 Nasi specjaliści godnie reprezentowali OMEGĘ Pilzno podczas targów w Hiszpanii.
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IVECO DLA BRANŻY 
SPOŻYWCZEJ

Jest to jedna z największych imprez wystawienniczych w po-

łudniowo-wschodniej Polsce. Wydarzenie zorganizowała 

Grupa Kapitałowa Specjał wraz z sieciami franczyzowymi 

Nasz Sklep i LIVIO. W sumie na 7 tysiącach m2 powierzchni 

wystawienniczej Hali Sportowo-Widowiskowej Podpromie 

w Rzeszowie zaprezentowało się ponad 220 wystawców. Dla 

większości z nich udział w Targach stał się już tradycją, nie 

zabrakło też debiutantów.

Nie mogło tam nie być przedstawicieli naszego autoryzo-

wanego dealera i serwisu STC, który prezentował swoją ofertę 

samochodów dostawczych IVECO, dostosowanych do potrzeb 

właśnie wielu różnych branż. Podczas targów o profilu typowo 

spożywczym zaprezentowano również dwa rodzaje zabudo-

wy – furgon i izoterma świetnie sprawdzających się właśnie 

w transporcie artykułów spożywczych.

Dwudniowe wydarzenie było nie tylko okazją do zapre-

zentowania swojej oferty, ale również do integracji i dyskusji 

dzięki specjalnym konferencjom i spotkaniom biznesowym. 

O TYM, ŻE SAMOCHODY DOSTAWCZE 

IVECO ŚWIETNIE SPRAWDZAJĄ SIĘ 

W BRANŻY SPOŻYWCZEJ, WIEDZĄ 

DOBRZE ICH UŻYTKOWNICY. TAKIEGO 

PRZEKONANIA NABRALI TAKŻE WSZYSCY, 

KTÓRZY 8 - 9 LISTOPADA ODWIEDZILI 

STOISKO STC PODCZAS TARGÓW BIZNES 

ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA 

W RZESZOWSKIM PODPROMIU.

TEKST I  ZDJĘCIA: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA  

 Handlowcy z STC prezentowali ofertę dealerską i serwisową.
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SPEŁNIAMY 
MARZENIA
W POŁOWIE LISTOPADA OMEGA PILZNO WRAZ Z FUNDACJĄ 

MAM MARZENIE MOGŁA SPEŁNIĆ MARZENIE CHOREGO 

5-LETNIEGO SEBASTIANA. CHŁOPCZYK JEST PASJONATEM 

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I BARDZO PRAGNĄŁ 

PRZEJECHAĆ SIĘ TIR-EM. DLATEGO FUNDACJA POPROSIŁA 

OMEGĘ PILZNO O POMOC W REALIZACJI TEGO MARZENIA.

TEKST: AGNIESZKA FRĄCZEK-PELCZARSKA     ZDJĘCIA : BARBARA SZYDEŁKO

WYDARZENIA

Do Pilzna z Rzeszowa Sebastian przyje-

chał w towarzystwie mamy i wolon-

tariuszek z fundacji. Na miejscu spotkał 

się z jednym z pracowników firmy, który 

zabrał małego marzyciela w świat wielkich 

samochodów, transportu lądowego, spedy-

cji, logistyki i motoryzacji.

Emocje rosły wraz z miejscami, które 

chłopiec odwiedzał. Był w autoryzowanym 

serwisie VOLVO, w jednym z pięciu ma-

gazynów wysokiego składowania OMEGI 

Pilzno i w parku maszyn. Miał okazję to 

wszystko zobaczyć, przyjrzeć się, jak wyglą-

da wymiana kół w ciągnikach siodłowych, 

poznać różnice między naczepą a przycze-

pą, zaobserwować, gdzie ładowane są dźwi-

gi i wózki widłowe oraz podziwiać ogromną 

flotę pojazdów ciężarowych.



OMEGA & MORE

NA WIDOK 
CIĘŻARÓWKI 
W OCZACH CHŁOPCA 
ZAPALIŁY SIĘ ISKRY 
SZCZĘŚCIA. USIĄŚĆ 
WEWNĄTRZ KABINY 
BYŁO DLA NIEGO 
BEZCENNE. 

„

Na widok ciężarówki w oczach chłopca 

zapaliły się iskry szczęścia. Usiąść we-

wnątrz kabiny było dla niego bezcenne. 

Sebastian był pogodny, bardzo skupiony 

na tym, co się dzieje, szczęśliwy. Spełniło 

się jego największe marzenie.

Ale to nie koniec niespodzianek. Chło-

piec wyjechał z firmy z wieloma prezen-

tami, m.in. z miniaturą jednego z TIR-ów 

OMEGI Pilzno i kompletem gier planszo-

wych. On również pozostawił podarek 

dla firmy – własnoręcznie namalowany 

rysunek samochodu ciężarowego. Dołączył 

także do grona fanów kanału CplusE.

Ta wizyta była dla nas wyjątkowa. Cie-

szymy się, że jesteśmy firmą, która może 

spełniać marzenia. 

5 5WYDARZENIA



OMEGA & MORE



OMEGA & MORE



OMEGA & MORE

5 8 FELIETON

KONIEC 2017 ROKU ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI. 

A JAK WIADOMO, KONIEC ROKU TO ZWYKLE 

CZAS PODSUMOWAŃ NASZYCH CELÓW, OBIETNIC 

I PLANÓW. PRZYSZEDŁ WIĘC CZAS NA WŁASNY 

RACHUNEK SUMIENIA I SKRUPULATNE ROZLICZENIE, 

ILE Z TWOICH WIELKICH PLANÓW UDAŁO SIĘ 

ZREALIZOWAĆ W TYM ROKU.

TEKST: ANNA MATUSZ-GAP
ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM

PRZYSZEDŁ CZAS 
NA ROZLICZENIA… 
Z POSTANOWIEŃ 
NOWOROCZNYCH
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Jakie postanowienia mieli Polacy na 2017 rok
Według badań Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, 

wykonanych na zlecenie LightBox, pierwsze 3 miejsca na liście 

priorytetów u kobiet, które miały już noworoczne postanowienia, 

to: więcej się ruszać – 46%, spędzać więcej czasu z rodziną – 35%, 

zadbać o zdrowsze jedzenie – 25%. U mężczyzn pierwsza trójka no-

worocznych priorytetów to: spędzać więcej czasu z rodziną – 37%, 

schudnąć – 29%, rzucić palenie – 28%.

8% czy 25%?
Przypomnij sobie swoje postanowienia noworoczne na 2017 rok. 

Jak Ci poszło? Wytrwałeś w nich? Jesteś z siebie zadowolony? 

Badania University of Scranton pokazują, że tylko 8% osób wytrwa 

w postanowieniach noworocznych, 25% zrezygnuje już po pierw-

szym tygodniu, 29% – po dwóch, 36% odpuści po miesiącu, a 50% 

– w ciągu pierwszego półrocza. W której grupie osób jesteś? Mamy 

oczywiście nadzieję, że zaliczasz się do tych 8% i dzisiaj możesz 

dumnie powiedzieć: Udało mi się! Jednak jest także duże prawdo-

podobieństwo, że nie dotrzymałeś żadnego postanowienia i dziś już 

nawet nie pamiętasz, co właściwie sobie obiecywałeś. Bardzo żału-

jesz i jesteś przekonany, że w tym roku na pewno pójdzie Ci lepiej. 

Przed Tobą doskonała okazja, ponieważ stoisz właśnie przed nowym 

rozdaniem. Przed nowym rokiem, który może należeć do Ciebie. 

Co roku to samo
Najważniejsze to dobrze zastanowić się i przemyśleć, co 

chciałbyś w nadchodzącym roku osiągnąć. Nie możesz przecież 

rokrocznie obiecywać tego samego: obiecuję, że w tym roku 
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schudnę, obiecuję, że w tym roku rzucę palenie, obiecuję, że 

w tym roku w końcu zacznę oszczędzać itd. Jeżeli kolejny raz po-

niosłeś klęskę, to może warto się zastanowić, dlaczego? Dlaczego 

znów Ci się nie udało? Może brak Ci motywacji, może nie masz 

silnej woli, a może po prostu jesteś leniwy? Wielokrotnie zadajemy 

sobie pytanie, czy składanie noworocznych obietnic ma w ogóle 

sens. Odpowiedź brzmi: tak, ale tylko wtedy, jeśli naprawdę zależy 

nam na osiągnięciu danego celu. Wielu z nas bardzo szybko rezy-

gnuje z postanowień, ponieważ narzuca sobie zbyt dużo i oczekuje 

błyskawicznych efektów. A przecież zmiany nie zachodzą od razu, 

one wymagają czasu. Musimy także zdawać sobie sprawę z tego, 

że zmianę uda nam się osiągnąć tylko wtedy, gdy wyjdziemy poza 

naszą bezpieczną strefę komfortu. A jak wiadomo, to nie jest 

łatwe. Musimy czuć prawdziwą chęć podjęcia ryzyka, nauki czegoś 

nowego lub stania się kimś innym. Tylko wtedy, gdy jesteśmy 

pewni swoich planów i decyzji, z pomocą przyjdzie nam motywa-

cja, która będzie nas napędzać do działania. Czasami może się 

ona okazać niewystarczająca i zabraknie nam sił, by iść dalej. Bo 

im bardziej odległy jest cel, tym więcej czasu i energii zajmuje 

nam dojście do niego. Warto więc podzielić drogę do osiągnięcia 

sukcesu na kolejne, mniejsze etapy i stopniowo je realizować. To 

sprawi, że szybciej będziemy mogli cieszyć się z sukcesu, ponieważ 

po drodze będziemy doświadczać wielu małych zwycięstw, które 

dodatkowo będą nas mobilizować.

Dlaczego się nie udaje?
Jednym z powodów, dla których nie udaje nam się dotrzymać 

noworocznych postanowień jest to, że nie mamy do nich przeko-

nania. Czasami postanawiamy coś, bo inni tak robią lub dlatego, 

że tak wypada. Wymyślamy nasz nowy cel na poczekaniu, nie 

przywiązując do niego zbyt dużej uwagi. Kolejnym błędem jest 

to, że obiecujemy rzeczy, o których z góry wiemy, że nie uda 

nam się ich osiągnąć. Wymyślamy rzeczy nierealne, wygórowa-

ne i niemożliwe do osiągnięcia. „Schudnę 20 kg” z pewnością 

brzmi super, ale dla miłośników słodyczy to cel z góry skazany 

na klęskę. Mierzmy siły na zamiary! Wśród nas są też tacy, którzy 

zwyczajnie zapomnieli, co sobie obiecywali. 365 dni to dużo 

czasu, i rzeczywiście, osoby z krótką pamięcią lub te nieustannie 

zapracowane mogą mieć z tym problem. Jednak aby temu zapo-

biec, warto napisać wyznaczone przez nas cele na kartce i powie-

sić je w widocznym miejscu lub zapisać w kalendarzu. Zdarza się 

także, że obietnice, których się podejmujemy, wcale nie sprawią, 

że będziemy szczęśliwsi. Znajomi czy rodzina wciąż powtarzają 

Ci „rzuć palenie”, ale jeśli Ty sam nie będziesz chciał się od tego 

uwolnić, to wiedz, że to się nie uda. To przede wszystkim Tobie 

musi zależeć na osiągnięciu danego celu. Dla wielu demotywują-

ce mogą okazać się niepowodzenia. Potknięcia można spotkać 

na każdej drodze, a nikt nie mówił, że będzie to łatwa droga do 

celu. Dlatego nie warto skupiać się na porażkach, ale wytrwale 

i konsekwentnie iść dalej. Każdy z nas popełnia błędy, ale ludzki 

mózg potrafi te błędy dostrzec, przeanalizować, naprawić i wycią-

gnąć wnioski. Wielu z nas bardzo chciałoby zmienić coś w swoim 

życiu, ale uważają, że to nie jest najlepszy moment. Jednak warto 

powiedzieć to głośno: nie będzie już lepszego momentu. To 

właśnie teraz jest czas na podjęcie konkretnych kroków. Nagle 

nie przybędzie nam więcej czasu, wiary czy motywacji. Decyzja 

należy do Ciebie: albo teraz albo nigdy. 
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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 

metody amerykańskich autorek poradnika „Jak mówić, 

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

mówiły”, Adele Faber i Elaine Mazlish. Dzielą się one 

własnym doświadczeniem oraz wiedzą na temat wycho-

wania niesfornych pociech. W bieżącym i kolejnych 

numerach prezentujemy cenne wskazówki zawarte 

w tej książce. Przeczytajcie je koniecznie! Być może to 

właśnie one będą dla Was pomocne i okażą się strzałem 

w dziesiątkę w komunikacji z Waszymi dziećmi.

Jak pomóc dzieciom, aby radziły 
sobie z własnymi uczuciami?
Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akcepto-

wane i doceniane.

6 0 AKADEMIA RODZICA

UWAŻASZ, ŻE TWOJE DZIECI TO URWISY? CZASAMI 

ZWRACASZ IM UWAGĘ SETKI RAZY, A ONE CIĄGLE 

POSTĘPUJĄ TAK SAMO? BYĆ MOŻE PROBLEMEM 

JEST SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ MIĘDZY WAMI, 

TO W JAKI SPOSÓB DO NICH MÓWISZ I PROSISZ 

ICH 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.1

OMEGA & MORE
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słuchaj dziecka bardzo uważnie

Wniosek: Można się zniechęcić, próbując dotrzeć do kogoś, kto tylko udaje, że słucha. Dużo łatwiej podzielić się 

swoimi kłopotami z ojcem, który rzeczywiście słucha. Nie musi nawet nic mówić. Często współczujące milczenie 

jest tym, czego potrzebuje dziecko.

Zamiast słuchać jednym uchem

OMEGA & MORE

1.SŁUCHAJ DZIECKA SPOKOJNIE I Z UWAGĄ:

DUŻO ŁATWIEJ 
PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI 
KŁOPOTAMI Z RODZICEM, 
KTÓRY RZECZYWIŚCIE 
SŁUCHA. NIE MUSI 
NAWET NIC MÓWIĆ. 
CZĘSTO WSPÓŁCZUJĄCE 
MILCZENIE JEST TYM, 
CZEGO POTRZEBUJE 
DZIECKO.

„
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nazwij te uczucia

zaakceptuj uczucia dziecka słowami: „och”, „rozumiem”

Wniosek: Kiedy usiłujemy nakłonić dziecko, aby odsunęło od siebie złe uczucia – choćby życzliwie – dziecko denerwuje 

się jeszcze bardziej. Rodzice zwykle boją się, że nazywając uczucia dziecka, pogorszą tylko sprawę. Prawda leży po drugiej 

stronie. Dziecko, słysząc, że to, co czuje, zostało nazwane, doznaje pociechy. Ktoś potwierdził jego przeżycie.

Wniosek: Dziecku trudno jest myśleć jasno i konstruktywnie, kiedy ktoś kwestionuje, obwinia lub poucza. Bardzo pomocne 

jest zwyczajne „rozumiem”. Tego typu słowo, w połączeniu z wytężoną uwagą, zachęcają dziecko do wyrażenia własnych 

myśli i uczuć oraz szukania własnych rozwiązań.

Zamiast zaprzeczać uczuciom

Zamiast pytań i rad

3. NAZWIJ TE UCZUCIA

2. ZAAKCEPTUJ SŁOWNIE UCZUCIA DZIECKA:
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zaakceptuj uczucia dziecka słowami: „och”, „rozumiem”

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 niejednemu rodzicowi 

znaleźć nić porozumienia w kon-

taktach ze swoimi dziećmi. To 

książka napisana przez spełnione 

matki (każda ma trójkę dzieci), 

które dobrze życzą innym rodzi-

com, i którym zależy na dobru 

wszystkich dzieci. Za pomocą ko-

miksowych ilustracji przedstawiają 

ciekawe historie z życia „zwykłej 

rodziny” i codzienne problemy 

między rodzicami a ich dziećmi. 

Książka napisana jest w przystępny 

sposób, bez psychologicznych 

wywodów, dlatego też posiada 

szerokie grono odbiorców.  

6 3AKADEMIA RODZICA
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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.

zamień pragnienia dziecka w fantazję

Wniosek: Jeżeli dziecko domaga się czegoś, czego nie może otrzymać, dorośli zwykle logicznie tłumaczą, dlaczego tego nie 

mają. Często im usilniej tłumaczą, tym dzieci mocniej protestują. Czasami samo zrozumienie drugiej osoby czyni rzeczywi-

stość łatwiejszą do zniesienia.

Zamiast wyjaśnień i uzasadnień

4. ZAMIEŃ PRAGNIENIA DZIECKA W FANTAZJĘ:
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TEKST: KATARZYNA GRZEBYK    ILUSTRACJE: AGATA BĄK

WYMARZONA CHOINKA 
Z MAGICZNEGO LASU, 
CZYLI CUDA SIĘ ZDARZAJĄ
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Kochany Omegusiu, jesteś jedyną osobą na 

świecie, która może nam pomóc. W naszym 

przedszkolu w tym roku nie będzie prawdziwej 

choinki. Latem przez miejscowość przeszła burza, 

która zniszczyła większość drzew, a pani dyrektor 

powiedziała, że szkoła nie ma pieniędzy na zakup 

żywej choinki. Że przykro jej bardzo. Ale my wierzy-

my, że cuda się zdarzają, prawda? Sam wiesz, bo rok 

temu spotkałeś najprawdziwszego świętego Mikołaja. 

Omegusiu, tylko Ty możesz nam pomóc. Przywie-

ziesz nam prawdziwą choinkę, taką z lasu, pachnącą, 

wysoką aż do nieba? Taką, żeby była w naszej klasie 

na każde następne święta?

OMEGUŚ ODLICZAŁ DNI 
DZIELĄCE GO OD POWROTU DO 
DOMU NA BOŻE NARODZENIE, 
JEDNAK SPOKOJU NIE 
DAWAŁA MU MYŚL O CHOINCE. 
WYOBRAŻAŁ SOBIE SMUTEK 
W OCZACH PRZEDSZKOLAKÓW...

„

Tygrys ściskał w dłoni kartkę papieru nieporadnie zapisaną 

chwiejnymi literami, którą przed chwilą w pośpiechu wręczył 

mu listonosz. Złapał go dosłownie w ostatnim momencie, bo 

Omeguś właśnie wyruszał w ostatnią przed świętami kilku-

nastodniową trasę po Europie. Zamykał już drzwi od kabiny, 

gdy do środka wpadł zdyszany listonosz i podał mu niewielką 

kartkę z dopiskiem „pilne”.

Pod listem podpisały się dzieci z pobliskiego przedszkola 

„Tygrysek”. 

Dlaczego nie napiszą do św. Mikołaja, zastanawiał się Ome-

guś. Przecież zna jego adres, wie, gdzie wysłać list, mógłby 

im podpowiedzieć. On tylko był pomocnikiem, gdy Mikołaja 

opuściły renifery. Sam niewiele może, jest przecież kierowcą 

ciężarówki, a że w trasie spotykają go rozmaite przygody, 

o czym powszechnie wiadomo, to już inna sprawa.

Omeguś przymknął oczy i wrócił wspomnieniami do dzie-

ciństwa, gdy beztrosko biegał do woli po lesie. Mknął między 

drzewami niczym strzała, poznawał wszelkie zakamarki, leśne 

żyjątka, delektował się orzeźwiającym zapachem lasu. Uwiel-

biał wszystkie drzewa iglaste, dlatego pod nimi najczęściej od-

poczywał. Koił go świeży, żywiczny zapach sosny i intensywna 

woń świerku… Ile razy zasnął, ukołysany delikatnym szumem 

i otulony leśnym aromatem. To były czasy…

– Przecież o tym samym marzą te dzieci – zreflektował się 

tygrys. – Tylko jak przywieźć drzewko? Naczepa załadowana, 

droga powrotna będzie trudna. Jakim cudem zdobyć choinkę, 

skoro nie będę przejeżdżał przez żaden las?

Z rozmyślań wyrwał Omegusia budzik, którego dźwięk 

zawsze oznaczał jedno: najwyższy moment, aby ruszać w trasę.

Droga płynęła mu szybko. Choć była zima, śnieg jeszcze 

nie padał, wskutek czego wszystkie drogi i autostrady były 

przejezdne, a warunki pogodowe sprzyjały kierowcom. 

Omeguś odliczał dni dzielące go od powrotu do domu na Boże 

Narodzenie, jednak spokoju nie dawała mu myśl o choince. 

Wyobrażał sobie smutek w oczach przedszkolaków, jeśli nie 

przywiezie im drzewka, na które z utęsknieniem czekają.
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Zbliżał się czas postoju. W oddali zauważył mruga-

jące światełka, które zwiastowały czynny przez całą 

dobę bar, gdzie kierowcy mogli zjeść ciepły posiłek 

i odpocząć. Zmęczony i senny zatrzymał ciężarówkę 

na parkingu. Kiedy otworzył drzwi karczmy, jego 

senność minęła w jednej chwili. Widok, jaki ukazał się 

jego oczom, był niezwykły, cudowny, fantastyczny! 

Omeguś miał wrażenie, że znalazł się w bajce!

Uszczypnął się w rękę, nie dowierzając wła-

snym oczom.

I jeszcze raz.

– To na pewno nie jest sen, pomyślał. To nie jest 

sen – powtórzył dla pewności.

Przydrożny bar tylko z zewnątrz przypomi-

nał zwykłą karczmę. W środku działy się rzeczy 

nieprawdopodobne. Zamiast stolików, krzeseł, ław 

Omeguś zobaczył szeroką polanę równomiernie 

pokrytą pierzyną śniegu. Po lekko zapadającym się 

puchu spacerowały zające i przechadzały się dostoj-

nie sarny i jelenie. Polanę otaczał gęsty las iglasty, 

a widok przyprószonych śniegiem strzelistych 

jodeł, aromatycznych świerków i sosen był iście 

bajeczny. Z głębi lasu dochodził melodyjny śpiew 

ptaków, a mroki nocy rozświetlał srebrny księżyc 

wraz z plejadą lśniących gwiazd. Księżycowy blask 

łagodnie spływał na las i polanę.

Oczarowany widokiem Omeguś miał nieod-

parte wrażenie, że znalazł się w środku zimowej 

bajki albo na kartach baśni dla dzieci. Kraina była 

magiczna. Po chwili poczuł na sobie świdrujące 

spojrzenie. Onieśmielony podniósł głowę i zobaczył 

wnikliwe czarne sarnie oczy.

– Witaj, nieznajomy – odezwała się aksamitnym 

głosem sarna. – Cóż cię sprowadza do naszej krainy?

Omeguś nie wiedział, co odpowiedzieć. Właści-

wie to chciał się posilić, dlatego wszedł do karczmy. 

Jednak taka odpowiedź po prostu wydała mu się 

głupia, nie na miejscu. Odchrząknął, podrapał 

się po głowie, ponownie odchrząknął i dalej nie 

wiedział, co powiedzieć.

Z zakłopotania wyrwała go sarna. Dopiero teraz 

zauważył, że okryta jest miękkim czerwonym suk-

nem. Musiała być królową tej krainy.

– Nikt nie zagląda do nas przypadkowo. Każdego 

tu sprowadza konkretny problem, coś, z czym sobie 

nie może poradzić – stwierdziła. – Teraz mamy już 

coraz mniej niespodziewanych gości – dodała ze 

smutkiem w głosie. – Większość sama stawia czoła 

wyzwaniom, zadręcza się, ale nie pozwala sobie 

pomóc. Nie chcą prosić o pomoc, nie chwytają 

wyciągniętej dłoni. W czym mamy pomóc tobie?

Tygrys ściskał w kieszeni list od przedszkolaków. 

Ta kartka trapiła go w ostatnim czasie najbardziej.

– Masz rację. Jest coś, co spędza mi sen z powiek 

– przyznał.

Opowiedział sarnie o liście od przedszkolaków, 

który dostał przed wyjazdem w trasę. Martwiła go nie 

TYGRYS ŚCISKAŁ W KIESZENI 
LIST OD PRZEDSZKOLAKÓW. 
TA KARTKA TRAPIŁA 
GO W OSTATNIM CZASIE 
NAJBARDZIEJ.

„
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choinka, bo jakąś ostatecznie by znalazł, 

ale fakt, że może zawieść zaufanie dzieci. 

One tak w niego wierzyły. Nie chciał ich 

rozczarować przed Bożym Narodzeniem.

– To nie może być zwykła choinka – 

powiedział Omeguś, gdy sarna wysłuchała 

już całej historii. – Zwykłą znajdę byle 

gdzie. One chcą choinki wysokiej aż do 

nieba, prawdziwej, pachnącej. I ma być 

to choinka, która przetrwa lata – rozłożył 

bezradnie ręce.

Sarna uśmiechnęła się pobłażliwie.

– I to cię tak trapi? Świąteczne drzewko? 

– zapytała.

Przytaknął.

– Spójrz, ile jest choinek w moim lesie. 

Po prostu idź i wybierz najpiękniejszą – 

zaproponowała.

Nie oponował. Wszedł w toń lasu 

i w blasku księżyca rozglądał się pomiędzy 

rozłożystymi świerkami, jodłami i sosna-

mi. Wybrał świerk. Choć drzewko nie 

wyglądało okazale, Omeguś miał wrażenie, 

że nie widzi jego wierzchołka. Przeczucie 

podpowiadało mu, że o takie drzewko mu-

siało chodzić przedszkolakom. Pozostała 

tylko jedna wątpliwość: czy drzewko nie 

zniszczeje, zanim przywiezie je do kraju 

i czy potem nie opadną z niego igły.

– Nie martw się – pocieszyła go sarna.–- 

Pamiętaj, że prezent, który ofiarujesz ko-

muś bezinteresownie, z dobroci serca, jest 

po dwakroć cenniejszy i trwalszy od innych. 

Zaufaj mi. Po prostu zaufaj mi. Będzie im 

służyć przez lata.

Omeguś pożegnał się z sarną i jej 

podwładnymi. Zapakował drzewko do cięża-

rówki. O dziwo, zmieściło się bez problemu, 

choć nadal miał wrażenie, że jest tak wyso-

kie, że nie dostrzega jego wierzchołka.

– Cuda i dziwy – szepnął do siebie.

Do kraju wrócił na kilka dni przed 

Bożym Narodzeniem, a pierwszym miej-

scem, do jakiego się udał, było przedszkole 

„Tygrysek”. Kiedy otwierał ciężarówkę, 

dzieci siedziały z nosami przyklejonymi 

do szyb. Niecierpliwiły się. Gdy Omeguś 

wniósł do środka ogromną choinkę, nie 
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PAMIĘTAJ, ŻE PREZENT, KTÓRY OFIARUJESZ 
KOMUŚ BEZINTERESOWNIE, Z DOBROCI SERCA, 
JEST PO DWAKROĆ CENNIEJSZY I TRWALSZY OD 
INNYCH. ZAUFAJ MI.

„

posiadały się ze szczęścia. Piszczały 

i podskakiwały, klaskały, kilkoro rzuciło 

się w objęcia uśmiechniętego od ucha do 

ucha Omegusia. Nawet pani dyrektor dała 

się porwać szaleństwu. Klaskała i kręci-

ła głową jednocześnie. A drzewko było 

tak wysokie, że w przedszkolu zabrakło 

bombek i cukierków do ozdabiania. Panie 

opiekunki szybko pojechały do miasta 

dokupić świątecznych ozdób.

– Cuda jednak się zdarzają, prawda? – 

mrugnął do pani dyrektor Omeguś.

Tego dnia w przedszkolu „Tygrysek” 

nikt nie miał co do tego wątpliwości.  
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Anna Brzezińska,  
Wit Szostak i inni...
POD DOBRĄ GWIAZDĄ. 
OPOWIADANIA

Najlepsi polscy pisarze: Jerzy Pilch, Kazimierz 

Kutz, Paweł Huelle, Stefan Chwin, Kazimierz 

Orłoś, Eustachy Rylski, Krzysztof Varga, 

Joanna Bator i wielu innych, napisali opo-

wiadania pokazujące świat, w którym zwykła 

rzeczywistość ujawnia wymiar metafizyczny. 

Różne czasy, sytuacje, bohaterowie powiązani 

są wspólnym, magicznym węzłem. Spośród 

codziennych faktów i zwykłej scenerii co 

jakiś czas wyłania się inny wymiar. „Celtyckie 

wdowy” Kazimierza Kutza to lekka, choć nie 

pozbawiona prawdziwych wzruszeń opowieść 

o losach dwóch śląskich rodzin, które pewnej 

wigilijnej nocy zostały połączone na dobre i na 

złe za sprawą zaręczyn dzieci, Adeli i Lucjana. 

„Tysiąc przeszkód” Jerzego Pilcha przenosi 

nas w okolice Dworca Warszawa Śródmieście, 

który staje się miejscem spotkania Autora 

z Grzegorzem Siódmym – pierwowzorem pew-

nej zaniechanej postaci literackiej. Błyskotliwy 

i ironiczny dialog bohaterów pozwala odkryć, 

dlaczego niektórzy ludzie nie lubią Świąt. 

„Szara lotka” Eustachego Rylskiego to magiczna 

opowieść o młodzieńcu przemienionym w żura-

wia. Historia rodu Skode, stanowiąca tło tej 

legendy, powraca za sprawą pewnego obrazu, 

który staje się niezwykłym rekwizytem w filmie 

o bałtyckich rodach rycerskich.

Richard Paul Evans
OBIETNICA POD 
JEMIOŁĄ

Największe podarunki od losu często 

dostajemy w najcięższych chwilach życia.

Gdyby można było wymazać jeden 

dzień ze swojego życia, Elise wiedziałaby 

doskonale, który wybrać. Błąd popełnio-

ny w przeszłości sprawił, że dziewczyna 

zamyka się w swoim cierpieniu. Do 

chwili, kiedy tajemniczy nieznajomy 

składa jej niezwykłą obietnicę… Elise 

ze zdumieniem odkrywa, iż Nicolas ma 

własny klucz do jej serca.

Za ciemną stroną księżyca może 

kryć się światło. Choć czasem wydaje 

się, że to miłość jest źródłem wszystkich 

lęków, nie ma takiego błędu, którego nie 

może przezwyciężyć siła przebaczenia. 

Obietnica pod jemiołą to nowa powieść 

Richarda Paula Evansa, uznana przez 

czytelników za jedną z najbardziej 

przejmujących w jego dorobku. Autor be-

stsellerowych „Obiecaj mi”, „Stokrotek 

w śniegu” i „Szukając Noel” przypomina, 

że pojawiliśmy się na Ziemi po to, aby 

nauczyć się kochać.

Natasza Socha
BIURO PRZESYŁEK 
NIEDORĘCZONYCH

Są listy, których nie można zostawić 

bez odpowiedzi. Do Biura Przesyłek 

Niedoręczonych trafiają listy i paczki, 

które nigdy nie dotarły do adresatów. 

Zuzanna rozpoczyna tam pracę, bo ją 

samą też prześladuje pewien niewy-

słany w porę list. Z czasem coraz bar-

dziej intrygują ją tajemnice innych 

ludzi. Kiedy trafia na listy, których 

nadawcy od trzydziestu ośmiu lat nie 

mogą się spotkać, postanawia wziąć 

sprawy w swoje ręce. Ma czas do 

Wigilii, potem będzie za późno… 

Magiczna opowieść o zagmatwa-

nych ludzkich losach, miłości jak 

z bajki i nieoczekiwanych konse-

kwencjach życzliwości.

TEKST:  OPRAC. PAULINA SUROWIEC
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Audiobook to książka czytana przez 

lektora, która z wydania papierowego 

została przekształcona w wersję dźwiękową. 

Jest kilka różnych formatów takich nagrań, 

jak również sposobów na ich słuchanie. 

W księgarniach i specjalnych bibliotekach 

można znaleźć audiobooki w postaci płyt 

kompaktowych, nadających się do odgry-

wania w każdym odtwarzaczu. Możemy ich 

w związku z tym słuchać z komputera lub 

odtwarzacza samochodowego.

Audiobook za darmo
Audiobooki można też pozyskać przez 

Internet, wtedy zwykle mają format mp3, 

odtwarzalny przez komputery i wszelkie 

przenośne odtwarzacze mp3. Takie nagrania 

można również zgrać na płyty CD i korzy-

stać z nich na pozostałych urządzeniach. 

Tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się na 

słuchanie przez głośniki, czy przez słuchawki. 

Chodzi przecież o to, by było nam wygodnie. 

Pamiętajmy jednak, że audiobooki zwykle są 

płatne. Za książki również płacimy w księgar-

ni. Istnieją strony, które oferują audiobooki 

za darmo. Jednak przed pobraniem warto 

sprawdzić wiarygodność strony i źródła. 

Poznajmy genezę audiobooka! 
Skąd jednak wziął się pomysł na ich stwo-

rzenie i kiedy powstała pierwsza „mówiąca 

książka elektroniczna”? Choć nagrywanie 

książek wydaje się nowoczesnym pomysłem, 

to ma ono długą historię. Aby ją poznać, 

CZY LUBIMY 
AUDIOBOOKI? 
CZYTANIE KSIĄŻEK MOŻE BYĆ JEDNĄ Z WIĘKSZYCH 

PRZYJEMNOŚCI NA ŚWIECIE. NIESTETY BARDZO CZĘSTO 

NIE MAMY CZASU, BY USIĄŚĆ Z PAPIEROWĄ KSIĄŻKĄ ALBO 

PO PROSTU WZROK NAM NIE POZWALA NA POCHŁANIANIE 

DZIESIĄTEK STRON DZIENNIE. NA SZCZĘŚCIE ISTNIEJĄ 

AUDIOBOOKI, CZYLI KSIĄŻKI CZYTANE PRZEZ LEKTORA.  

CO TO JEST AUDIOBOOK I JAK Z NIEGO KORZYSTAĆ? 

TEKST: PAULINA SUROWIEC  ZDJĘCIE: FOTOLIA.COM
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musimy cofnąć się do czasów Tomasza 

Edisona, wynalazcy fonografu. To on, jeszcze 

w XIX wieku, stworzył urządzenie, którego 

przeznaczeniem było „mówienie do osób 

niedowidzących, bez wysiłku z ich strony”. 

Na początku nagrania mogły mieć mak-

symalnie cztery minuty. Szybki rozwój 

technologii sprawił, że już w latach 30. XX 

wieku ich czas wzrósł do 20 minut. Jednak 

od samego początku idea była taka sama: 

we wszystkich krajach tworzących książko-

we nagrania chodziło o dotarcie z literaturą 

do osób niewidomych, niedowidzących, 

a także weteranów wojennych. Dzisiaj ludzie 

w każdym wieku chętnie słuchają audio-

booków, np. jadąc samochodem, pracując 

w ogrodzie, wykonując inne, niepochłania-

jące całej uwagi czynności. To rozwiązanie 

bardzo przydatne  przy pracach domowych. 

Dźwiękowego przekładu doczekało się wiele 

gatunków literackich. Nagrywane są: poezje, 

baśnie, powieści obyczajowe, kryminały, 

fantastyka czy biografie. Największym 

powodzeniem audiobooki cieszą się w kra-

jach anglojęzycznych, Niemczech, a nawet 

w Indiach, gdyż to te kraje były prekursora-

mi książek do słuchania. Jednak w ostatnich 

latach również na polskim rynku gwałtow-

nie wzrosła liczba audiobooków. Niektóre 

czytane są przez znanych aktorów, inne 

przez profesjonalnych lektorów – słuchanie 

ich to zazwyczaj duża przyjemność. 

Audiobooki są do nabycia w specjal-

nych bibliotekach. Jest to cyfrowa usługa 

abonamentowa, umożliwiająca streaming 

audiobooków na telefonach, tabletach 

i komputerach. Aby z niej skorzystać, należy 

zarejestrować się w wybranym serwisie 

i pobrać darmową aplikację (na platformy 

iOS, Android Windows Phone).   
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JAK SIĘ NIE PRZEJADAĆ? PEWNIE NIERAZ 

ZDARZAŁO CI SIĘ WSTAWAĆ OD STOŁU OCIĘŻAŁYM 

I PRZEPEŁNIONYM. TAKIE ZACHOWANIA CZĘSTO 

TOWARZYSZĄ WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZOM 

ŚWIĄTECZNYM. BOŻE NARODZENIE NIE JEST 

WYJĄTKIEM. NIEKTÓRZY UCZESTNICZĄ W DWÓCH 

WIGILIACH, A INNI, ZGODNIE Z TRADYCJĄ, 

SPOŻYWAJĄ 12 POTRAW. PRZEZ KOLEJNE 2 DNI 

JEŹDZIMY OD DOMU DO DOMU, BY SIEDZIEĆ 

I JEŚĆ. JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ LUB JAK TEGO 

UNIKNĄĆ? TEORETYCZNIE WYSTARCZY TYLKO 

WCZEŚNIEJ SKOŃCZYĆ JEŚĆ. CZY ABY NA PEWNO? 

PONIŻEJ KILKA WSKAZÓWEK, KTÓRE POMOGĄ 

WSTAĆ OD STOŁU Z LEKKOŚCIĄ.

TEKST: ANNA PIETRASZ  ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
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JAK NIE 
PRZEJEŚĆ ŚWIĄT
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Z acznijmy od tego, dlaczego się przejadamy. 

Jedzenie jest ogromną przyjemnością i większość 

z nas nie zna umiaru, tym bardziej jeżeli na talerzu znaj-

dują się same pyszności. Prawda jest jednak taka, że 

objadaniem się karzemy samych siebie. Zaskoczenie?

Przejadanie  
- przemoc wobec ciała
Gdy organizm otrzymuje zbyt dużo jedzenia, czuje-

my się ospali, psychicznie słabi, a nawet zawstydzeni 

lub bezwartościowi. Martwimy się o to, jak będziemy 

oceniani. Tracimy pewność siebie. Bardziej dosad-

nie: przejadanie się jest przemocą. Tak, przemocą 

wobec własnego ciała, które zmuszone jest do 

radzenia sobie z nadmiarem jedzenia. Przejadanie 

prowadzi do otłuszczenia wątroby, nadwyrężenia 

trzustki, kręgosłupa, kolan, zatykania tętnic, zanie-

czyszczania krwi. Przejadanie się jest publicznym 

wyznaniem, że brak nam samokontroli. Badania 

pokazują, że przyczyną blisko 20% przedwczesnych 

zgonów jest nadmierna masa ciała.

Jedzenie tylko pełnowartościowe
Dość straszenia, teraz do rzeczy. Jak zapobiegać prze-

jadaniu się i jak sobie ewentualnie z nim radzić? Orga-

nizm ludzki powinien być zasilany pełnowartościowy-

mi posiłkami, przez które dostarcza się niezbędnych 

witamin, minerałów i substancji odżywczych. Jeżeli 

zapewnimy mu produkty pełnowartościowe, poczuje-

my sytość już po zjedzeniu mniejszej ilości pokarmu 
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i utrzyma się ona zdecydowanie dłużej. 

Receptą na zdrowe odżywianie jest więc 

spożywanie prostych dań przygotowywanych 

na bazie naturalnych, nieprzetworzonych, 

pełnoziarnistych produktów.

Ziółka na trawienie
Przy okazji świąt ciężko odmówić sobie nie-

których produktów. Jeżeli już doprowadzimy 

swój organizm do niekomfortowego stanu, 

możemy sobie pomóc sprawdzoną mięto-

wą herbatką, dzięki której brzuch robi się 

mniej wzdęty. Inna herbatka – z rumianku, 

która przyspiesza trawienie – pomoże, gdy 

dokuczają zaparcia. A te mogą towarzyszyć 

przejedzeniu. Przyrządzając świąteczne 

posiłki, możemy dodać do nich majeranku, 

który podnosi smak, a przy tym działa roz-

kurczowo i wspomaga trawienie. Do potraw 

kapustnych czy innych wzdymających warto 

dodać kminek, który pomaga na wzdęcia 

i zgagę. Warto w ciągu dnia wyijać minimum 

2 litry wody, która oczyści nasz organizm, 

a zarazem sprawi, że mniej zjemy.

A może kompocik?
Podczas Wigilii pomoże także kompot 

z suszu. Nie każdy go lubi, ale to naprawdę 

świetny napój na tego typu okazje. Wywar 

z suszonych owoców wspiera funkcjonowa-

nie układu pokarmowego, łagodzi większość 

objawów przejedzenia, a poza tym zawiera 

mnóstwo dobrych składników odżywczych. 

Może pora, żeby się do niego przekonać? 

Alkohol? W małych ilościach.
Jestem raczej przeciwniczką spożywania 

alkoholu, jednak kieliszek mocnego alko-

holu „przepala”. Tak mówi się potocznie 

o efektach digestifu. Wysokoprocentowe 

trunki w niedużych ilościach poprawiają 

krążenie w jelitach i pobudzają pracę układu 

trawiennego. Wystarczy 50 ml alkoholu typu: 

wódka z pieprzem, żołądkowa, likier ziołowy 

lub Jägermeister.

Racjonalne spożywanie 
posiłków
Nie unikajcie jedzenia w ciągu dnia! 

Powszechną praktyką jest poszczenie 

w Wigilię, bądź gdy wiemy, że będziemy coś 

świętować. Przez cały dzień utrzymujemy 

dietę, by zrobić miejsce na kolację. To błąd! 

Gdy usiądziecie do stołu, wasze ręce zrobią 

to, o co od kilkunastu godzin błagały wasze 

żołądki. Rzucicie się na jedzenie i najpew-

niej stracicie umiar. W takie dni możecie 

zmniejszyć porcje posiłków, lecz nie rezy-

gnujcie z nich całkowicie. 

Świętując, starajcie się nakładać mniejsze 

porcje. Nie popijajcie jedzenia, a już na 

pewno nie słodkim czy gazowanym napojem, 

gdyż w ten sposób rozpychacie żołądek. 

Idealnym pomysłem będzie spacer. Nie 

krępujcie się odejść od stołu. Krótki spacer 

przyniesie ulgę po jedzeniu i zapobiegnie sen-

ności. Zaproście do towarzystwa pozostałych 

gości – wszystkim to wyjdzie na zdrowie.

Podstawową zasadą jest po prostu 

nieprzejadanie się, umiar i samokontrola. 

Choć wydaje się to banalne, to wielu z nas 

może zareagować na takie zdanie słowami: 

„łatwo powiedzieć”. Ważne też, byśmy 

nie ulegali presji towarzystwa. Na pewno 

znajdzie się osoba z gatunku: „No daj 

spokój! Są święta! Nie odmawiaj sobie. Tyle 

przygotowałam, będzie mi przykro, jak 

tego nie zjesz”. Nie pozwólcie sobie wejść 

na głowę. Umiar w święta jest naprawdę 

możliwy. Dodatkowo lżej przyrządzone 

potrawy z odpowiednimi ziołami też wspo-

mogą trawienie. Nie zapominajcie również 

o aktywności fizycznej. Nikt nie wymaga od 

Was wylewania siódmych potów na siłowni, 

ale już spacer z rodziną będzie niezwykle 

pomocny, jak i przyjemny. Święta będą 

o wiele przyjemniejsze, kiedy nasz żołądek 

będzie mógł pracować normalnie. Dajmy 

odpocząć również jemu.  

OMEGA & MORE

GDY ORGANIZM OTRZYMUJE ZBYT 
DUŻO JEDZENIA, CZUJEMY SIĘ 
OSPALI, PSYCHICZNIE SŁABI, A NAWET 
ZAWSTYDZENI LUB BEZWARTOŚCIOWI.

„
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ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ, A ZATEM CZEKA NAS 

WIELE SPOTKAŃ PRZY RODZINNYM STOLE. 

PODPOWIADAMY, JAK GODNIE PODJĄĆ RODZINĘ, 

CO ZROBIĆ, BY PODCZAS ROZMOWY NIE STRZELIĆ 

ŻADNEJ GAFY ORAZ JAK ZACHOWAĆ SIĘ PRZY 

STOLE I SKŁADAĆ ŻYCZENIA.

TEKST: PAULINA SUROWIEC   ZDJĘCIA: FOTOLIA.COM
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Wymienienie kilku zdań (tylko nie o pogodzie!) 

ociepli sztywną atmosferę.

 
Wystroić się?
Kwestia dobrze dobranego stroju jest przy stole 

świątecznym istotną sprawą. Pamiętajmy, aby nie 

wystroić się jak choinka. Najlepszy będzie w tym wy-

padku złoty środek. Klasyczna elegancja zawsze jest 

w dobrym tonie. Strój to wyrażenie szacunku do osób, 

które towarzyszą nam podczas uroczystości. A gdy 

nie wiemy, co na siebie włożyć? Wybierzmy klasykę 

– mała czarna dla pań jest zawsze dobrym rozwią-

zaniem i każda kobieta powinna mieć ją w swojej 

szafie. Panowie zawsze elegancko wyglądają w dobrze 

skrojonej marynarce i koszuli.

 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności…
Zanim nabijemy na widelec pierwszy kęs, czas na 

wigilijne życzenia. Zgodnie z tradycją pierwszą osobą 

składającą życzenia jest gospodarz – zwykle senior 

OMEGA & MORE

SAVOIR VIVRE PRZY 
ŚWIĄTECZNYM  STOLE

Godne powitanie
Gości zaproszonych na wigilijną wieczerzę powinni przywitać w progu gospo-

darze domu. Pamiętajmy, że spacery po ich mieszkaniu w zabłoconych lub 

oblepionych śniegiem butach mogą skutecznie zniweczyć efekty świątecznych 

porządków, a tym samym nadszarpnąć dobry humor gospodarzy. Zatem, aby 

czuć się komfortowo, warto zabrać ze sobą obuwie zamienne. Niezależnie od 

tego, jakimi uczuciami darzymy członków rodziny, należy się z nimi przywitać. 
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rodu, który pierwszy powinien przełamać się opłatkiem z gospodynią. Następnie 

gospodarze składają życzenia swoim krewnym – rodzicom, dziadkom, starszym 

krewnym, a na końcu najmłodszym. W dużym gronie łatwo jest o zamieszanie, 

więc nie warto się przejmować, kiedy każdy każdemu zacznie składać życzenia. 

Ważne, aby były one szczere, indywidualne i dopasowane do każdej osoby.

 

Bon ton przy stole
Stół to miejsce bardzo ważne, szczególnie w święta. Zapewne w wielu domach 

ugina się od potraw. Gościom przy stole należy zapewnić odpowiednią ilość 

miejsca, aby nie siedzieli ściśnięci. Gospodarz i gospodyni domu powinni siedzieć 

naprzeciwko siebie. Dobrym rozwiązaniem jest usadzenie gości naprzemiennie: 

mężczyzna - kobieta. Miejmy na uwadze to, by obok siebie nie zasiadły osoby, 

które się nie lubią lub są ze sobą w konflikcie – to pozwoli uniknąć niepotrzebnych 

spięć. Ważne, by każdy czuł się odpowiednio uhonorowany.

Według zasady savoir-vivre’u wszelkiego rodzaju napoje nalewać powinien 

pan domu, gospodyni natomiast jest od serwowania potraw. Zimne przekąski 

zaczynamy jeść dopiero wtedy, kiedy wszystkim osobom przy stole zostały one 
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podane. Natomiast dania ciepłe możemy konsumo-

wać zaraz po nałożeniu, nie czekając na pozostałych 

gości. Ogólnie przyjęte jest, aby w tym dniu nie 

podawać alkoholu, jednak lampka czerwonego czy 

białego wina może pomóc w trawieniu tak wielu 

potraw. Ważne jest także to, by na stole nie stały 

plastikowe butelki czy kartony z sokiem. Wszystkie 

napoje przelewany do szklanych dzbanów.

Czym jeść?
Ilość noży czy widelców może nas wprowadzić w za-

kłopotanie, dlatego warto wcześniej sprawdzić, czym 

konsumuje się daną potrawę. Jeżeli podejmujemy go-

ści w domu: sztućce układamy od zewnątrz do środka, 

w kolejności podawania dań. To oznacza, że najbliżej 

talerza znajdują się te sztućce, których używamy na 

końcu. Po stronie zewnętrznej powinny leżeć sztućce 

do przystawek i zup. Najpierw sięgamy więc po sztuć-

ce, które leżą najdalej od talerza. Widelczyk i łyżeczka 

do deseru powinny leżeć u góry talerza. Odstępy 

między elementami zastawy oraz odległość od talerza 

i krańców stołu powinna wynosić ok. 1 cm. Sztućce 

powinny pochodzić z jednego kompletu.

Pamiętajmy, że noże i łyżki powinny się znaleźć 

po prawej stronie talerza, widelce zaś po lewej. Jeśli 

pierwszym daniem, które podamy, będzie zupa, 

wówczas pierwszym sztućcem od zewnętrznej strony 

OMEGA & MORE

STÓŁ TO MIEJSCE BARDZO 
WAŻNE, SZCZEGÓLNIE 
W ŚWIĘTA. ZAPEWNE 
W WIELU DOMACH UGINA 
SIĘ OD POTRAW. 

„
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powinna być łyżka. Noże układamy ostrzem zwróconym w lewą stronę, zaś łyżki 

i widelce grzbietami do dołu. Serwis do deseru układamy nad talerzem głów-

nym – jeśli podajemy łyżeczkę i widelczyk, to widelec powinien być bliżej talerza, 

łyżeczka na zewnątrz. Rączka łyżeczki powinna być skierowana w prawą stronę, 

widelczyka zaś w odwrotną.

Do najczęstszych błędów należy jedzenie ryby dwoma widelcami. Do jej spoży-

wania używamy specjalnego noża i widelca (do ryby w całości lub w dzwonkach ze 

skórą) lub samego widelca (filet).

Łyżeczki do kawy lub herbaty podajemy na spodeczku, bez względu na to, czy 

napój jest już w filiżankach czy dopiero zostanie nalany. Nigdy nie zostawiamy 

łyżeczki w filiżance ani nie opieramy jej o talerzyk.

Po zakończeniu jedzenia sztućce kładziemy na talerzu równolegle trzonkami 

skierowanymi w prawą stronę, na godzinę 17.

 

Nie, dziękuję!
Co zrobić, gdy gospodyni kładzie nam na talerz potrawę, której nie lubimy? 

Nieładnie jest jej nie skosztować lub zostawić nietkniętą na talerzu. Zamiast 

zdradzać swoje kulinarne uprzedzenia, lepiej nałożyć maleńką porcję i skubać 

ją od czasu do czasu choć odrobinę. W ostateczności można wybrnąć, mówiąc, 

że dbamy o linię.

Tematy (nie)świąteczne
Przy świątecznym stole powinniśmy się czuć swobodnie. W rozmowach skupmy 

się na tematach przyjemnych, rodzinnych. Może warto przemilczeć w te święta 

cisnące się na usta po raz kolejny pytania: „Kiedy w końcu się ożenisz?”, „Dla-

czego nie macie jeszcze dzieci?”. Tematy polityczne również powinniśmy zosta-

wić na inne okoliczności. Kontrowersyjne, dzielące nas rozmowy mogą popsuć 

magię świąt. Skupmy się na wspominaniu udanych 

momentów mijającego roku oraz sukcesów, które 

dodają nam skrzydeł.

 

Huraaa! Prezenty!
Na ten moment czekają zarówno najmłodsi jak i naj-

starsi. Aby nie wprowadzić nikogo w zakłopotanie, pre-

zenty powinny być nie za tanie, ale też nie za drogie. To, 

co komu podarować, warto wcześniej przedyskutować 

w rodzinie choćby po to, żeby prezent się nie powtórzył. 

Czym obdarować dalszych krewnych, o których zain-

teresowaniach nie wiemy zbyt wiele? Pudełko z dobrej 

jakości czekoladkami będzie strzałem w dziesiątkę. 

Prezenty możemy rozpakować przed posiłkiem lub po. 

Nie wolno za to zabierać się za otwieranie podarków 

w czasie spożywania posiłków.

Hej kolęda, kolęda… 
Śpiewanie kolęd jest jedną z naszych świątecznych 

tradycji. Najlepiej zacząć kolędowanie po posiłku. 

W żadnym wypadku nie wolno śpiewać podczas 

jedzenia czy przeżuwania. Natomiast podczas całej 

wieczerzy wigilijnej kolędy mogą lecieć w tle. Telewi-

zor w tym wyjątkowym dniu powinien być wyłączony. 

Przecież spotykamy się, aby uczcić tę wyjątkową 

chwilę, a nie pooglądać telewizję. Ten wieczór ma być 

inny niż te powszednie. 

„
ABY NIE WPROWADZIĆ 
NIKOGO W ZAKŁOPOTANIE, 
PREZENTY POWINNY BYĆ 
NIE ZA TANIE, ALE TEŻ NIE 
ZA DROGIE.
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W ostatnim numerze zapowiadaliśmy podróż po 

smakach kuchni gruzińskiej. Jednak w związku ze 

zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia postanowiliśmy 

zmienić kolejność i opowiedzieć Wam więcej o świątecznych 

potrawach kuchni polskiej.

Kto z nas nie lubi smakołyków świątecznych? Zapewne trudno 

byłoby znaleźć taką osobę. Potrawy wigilijne, na które każdy z nas 

czeka cały rok, charakteryzuje wyjątkowy smak i zapach. I choć 

w każdym domu dania wigilijne różnią się od siebie, to według 

obyczaju na stole powinno się ich pojawić nie mniej niż dwanaście.

Tradycyjna wieczerza wigilijna
Listę przepisów na potrawy wigilijne otwiera tradycyjny barszcz 

– grzybowy lub czerwony, w zależności od regionu. Barszcz grzy-

bowy jest gotowany na klasycznym zakwasie z barszczu białego, 

do którego dodaje się wywar z gotowanych, suszonych uprzednio 

grzybów. Czerwony jest przygotowywany na zakwasie z buraków 

czerwonych i podawany z uszkami o nadzieniu grzybowym. 

Zgodnie z tradycją chrześcijańską w Wigilię nie spożywa się mięsa. 

Serwuje się ryby, a w szczególności karpia. To, w jaki sposób 

jest on przygotowywany, zależy od indywidualnych upodobań 

i tradycji regionalnych. Najczęściej podaje się karpia panierowa-

nego i smażonego na maśle, wędzonego lub po żydowsku, czyli 

na zimno, w słodkiej galaretce obfitującej w rodzynki i migdały. 

Coraz częściej karpia świątecznego zastępuje się pieczonym łoso-

siem z grzybami, dorszem z orzechami, pstrągiem z kurkami lub 

sandaczem w galarecie. Ponadto w skład tradycyjnego wigilijnego 

menu wchodzi kapusta z grzybami, pierogi z różnymi nadzienia-

mi, kutia czy makowiec. Coraz częściej w świątecznej kuchni 

polskiej można zauważyć zagraniczne inspiracje. Przykładem jest 

m.in. barszcz ukraiński czy karp po żydowsku. 

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

ŚWIĄTECZNA 
KUCHNIA POLSKA

7 7PODRÓŻE KULINARNE
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Składniki:
• 2 szklanki mąki pszennej tortowej
• 2 jajka
• 1/2 szklanki cukru pudru
• 1 czubata łyżka miodu
• 2 łyżeczki przyprawy korzennej do piernika
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 25 g świeżych drożdży
• 60 g miękkiego masła

Wykonanie:
Mąkę wymieszać z cukrem pudrem, sodą i przyprawą do pier-
nika. Miód podgrzać z masłem aż do rozpuszczenia. Następnie 
dodać drożdże i wymieszać.

Suche składniki połączyć z płynnymi i dodać 2 jajka. Wyrobić 
gładkie i elastyczne ciasto. Rozwałkować ciasto z odrobiną mąki 
na ulubioną grubość (grubsze są bardziej miękkie 3-4 mm). 

Z rozwałkowanego ciasta za pomocą foremek wycinać 
dowolne kształty. Pierniczki posmarować rozmąconym jajkiem.

Piec około 8-12 minut (im krócej, tym mniej twarde) w pie-
karniku nagrzanym do 190°C z funkcją termoobiegu. 

Smacznego!

PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNE 
PIERNICZKI KORZENNE

PODRÓŻE KULINARNE7 8

Wigilijne smaki polskich 
regionów
Każdy z polskich regionów wyróżnia się 

nieco innym zestawem wigilijnych potraw. 

Na Podkarpaciu do najpopularniejszych 

dań wigilijnych zalicza się barszcz czerwony, 

barszcz grzybowy, rybę, kapustę z grzybami, 

ziemniaki, fasolkę, krokiety, ryż z jabłkami, 

kutię i makowca. Na Mazowszu króluje karp 

i sandacz w różnych odsłonach. Serwuje się 

także barszcz czerwony i grzybowy. Popu-

larne są rwaki, czyli kopytka z nadzieniem 

grzybowym. Spożywa się także makaron 

z makiem, który według Mazowszan jest 

symbolem pomyślności i dostatku. W Mało-

polsce dominują ryby. Są to głównie karpie, 

sandacze, śledzie i pstrągi. Barszcz grzybowy 

podaje się z makaronem łazanki. Najbardziej 

znane są tak zwane moskole, czyli podpło-

myki z ciasta ziemniaczanego i grzybów. 

Unikatowa zupa – pamuła, to słodko-słony 

barszcz, przygotowywany z suszonych śliwek 

węgierek. Serwuje się ją w słodkiej wersji ze 

śmietanką lub słonej z cebulką i ziemniakami. 

Kanon wigilijnych potraw dominujących 

na Lubelszczyźnie ukształtowała głównie 

kultura żydowska. Żydzi zapoczątkowali 

tradycję spożywania wigilijnych klopsików 

z karpia, karpia w galarecie oraz tradycyjnej 

strucli z makiem. 

Na Podlasiu do najpopularniejszych po-

traw wigilijnych zalicza się pierogi z kapustą 

i grzybami, śledzie, kutię oraz kompot z łodyg 

leśnych malin, słodzonych miodem. 

Wigilia w Wielkopolsce miała początko-

wo prawdziwie postny charakter. Na stole 

dominowały wówczas ziemniaki w mundur-

kach, śledzie i makiełki z czerstwej bułki. 

Współcześnie popularny jest także barszcz 

czerwony i karp w sosie piernikowym. 

Na Górnym Śląsku najpopularniejsza jest 

siemieniotka, czyli zupa z siemienia lnianego 

oraz barszcz grzybowy z kluseczkami gałusz-

kami. Charakterystyczne są także gołąbki 

postne z kaszy perłowej i grzybów. Słodkim 

przysmakiem i wigilijnym deserem są kluski 

z makiem i kołacze.

Na Dolnym Śląsku do tradycyjnych 

potraw wigilijnych zalicza się barszcz z usz-

kami, zupę rybną i zupę z kiszonej kapusty 

z dodatkiem grochu i grzybów. Serwuje się 

także pierogi ruskie, z kapustą, grzybami 

lub słodkie, z nadzieniem bakaliowym. Nie 

podaje się kutii, a suszyninę, czyli rozgo-

towane suszki w kisielu żurawinowym, 

z goździkami i cynamonem. 

Pomorze i Kaszuby to z kolei regiony, 

w których na wieczorze wigilijnym królują 

ryby. Dominują karpie w sosie czosnkowym, 

flądry w galarecie i duszone w jabłkach śledzie.

Bożonarodzeniowe 
smakołyki
Oprócz potraw przygotowywanych na 

kolację wigilijną na bożonarodzeniowych 

stołach królują ciasta, sałatki, przekąski 

i przystawki. Do najpopularniejszych 

wypieków świątecznych zalicza się pier-

niki korzenne, miodowniki, serowniki, 

bakaliowe keksy, makowce i szarlotki. 

Popularne są także sałatki – śledziowa 

i jarzynowa. Na przekąski i przystawki 

świąteczne serwuje się paszteciki z na-

dzieniem grzybowym, łososia w jarzynach 

i galarecie, śledziki, pieczone karpie, jajka 

faszerowane i inne przysmaki przygotowy-

wane z ciasta francuskiego.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy 

czas, który każdy z nas przeżywa indywidu-

alnie. Warto więc zadbać o to, aby wspo-

mnienie atmosfery wigilijnego wieczoru 

i świątecznej kolacji pozostało w naszej 

pamięci na długie lata.

Kulinarna podróż po świątecznej kuchni 

polskiej dobiegła końca. W kolejnym 

numerze, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, 

opowiemy o kuchni gruzińskiej, zyskującej 

coraz większą popularność w naszym kraju. 

A teraz czas na świąteczny przepis.  

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
TO WYJĄTKOWY CZAS, KTÓRY 
KAŻDY Z NAS PRZEŻYWA 
INDYWIDUALNIE. 

„
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CIERPLIWOŚĆ 
I  WYTRWAŁOŚĆ 

MAJĄ MAGICZNE 
DZIAŁ ANIE – DZIĘKI 

NIM TRUDNOŚCI 
ZNIK AJĄ , 

A PRZESZKODY 
UL ATNIAJĄ SIĘ” 

JOHN QUINCY ADAMS

„
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