
26 KWIETNIA - DZIEŃ DROGOWCA I TRANSPORTOWCA 

 

W tym tygodniu świętujemy dzień 

ludzi, od których zależy stan naszych 

dróg, a co za tym idzie nasze 

bezpieczeństwo w drodze poniekąd. 

Świętujemy dzień  tych, którzy 

każdego dnia dbają o to, by wszystko 

co ma być przetransportowane dotarło tam, gdzie miało dotrzeć, na czas. 

Nie zastanawiamy się, skąd w naszym sklepie towary, które nabywamy. 

Raczej, gdy ich zabraknie zastanawiamy się dlaczego.  

Dzień Drogowca i Transportowca ma dość długą historię - było 

obchodzone już w czasach PRL i wtedy też cieszyło się największą 

popularnością. Z uwagi na duże zasługi dla codziennego zaopatrzenia 

kraju, praca w sektorze transportu drogowego wiązała się z dużym 

szacunkiem i prestiżem. 

W związku z tym w 1973 roku święto drogowców i transportowców 

zostało nawet uwzględnione w specjalnej ustawie, zgodnie z którą 

pracownicy tego sektora świętowali zawsze w czwartą niedzielę kwietnia. 

Obecnie święto przypada w stałym dniu, czyli 26 kwietnia. 

Tego dnia każdy z nas, bez względu na to, czy jest związany 

z branżą transportu drogowego, czy też nie - powinien pochylić się nad tymi, 

którzy zajmują się dostarczaniem nam różnego rodzaju produktów, a także 

nad tymi, którzy umożliwiają owo dostarczanie, budując coraz to nowe drogi. 

Rodzaj transportu dopasowany musi być do rodzaju  transporto-

wanego towaru, każdy wymaga 

innych zabezpieczeń, innego 

traktowania. Dobrze, jak droga 

którą musi pokonać jest dobra. 

O to wszystko dbają drogowcy 

i transportowcy. 



Czego możemy im życzyć z okazji ich święta? 

Życzmy wszystkim świętującym transportowcom i drogowcom 

wszystkiego, co najlepsze, a przede wszystkim: 

- wysokiej jakości dróg, 

– bez dziur i innych niemiłych niespodzianek, 

- godnych i satysfakcjonujących zarobków, 

- wypłacalnych kontrahentów, 

- żadnych szkód i wypadków! 

- tyle wyjazdów, co powrotów, 

- SZEROKOŚCI!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doceniajmy i szanujmy pracę innych ludzi. Dzięki drogowcom 

i transportowcom jakość naszego życia poprawia się nieustannie. 

 

Do kolejnego spotkania 

Ewa Nowikow  


