
EUROPA W STARGARDZIE, czyli z wizytą w fińskiej fabryce 
 

 
 
 

 
 

 Dotrzeć do Cargotecu nie jest łatwo. 
Najpierw jechaliśmy prawie pół godziny 
autobusem MZK, potem pokonaliśmy pieszo 
ponad 2,5 km pasem startowym dawnego 
lotniska Kluczewo, by znaleźć się na terenie 
tzw. Regionalnego Stargardzkiego  Parku 
Wysokich Technologii. 
W końcu naszym oczom ukazał się bardzo 
nowoczesny, czysty, zadbany obiekt, który 
niczym nie przypomina tradycyjnej fabryki.     
W środku było jeszcze ładniej, ciekawiej. 
 
 
 

DLACZEGO SŁO Ń? 
  

Naszym przewodnikiem po zakładzie był pan 
Marcin Pawlina. Najpierw zaproszono nas do jasnego, 
nowoczesnego pomieszczenia z projektorem. Tam pan 
Marcin opowiedział nam, że głównym celem produko-
wanych przez firmę maszyn jest usprawnienie przepły-
wu towarów. Cargotec słynie z  żurawii, dźwigów, wo-
zów kontenerowych, różnych suwnic itp., które zajmują 
się przeładunkiem na lądzie i morzu. Następnie obej-
rzeliśmy kilka krótkich filmów o produkowanych ma-
szynach. 

 
Fabryka w Stargardzie istnieje od 2009 r., ale ta 

fińska firma ma znacznie dłuższą tradycję. Ogółem 
zatrudnia 10 tysięcy pracowników na świecie. Zakłady 
w Polsce znajdują się m. in. w Gdyni, Ożarowie Mazo-
wieckim oraz w Stargardzie Szczecińskim. Na świecie 
zaś: w Finlandii, Szwecji, Hiszpanii, Holandii i Irlan dii. 
Carogotec to korporacja, w skład której wchodzą spół-
ki Hiab Kalmar i MacGregor uznawane za liderów  

 

 
rynku światowego w dziedzinie przeładunku i załadun-
ku towarów. 

Pan Marcin, jako ciekawostkę, zdradził nam, że 
w 2013/14 roku firma planuje budowę drugiego takiego 
zakładu, również na terenie lotniska. Dowiedzieliśmy 
się również, że to właśnie w Stargardzie mieści się naj-
większa polska siedziba firmy. Pracuje w niej około 350 
osób, natomiast w całej Polsce około 500. W naszym 
mieście zbudowano montażownię maszyn przeładun-
kowych, które są sprzedawane w wielu krajach. 

Nazwę „Cargotec” tworzy połączenie angiel-
skich słów cargo (ładunek) i tech (technika). Firma po-
siada również logo. Jest to słoń, którego trąba wygląda 
jak hak. Słoń dlatego, że jest tak samo duży i silny jak 
maszyny, które w fabryce powstają. 

Dowiedzieliśmy się także, że praca jest tu w za-
sadzie jednozmianowa, jedynie w magazynie na dwie 
zmiany. W Cargotecu przede wszystkim zatrudnieni są 
inżynierowie, monterzy, technicy, mechanicy. Pracują 
tu też kobiety, ale tylko pracownice biurowe. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA? 

OCZKO W GŁOWIE CARGOTECU! 
 

Nowy zakład wybudowany od podstaw ma wiele 
ciekawych rozwiązań przyjaznych pracownikom i śro-
dowisku. Z pewnością ma na to wpływ fakt, że to firma 
jednego z krajów skandynawskich, które słyną ze 
szczególnej troski o naturę.  

W fabryce obowiązuje cały system procedur 
związanych z oszczędzaniem prądu, papieru, z groma-
dzeniem odpadów. Na terenie zakładu ustawiane są 
kolorowe pojemniki segregujące papier, plastiki, szkło, 
folię, odpady komunalne itp. Każdy zatrudniony w 
Cargotecu przechodzi szkolenie, w jaki sposób sorto-
wać odpady. Dla gości i pracowników przygotowano 
kolorowe broszury szczegółowo informujące o takich 
proekologicznych działaniach.  

Marsz po dawnym lotnisku aż kusił, by „polatać”. 



Czytamy w nich m.in., że „papierowy kubeczek po wo-
dzie to odpad, który ma trafić do pojemnika niebieskie-
go na papier, a kubek po kawie musi być wyrzucony do 
pojemnika zielonego na odpady komunalne”. Trochę 
nam wstyd, że nawet w domu nie segregujemy tak do-
kładnie śmieci. Ponadto zakład stosuje bardzo nowo-
czesny system filtrów (zwłaszcza w lakierni) i używa 
tzw. peletu, czyli drzewnego biopaliwa stałego do pale-

nia w kotłowni. 
Wszędzie zamontowano system fotokomórek, 

których zadaniem jest oszczędzanie energii elektrycz-
nej. Na wszelkie kryzysowe sytuacje np. w razie ewen-
tualnego wycieku oleju opracowane są szczegółowe 
procedury zachowań. 

Oprócz typowych hal produkcyjnych w fabryce 
są różne pomieszczenia służące do spotkań pracowni-
ków, małej rekreacji oraz piękna, wielka i nowoczesna 
stołówka. 

 
            ŻÓŁTE JEST PIĘKNE, 

czyli BEZPIECZEŃSTWO  
PRZEDE WSZYSTKIM 

 
Po wysłuchaniu opowieści pana Marcina Pawli-

ny, uzupełnionej naszymi pytaniami, zaproszono nas na 
krótko na plac, na którym stoją wyprodukowane ma-
szyny czekające na swoich odbiorców.  

Ale zanim to nastąpiło, musieliśmy założyć spe-
cjalne bardzo żółte kamizelki. Bardzo się nam spodoba-

ły i z żalem przyjęliśmy informacj ę, że musimy je zwró-
cić po wycieczce. 

 Na koniec naszej wyprawy okazało się, że fa-
bryka ma pośrednio mały „związek” z naszą klasą. W 
lakierni pracuje pan Pilarowski, tata naszej koleżanki 
Weroniki, a w holu zakładu stoi gablota, w której wy-
stawiane są najważniejsze nagrody (m.in. nagroda Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
jako „Najwi ększa Inwestycja 2009 r.”). Tę szklaną  
witryn ę zaprojektowała mama Małgosi Kmity.  
 Jesteśmy trochę dumni, że Finowie właśnie w 
naszym mieście postanowili zbudować tę fabryk ę. Wy-
cieczka nam się podobała, bo zobaczyliśmy nowoczesny 
zakład dbający o środowisko. Być może kiedyś ktoś z 
nas będzie w nim pracował. 
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 Osobnym 
punktem naszej wy-
prawy do Cargotecu 
było, umówione 
wcześniej z naszym 
przewodnikiem,, 
krótkie spotkanie          
z jednym z inżynierów  
z Finlandii. Z powodu 
bariery językowej 
podjęliśmy się przygo-
towania kilku prostych 
pytań w języku 
angielskim. 
Odpowiedzi  
na bieżąco tłumaczył 
pan Marcin Pawlina.    

 

I LIKE ŻUREK 

- mówi fiński inżynier 

ARI KAUPPINEN 
 
Viktoria Kharyshyn: Can you tell something more about your-
self? (Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie.) 
 
Ari Kauppinen: Jestem fińskim inżynierem jakości, mam 30 
lat, przyjechałem z miasta Tampere*. W Polsce mieszkam 
już 2 lata.  
(*przyp. red.: miasto w południowej Finlandii leżące między 
jeziorami Näsijärvi i Pyhäjärvi, w prowincji Häme, liczące 
ponad 200 tyś. mieszkańców- na podst. www. wikipedia.org.) 
 
Angelina Cichecka: What is your job in this factory? 
(Na czym polega Pana praca w tej fabryce?) 
 
Ari Kauppinen: Przede wszystkim odpowiadam za to, by 
produkty, które wychodzą z naszego zakładu, były jak naj-
wyższej jakości. Dlatego bardzo dokładnie sprawdzam do-
kumentację techniczną, według której powstają maszyny. 
Moje zadanie to kontrola jakości na pewnej linii produkcyj-
nej, a dokładniej przy powstawaniu wozów bramowych.  
 
Weronika Pilarowska: Why this factory was built in Stargard? 
(Dlaczego ta fabryka została wybudowana w Stargardzie?) 
 
Ari Kauppinen: Ma to zwi ązek z dostawcami firmy, tzn. w 
tej części Europy jest najwięcej dostawców stali. Na korzyść 
Stargardu przemawiała bliskość do morza, do granicy nie-
mieckiej i przez to Europy Zachodniej. 
 
Janek Skrzypczak: What do  you like in our country? 
(Co się Panu podoba w naszym kraju?) 
 
Ari Kauppinen: W waszym kraju na pewno jest cieplej niż u 
nas, a najlepsze jest lato. Poza tym bardzo mi się podoba ten 
nowy zakład. Ma nowoczesne rozwiązania, a ponadto jego 
siłą są młodzi ludzie, którzy chcą się rozwijać. To przyjem-
ność pracować z taką załogą. U nas w Finlandii młodych 
ludzi jest w takich fabrykach mniej. W Polsce czuję się do-
brze. Cieszę się, że mogłem tu przyjechać. 
 
A jakaś ulubiona polska potrawa? – pytamy na gorąco. 
 
Ari Kauppinen: Lubi ę żurek. 
 

BEZPIECZNIE I KOLOROWO 
 

 Początek roku szkolnego przyniósł nam bardzo istotną 
zmianę w wyglądzie szkoły- nowe, kolorowe wykładziny. Od 
wielu lat borykaliśmy się z problemem zniszczonych, nieeste-
tycznych płytek podłogowych, co w placówce w której  uczą się 
także osoby niepełnosprawne, miało szczególne znaczenie.  

 
    

      
     

Wiemy, że remont objął  powierzchnię ok. 1900 m2 (koryta-
rze, hol i stołówka), a jego koszt wyniósł ponad 170 tyś. zło-
tych. Inwestycję sfinansował Urząd Miasta.    
Postanowiliśmy przeprowadzić krótk ą sondę wśród uczniów 
na temat tegorocznych zmian. 
Najpierw zapytaliśmy uczennice z klasy III h naszego Gim-

nazjum 
Integracyjnego.  
Magda: Na pewno jest  
ładniej i lepiej, mimo że 
teraz musimy nosić 
zmienne obuwie na 
białej podeszwie. 
Jagoda: Nowy wystrój 
szkoły bardzo mi się 
podoba. Jest teraz 

bardziej bezpiecznie. Dawniej płytki się odklejały. Uważam, że 
kolorystyka wykładzin jest dobrze dobrana. 
Luba: Nowymi podłogami jestem pozytywnie zaskoczona. Szko-
ła zyskała na wyglądzie, stała się ładniejsza. Na korytarzach 
jest teraz przejrzyście, jakby bardziej szeroko. 
 Byliśmy ciekawi, jak na zmiany 
zareagowali młodsi uczniowie. Na 
drugim pi ętrze spotkaliśmy grupę 
uczniów z klasy III e naszej podsta-
wówki.  
Pierwsza na odwagę zebrała się Kor-
nelia, której najbardziej podoba się to, 
że podłogi są teraz kolorowe. – Na 
naszym piętrze są fioletowe, a  to mój 
ulubiony kolor -  dodaje. 
Potem już wszyscy chcieli się wypowiadać i ... z ochotą usta-
wili się do wspólnej fotografii. Kuba stwierdził: Nowe podłogi 

nie są śliskie i te-
raz się nie prze-
wracamy na 
przerwach. Bardzo 
mi się podoba, że 
na dole są zielone, 
na I piętrze 
pomarańczowe,    
a na II- fioletowe.  
Jak widać, dla 
młodszych 
uczniów kolor  

podłóg jest bardzo ważny.                                             Red. 


