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Firma Dobrze Zarządzana 2018

W
ydawcą Magazynu
Gospodarczego FAK-
TY jest Wydawnictwo
MaxMedia, które po-
siada również tytuły

Magazyn VIP oraz Rynek Inwestycji i od
ponad 15 lat realizuje projekty pro-
mocyjne z przedsiębiorstwami bran-
żowymi oraz krajowymi izbami go-
spodarczymi. Firma Dobrze Zarzą-
dzana to konkurs mający na celu wy-
łonienie i uhonorowanie właścicieli
i menedżerów organizacji oraz lokal-
nych włodarzy efektywnie zarządza-
jących swoimi podmiotami.

Tegoroczna edycja to ponad 200
nominowanych podmiotów – z czego
w gronie laureatów znalazło się w su-
mie 26 przedstawicieli samorządów,
spółdzielni i przedsiębiorstw. Statuet-
ki rozdawane były w ramach siedmiu
kategorii: Technologie, Produkcja
i handel, Budownictwo i nieruchomo-

Uroczysta Gala
14 czerwca br. w eleganckich wnętrzach warszawskiego Teatru Sabat Małgorzaty
Potockiej odbyła się III uroczysta Gala Magazynu Gospodarczego FAKTY, w trak-
cie której najlepsze podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego
otrzymały statuetki i prestiżowy tytuł „Firma Dobrze Zarządzana”.

Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego FAKTY



ści, Spółdzielnie Dobrze Zarządzane,
Usługi i dobra luksusowe, Rolnictwo
oraz Samorządy Dobrze Zarządzane.

Uroczystą Galę poprowadził dzien-
nikarz i aktor – Grzegorz Czepuł-
kowski, a nagrody wręczali redaktor
naczelny i właściciel Wydawnictwa
MaxMedia – Mariusz Gryżewski wraz
z Jadwigą Szermach – prezes Krajowej
Izby Gospodarczej i prezes Polisy-Ży-
cie Ubezpieczenia, głównego partne-
ra tego wydarzenia.

VIP 7

Firma Dobrze Zarządzana 2018

Kategoria spółdzielnie. Od lewej: Jadwiga Szermach (prezes zarządu Polisa-Życie Ubezpieczenia), Jan Grabowiecki (prezes
zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”), Andrzej Nowakowski (prezes zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pionier” w Kutnie), Dariusz Podroużek (dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu), Mariusz 
Gryżewski (redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego FAKTY). Na gali nieobecny był przedstawiciel Spółdzielni 
Muszynianka, również nagrodzonej w tej kategorii

Kategoria technologie. Od lewej: Edward Kostrubiec (prezes i właściciel Zakładu Obróbki Metali KOMECH), Paweł Wołoszyn
(szef produkcji i infrastruktury Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.), Anna Walewicz-Styczeń (dyrektor HR i prokurent ANKOL 
Sp. z o.o.), Krzysztof Jajkowicz (właściciel StyleMed Sp. z o.o.), Jadwiga Szermach (prezes zarządu Polisa-Życie Ubezpiecze-
nia), Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego FAKTY). Laureatem w tej kategorii była również 
firma PREVAC Sp. z o.o.

Nagrody przyzna-
wane są m.in. 
za konsekwentny
rozwój, utrzymanie
wysokiej jakości,
ugruntowaną pozy-
cję lidera oraz dzia-
łalność opartą na
wiedzy i nowocze-
snym zarządzaniu.

Mariusz Gryżewski oraz Jadwiga Szermach 
– prezes Polisy-Życie Ubezpieczenia

�



– Cieszymy się niezmiernie, że
mamy możliwość zaprezentować i do-
cenić ludzi sukcesu – tych, którzy wie-
dzą, jak powinien wyglądać dobrze
prowadzony biznes, dobrze zarzą-
dzana spółdzielnia czy jednostka sa-
morządu terytorialnego. Ludzi, którzy
mają jasno wytyczony cel i wiedzą, jak
go osiągnąć – podsumował Mariusz
Gryżewski.

Zwycięzcy konkursu Firma Dobrze
Zarządzana otrzymali pamiątkowe
statuetki i upominki, a także uczestni-
czyli w części artystycznej wydarzenia.
Dodatkową atrakcją wieczoru było lo-
sowanie wizytówek – zgromadzeni na
sali goście mieli możliwość wyloso-
wania nagród ufundowanych przez
partnerów i sponsorów tego eventu: ho-
tel Dwór Chotynia, hotel Słoneczny
Zdrój, Spicco Su Misura, Odkupienie
Win, Magazyn VIP, Apis, Bielenda, Edi-
presse Polska, 99rent oraz Polisa-Życie
Ubezpieczenia. Wyjątkową nagrodę
– dwuosobowe zaproszenie na spek-
takl – ufundowała również sponta-
nicznie dyrekcja Teatru Sabat.

Galę uświetniły występy aktorów
i muzyków Teatru Małgorzaty Potockiej,
który przygotował na ten wieczór wspa-
niały pokaz śpiewu i tańca – pod tytu-
łem: „Przeboje świata”. �
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Firma Dobrze Zarządzana 2018

Kategoria samorządy. Od lewej: Mikołaj Pawilcz (wójt gminy Narewka), Arkadiusz Kosiński (burmistrz gminy Brwinów),
Marek Banaszek (zastępca burmistrza miasta Józefów), Jadwiga Szermach (prezes zarządu Polisa-Życie Ubezpieczenia),
Krzysztof Harmaciński (wójt gminy Iława), Bogdan Zdyb (wójt gminy Wilków), Zbigniew Dec (zastępca wójta gminy Za-
rszyn), Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego FAKTY)

Kategoria usługi i dobra luksusowe. Od lewej: Józef Czerniejewski  (właściciel firmy Natalia Gold), Arkadiusz Jankowski
(współwłaściciel Work Room) oraz Grzegorz Rąpel (dyrektor hotelu „Słoneczny Zdrój”), Jadwiga Szermach (prezes zarządu
Polisa-Życie Ubezpieczenia), Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego FAKTY)

Kategoria produkcja i handel. Od lewej: Bogdan Bartol (prezes zarządu BARTEX Bartol Sp. z o.o. Sp. Komandytowa), Danuta
Jakubowska (PR manager Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o.), przedstawiciel firmy BTBB Sp. z o.o. 
w imieniu prezesa firmy Tadeusza Wrześniaka, Jadwiga Szermach (prezes zarządu Polisa-Życie Ubezpieczenia), Mariusz
Gryżewski (redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego FAKTY)

�

PARTNERZY GALI
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Firma Dobrze Zarządzana 2018

Laureaci konkursu 
Firma Dobrze Zarządzana 2018:

BUDOWNICTWO:
• PB Jaekel Bud-Tech Sp. z o.o. 

Spółka komandytowa HOTEL 
GORCZOWSKI

• Zakład Remontowo-Budowlany 
Stanisław Romaniuk

SPÓŁDZIELNIE DOBRZE 
ZARZĄDZANE:
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„ROW”
• Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Pionier” w Kutnie
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Metalowiec” we Wrocławiu
• Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” 

w Krynicy-Zdroju

TECHNOLOGIE:
• ANKOL Sp. z o.o.
• Zakład Obróbki Metali KOMECH
• Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
• StyleMed Sp. z o.o.
• PREVAC Sp. z o.o.

PRODUKCJA I HANDEL:
• BTBB Sp. z o.o.
• BARTEX Bartol Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 

LEK-AM Sp. z o.o.

USŁUGI I DOBRA LUKSUSOWE:
• NATALIA GOLD 

– Józef Czerniejewski
• Work Room
• Hotel „Słoneczny Zdrój”

ROLNICTWO:
• Małopolska Hodowla 

Roślin Sp. z o.o.
• DLF Seeds Sp. z o.o.
• APZ Sp. z o.o.

SAMORZĄDY DOBRZE 
ZARZĄDZANE:
• Gmina Narewka
• Gmina Brwinów
• Gmina Iława
• Gmina Wilków
• Gmina Zarszyn
• Miasto Józefów

PARTNERZY GALI:
• Polisa-Życie Ubezpieczenia
• Odkupienie Win
• APIS

Kategoria budownictwo i nieruchomości. Od lewej: Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego 
FAKTY), Maciej Romaniuk (dyrektor generalny Zakładu Remontowo-Budowlanego Stanisław Romaniuk), Eugeniusz 
Gorczowski (prezes PB Jaekel Bud-Tech Sp. z o.o. Spółka komandytowa, właściciel Hotelu Gorczowski), Jadwiga Szermach
(prezes zarządu Polisa-Życie Ubezpieczenia)

Kategoria rolnictwo. Od lewej: Paweł Zakrzewski (prezes zarządu DLF Seeds Sp. z o.o.), Bogdan Szumański (prezes zarządu
Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.), Paweł Zakrzewski syn (prezes zarządu APZ Sp. z o.o.), Jadwiga Szermach (prezes 
zarządu Polisa-Życie Ubezpieczenia), Mariusz Gryżewski (redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego FAKTY)

Partnerzy gali. Od prawej: Mikołaj Jankowski (właściciel Odkupienia Win), Edyta Poszalska (Spicco Su Misura), Jadwiga
Szermach (prezes zarządu Polisa-Życie Ubezpieczenia)
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Wydarzenia

Wrocławskie studio specjalizujące się w produkcji gier na
urządzenia mobilne, które w alternatywnym systemie ob-
rotu NewConnect obecne jest już od 2016 roku, dołączyło
do giełdowej ekstraklasy. Debiut na głównym parkiecie
GPW to dla nas niebywały sukces. To efekt ugruntowanego
planu biznesowego i ciężkiej pracy całego naszego ze-
społu – powiedział Grzegorz Zwoliński, prezes zarządu
spółki. Niezmiennie najpopularniejszymi tytułami wro-
cławskiego dewelopera są Moto Rider GO oraz Top
Speed, które zostały pobrane przez graczy odpowiednio
55 mln i 31 mln razy.

JA

Giełdowy debiut T-Bull S.A.

Dwie dekady działalności blisko konsumentów i ich po-
trzeb pozwoliły na stworzenie nowoczesnego formatu co-
nvience, wdrażanego w sieci Żabka od ponad dwóch lat.
Równolegle do zmian wizualnych i asortymentowych nowy
format pozwala na wprowadzenie najnowocześniejszych
rozwiązań technologicznych. Partnerem projektu jest Mi-
crosoft. Wizja „sklepu jutra” została zaprezentowana
z okazji jubileuszu 20-lecia obecności Żabki na polskim
rynku. Punktem wyjścia dla niej jest diagnoza, że ze
względu na wzrost tempa życia na znaczeniu zyskują
oszczędność czasu i wygoda. Zaawansowane narzędzia
umożliwiają m.in. minimalizację czasu obsługi klientów,
wygodniejszą i bardziej przyjazną komunikację oferty, lep-
sze dostosowanie asortymentu do oczekiwań nabywców.

JA

„Sklep jutra”

Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska sp. z o.o.

TCL, jeden z największych na świecie producentów telewi-
zorów LCD, otworzył w Warszawie centrum badawczo-roz-
wojowe TCL Research Europe. Jest to największe tego typu
centrum badawczo-rozwojowe poza Chinami, należące do
grupy. Zostanie w nim zatrudnionych ponad 100 specjali-
stów, którzy we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu
Warszawskiego będą pracować m.in. nad rozwojem Sztucz-
nej Inteleigencji (AI). Centrum poprowadzi dr Bartosz Bi-
skupski, polski naukowiec i poprzedni szef działu sztucznej
inteligencji Samsunga. Warszawskie centrum to kolejna in-
westycja giganta elektronicznego w Polsce, od 2007 roku
TCL prowadzi fabrykę w Żyrardowie. TCL Research Europe
będzie technologicznie rozwijać najważniejsze globalnie
produkty: telewizory, smartfony oraz Smart Home.

JA

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Fot. Jarosław Adkowski

Od lewej: dr Xiaolin Yan, dyrektor technologiczny TCL i dr Bartosz Bi-
skupski, dyrektor Centrum

Nowe centrum TCL

Grzegorz Zwoliński, Prezes Zarządu T-Bull S.A.
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Maker Woman 2018

Rok 2018 oznacza dla IKEA wyjątkowy jubileusz – mija 75
lat od momentu założenia marki przez Ingvara Kamprada!
Od początku, dzień po dniu realizujemy wizję, by wielu lu-
dziom żyło się lepiej na co dzień, a na całym świecie dzie-
limy się wiedzą i pasją do urządzania domów. Z tej okazji do
asortymentu wraca kilka złotych przebojów. Z radością
przedstawiamy kolekcję vintage GRATULERA, która
stanowi hołd dla ponadczasowego wzornictwa IKEA. Sta-
rannie wybrane ikony stylu z lat 1950–1960, 1970–1980
i 1990–2000 będą pojawiać się w asortymencie w trzech róż-
nych odsłonach i trzech momentach roku: w sierpniu, paź-
dzierniku oraz grudniu. Katalog IKEA 2019 jest pełen
nowości na wielu płaszczyznach – od produktów, przez
wzory i materiały, tak aby wszyscy mogli znaleźć coś dla
siebie oraz dla domu w każdym kolejnym sezonie.

JA

75 lat IKEA
Fot. Jarosław Adkowski 

Proteza dłoni wydrukowana w 3D, regulator oddechu dla
osób narażonych na stres, wózek na zakupy dla starszych
osób, meble, ozdoby – to tylko niektóre projekty wykonane
w ramach Maker Woman – inicjatywy, która ułatwia kobie-
tom rozpoczęcie drogi zawodowej lub powrót na rynek
pracy z nowymi kompetencjami. Uczestniczki wykonały pro-
totypy swoich produktów, które mogą stać się zalążkiem
przyszłych start-upów i znaleźć zastosowanie w wielu dzie-
dzinach życia. 
Projekt Maker Woman prowadzi Stowarzyszenie Robisz.to
we współpracy z Fundacją Orange, w pracowni FabLab po-
wered by Orange w Warszawie. 36 uczestniczek przeszło
ścieżkę od wiedzy teoretycznej i know-how do tworzenia
prototypu własnego produktu. Przy wsparciu mentorów
uczestniczki pracowały nad swoimi pomysłami, tworząc
prototypy i gotowe produkty.

JA

Fot. materiały prasowe 

Wśród laureatek znalazła się Karolina Bobczuk

Jerzy Antkowiak, legendarny projektant „Mody Polskiej”
jest bohaterem dwóch przedsięwzięć, nad którymi pieczę
sprawuje projektant Tomasz Ossoliński. 6 października
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi rozpocz-
nie się wystawa „Jerzy Antkowiak i Moda Polska”, której
kuratorem jest Ossoliński. Jednocześnie trwają prace nad
filmem dokumentalnym w reżyserii Anny Więckowskiej po-
święconym Jerzemu Antkowiakowi, którego premiera bę-
dzie miała miejsce w 2019 roku.
Przedsiębiorstwo Państwowe „Moda Polska” powstało
w 1958 roku. Jerzy Antkowiak pracę rozpoczął w 1961 roku,
a od 1979 roku niemal do końca był dyrektorem artystycz-
nym firmy. Ostatecznie „Moda Polska” zakończyła dzia-
łalność w 1998 roku, ogłaszając upadłość.

JA Od lewej: Tomasz Ossoliński i Jerzy Antkowiak

Powrót legendy
Fot. Epoka
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Inspiruje nas wolość – takie hasło nosiła X edycja Europej-
skiego Festiwalu Smaku w Lublinie, poświęconego stuleciu
niepodległości Polski. Podczas tygodniowej imprezy byliśmy
świadkami powstawania specjałów kulinarnych oraz wi-
dzami pokazów teatralnych, filmowych, muzycznych i mo-
dowych. 
Jak co roku, do Lublina zawitały osobowości polskiego
ekranu, tym razem wspierając akcję charytatywną na rzecz
Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Lublinie. 
Na Plac po Farze prosto z lubel-
skiego hotelu Hampton by Hil-
ton*****, którego gościnności nie
da się zapomnieć, przyjechały
gwiazdy: Sławomira Łozińska, Syl-
wia Wysocka, Anna Popek, Kamila
Ścibiorek, Marek Siudym, Marcin
Troński, Marcin Kwaśny i Grzegorz
Daukszewicz, by wystąpić przed
kilkutysięczną widownią w roli mo-
delek i modeli, prezentując na
sobie stylizacje polskich firm i pol-
skich projektantów. Jako pierwszą
zobaczyliśmy kolekcję łódzkiej
firmy Monnari, która od 20 lat z po-
wodzeniem ubiera polskie kobiety. Panie prezentowały je-
sienną kolekcję w stonowanych brązowo-żółtych kolorach.
Stylowe ramoneski z frędzlami, symbolizujące smak wolno-
ści oraz beżowe kurtki i wysmakowane torebki idealnie
korespondowały z sukienkami w stylu boho, jeansami
i spódnicami z eko skóry. Komplety delikatnej i pozłacanej
biżuterii od wrocławskiej Pop Factory fantastycznie podkre-
ślały kobiecość prezentowanej kolekcji. Dopełnieniem ca-
łości były odważne projekty butów z najwyższej jakości
skóry projektanta Marshall Shoes – Tomasza Bajora. Per-
fekcyjne wykonanie i oryginalne kolory przyciągały zacie-
kawione oczy widzów. Damska część widowni fokusowała
się na przystojnych aktorach, którzy w kolekcji Murano Styl
pewnie wkroczyli na wybieg, prezentując doskonałą kon-
strukcję i idealne wykończenie wyjątkowej jakości garnitu-
rów. Dopełnieniem elegancji były koszule łódzkiej marki De
Luxe oraz obuwia Domeno, marki dla wyjątkowego męż-
czyzny, której twarzą jest Janusz Panasewicz. 
Jako druga, swoją kolekcję pokazała niezwykła projektantka
Aneta Michalska. Każda jej kolekcja ma w sobie coś nie-
uchwytnego i tajemniczego. Eleganckie płaszcze wykonane
ze szlachetnej tkaniny o najmodniejszych wzorach uosa-
biają luksus i szlachetność formy. Każdy z modeli łączył
wspólny mianownik, naturalny odcień nude. Płaszcze oka-
zale prezentowały się w towarzystwie ogromnych broszek
w stylu lat 20. od Galiny Kowalskiej. Pod spodem dojrzeli-
śmy wysmakowane „małe ecru”, tak modne w tym sezonie
– jedynie Kamila Ścibiorek pokazała sukienkę z roślinnymi
motywami, które nawiązywały do mijającego już lata. Uzu-
pełnieniem stylizacji stały się unikatowe torebki D’Art Do-
roty Gąsiorowskiej, podkreślające odmienność i indywidu-
alność każdej kobiety.
Nie mogło zabraknąć obuwia. Również w tej kolekcji Mar-
shall Shoes pokazał oryginalne wzornictwo, które jest przy-
pisane tylko do tego projektanta. Panowie, w kolekcji
eleganckich garniturów Maurice Olbert marki Ortel, do-

skonale bawili się na scenie, zapraszając
panie do tańca, ku wielkim owacjom pu-
bliczności. Choć niewidoczna, była z nami
również bielizna Alles.
Nasze Gwiazdy promieniowały urodą,
o której pielęgnację zadbała  firma Bandi
Cosmetics, produkująca ekskluzywne
kosmetyki dla wymagających kobiet oraz
Laboratorium Jadwiga, tworzące tylko na-
turalne, doskonałej jakości produkty. Sty-

lizacje fryzur były dziełem PK Hair – artykuły fryzjerskie oraz
marki pielęgnującej włosy Z.One-Concept. Makijażami za-
jęła się jak zwykle niezwodna marka Bell Hypoallergenic.
W ramach wsparcia charytatywnego swoje produkty ko-
smetyki kolorowej przekazała również firma Golden Rose.
Charytatywną akcję na rzecz dzieci z autyzmem poparła
również firma obuwnicza Saway z Krakowa.
Spacer z Ordonką w tle – taki tytuł nosił trzeci rekonstruk-
cyjno-historyczny pokaz lubelskiej projektantki Małgorzaty
Sulisz. W jednej chwili przenieśliśmy się w pierwsze dzie-
sięciolecie ubiegłego wieku. W rolę modelek wcieliły się
mieszkanki Lubelszczyzny. Oprócz mody, na scenie odby-
wały się pokazy kulinarne, w których udział brali również
aktorzy, ubrani w granatowe t-shirty marki Big Star. 
Na zakończenie dnia aktorów czekała jeszcze wyjątkowa
niespodzianka w hotelu Hampton by Hilton*****. Pani Anita
Wysokińska, właścicielka hotelu, przywitała gości, zapra-
szając ich na wysublimowaną kolację, odwołującą się do
kuchni XX-lecia międzywojennego. Byliśmy świadkami kul-
turalno-kulinarnej uczty. Kelnerzy, wystylizowani na lata XX
ub.wieku, trzymając się zasad savoir vivre’u, z dystyngo-
waną nonszalancją serwowali przysmaki Bolesława Le-
śmiana, Józefa Piłsudskiego czy Hanki Ordonówny. Nie
zabrakło również doskonałych nalewek, które dla Polaków
są tym, czym szampan we Francji. A wszystko to w oprawie
Złotej Kolekcji muzyki lat XX ubiegłego wieku. Jeżeli chcą
Państwo poznać menu, zapraszamy do restauracji hotelu
Hampton by Hilton*****. Szkoda, że wszystko co dobre,
szybko się kończy, ale za rok wrócimy, aby znów smakować
skarby Lubelszczyzny.
Organizatorem Europejskiego Festiwalu Smaku jest Sto-
warzyszenie Kresowa Akademia Smaku.
Organizatorem pokazu mody „Gwiazdy smakują lubelskie”
jest agencja Makana Art & Business. 

Małgorzata Kotwica 

Moda ze smakiem
Fot. Arkadiusz Plich i Adrianna Kałużna (2)

Sylwia Wysocka i Marek Siudym

Małgorzata Sulisz



Wydarzenia

AKADEMIA AGENTA 2018
– prestiżowe odznaki
Na gali podsumowującej pracę i wyniki osiągnięte w 2017 r. Polisa-Życie
Ubezpieczenia przyznała prestiżowe odznaki zarządu. Była to okazja
do uhonorowania najlepszych pracowników i agentów.
W tym roku zarząd przyznał trzynaście Złotych Odznak i jedną Platy-
nową. Wręczono również nagrody dla najlepszych dyrektorów Regio-
nalnych Biur Handlowych i dyrektorów Najlepszych Przedstawicielstw.
Tytuł „Super Agenta” został przyznany dziesięciu agentom wyróżnio-
nym za rentowny portfel ubezpieczeń i wysoką sprzedaż. Najlepszym
dyrektorem została Małgorzata Masanowska z Regionalnego Biura
Handlowego Bydgoszcz, a wśród dyrektorów przedstawicielstw zwycięzcą okazał się Ryszard Topolewski z Rypina.
Zebranych przywitała prezes Polisy-Życie Ubezpieczenia Sp. z o.o. – Jadwiga Szermach, przedstawiając członków za-

rządu: Dorotę Czerwińską-Rybską i Ewę Bogacką. Gościem specjalnym uroczy-
stości był Piotr Tański, członek zarządu Compensa TU na Życie S.A. Vienna
Insurance Group, który w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi prezesa w dyna-
micznym rozwoju firmy i życzył pracownikom sukcesów w pracy w Polisie-Życie
Ubezpieczenia.
W tym roku Akademia miała wyjątkową oprawę. Gościom zaprezentowano wy-
stawę „23 lata z Polisą-Życie” oraz film podsumowujący osiągnięcia odchodzącego
prezesa Wiesława Szermacha, który podziękował pracownikom i współpracowni-
kom za wspólne lata pracy i sukcesy wypracowane przez firmę. Uroczystość do-
starczyła zebranym wielu wzruszeń. Po oficjalnej części gali, jak co roku, rozpoczął
się Bal Agenta, który trwał do białego rana.

Wiesław Szermach i Mariusz Gryżewski
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Koledzy nazywają mnie
Strusiem Pędziwiatrem

Tomasz 

Rozmawia AGNIESZKA ŻĄDŁO

Mój serdeczny kolega z te-
atru – Wiktor Zborowski 

– powiada: „najlepsza jest
popularność klasy B”. To

wygląda tak: „Aaaa…
skądś pana kojarzę? Już

wiem! Pan u mnie na osie-
dlu w warzywniaku pra-

cuje…”. I taka
popularność jest miła 

– żartuje Tomasz Kozło-
wicz, aktor teatralny, 
dubbingowy i lektor.

ozłowiczK



Gdzie urodził się ten ciepły i miękki głos aktora i lektora?
– W Łodzi. W drugiej klasie szkoły podstawowej „zakochałem

się” w dziewczynie, która chodziła do szkoły muzycznej do kla-
sy skrzypiec. Nie zapomnę zdziwienia moich rodziców, gdy po-
prosiłem, by zapisali mnie do tejże szkoły na wydział… skrzy-
piec. Miłość szybko minęła, ale zamiłowanie do muzyki zosta-
ło. Po jakimś czasie przyszedł do nas na zajęcia kierownik pro-
dukcji filmów dubbingowanych, pan Krzysztof Kupsz, i zapy-
tał, które dziecko chciałoby zagrać w filmie. Wszyscy podnieśliśmy
ręce. Zorganizowano nagranie, próbę głosu (dziś czytaj: casting)
i wybrano mnie. Wtedy otrzymałem moje pierwsze wynagrodzenie
– 28 złotych. Pamiętam, że zaraz po wypłacie za 24 złote kupi-
łem sobie rakietkę do tenisa stołowego. (4 zeta poszło na przy-
jemności, lody i oranżadę). W tamtych czasach większość fil-
mów dla dzieci i młodzieży dubbingowano w Łodzi. Funkcjo-
nowały tam trzy, może cztery studia dubbingowe. 
Czym się pan wyróżnił?

– Nie wiem… Uznano, że się nadaję. Chyba przydała się
szkoła muzyczna: słuch, rodzaj skupienia nad odgrywaną po-
stacią. A były to ważne cechy, bo wtedy jeszcze nie było tak pro-
fesjonalnych systemów do układania ścieżek dźwiękowych, do
rozciągania głosek, dźwięków. Istotna była precyzja… 
Jak wyglądał dubbing w czasach pana dzieciństwa?

– Robiło się sklejki z dwu-, trzyminutowych sekwencji. Przy
stole siadało kilku aktorów, których postaci występowały na ekra-
nie. Kilkuminutowe nagranie trwało bardzo długo. Ktoś się po-
mylił, ktoś się zdekoncentrował i już trzeba było powtarzać.
W czasach, kiedy robiono kopie filmów, sklejki się cięło i zakładało
na tzw. kółko. I na projektorze ta sklejka „latała”. Na drugą ta-
śmę dogrywało się dźwięki. Najtrudniej było, kiedy nie można
było pociąć taśmy na sklejki, bo była tylko jedna kopia. Wtedy
czekaliśmy aż cały film się przewinie. Bywało to męczące, ale jed-
nocześnie podobała mi się ta praca. „Tomek Sawyer”, „Tajem-
nica starej kopalni”… Miłe wspomnienia.
Droga artystyczna była więc naturalnym wyborem.

– Tak, ale złożyłem jednocześnie papiery na politechnikę. Zda-
łem jednak do szkoły filmowej w Łodzi. Po pierwszym roku uzna-
no, że jestem „niedojrzały emocjonalnie” i wykreślono mnie
z listy studentów. Mimo tego przykrego faktu poczułem, że to
jest to, co chcę w życiu robić, więc po kilku miesiącach zdawa-
łem do ówczesnej PWST w Warszawie. Dostałem się i zrobiłem
tam dyplom.
Nie szkoda było rodzinnej, filmowej Łodzi?

– Owszem, cudownie wspominam czas pierwszego roku.
W tym okresie na wydziale aktorskim byli moi fantastyczni ko-
ledzy: Zbyszek Zamachowski, Adrianna Biedrzyńska, Piotrek
Polk, Cezary Pazura, Wojtek Malajkat, Zbyszek Suszyński i wie-
lu innych. Zestaw mieliśmy bardzo zacny. Nie żałowałem jed-
nak nigdy. Nie wiem, jak potoczyłaby się historia mojego życia
w Łodzi, ale tego, co tu się wydarzyło, nie żałuję.  
Czytałam, że jeszcze w czasie studiów zatrudniono pana w teatrze Ate-
neum. Jak to się stało?

– Nie, nie. Na ostatnim roku studiów robiliśmy spektakl dy-
plomowy – „Lato” Rittnera w Teatrze Ateneum. Rok wcześniej
wystawialiśmy tam „Przeklęte tango”, w którym zagrałem Pan-
cha. Natomiast na trzecim roku studiów z nauczycielem, jak pro-
sił do siebie mówić aktor Tadeusz Łomnicki, stworzyliśmy „Sia-
kuntalę” Kalidasy, hinduską klasykę teatralną. Mieliśmy zagrać
ten spektakl w Indiach, przed 5-tysięczną publicznością. Spek-
takl był wyreżyserowany właściwie pantomimicznie, tak aby tam-
tejsza publiczność rozumiała nas mimo barier językowych. Ów-
czesne władze niestety się nie zgodziły na nasz wyjazd przez to,
że nauczyciel Łomnicki rzucił kiedyś legitymacją partyjną. Nie
pomogły prośby, żeby jechał asystent nauczyciela. Zamiast w In-
diach pokazaliśmy jednak przedstawienie w Ateneum. 
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Rozmowa VIP-a  TOMASZ KOZŁOWICZ

Z jakimi oczekiwaniami wchodził pan do tego za-
wodu?

– Człowiek, który kończy szkołę te-
atralną, nie zakłada, że mu się nie powie-
dzie. Przypuszczam, że każdy przyszły ak-
tor do zawodu idzie z pełną wiarą, że bę-
dzie wykonywał ten zawód, będzie mógł się
z niego utrzymać, że będzie on dla niego
fascynujący. Dla niektórych kusząca jest
popularność. Bywa miła, ale też strasznie
męcząca. Zdarzyło mi się kilka takich przy-
krych sytuacji po „Ekstradycji”, w której za-
grałem Zybertowicza, funkcjonariusza
UOP. Po „Klanie” też „zebrałem cięgi”.
Przyjechałem do kolegi, jego żona stała
w oknie, zobaczyła mnie i zażartowała: „O!
Doktor Słowik do nas przyjechał”. Jej
mama na to: „Znacie go? To może receptę
by mi wypisał?”. „Mamo, to aktor jest”
– tłumaczyli jej. „Jak to aktor, to jak on
może tego Jasia leczyć?”. 
Dlaczego więc aktorstwo?

– W pewnym momencie uświadomi-
łem sobie, że nie muszę decydować, jaki
zawód mam w życiu wykonywać, ponie-
waż będąc aktorem, mogę wykonywać
wszystkie zawody świata. Jestem lekarzem,

dozorcą, sędzią i policjantem. Grałem
też nauczyciela w sztuce „Dzieci mniej-
szego Boga”. Całej sztuki musiałem na-
uczyć się w języku migowym i to też było
dla mnie kolejne ciekawe doświadczenie.
Grałem również mordercę, który palił
zwłoki kobiet w piecu. Nigdy nie wiadomo,
co się trafi. 

Nie wyobrażam sobie, bym chodził do
pracy w określonych godzinach. Mam inny
temperament. W niektórych studiach na-
zywają mnie nawet Strusiem Pędziwiatrem.
Wpadam, robię swoje – oczywiście do-
kładnie i sumiennie – i lecę dalej. 
Nie tylko jako aktor wykonuje pan różne zawody.
Jako prezenter prowadził pan kiedyś program
telewizyjny „Joystick”.

– Ojej! To była końcówka lat 80.,
pierwsze programy o komputerach w te-
lewizji... Sam nie miałem wtedy komputera,
ale zapewniono mnie, że nie muszę się
znać. Potem uchodziłem za alfę i omegę
w dziedzinie informatyki. A ja po prostu
uczyłem się od tych młodych ludzi, eks-
pertów z planu, którzy naprawdę się na
tym znali. Niektórzy rzeczywiście mnie ko-
jarzą z tym programem. Moja mama

niedawno trafiła do szpitala ze złamaną
ręką. Siedzieliśmy tam kilka godzin – cze-
kamy na lekarzy, wreszcie wzywają nas na
górę, a jeden z nich mówi: „O! Pan Joy-
stick!” Wystąpiłem w kilku podobnych pro-
gramach edukacyjnych. Charakteryzo-
wano mnie w nich m.in. na Einsteina…
Mówiłem, jak coś jest zrobione, np. w ga-
zowni. 
Skąd wziął się pana pseudonim lektorski Jan
Czernielewski?

– Po latach robienia dubbingów w Ło-
dzi trafiłem na Myśliwiecką w Warszawie,
do siedziby Polskiego Radia, bo głównie
tam się wtedy nagrywało dubbingi. Usły-
szał mnie kiedyś na nagraniach Stanisław
Olejniczak i mówi do mnie: „Tomek, masz
dobry głos. Nie chciałbyś spróbować
przeczytać za mnie serialu, bo musze
wyjechać? Wiesz, to będzie takie pół go-
dzinki”. Powiedziałem, że mogę spróbo-
wać. Jakoś dobrze mi poszło i przeczyta-
łem cały film.

Na końcu miałem się jakoś przedsta-
wić. Pomyślałem: niech Tomasz Kozłowicz
będzie sobie aktorem, a dla lektora muszę
wymyślić jakiś pseudonim. Stałem się
więc Janem – tak miał na imię mój ojciec,
Czernielewskim – nazwisko panieńskie mo-
jej matki. Potem nie raz przekręcano ten
pseudonim: na Jana z Czarnolasu, Czer-
niakowskiego itp. 
Wstydził się pan tej pracy?

– Nie, absolutnie. Jeszcze wtedy nie
wiedziałem, że będę miał tyle pracy jako
lektor. Myślałem, że wymyślam pseudonim
jednorazowo. Wiem, że dziś koledzy-ak-
torzy również używają pseudonimów.
Chciałem oddzielić te dwie dziedziny,
mimo że lektorstwo w jakimś sensie przy-
należy do aktorstwa, a wiedza ze szkoły te-
atralnej przydaje się w pracy lektora. Jed-
nakże dubbing i praca lektora to są jednak
dwie zupełnie różne dziedziny, wymaga-
jące dwóch innych rodzajów skupienia, in-
nej percepcji mózgu. W dubbingu wpusz-
cza się słowa w tzw. kłapy, w czytaniu lek-
torskim wpuszcza się oryginalny tekst po
to, żeby nie robić tzw. rosyjskiego dub-
bingu, czyli nie nakrywać swoim głosem
pierwotnej ścieżki dźwiękowej. Nie wolno
przeszkadzać widzowi, „zasłaniać” głosu
aktora i oryginalnego języka, który poja-
wia się w filmie.  
Co jest bardziej intratne: bycie lektorem czy ak-
torem?

– Oczywiście granie w filmach,
a szczególnie w serialach. Teraz zdarzyła
mi się „Leśniczówka”. Fantastyczna ob-
sada, dobry klimat na planie, fajny sposób
kręcenia. Niby długi serial, ale nie robimy
tego w scenografiach papier-maché. Na
planie są prawdziwe wnętrza, trochę bru-
du, widać „patynę”, przez co serial nabiera
wiarygodności. Wiadomo, że można ro-
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TOMASZ KOZŁOWICZ
Polski aktor teatralny, filmowy, dubbingowy. Urodził się 17 lipca 1964 roku
w Łodzi. Studiował na PWSFTviT w Łodzi (1982–1983) oraz na PWST w Warszawie,
którą ukończył w 1987 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Teatrze Ate-
neum, z którym związany jest do dziś. Podczas swej kariery współpracował z te-
atrami: Dalekim, Polonia i Capitol. Zagrał w takich filmach i serialach jak: „Dekalog
IV”, „1968. Szczęśliwego Nowego Roku”, „Człowiek z...”, „Goodbye Rockefeller”,
„Barwy szczęścia”, „Ekstradycja”. W dubbingu zadebiutował już jako dziecko. Uży-
czył głosu do m.in.: „Pocahontas” – jako Thomas, „Maska” jako Stanley Ipkiss, „Ani-
maniacy” – Yakko oraz „Noc w muzeum”. Ma na swoim koncie ponad 200 różnych
tytułów, łącznie z grami komputerowymi, filmami i serialami animowanymi. Jest
jednym z najbardziej rozpoznawalnych lektorów w Polsce. Używa pseudonimu
Jan Czernielewski. 



bić dużo taniej. Kiedyś wchodził do tele-
wizji polski tasiemiec, tak trochę słabo ro-
biony. Moja mama zastanawiała się: „To-
mek, mnie się to nie podoba. Może to ja
nie mam gustu, ale skoro to telewizja po-
kazuje… ?”
Co było największym wyzwaniem w dubbingu?

– „Whiskers”. W Stanach tego typu fil-
my nagrywa się odwrotnie. Daje się kilka
rysunków z postacią, stawia się kamery, ak-
tor do tego gra i dopiero wtedy dorysowuje
się postać. Tak było na przykład z Eddym
Murphym i jego osłem w „Shreku”. Osioł
był potem dokładnie taki jak Murphy, miał
jego cechy. U nas wygląda to inaczej, przez
co jest trudniej podłożyć głos. 

Moja postać w „Whiskersie” była tak
nieprzewidywalna, jakby wypiła siedem na-
pojów energetycznych. Pan Whiskers raz
płakał, raz krzyczał, raz wolniej, raz szyb-
ciej, ciężko było nadążyć za jego emocja-
mi. Z kolei dużą satysfakcję przyniosła mi
praca nad „Maską”, gdzie podkładałem
Jima Carrey’a. Fajna robota…

Zachęcam wszystkich do obejrzenia
serii filmów internetowych „Widzę głosy”.
Jest to seria kilkudziesięciu wywiadów z ak-
torami pokazujących twarze dające głosy
animowanym postaciom. Jestem tam jed-
nym z rozmówców. Kiedyś dobry znajo-
my na prywatnej imprezie, kiedy mu po-
kazałem „Widzę głosy”, zdziwił się: „To ty

grałeś tę postać? I to też ty?! Nie przy-
puszczałem! Światopogląd mi się zmie-
nił!”. Bo nie kojarzy się aktora z tyloma
kreacjami, kiedy aktor potrafi i musi zmie-
niać swój głos odpowiednio do roli. 

Ja oczywiście nie do wszystkiego się
nadaję. Są castingi, próbki głosu idą do
producentów. Czasem chodzi o to, żeby
głos polskiego aktora był jak najbardziej
zbliżony do oryginału. Tak miałem z Kró-
likiem Buggsem. Dubbingowałem też
Matthew Brodericka w „Żonach ze Step-
ford”, a sytuacja wyglądała tak: zobaczy-
łem, że odbywa się casting do tego filmu.
Mówię: „Ja już grałem Inspektora Ga-

dżeta”. „Jak to grałeś?” – dziwili się. „No
tak, w poprzednim filmie”. „Dobrze, ca-
sting zakończony, masz rolę”. Organiza-
torzy cieszyli się, że mają pewniaka i za-
łatwioną sprawę. 
Od studiów do dzisiaj gra pan w Teatrze Ate-
neum. Obecnie w trzech spektaklach.

–Aktualnie w jednym – w „Kolacji dla
głupca” – zamiennie z Tadziem Borow-
skim. Pozostałe dwa – „Tramwaj zwany
pożądaniem” i „Kandyd” – chwilowo ze-
szły z afisza. Wchodzą jednak nowe tytu-
ły, mamy nowego dyrektora, więc może do-
łączę do obsady w kolejnych przedsta-
wieniach?
„Kolację dla głupca” zagrał pan już kilkaset razy.
Jak można się nie znudzić?

– Każde przedstawienie jest inne. Na
każde przychodzi inna publiczność, inaczej
reaguje. Bywają tacy widzowie z których
strony nie ma żadnej reakcji. Przychodzi też
taka publiczność, która jeszcze nas, akto-
rów, napędza. Jej reakcje są w tak nie-
oczekiwanych miejscach, że nas samych to
zdumiewa. Czasem przyjdzie grupka zna-
jomych, tak dobrze bawiących się ze sobą,
że nie mają strachu przed innymi widzami,
aby głośno się roześmiać. Ten śmiech za-
raża wszystkich dookoła. My też nie jeste-
śmy nieomylni, co dla nas samych bywa za-
bawnym urozmaiceniem. Z nudą w teatrze
naprawdę nie ma problemu. �

Przyszedł do nas na zajęcia
kierownik produkcji filmów
dubbingowanych, pan
Krzysztof Kupsz i zapytał,
które dziecko chciałoby za-
grać w filmie. Wszyscy
podnieśliśmy ręce. Zorgani-
zowano nagranie, próbę
głosu (dziś czytaj: casting)
i…  wybrano mnie.

TOMASZ KOZŁOWICZ  Rozmowa VIP-a
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XIV Festiwal Sacrum Non Profanum dobiegł
końca. Czym się wyróżniał od poprzednich?

– Każda edycja festiwalu jest inna
i zupełnie wyjątkowa, choćby ze wzglę-
du na patrona – kompozytora, którego
repertuar jest podczas festiwalu wio-
dący. W przypadku XIV Festiwalu Sa-
crum Non Profanum wybór był niejako
naturalny. Przypadająca na ten rok 100.
rocznica odzyskania przez Polskę nie-
podległości była dla nas oczywistym
wskazaniem i nie mogliśmy uczcić ju-
bileuszu w inny sposób, niż obierając
na patrona tegorocznej edycji Igna-
cego Jana Paderewskiego – genialne-
go kompozytora i wirtuoza, który wspa-
niale łączył talent z polityką i działal-
nością charytatywną. Wszyscy wiemy,
jak wielką rolę odegrał ten mąż stanu
w kształtowaniu państwa polskiego
i jaki wpływ na losy naszego narodu

miała jego działalność na świecie i zna-
jomość z prezydentami Stanów Zjed-
noczonych. Poprzez festiwal corocznie
staramy się przypominać nie tylko
wielkie osobowości artystyczne świa-
ta muzyki, lecz także wiekopomne wy-
darzenia i rocznice.

W tym roku uwzględniliśmy w re-
pertuarze najważniejsze utwory Pa-
derewskiego. Na szczególną uwagę
zasługuje premierowe wykonanie
symfonii h-moll, zwanej „Symfonią
Polonia”, w Berlinie, którego podjęła
się Orkiestra Narodowej Filharmonii
Lwowskiej. Do tej pory nikt nie zagrał
tej symfonii w Niemczech. Co cieka-
we, w Polsce została ona po raz
pierwszy wykonana w 1910 r. we Lwo-
wie, a dopiero rok później w War-
szawie. To przepiękne, monumental-
ne dzieło na Zachodzie urasta do ran-

gi hymnu, a w Polsce niestety jest
mało znane. Jego wykonanie prze-
kracza godzinę, stąd dyrygenci czę-
sto dokonują skrótów; ja się na to nie
zdecydowałem – bo niby dlaczego? –
i w Berlinie symfonia została zapre-
zentowana w całości. Następnie zo-
stała powtórzona w szczecińskiej ka-
tedrze św. Jakuba i okazało się, że
było to również pierwsze wykonanie
na Pomorzu Zachodnim.
Festiwal Sacrum Non Profanum odbywa się
w kościele w Trzęsaczu, w katedrze św. Ja-
kuba w Szczecinie, bazylice św. Jana w Ber-
linie oraz w Filharmonii im. Mieczysława Kar-
łowicza w Szczecinie. Gdzie jest najlepszy od-
biór muzyki? Czy publiczność w tych miejscach
przyjmuje koncerty z takim samym entuzja-
zmem?

– Wszystkie te miejsca mają swoje
uzasadnienie. Festiwal zainauguro-

Sacrum Non Profanum 
– niezmienna klasa i coraz większy rozmach

Festiwal jest planowany z trzyletnim wyprzedzeniem, więc
program kolejnych edycji już się krystalizuje, choć szcze-
gółów jeszcze nie chciałbym zdradzać. Terminem pozo-
staje sierpień, ze wskazaniem na pierwszą połowę
miesiąca. Mam nadzieję, że dotychczasowi patroni, spon-
sorzy i wszyscy przyjaciele Festiwalu będą w dalszym
ciągu wspierać nasz projekt – mówi prof. Bohdan 
Boguszewski, dyrektor artystyczny Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum.



waliśmy w 2005 r. w maleńkim Trzęsa-
czu. Z czasem wybór kolejnych kom-
pozytorów wymusił wyjście poza ko-
ściół, bo nie wszyscy tworzyli wyłącz-
nie kameralne formy i nie mogliśmy za-
prezentować słuchaczom ich twór-
czości w tak skromnych warunkach.
Stąd rozszerzenie formuły Festiwalu
o koncerty w Szczecinie i Berlinie,
gdzie jesteśmy bardzo chętnie przyj-
mowani. Trzęsacz pozostaje więc
zarezerwowany dla kameralistyki,
a w Szczecinie i Berlinie prezentujemy
większe, rozbudowane formy mu-
zyczne. W tym roku w Berlinie koncert
odbył się w Bazylice św. Jana – naj-
większym kościele katolickim w cen-
trum miasta i przyciągnął tłumy. Co
roku na Festiwal wybierają się zarów-
no stali bywalcy, jak i nowi słuchacze.
Wiele osób z dużym wyprzedzeniem
planuje swoje urlopy pod kątem obec-
ności na Festiwalu. Atrakcyjny i jed-
nocześnie ambitny program oraz
udział wybitnych artystów gwarantują
jego wysoki poziom artystyczny.
Czy coś szczególnie zaskoczyło organizatorów
tegorocznej edycji?

– Wykonawcy byli bardzo starannie
wyselekcjonowani, więc od początku
spodziewałem się wysokiego poziomu
koncertów. Krakowski kwintet dęty,
który wystąpił ze znakomitą pianistką
Beatą Bilińską, fenomenalnie zapre-
zentował „Sextour” Francisa Poulenca.
Pozytywnie zaskoczył mnie nasz zna-
jomy pianista ze Szczecina Sławek
Wilk, który zagrał rzadko wykonywaną
sonatę es-moll Paderewskiego. To wy-

jątkowo trudne dzieło zostało przez
pianistę znakomicie zinterpretowane
– tak poruszająco, że nie obyło się bez
bisów. Kinga Borowska – mezzoso-
pranistka, która przyjechała do nas
z Berlina, przepięknie interpretowała
pieśni Paderewskiego. Mari Fukumo-
to – świetna organistka z Japonii – wy-
dobyła z trzęsackich organów brzmie-
nia, jakich dotychczas nie słyszeliśmy.
Na słowa uznania zasłużył również Ivan
Shemchuk, który brawurowo wykonał
Koncert a-moll Paderewskiego. Na-
grodę Grand Prix Stowarzyszenia Ar-
tystów Wykonawców Utworów Mu-
zycznych i Słowno-Muzycznych za naj-
lepsze artystyczne wykonanie kom-
pozycji I.J. Paderewskiego otrzymała
Orkiestra Narodowej Filharmonii
Lwowskiej.

Za rok 15-lecie Festiwalu Sacrum Non Profa-
num i Moniuszko jako patron jubileuszowej
edycji. Czy są już plany na kolejne lata?

– Festiwal jest planowany z trzylet-
nim wyprzedzeniem, więc program
kolejnych edycji już się krystalizuje,
choć szczegółów jeszcze nie chciałbym
zdradzać. Terminem niezmiennie po-
zostaje sierpień, ze wskazaniem na
pierwszą połowę miesiąca. Mam na-
dzieję, że dotychczasowi patroni, spon-
sorzy i wszyscy przyjaciele Festiwalu
będą w dalszym ciągu wspierać nasz
projekt. Będzie to największą gwa-
rancją dla kolejnej, XV edycji Festiwa-
lu, który zamierzamy poświęcić twór-
czości Stanisława Moniuszki w dwu-
setną rocznicę jego urodzin.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Czy Sacrum Non Profanum jest pierw-
szym festiwalem w Polsce, w którym
brała pani udział?

– Jeśli chodzi o festiwale w Pol-
sce, to jest mój pierwszy festiwal.
Dotychczas śpiewałam na kon-
certach, które nie należały do
festiwali albo uczestniczyłam
w konkursach międzynarodowych,
także w Polsce, lub brałam udział
w festiwalach międzynarodowych,
jak Festival Aix-en-Provence.
Który z tych konkursów najlepiej pani
zapamiętała?

– Z konkursów w Polsce zde-
cydowanie najlepiej pamiętam
Międzynarodowy Konkurs Sztuki
Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Są-
czu. Panuje tam bardzo rodzinna at-
mosfera. Choć wydaje się, że to nie-
wielkie wydarzenie, które niekoniecz-
nie mogłoby przynosić jakieś profity
młodemu śpiewakowi, to okazało się,
że jest zupełnie inaczej. To właśnie po
tym konkursie miałam możliwość wy-
stąpienia w Operze Śląskiej w roli Ja-
dwigi w „Strasznym dworze” Stani-
sława Moniuszki. Miałam też kilka
koncertów w Katowicach z repertu-
arem pieśniarskim. Jest to dość mały
konkurs, lecz w Polsce bardzo popu-
larny i jednak otwiera przed młodymi
śpiewakami ciekawe możliwości. Pani
Małgorzata Walewska, obecna dy-
rektorka artystyczna festiwalu im. Ady
Sari w Nowym Sączu, zaprosiła mnie
do wystąpienia w przyszłorocznej edy-
cji festiwalu, co również jest efektem
mojego udziału w tym konkursie, choć
minęło już od tego czasu kilka lat.
Może nie bez znaczenia był fakt, że zajęła tam
pani drugie miejsce oraz zdobyła pani na-
grodę za interpretację cyklu pieśni „Trzy
fragmenty z poematów Jana Kasprowicza”
Karola Szymanowskiego. A wracając do kon-
kursów, brała pani udział również w zagra-
nicznych. Które z tych występów najbardziej
utkwiły pani w pamięci?

– Myślę, że zeszłoroczny udział
w konkursie 51. International Vocal
Competition – Hertogenbosch w Ho-
landii. To bardzo prestiżowe wyda-
rzenie, a jedną z konkurencji jest wy-
konanie pieśni współczesnej, która
została napisana specjalnie na ten
konkurs. Najpierw wszyscy półfinaliści
wykonują tę pieśń z fortepianem,
a w finale dwoje wybranych uczestni-
ków wykonuje ten sam utwór, ale już
z towarzyszeniem orkiestry.

To było bardzo ciekawe doświad-
czenie, ponieważ mieliśmy możliwość
współpracy z kompozytorką Monique
Krüs, która prowadziła klasę mi-
strzowską. Przy tej okazji wyjaśniła, ja-
kie było podłoże powstania utworu,
czym pieśń była inspirowana i co
chciała przez nią przekazać. Wcześniej
nie miałam pojęcia, jak zinterpretować
te pieśni, ponieważ utwór inspirowany
był malarstwem Boscha, a tekst po ła-
cinie był przetłumaczony z języka ho-
lenderskiego. Po klasie mistrzowskiej
nastąpiło olśnienie – faktycznie dużo
zrozumiałam, to mnie zainspirowało
i ułatwiło występ. Udało mi się zdobyć
tą pieśnią nagrodę.
A więc zdobyła pani nagrodę specjalną Dio-
raphte Composition Prize na 51. Internatio-

nal Vocal Competition – Hertogen-
bosch za wykonanie pieśni współ-
czesnej autorstwa Monique Krüs.
Nawiązując do muzyki współcze-
snej, w Trzęsaczu jeden dzień festi-
walu Sacrum Non Profanum po-
święcony jest prezentacji dorobku
współczesnych młodych kompozy-
tów. Możemy wysłuchać tych kom-
pozycji w wykonaniu wspaniałych
młodych muzyków. I tu pojawia
się pytanie: jak interpretować mu-
zykę współczesną. To chyba nie
jest takie proste?

– Nie. Z moich doświad-
czeń wynika, że bardzo waż-
ny jest kontakt z kompozyto-

rem, a dotychczas występowałam
z kantatami i oratoriami, również
w operach współczesnych i zawsze
miałam możliwość kontaktu z kom-
pozytorami, którzy próbowali przeka-
zać artystom to, co chcieli osiągnąć
w swoich dziełach, pokazać swoją
wizję. Muzyka współczesna daje bar-
dzo dużą dowolność interpretacji. Nie
jest to ścisły zapis nutowy. Co prawda
z Mozartem, Chopinem czy Paderew-
skim nie mamy kontaktu i też nie wie-
my do końca, co chcieli przekazać, ale
istnieje tradycja wykonawcza. Jeżeli
chodzi o muzykę współczesną, tak na-
prawdę jest bardzo duża dowolność.
Kompozytorzy współcześni są bardzo
elastyczni i otwarci na różne pomysły,
dostosowują się do możliwości woka-
listy i pozwalają na różnorodność in-
terpretacji. Niekiedy jest to trudniejsze,
dlatego że jest nowe, ale z drugiej stro-
ny możemy wyrazić siebie i swoje
emocje, niezależnie od poprzednich
wykonań, które mogłyby coś sugero-
wać. Zwłaszcza jeżeli jest to prawy-
konanie i pierwszy wykonawca tworzy
kanon. Ktoś, kto będzie po raz drugi
czy trzeci wykonywał ten utwór, będzie
jednak słuchał pierwszego wykonania
i w jakiś sposób wzorował się na tym,

Spełniać marzenia
W zeszłym roku udało mi się spełnić jedno marzenie muzyczne związane z polskimi
kompozytorami – wykonać z orkiestrą hymny Karola Szymanowskiego do słów Ka-
sprowicza. Wcześniej miałam możliwość wykonywania tych pieśni tylko z fortepia-
nem. Zwycięstwo w konkursie uczelnianym w łódzkiej Akademii Muzycznej
umożliwiło mi wykonanie ich z akompaniamentem orkiestry w sali koncertowej
Akademii Muzycznej w Łodzi – mówi Kinga Borowska, mezzospranistka.
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co było wcześniej. To też jest bardzo in-
teresujące.
Czy któryś z polskich kompozytorów jest pani
szczególnie bliski?

– W zeszłym roku udało mi się
spełnić jedno marzenie muzyczne
związane z polskimi kompozytorami
i wykonać z orkiestrą hymny Karola
Szymanowskiego do słów Kasprowi-
cza. Wcześniej miałam możliwość wy-
konywania tych pieśni tylko z fortepia-
nem. Zwycięstwo w konkursie uczel-
nianym w łódzkiej Akademii Muzycznej
umożliwiło mi wykonanie ich z akom-
paniamentem orkiestry w sali koncer-
towej Akademii Muzycznej w Łodzi. To
było spełnienie jednego marzenia.
W maju 2018 r. wykonałam utwór mło-
dego polskiego kompozytora Michała
Kaweckiego pt. „Miriam” o schizofre-
nicznej postaci, w którym tytułowej
partii wokalnej towarzyszy 12 różnych
instrumentów oraz taśma dźwiękowa.
Jak na tak młodego kompozytora to na-
prawdę duży utwór, trwający 20 minut.
To fantastyczne dzieło było jego dy-
plomem licencjackim. Ostatnio Mi-
chał Kawecki poinformował mnie, że
właśnie dopisał wersję orkiestrową, któ-
rą chce wysłać na jakiś międzynaro-
dowy konkurs kompozytorski i jest
w trakcie pisania cyklu pieśni spe-
cjalnie dla mnie. W związku z tym mu-
zyka współczesna staje mi się coraz
bliższa, choć nie było w żaden sposób
zamierzone. Wykonawstwo muzyki
współczesnej daje duże możliwości
wyrażania siebie, więc czekam z nie-
cierpliwością na dzień, w którym będę
mogła zacząć pracę, a następnie wy-
konać kolejne utwory.
Który z kompozytorów spoza Polski – i nie my-
ślę tylko o współczesnych twórcach – jest pani
bliski? Skoro wspomniała pani o marze-
niach, może ma pani jakieś artystyczne pra-
gnienie?

– Jules Massenet jest mi szczegól-
nie bliski i taką moją rolą marzeń jest
Charlotta z opery „Werther”, napisanej
na podstawie „Cierpień młodego Wer-
tera”. Przede wszystkim ze względu na
muzykę, która jest bardzo delikatna,
a zarazem bardzo dramatyczna. Po-
dobnie jak postać Charlotty, która jest
delikatna, ale ma w sobie bardzo
dużo siły, żeby znieść cały ból i nieła-
twą sytuację. Bliska jest mi emocjo-
nalność muzyki francuskiej, a w szcze-
gólności tej, którą komponował właśnie
Jules Massenet.
Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć pani,
aby marzenie to jak najszybciej się spełniło.

Rozmawiała 
Danuta Hanna Jakubowska

Kinga Borowska
Z wyróżnieniem ukończyła łódzką Akademię
Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w klasie prof. Grażyny Krajewskiej-Ambroziak.
W trakcie studiów debiutowała na scenie ope-
rowej w przedstawieniach studenckich rolami
Marceliny w „Weselu Figara” W.A. Mozarta
oraz Sekstusa w operze „Julisz Cezar” G.F. Ha-
endla. Ostatni semestr studiów odbyła w Ko-
ninklijk Conservatorium Brussel, w ramach
europejskiego programu „Erasmus”. W 2011 r.
debiutowała na profesjonalnej scenie opero-
wej La Monnaie w Brukseli, gdzie powierzono
jej rolę Kobiety Tebańskiej w operze „Edyp”
Georga Enescu. W 2013 r. wystąpiła na de-
skach opery La Monnaie jako Pepita w wersji
koncertowej opery „Romeo i Julia” Charlesa
Gounoda. Uczestniczyła w światowych prawy-
konaniach utworów Jacquesa-Alphonse’a de
Zeeganta – oratorium „Le mistere du Salut”,
symfonii „Le chemin des Dames” na mezzo-
sopran, chór i orkiestrę pod batutą brytyjskiego
dyrygenta Benjamina Ellina oraz operze „La
brèche” w Teatrze Rzymskim w Hiszpanii. Brała
udział w spektaklu „Be with me now” w ramach
tournée po Europie z okazji pięciolecia orga-
nizacji European Network of Opera Academies,
którego premiera odbyła się podczas Festiwalu
Aix-en-Provence 2015. Była również ćwierćfi-
nalistką w ARD Musikwettbewerb w Mona-
chium oraz finalistką IX Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki
w Warszawie. Jest doktorantką łódzkiej Akade-
mii Muzycznej pod opieką artystyczną prof. Ur-
szuli Kryger.



Stulecie niepodległości wiąże się ze stuleciem
Związku – wróćmy do historii, jakie były jego
początki, a jak to dzisiaj wygląda?

– Stulecie naszego państwa jest
nierozerwalnie związane ze stuleciem
Związku Leśników Polskich RP. Kiedy 11
listopada powstawało państwo polskie,
dokładnie 10 listopada podpisano do-
kument rejestrujący powstanie proto-
plasty naszego Związku. Data ta jest
uznawana za cezurę czasową, okre-
ślającą jego początki, choć naturalnie
rozmowy i plany dotyczące stworzenia
struktur zaczęły się wcześniej. Warto
również wspomnieć, że tworzenie struk-
tury organizacyjnej polskich lasów
i współczesnego leśnictwa zaczęło
się już podczas zaborów. Leśnicy za-
wsze byli związani ze swoim środowi-
skiem, przyrodą i z państwem pol-
skim, zawsze byli też gorącymi pa-
triotami. Nic się nie zmieniło w tej ma-
terii przez 100 lat. Dlatego niezmiernie
cieszymy się ze zbiegu 100-lecia Nie-
podległej Ojczyzny oraz 100-lecia po-
wstania naszego Związku. 
Co jest kluczowe w działalności Związku? Ja-
kie są jego priorytety?

– Nasza działalność zawsze była
i jest związana z trzema obszarami
– ludźmi, przyrodą i naszym pań-

stwem. Lasy Państwowe, w imieniu
państwa i skarbu państwa, zarzą-
dzają prawie 1/3 powierzchni kraju,
natomiast Związek jest ich partnerem
i zajmuje się przede wszystkim spra-
wami ludzi. Lasy Państwowe są czę-
ścią gospodarki – dostarczają drew-
no, które ma mnóstwo zastosowań
i którego wszyscy potrzebują. Z dru-
giej strony, tych funkcji, które pełnią,
jest niesłychanie dużo – wymienia je
bardzo istotna ustawa o lasach z 1991
roku, i tak naprawdę ta rola produk-
cyjna nie jest najistotniejsza. Na pierw-
szym miejscu jest troska o bogactwo
przyrodnicze, funkcje ochronne i re-
kreacyjne lasu. Dlatego profesja le-
śnika jest bardzo złożona. Naszym
priorytetem jest troska o dobre wa-
runki pracy i płacy leśników, ale tak-
że o ich właściwy i prawdziwy wize-
runek w oczach otaczającego nas
społeczeństwa. To bardzo ważne
i istotne dla obu stron. Trzeba pamię-
tać, że gdy gospodarujemy ogólno-
narodowym dobrem – bywamy oskar-
żani o to, że w jakiś sposób zawłasz-
czamy sobie lasy. Mówimy często:
nasz las, nasze drewno, nasza leśni-
czówka. Prawda jest taka, że tkwimy
w lesie po uszy i trudno jest nam od-

dzielić czas od prywatnego i służbo-
wego – to świadczy tylko o umiłowa-
niu lasu i tej profesji. Jesteśmy zawie-
szeni między przyrodą, gospodarką,
ludźmi a państwem. Leśnikiem się po
prostu jest – to jest specyficzny styl,
sposób bycia i życia. Bliskość przyrody
bardzo nas uwrażliwia.
Wiele branż w Polsce ma problem z pra-
cownikami – jak to wygląda w służbie leśnej?
Czy to jest zauważalny problem?

– Tak, jest to zauważalny problem,
ponieważ mamy aktualnie ogromną
wymianę pokoleniową. Może się wy-
dawać, że leśnik to przyjemny zawód
polegający na tym, że żyje się po pro-
stu blisko przyrody, natomiast realia są
oczywiście inne – jest to trudna, złożona
praca, wymagająca posiadania wielu
kompetencji i umiejętności, posiadania
kierunkowego wykształcenia, znajo-
mości co najmniej kilkunastu profesji.
Trzeba być po trosze zoologiem, bo-
tanikiem, znać się na glebie, mete-
orologii, budownictwie, drogownic-
twie, zagospodarowaniu wód, makro
i mikroekonomii, a także kwestiach psy-
chologii i komunikacji społecznej. Ko-
nieczne jest również posiadanie… wy-
obraźni. W pracy leśnika musimy się-
gać wyobraźnią nawet o 80–100 lat
do przodu, planować, wizualizować so-
bie, jak dany teren będzie wyglądał
w przyszłości.

Ten zawód wiąże się również
z dużą odpowiedzialnością i samo-
dzielnością w podejmowaniu decyzji
– leśniczy potrafi gospodarować na
1500–2000 ha, nadleśniczy zwykle na
20 tys. ha, dyrektor regionalny zarzą-
dza 20–30 nadleśnictwami, a dyrektor
generalny czuwa nad tą 1/3 kraju – to
jest naprawdę trudna profesja. Ale
traktujemy ją również jako rodzaj po-
wołania – osoba, która chce być le-
śnikiem, musi sobie zdawać sprawę
z tego, z czym wiąże się ten zawód
oraz taki styl życia i wiedzieć, z jakimi
problemami będzie się stykać na co
dzień.

Nasz związek skupia w tej chwili
ponad 11,5 tys. członków – w Lasach
Państwowych pracuje ok 26 tys. ludzi,
natomiast do związku należą zarów-

100 lat niepodległości kraju
– 100 lat ZLP w RP
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Z okazji jubileuszu 
stulecia  Związku 

Leśników Polskich w RP 
rozmawiamy z jego 
przewodniczącym 

– Jarosławem Szałatą.



no osoby z Lasów Państwowych, jak i z niepaństwo-
wych, leśnicy z parków narodowych, pracownicy
szkół leśnych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, biur
urządzania i geodezji leśnej. Ta leśna Polska jest po-
dzielona na 17 regionalnych dyrekcji – w każdej z nich
mamy oddziały regionalne związku, posiadamy rów-
nież organizację zakładową przy dyrekcji generalnej,
przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, w szkołach le-
śnych. Chcemy być partnerem społecznym Lasów Pań-
stwowych –mówiącym o potrzebach i problemach lu-
dzi pracujących w lesie i wokół niego. Warto jednak
podkreślić, że nie skupiamy się tylko i wyłącznie na
sprawach socjalnych i jakichś przywilejach. Bardzo
dbamy o nasz wizerunek, o etos leśnika polskiego, po-
chylamy się nad potrzebami otaczających nas ludzi
i staramy się o nich informować kierownictwo Lasów
Państwowych. Naszym celem jest pogodzenie tych
wszystkich sfer i dobre gospodarowanie polskimi la-
sami z pożytkiem dla ludzi. Tak, żeby zachowując bo-
gactwo przyrodnicze, dało się pozyskiwać z nich do-
brej jakości drewno i zapewnić ludziom powszechne
korzystanie z wszystkich jego funkcji.

Polski las i jego otoczenie to dla wielu osób miejsce
fascynujące – choć jestem całe życie związany z lasem
i ciągle w nim przebywam, nadal znajduję w nim jakieś
ciekawe, niezwykle urokliwe miejsca i zjawiska. Za-
chwycająca jest również jego bioróżnorodność – to
ogromne, przyrodnicze zróżnicowanie. Naszym – le-
śników – podstawowym zadaniem jest jego zachowa-
nie. 
Sto lat niepodległości, sto lat związku – czy planowane są jakieś
specjalne uroczystości z tej okazji?

– Oczywiście tak okrągła rocznica nie może przejść
niezauważona. Zawód leśnika jest profesją mało eks-
ponowaną – ten jubileusz jest zatem wspaniałą okazją,
żeby przyjrzeć się jej bliżej. Od początku roku zorga-
nizowaliśmy wiele imprez regionalnych, na które za-
proszeni byli zarówno starsi, zasłużeni członkowie
naszego Związku, jak i młodsi, którzy będą budować
kolejne sto lat tej organizacji. 

W całej Polsce odbywa się cykl spotkań, na które za-
praszamy członków naszego związku, przedstawicieli
kierownictwa lasów na poszczególnych szczeblach, oso-
by z firm i instytucji z nami współpracujących, np. sa-
morządowców, strażaków, przyrodników, przedsię-
biorców. 

Natomiast główną uroczystością, niejako podsu-
mowującą to stulecie, jest uroczystość, która odbędzie
się 5 października – w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołu-
chowie koło Kalisza, pięknym i ważnym dla leśników
miejscu. Jesteśmy związani z państwowością, jesteśmy
szanowaną, ważną i dobrze odbieraną grupą zawo-
dową, o czym świadczy fakt, że Patronat Narodowy nad
naszym stuleciem objął Prezydent RP Andrzej Duda. 
Czy są jeszcze jakieś indywidualne inicjatywy, o których warto
wspomnieć?

– Mamy wiele pomysłów na uczczenie tego spe-
cjalnego roku – przygotowujemy do druku publikację pod-
sumowującą stuletnią historię Związku, opartą na re-
lacjach z poszczególnych regionów. Wydaliśmy specjalny
znaczek pocztowy i metalowy znaczek wpinany w mun-
dur lub cywilne ubranie. Ciekawa była również akcja le-
śnika z terenu RDLP Szczecinek Tomka Polechońskie-
go, przewodniczącego organizacji zakładowej z nad-
leśnictwa Dretyń, który samotnie przejechał motocyklem
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wzdłuż granic kraju. Tomek jechał przez 5 dni w ulew-
nym deszczu – i nie zrezygnował, a w ciągu 8 dni po-
konał całą trasę. Spotykał się z ludźmi, zostawiał drob-
ne upominki opatrzone naszym logo, a obok flagi
Związku i Lasów Państwowych na jego motocyklu po-
wiewała flaga RP – była to wspaniała forma promocji
i poświęcenia. Kibicowaliśmy temu wydarzeniu na na-
szej stronie internetowej – jest na niej zamieszczona re-
lacja. Zachęcam przy okazji do odwiedzania naszej stro-
ny internetowej www.zlpwr.pl , gdzie można poznać głę-
biej historię związku i dowiedzieć, co się u nas aktual-
nie dzieje.
Jak związek podchodzi do edukacji młodzieży? Czy taka eduka-
cja – dzieci, młodzieży, osób dorosłych wpisana jest w status związ-
ku?

– Oczywiście, zajmujemy się edukacją, bo aby chro-
nić przyrodę i las, trzeba je najpierw poznać. Jest wie-
le zagrożeń dla lasu, ale największym zagrożeniem dla
niego i całej przyrody jest oczywiście człowiek, który
uważa się za pana wszystkiego – stale podporządko-
wując sobie naturę. Tymczasem my – leśnicy – mamy
tę świadomość i chcemy tę wiedzę przekazywać innym,
że las musi istnieć dla ludzi i obok nich, ale również dla
samego siebie. Dlatego wiele tysięcy hektarów zosta-
wiamy w niezmienionej formule, chroniąc je różnymi for-
mami: otaczając siecią Natura 2000, wyznaczając
parki narodowe czy rezerwaty przyrody. Mamy również
w lesie takie miejsca, które nazywamy użytkami eko-
logicznymi, pozostawiamy fragmenty starego lasu
zwane biogrupami, staramy się zachować je, żeby słu-
żyły tylko przyrodzie. Uczymy też ludność inaczej spo-
glądać na las, np. na martwe drzewa – nie tylko jako
materiał na opał, ale też jako ważny element ekosys-
temu. Ta edukacja właśnie jest kluczowa i istotna – to,
co ludzie wiedzą o lasach, o naszej pracy, jest tak samo
ważne, jak drewno, które zasila naszą gospodarkę. Dla-
tego podejmujemy taką tematykę, organizujemy akcje
edukacyjne oraz fundujemy stypendia dla uczniów szkół
leśnych. Rokrocznie przeznaczamy pewną kwotę z na-
szych składek dla 13 wybranych szkół. Jest to pula na
stypendia dla uczniów, którzy osiągają najlepsze wy-
niki z przedmiotów zawodowych z 4 lat nauki, a każda
z tych szkół ma z naszego ramienia swojego opieku-
na. Pracujemy zresztą nie tylko z młodzieżą – bardzo
wdzięcznymi odbiorcami są również np. słuchacze UTW,
którzy mają czas i chęć do zgłębiania tej tematyki w je-
sieni swojego wieku. Troszczymy się więc o wiedzę przy-
rodniczo-leśną w całej społeczności.
Czy są jeszcze jakieś inicjatywy czy sfery działalności Związku – współ-
czesnej czy historycznej, o których chciałby pan wspomnieć?

– Jestem absolwentem Technikum Leśnego w Ro-
gozińcu, w woj. lubuskim – posiadam też tytuł honoro-
wego przyjaciela tej szkoły, nadany przez jej dyrektora
i uczestniczyłem tam niedawno w ciekawej i ważnej, istot-
nej dla naszej państwowości inicjatywie. Nastąpiła
tam reaktywacja Przysposobienia Wojskowego Leśni-
ków, które istniało już przed II wojną światową. W latach
30. XX w. z inicjatywy Związku Leśników Polskich po-
wstało Przysposobienie Wojskowe Leśników, które przy-
gotowywało ich do działań w sytuacjach kryzysowych
czy zagrożenia naszego kraju. I teraz, po wielu latach,
PWL jako stowarzyszenie zostało reaktywowane właśnie
przy szkole w Rogozińcu, która współpracuje z 17 Bry-
gadą Zmechanizowaną z Międzyrzecza, ważną jed-
nostką wojskową naszego kraju. Postanowiono wrócić
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do krzewienia wśród młodzieży leśnej elementów woj-
skowych oraz idei patriotyzmu. 
Ważnym dniem jest też zapewne dla Związku Ogólnopolskie Świę-
to Lasu?

– W 1932 r. członek Zarządu Głównego Związku
– Leonard Chociłowski, redaktor pisma „Echa Leśne”,
które było wtedy organem ZLP, wydawanego do dziś
przez LP jako poczytny, bezpłatny kwartalnik dla przy-
jaciół lasu, wymyślił ideę tego bardzo istotnego dla nas
święta – Święta Lasu. Stworzył również tzw. hymn leśnika
– być może dla wielu utwór mało znany – który na pew-
no zabrzmi na obchodach stulecia. Także dawno temu
myślano o rzeczach, które są istotne również dziś i za-
pewne będą ważne dla kolejnych pokoleń. Wtedy już
mówiono o edukacji przyrodniczej i konieczności troski
o przyrodę. 

Pierwsze święto odbyło się w 1933 roku – zostało
uświetnione obecnością prezydenta Mościckiego i było
ono kultywowane do czasów wojennych. Później pró-
bowano do niego wrócić i ostatecznie niedawno uda-
ło się je wskrzesić. W tym roku objął je patronatem pre-
zydent RP – a odbyło się w Janowie Lubelskim, gdzie le-
śnicy postawili z okazji stulecia pomnik z wizerunkiem
stylizowanego orła. Według mnie Święto Lasu jest
ważne i potrzebne – leśnicy wtedy przygotowują i or-
ganizują wystawy, opowiadają o swojej pracy. Zapra-
szamy na nie przedstawicieli lokalnej społeczności oraz
wszystkich, którzy z tego lasu korzystają. 
Zmieńmy nieco temat, chciałem zapytać pana o nowe technolo-
gie – czy w jakiś sposób „wchodzą” one do lasów – czy są uła-
twieniem dla leśników, czy się z nich korzysta?

– Praca leśników bardzo zmieniła się w przeciągu
tych stu lat – obecnie, co oczywiste, korzystamy z wszel-
kich zdobyczy techniki i wszelkich nowych technologii.
– wszyscy pracujemy z laptopami, smartfonami, po-
wszechnie korzystamy z GPS-u, a cały obrót gospodarki
towarowej w lesie – przychód i rozchód drewna – od-
bywa się za pośrednictwem palmtopa, nazywanego re-
jestratorem leśniczego. W Rzepinie, przy zachodniej gra-
nicy, funkcjonuje Centralny Ośrodek Szkolenia Ope-
ratorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa – drony wyko-
rzystujemy w naszej pracy przede wszystkim w ochro-
nie lasu: diagnozowaniu zagrożeń takich jak pożary,
owady, występowanie posuszu, a także przy inwenta-
ryzowaniu zwierzyny. Obecnie leśnik musi się nie-
ustannie kształcić – wymogiem jest permanentna edu-
kacja, rozwój, nadążanie za zmianami. Niezależnie od
wieku –musimy się rozwijać i w to wpisane są również
nowe technologie.
Ale, jak pan wspomniał, najważniejsi są ludzie.

– Związek troszczy się o „ludzką” sferę lasu – ka-
pitałem każdej firmy jest właśnie człowiek: jego do-
świadczenie, kompetencje, wiedza, umiejętności. Na-
szą rolą, jako związku ze 100-letnią tradycją, jest przy-
pominanie naszym szefom, że to właśnie ludzie są naj-
ważniejsi i w ferworze wielu zadań trzeba o nich pa-
miętać, dbać, szanować ich, dbać o ich zdrowie fizyczne
i psychiczne. Niezależnie od tego, czy jest to dyrektor,
nadleśniczy czy pracownik z najniższego szczebla za-
rządzania, zajmujący pozornie mało odpowiedzialne sta-
nowisko.
Wspomniał pan, że leśnik to zawód, w którym ważne jest cało-
życiowe kształcenie – ile lat trzeba przepracować w tym zawo-
dzie, żeby można było uznać, że jest się osobą z odpowiednią dozą
samodzielności i doświadczenia? 

Delegaci na Zjazd Krajowy ZLP w RP – region wielkopolski
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– Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Miarą do-
świadczenia leśnika jest na pewno przeżycie minimum
jednego pełnego cyklu planowania w ramach urzą-
dzania lasu – mamy 10-letnie plany dla każdego nad-
leśnictwa i leśnictwa i jeśli dana osoba samodzielnie
zrealizuje taki plan, uważana jest za doświadczonego
leśnika. Ten zawód wymaga często nieuchwytnych,
„miękkich”, pozaszkolnych umiejętności, pewnej intu-
icji, zdolności przewidywania niektórych sytuacji – tzw.
wyczucia lasu – tego nie zastąpią żadne podręczniki,
urządzenia ani maszyny. Nie da się zarządzać lasem
zza biurka – trzeba w nim po prostu być, aby się go na-
uczyć i zrozumieć. To długotrwały i skomplikowany pro-
ces, który wymaga ogromnych nakładów czasu, cier-
pliwości, wyrozumiałości ze strony rodziny i zrozumie-
nia ze strony przełożonych i naszego otoczenia. A to,
żeby oni to rozumieli i doceniali, jest sednem działania
naszego Związku i robimy to od lat w formie partner-
skiego dialogu. Związek troszczy się o godziwe warunki
pracy, daje ludziom poczucie bezpieczeństwa, za-
pewnia opiekę prawną, buduje więzi między leśnika-
mi, którzy nazywają się Bracią Leśną. Polskie lasy to ma-
jątek narodowy ale też miejsce naszej pracy, z którym
jesteśmy związani i które doskonale znamy od wielu lat.
Miejsce szczególnie leżące nam na sercu.
Czego by pan sobie życzył na to stulecie?

– Zrozumienia dla tego, co robimy, ponieważ robimy
wiele dobrych, mądrych i pożytecznych rzeczy, a nie za-
wsze jesteśmy rozumiani i szanowani. Norwid, mój ulu-
biony poeta, powiadał, że „miło być od swojego czasu zro-
zumianym, przyjętym od epoki, stąd tak czytywanym…”.
To zadanie dla nas, ale także dla rządzących krajem, po-
lityków, urzędników, przedstawicieli mediów, nauczycie-
li… Bardzo istotne jest, żeby ludzie zrozumieli, że działamy
z pożytkiem dla nich, dla przyrody i dla państwa. Wciąż
zachęcamy, aby nas poznać, słuchać, korzystać z naszej
wiedzy o lesie. Jesteśmy też bardzo związani z naszym
państwem i lokalnymi społecznościami. Nie na darmo je-
steśmy ubrani w zielone mundury z godłem tego kraju.
Lasy Państwowe jako organizacja powstały w 1924 roku
– również niedługo będą obchodzić swój jubileusz
100-lecia. My, leśnicy, mamy wspaniałą długoletnią tra-
dycję i praktyczne doświadczenie. Obecnie trwa u nas
wymiana pokoleniowa i mocno odmładzamy kadrę.
Miejmy nadzieję, że młodzi leśnicy będą kontynuować
z zaangażowaniem tę naszą działalność leśną i związ-
kową, z troską o dziedzictwo przyrodnicze naszego kra-
ju. Na koniec warto wspomnieć, że polskie lasy były po
II wojnie światowej bardzo zniszczone – tymczasem bo-
gactwo naszych gatunków zostało utrzymane, istotnie
zwiększyła się zasobność, powierzchnia i bioróżnorod-
ność lasów, powróciły gatunki na skraju wyginięcia, ta-
kie jak żubry, rysie czy bieliki. To wszystko świadczy do-
bitnie o tym, że działamy skutecznie i pozytywnie. Trud-
no znaleźć lokalną czy państwową uroczystość, gdzie nie
pojawiłoby się logo Lasów Państwowych – jesteśmy
ludźmi, którzy bardzo mocno angażują się w różne ini-
cjatywy społeczne, bo wiemy, że natura, kultura i spo-
łeczność to atuty naszego państwa. Jestem przekonany,
że przez kolejne, rozpoczynające się sto lat będziemy
nadal dobrze pracować w polskich, państwowych lasach
i pożytecznie działać w ZLP w RP, pomiędzy ludźmi, przy-
rodą, blisko Boga i dla Niepodległej Ojczyzny.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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T
o tutaj zwiedzić można je-
dyne w kraju Muzeum Le-
śnictwa, poznać przyrodni-
cze bogactwo zabytkowego
parku-arboretum, obserwo-

wać żyjącego w Pokazowej Zagro-
dzie Zwierząt króla puszczy – żubra.
Staraniem Lasów Państwowych zo-
stały przywrócone do świetności za-
bytki architektury i sztuki ogrodowej
czołowej rezydencji arystokratycznej
w naszym kraju. Przez ostatnich 40 lat
leśnicy opiekujący się tym obiektem od-
restaurowali pałac – Oficynę, inten-
denturę zwaną Kasą, Mauzoleum Iza-
beli Czartoryskiej, Powozownię,
Owczarnię, Oborę, Stajnię, Stary Dwo-
rek, Dom Dzierżawcy oraz zabytkowe
winnice, ananasarnię, niedźwiedziar-
nię, pasiekę oraz zrekonstruowali
drewnianą chałupę. Większość tych
obiektów pełni rolę muzealną i udo-
stępnianych jest turystom w postaci
sześciu wystaw stałych eksponują-
cych wszechstronne związki człowie-
ka z lasem oraz historię i tradycję pol-
skiego leśnictwa. 

Oprócz działalności muzealnej
Ośrodek publikuje własne wydawnic-
twa, organizuje konferencje oraz pro-
wadzi różnorodne zajęcia edukacyjne

popularyzujące wiedzę
leśną. Otaczający za-
bytkowe budowle park
został urządzony w sty-
lu angielskim i zachwy-
ca rzeźbą terenu, ar-
chitekturą ogrodową,
urodą drzew pomniko-
wych i unikatowych
oraz różnorodnością
flory i fauny. Jest to
ogród naturalistyczny
wzbogacony dendrolo-
gicznie, należący do
największych i najstar-
szych ogrodów w Pol-
sce. Obiekt ten obej-
muje blisko 160 hektarów i od wielu lat
jest rewaloryzowany przez leśników
z poszanowaniem jego walorów hi-
storycznych. 

Dokonania restauratorskie i mu-
zealne naszego Ośrodka zostały do-
cenione przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które to
w 2009 roku przyznało naszej placów-
ce honorową odznakę „Za zasługi dla
Kultury Polskiej”. To samo minister-
stwo i Generalny Konserwator Zabyt-
ków przyznali Ośrodkowi Kultury Leśnej
w Gołuchowie nagrodę „Zabytek Za-

dbany” 2018. Jest to nagroda konkur-
sowa w kategorii: „Rewaloryzacja
przestrzeni kulturowej i krajobrazu” za:
konserwację i pielęgnację zieleni oraz
prowadzenie z ogromną starannością
i pieczołowitością kompleksowej rewa-
loryzacji założenia parkowego w Gołu-
chowie utrwalającej historyczne warto-
ści przestrzeni kulturowej i krajobrazu.
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
jest udostępniany zwiedzającym przez
cały rok – warto odwiedzić to miejsce,
a nawet zatrzymać się w nim na dłużej.
Zapraszamy! �

OKL w Gołuchowie Ośrodek Kultury Leśnej w Gołucho-
wie zlokalizowany jest w Wielkopol-

sce, w powiecie pleszewskim, na
terenie dziewiętnastowiecznego ze-

społu zamkowo-parkowego. Każ-
dego roku przyciąga dziesiątki

tysięcy turystów. Jest miejscem, 
w którym splatają się wątki histo-
ryczne, kulturowe i przyrodnicze,

czyniąc z niego obiekt o wysokich
walorach edukacyjnych. 

– „Zabytek Zadbany” 2018

Muzeum Leśnictwa – Oficyna Fot. archiwum OKL (2)
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W
skład IBL wchodzi
6 zakładów nauko-
wych – w tym w Krako-
wie i Białowieży – oraz
3 laboratoria. Aktual-

nie IBL zatrudnia 238 osób, w tym 10
profesorów, 15 doktorów habilitowa-
nych, 56 adiunktów oraz 23 asystentów.

Zgodnie z celami statutowymi IBL
prowadzi badania i prace rozwojowe
zakresu: zalesiania i odnawiania lasu,
pielęgnacji, użytkowania, a także eko-
logii, ochrony przyrody, genetyki oraz
ekonomiki i polityki leśnej. Ponadto
przeprowadza coroczne prognozy,
a w szczególności: zagrożenia poża-
rowego lasu, występowania
szkodników i patogenów le-
śnych oraz zagrożenia bio-
tycznego i abiotycznego w la-
sach górskich. Prowadzi mo-
nitoring środowiska leśnego
oraz ocenę nasion gatunków
drzew i krzewów leśnych. Jest
także koordynatorem Krajowe-
go Systemu Informacji o Poża-
rach Lasów.

IBL aktywnie uczestniczy
w opracowyaniu aktów praw-
nych oraz innych dokumen-
tów na rzecz organów władzy
państwowej, w tym wynikają-
cych z międzynarodowych konwen-
cji i porozumień. Jest organizatorem
i współorganizatorem wielu między-
narodowych i krajowych spotkań, se-
minariów, szkoleń, warsztatów oraz
konferencji, a także prowadzi eduka-
cję przyrodniczo-leśną dzieci i mło-
dzieży w Izbie Edukacji Leśnej. Biblio-
teka IBL gromadzi od ponad 80 lat pi-
śmiennictwo leśne, a jej zasoby są naj-
większe w tej części Europy.

W 2017 r. IBL uruchomił nowocze-
sne Centrum Konferencyjno-Wysta-
wiennicze (CKW), w którym można
organizować konferencje, kongresy, se-
minaria, szkolenia i wystawy. CKW
składa się z 2 sal (na 450 i 200 miejsc)
wyposażonych w system audiowizu-
alny oraz zaplecze kateringowe. Przed
CKW i na terenie Instytutu znajduje się
120 miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych. Trasa S8 do położo-

nego 17 km od centrum Warszawy Sę-
kocina Starego (gmina Raszyn) stwa-
rza dogodne warunki komunikacyj-
ne. Oprócz CKW IBL dysponuje także
2 salami konferencyjnymi mieszczą-
cymi do 40 osób oraz salą konferen-
cyjną dla 120 osób. Ponadto posiada
salę konferencyjną w centrum War-
szawy przy ulicy Bitwy Warszawskiej
1920 r., która może pomieścić do 120
osób.  

Wszystkich zainteresowanych na-
wiązaniem współpracy, chętnych do
wizyty w Izbie Edukacji Leśnej bądź
w bibliotece IBL, jak również chcących
zorganizować wydarzenie w Centrum
Konferencyjno-Wystawienniczym, w nie-
powtarzalnym otoczeniu starych, so-
snowych borów sękocińskich, ser-
decznie zapraszamy!

www.ibles.pl

Instytut Badawczy Leśnictwa 
– stawiamy na rozwój

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), nad którym nadzór sprawuje Minister Środowi-
ska, istnieje od 1930 roku. Organami Instytutu są: dyrektor – obecnie prof. dr hab.
Jacek Hilszczański – i Rada Naukowa, której aktualnie przewodniczy prof. dr hab.
Janusz Sowa. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodaw-
czym i doradczym instytutu. Posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów
doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz do występowania z wnioskami o nada-
nie tytułu profesora. 

Uczestnicy zorganizowanego w IBL Jubileuszu ZLP

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański – dyrektor IBL
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Związek Leśników Polskich w Rzeczpospoli-
tej Polskiej obchodzi w bieżącym roku jubi-
leusz 100-lecia powstania. W Instytucie Ba-
dawczym Leśnictwa Związek ten także za-
znacza swoją obecność.

– Tak, Związek Leśników Polskich
nie tylko zrzesza związkowców za-
trudnionych w PGL Lasy Państwowe,
ale ma także w swoich strukturach jed-
nostki z zakładów pracy związanych
z szerzej rozumianym leśnictwem, tak-
że w tym w Instytucie Badawczym Le-
śnictwa. Historia naszej zakładowej
organizacji rozpoczęła się dopiero w la-
tach 80. XX wieku. 
Jaka jest specyfika funkcjonowania związku
zawodowego w Instytucie badawczym?

– Podstawy działalności ZLP w IBL
są takie same jak wszystkich związków
zawodowych, jednak zadania, jakimi
się zajmujemy, w dużej mierze są
oparte na specyficznych przepisach
dotyczących funkcjonowania instytutów
badawczych. Szczególnie obecnie,
gdy prace nad nowymi ustawami do-

tyczącymi nauki i szkolnictwa wyższe-
go są mocno zaawansowane, rola
związków zawodowych w dbaniu za-
równo o prawa pracowników, jak
i o możliwości funkcjonowania IBL,
jest bardzo istotna. Zapisy tzw. Ustawy

2.0 w sposób radykalny zmieniają za-
sady funkcjonowania nauki w Polsce.
Związki zawodowe powinny inten-
sywnie włączać się w proces zacho-
dzących zmian i ich implementacji.
Czy uważa Pan te działania za najważniejsze
w najbliższej przyszłości?

– Tak, ale nie jedyne. Bardzo waż-
nym elementem działalności Związku
powinno być zachęcanie młodych pra-
cowników do aktywnego działania na
rzecz IBL w ramach działalności związ-
kowej. Młodzi pracownicy naukowi,
nastawieni na szybki sukces zawodo-
wy i szybką ścieżkę kariery naukowej,
skupiają się na pracy, nie znajdując
czasu na działania społeczne. A szko-
da, bo są to osoby mogące wiele
wnieść w funkcjonowanie związków
i poprzez działalność związkową wpły-
wać na sytuację Instytutu. 
Pana wypowiedź sugeruje, że związek, któ-
rym Pan kieruje, nie jest bardzo liczny.

– Owszem, natomiast należy pod-
kreślić, że jesteśmy bardzo aktywni.
ZLP w IBL w pewnym sensie jest przy-
kładem zasady Pareta. Stosunkowo
nieliczna grupa związkowców ZLP
w IBL wnosi zdecydowaną większość
pomysłów i propozycji zmian zasad
funkcjonowania Instytutu.
Jak aktywność związku jest odbierana przez
dyrekcję Instytutu?

– To oczywiście zależy od tego, cze-
go dotyczą przedstawiane propozycje
i jakie są możliwości ich realizacji,
ale także od woli dyrekcji. Obecnie
współpraca na linii dyrekcja Instytutu
– związki zawodowe przebiega bardzo
dobrze. Były jednak w historii Związku
sytuacje, w których aktywność Związ-
ku i działania w obronie pracowników
nie były dobrze odbierane przez ów-
czesną dyrekcję. Ja i moi koledzy
związkowcy mamy nadzieję, że czasy
takie już nie wrócą, a kolejni dyrekto-
rzy Instytutu będą szanowali pracow-
ników, ich pracę oraz związki zawo-
dowe.

Rozmawiał Igor Korczyński

Związek Leśników Polskich
– jubileusz 100-lecia powstania

Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Boczoniem, przewodniczącym Związku Leśników
Polskich w RP w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Bardzo ważnym
elementem działalno-
ści Związku powinno
być zachęcanie 
młodych pracowni-
ków do aktywnego 
działania na rzecz IBL 
w ramach działalno-
ści związkowej.
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P
rogram „Business Excellen-
ce” ma na celu: identyfikację
i promocję przedsiębiorstw
skutecznie realizujących
swoje zamierzenia, upo-

wszechnianie etyki zawodowej i wraż-
liwości społecznej, a także propago-
wanie działań na rzecz podnoszenia
poziomu wiedzy ekonomicznej i kwa-
lifikacji w przedsiębiorstwie. Dla firm
program jest szansą poddania się
ocenie specjalistów, wśród których
znajdują się osoby reprezentujące śro-
dowisko biznesu, organy administracji
państwowej, samorząd lokalny, a tak-
że środowisko naukowe. 

Adresowany jest do tych przed-
siębiorstw, które wyróżnia wysoka
innowacyjność, przyjazna polityka
w dziedzinie ochrony środowiska,
dynamika rozwoju eksportu, promo-
cja na rynkach międzynarodowych
oraz odpowiedzialność społeczna.
Weryfikacji i oceny przedsiębiorstw
w ramach Programu „Business Excel-
lence” dokonują: w I etapie – Komisja
Programu, w II etapie – Kapituła Pro-
gramu. W skład obu organów wcho-
dzą osoby cieszące się autorytetem
i uznaniem zarówno w swoim oto-
czeniu, jak i w świecie biznesu, re-
prezentujące administrację pań-
stwową, samorząd lokalny, instytucje

finansowe i fiskalne, a także środo-
wisko biznesu i nauki.

Podczas tegorocznej gali przemo-
wy wygłosili: Krzysztof Żuk, Prezydent
Miasta Lublina oraz Henryk Smolarz,
Dyrektor Regionalnego Biura Energii
Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Lubelskiego w Lublinie. W ra-
mach przemowy prowadzący odczytał
również list do uczestników od woje-
wody lubelskiego – Przemysława
Czarnka. Zwycięzców wyłoniono w II
etapie, w ramach czterech kategorii:
mikro-, małej, średniej i dużej firmy.
Otrzymali oni tytuł Laureata Programu
Promocji Firm „Business Excellence”. 

Dodatkowo Kapituła może przy-
znać przedsiębiorstwom po dwa wy-
różnienia w kategorii:
• Inwestor regionalny,
• Przedsiębiorstwo przyjazne środo-
wisku,
• Eksporter i promotor regionu za gra-
nicą,
• Przedsiębiorstwo innowacyjne,
• Przedsiębiorstwo odpowiedzialne
społecznie.
Partnerem tego prestiżowego wyda-
rzenia był Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie,
a patronami honorowymi:
• prof. Przemysław Czarnek – woje-
woda lubelski,
• Marszałek Województwa Lubelskie-
go – Sławomir Sosnowski,
• dr Krzysztof Markowski – dyrektor
Urzędu Statystycznego w Lublinie,
• Krzysztof Hetman – poseł do Parla-
mentu Europejskiego,
• Związek Gmin Lubelszczyzny. �

7 czerwca 2018 r. w Hotelu Kmicic w Zemborzycach
Dolnych odbyła się Finałowa Gala Programu Pro-
mocji Firm i Gmin „Business Excellence”, organi-
zowanego przez Stowarzyszenie Lubelski Klub
Biznesu, w której udział wzięło ponad 150 osób,
w tym przedstawiciele świata biznesu, nauki, władz
rządowych i samorządowych oraz innych instytucji. 

Nagrodę odbiera Jakub Nowakowski – wiceprezes zarzą-
du JUWENT Szymański, Nowakowski Sp.J.

Kolejne nagrody rozdane

Recital Doroty Szostak-Gąski i Jakuba Gąski



Lista nagrodzonych firm

Kategoria – Mikro Firma:
• Krystian Sp. z o.o. – wyróżnienie dla „Przedsiębiorstwa innowacyjnego”,
• PolSpray Dawid Malinowski – wyróżnienie dla „Przedsiębiorcy odpo-
wiedzialnego społecznie”.

Kategoria – Mała Firma:
• Zakład Doświadczalny Echo-Son S.A. – tytuł Laureata Programu 
Promocji Firm Business Excellence 2017/2018,
• Piekarnia grela Sp. J. Mariusz, Tomasz Grela – wyróżnienie dla 
„Przedsiębiorstwa innowacyjnego”,
• Agromarina Sp. z o.o. – wyróżnienie dla „Przedsiębiorstwa 
przyjaznego środowisku”,
• Hotel Drob***  – wyróżnienie dla „Inwestora regionalnego”.

Kategoria – Średnia Firma:
• Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie – tytuł Laureata 
Programu Promocji Firm Business Excellence 2017/2018,
• CEWAR Sp. z o.o. Sp.k. – wyróżnienie dla „Przedsiębiorstwa 
innowacyjnego”,
• BH Meble Sp. z o.o. – wyróżnienie dla „Eksportera i promotora 
regionu za granicą”,
• JUWENT Szymański, Nowakowski Sp.J. – wyróżnienie dla „Inwestora
regionalnego”.

Kategoria: Duża Firma
• Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. – tytuł Laureata Programu Promocji
Firm Business Excellence 2017/2018.

Po raz kolejny w Programie Promocji Gmin „Business Excellence”
2018 nagrodzona została przedsiębiorczość samorządów. 

Lista nagrodzonych

Kategoria: Gmina Wiejska do 6500 mieszkańców
• Gmina Rejowiec Fabryczny – tytuł Laureata Programu Promocji Firm
Business Excellence 2017/2018.
• Gmina Borki – wyróżnienie dla „Gminy Prośrodowiskowej i Przyjaznej
Mieszkańcom”
• Gmina Urszulin – wyróżnienie dla „Gminy Prośrodowiskowej”

Kategoria: Gmina Wiejska pow. 6500 mieszkańców
• Gmina Wólka – tytuł Laureata Programu Promocji Firm Business
Excellence 2017/2018.
• Gmina Cyców – wyróżnienie dla „Gminy Przyjaznej Inwestorom”
• Gmina Międzyrzec Podlaski – wyróżnienie dla „Gminy Przyjaznej
Mieszkańcom"

Kategoria: Gmina Wiejsko-Miejska
• Gmina Opole Lubelskie – tytuł Laureata Programu Promocji Firm 
Business Excellence 2017/2018.
• Gmina Piaski – wyróżnienie dla „Gminy Przyjaznej Inwestorom 
i Mieszkańcom”

Kategoria: Gmina Miejska do 25000 mieszkańców
• Miasto Lubartów – tytuł Laureata Programu Promocji Firm Business
Excellence 2017/2018.
• Miasto Międzyrzec Podlaski – tytuł Laureata Programu Promocji Firm
Business Excellence 2017/2018.
• Miasto Krasnystaw – wyróżnienie dla „Gminy Prośrodowiskowej”
• Miasto Dęblin – wyróżnienie dla „Gminy Przyjaznej Inwestorom”

Kategoria: Gmina Miejska do 100 000 mieszkańców
• Miasto Zamość – tytuł Laureata Programu Promocji Firm Business
Excellence 2017/2018.

Kategoria: Gmina Miejska pow. 100 000 mieszkańców
• Miasto Lublin – tytuł Laureata Programu Promocji Firm Business
Excellence 2017/2018.

Wspieramy 
przedsiębiorców
Gmina Miasto 
Lubartów to silny
ośrodek gospodarczy
dbający o innowacyj-
ność, etykę, dobrą
markę oraz wrażli-
wość społeczną ludzi.

Władze Lubartowa aktywnie
wspierają przedsiębiorców,
czego dowodem jest funk-
cjonująca na bazie gruntów
miejskich Specjalna Strefa
Ekonomiczna, Podstrefa Lu-
bartów oraz rozwinięta sieć
usług okołobiznesowych.
Wszystkie oferowane tereny
posiadają pełne uzbrojenie (kanalizacja, woda, prąd, gaz), jak rów-
nież oświetlenie uliczne, chodniki, parkingi. 

Przedsiębiorcy lokujący w mieście inwestycje otrzymują dwuletnie
zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz kompleksową obsługę
przedsięwzięcia. Lubartów to miasto przyjazne dla gości, posiada-
jące bogatą ofertę kulturalną i szereg atrakcji. Odbywają się w nim
liczne festiwale oraz imprezy, w tym największa cykliczna impreza
rowerowa pn. Święto Roweru, przyciągająca turystów z całego
świata.

Od prawej: Burmistrz Miasta Lubar-
tów Janusz Bodziacki i Naczelnik Wy-
działu Strategii, Rozwoju i Funduszy
Zewnętrznych oraz kierownik Biura
Obsługi Inwestora Piotr Turowski.

Hotel Drob to miejsce, gdzie znajdą Państwo wymarzony noc-
leg, zjedzą wyśmienite śniadania oraz obiad z przepysznym deserem. To
właśnie tutaj zorganizujemy dla Państwa wyjątkową uroczystość jak we-
sele czy też inne przyjęcie okolicznościowe. To właśnie tutaj możecie wy-
począć i zwiedzać okolice Poleskiego Parku Narodowego albo wybrać się
nad jezioro Wytyckie. Hotel posiada 58 pokoi, restaurację z daniami kuchni
polskiej oraz klimatyzowane sale bankietowe. 

www.hoteldrob.pl
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K
ierunek, w którym chcemy
podążać, doskonale obra-
zuje uruchomienie Zamoj-
skiej Strefy Aktywności Go-
spodarczej, oferującej po-

nad 33 ha terenów inwestycyjnych.
Atuty miasta to: coraz lepsza komuni-
kacja z Europą Zachodnią, rosnąca
wartość miasta jako marki turystycz-
nej, kapitał społeczny, rozwijający się
w oparciu o miejscowe szkoły wyższe
i zawodowe, stwarzający doskonałe
warunki do prowadzenia biznesu,
rozwoju sektora usług oraz innowa-
cyjnych, przyjaznych środowisku tech-
nologii. Ponadto region należy do jed-
nego z najważniejszych i najwięk-
szych obszarów rolniczych kraju, z sil-
nie rozwiniętym przemysłem oraz za-
pleczem naukowo-badawczym w sek-
torze rolno-spożywczym – mówi An-
drzej Wnuk, prezydent Miasta Za-
mość.

Potencjał miasta został doceniony
przez kapitułę konkursu „Program Pro-
mocji Gmin Business Excellence”, a ty-
tuł laureata jest podsumowaniem dzia-
łań miasta w kierunku jak najlepszego
jego wykorzystania. Potwierdzeniem
tego, że Zamość posiada atrakcyjne

warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej, jest nagroda przyznana
w VII edycji ogólnopolskiego konkursu
„Grunt na Medal”. Dzięki proinwesty-
cyjnej polityce zainteresowanie grun-
tami wyraźnie wzrosło, o czym świad-
czy fakt, że do połowy 2018 r. miasto po-
zyskało 9 inwestorów. Dzięki temu mo-
żemy mówić o pierwszych sukcesach

i efektach w postaci innowacyjnych firm
działających w branżach związanych
z przemysłem metalurgicznym, pro-
dukcją energii ze źródeł odnawial-
nych czy budownictwem. Co istotne,
samorząd wspiera nowe przedsię-
wzięcia, skracając do minimum pro-
cedury związane z uzyskaniem po-
zwoleń na budowę czy stosując zwol-
nienia z podatków lokalnych. Miasto
Zamość może również poszczycić się
portalem gospodarczym www.inve-
stin.zamosc.pl, który w 2017 roku został
uznany przez Polską Agencję Inwestycji
i Handlu (PAIiH) za najlepszą witrynę
internetową przyjazną inwestorowi,
co pozwala nam utwierdzić się w prze-
konaniu, że dysponujemy komplek-
sową i profesjonalnie przygotowaną
ofertą dla przedsiębiorców.

Tym, co nas szczególnie cieszy, jest
zmiana wizerunku Zamościa postrze-
ganego do niedawna wyłącznie jako
ośrodek turystyczny wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Aktualnie jest to miasto o dużym po-
tencjale gospodarczym, otwarte na
innowacje i  stwarzające dla napły-
wającego kapitału atrakcyjne warun-
ki funkcjonowania. �

Zamość

Zamość – jeden z większych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i kultu-
rowych  wschodniej Polski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO, jest nie tylko miastem o bogatej tradycji i walorach architektonicznych,
ale również miejscem, w którym łączą się harmonijnie nowoczesność, innowacyj-
ność, przedsiębiorczość i wyjątkowa historia. 

Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa

– rozwój i innowacje
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W
kategorii miast pow.
100 tys. mieszkań-
ców zwyciężyło mia-
sto Gdańsk. Kolejne
miejsca przypadły

w udziale miastom: Lublin oraz Łódź.
Wśród włodarzy miast pow. 100 tys.
mieszkańców wygrał Paweł Adamo-
wicz, prezydent Gdańska. Drugie
miejsce zajął Jacek Jaśkowiak, pre-
zydent Poznania, a pierwszą trójkę
uzupełnił Wojciech Szczurek – pre-
zydent Gdyni.

W kategorii gminy miejskie po-
niżej 100 tys. mieszkańców zwyciężył
Nowy Sącz, wyprzedzając Ełk i Le-
gnicę. Zwycięzcą w kategorii włodarz
miasta pon. 100 tys. mieszkańców zo-
stał Ryszard Nowak, prezydent No-

wego Sącza, natomiast drugie miej-
sce przypadło Romanowi Smogo-
rzewskiemu z Legionowa a trzecie
Beacie Moskal-Słaniewskiej, prezy-
dent Świdnicy.

W kategorii gmin miejsko-wiej-
skich pierwsze miejsce w rankingu
zajął Aleksandrów Łódzki, a bur-
mistrz Aleksandrowa – Jacek Lipiński
– zajął również pierwsze miejsce

w kategorii włodarzy. Podium uzu-
pełniły: Serock oraz Strzelce Opol-
skie. Drugie miejsce wśród włodarzy
zajęli panowie: Grzegorz Kubik, bur-
mistrz Rawicza oraz Wacław Ligęza,
burmistrz Bobowej.

Ostatnia kategoria – gmin wiej-
skich została zdominowana przez Iła-
wę, która po raz czwarty odniosła
zwycięstwo. Na drugim miejscu zna-
lazł się Strawczyn, trzecie objęła
gmina Cedry Wielkie. Krzysztof Har-
maciński – wójt Iławy – tryumfował
również jako najlepszy włodarz. Dru-
gie miejsce przypadło w udziale
Adamowi Jaskulskiemu, wójtowi gmi-
ny wiejskiej Świdnica, a trzecie Ta-
deuszowi Czajce, wójtowi Tarnowa
Podgórnego. �

najlepszych
Jakość świadczonych usług czy potencjał rozwojowy to kryteria, które trudno jest po-
równać i ocenić – niemniej jednak takie zadanie stoi przed organizatorami rankingu
Perły Samorządu. Ranking ma na celu uhonorowanie najlepiej funkcjonujących gmin
oraz ich włodarzy. Nad przebiegiem wyborów czuwa Kapituła, w skład której wchodzą
eksperci ze świata nauki, biznesu, ds. samorządu terytorialnego oraz dziennikarze.

Ranking

J
ednym z miejsc, które wyróżnia
Gminę Cedry Wielkie i cieszy się
dużym zainteresowaniem od-
wiedzających, jest nowoczesna
przystań żeglarska w Błotniku.

Stanowi ona doskonałą bazę dla
żeglarzy oraz amatorów sportów
wodnych do żeglowania w ramach
Pętli Żuławskiej. Żeglarze odwie-
dzający Błotnik mogą łatwo dopłynąć
do Wisły i dalej – Szkarpawą – do Za-

lewu Wiślanego. W drugą stronę
mogą płynąć do Zatoki Gdańskiej.
Obiekt służy wodniakom płynącym z
Gdańska nad Zalew Wiślany, Kanał
Elbląski oraz jeziora mazurskie. Gmi-
na Cedry Wielkie to również wyma-
rzona kraina dla rowerzystów i wiel-
bicieli zabytków. Podróżując Szla-
kiem Menonitów, można zobaczyć
między innymi gotycki kościół z XIV
wieku.

Celem strategicznym rozwoju gmi-
ny jest stały wzrost poziomu życia
mieszkańców. Temu celowi podpo-
rządkowano trzy główne kierunki roz-
woju gminy, a mianowicie: ożywienie in-
westycyjne terenów wokół najważ-
niejszych węzłów komunikacyjnych
przy drodze ekspresowej S-7 oraz po-
łudniowej obwodnicy Gdańska, roz-
wój w dziedzinie turystyki i dbałość
o ochronę środowiska. �

turystom, inwestorom,
mieszkańcom i środowisku
Gmina Cedry Wielkie położona jest na
Żuławach Gdańskich, w bezpośrednim
sąsiedztwie Miasta Gdańsk w obsza-
rze województwa pomorskiego. Z racji
swojej lokalizacji stanowi świetną bazę
weekendowego wypoczynku i rekreacji
dla mieszkańców Trójmiasta i okolic.

Gmina przyjazna

VIP 33



34 VIP

INFARMA – jubileusz 25-lecia

W tym roku Biogen obchodzi 40-lecie dzia-
łalności. Jak obecna kondycja firmy ma się do
założeń leżących u jej podstaw i pierwszych
kroków na rynku?

– Nasz jubileusz jest o tyle ważny,
że znakomita większość firm biotech-
nologicznych, które powstawały w la-
tach 70. XX w., dziś nie istnieje. Biogen
miał w swej historii wzloty i upadki, nie
brakowało trudnych momentów, ale
przetrwał i odnosi sukcesy. Do tego
stopnia, że dwaj nobliści, którzy zało-
żyli firmę – Walter Gilbert i Phillip
Sharp – nie mogą uwierzyć, że podmiot
zaczynający od produkcji jednego
leku tak dobrze sobie radzi. Cały czas

są blisko związani z oddziałem firmy
w Bostonie i śledzą jej poczynania.
Obaj otrzymali nagrody Nobla już
w trakcie pracy – jako wyraz uznania
dla pasji i osiągnięć naukowych, co
podkreśla ich skalę i rangę. Firma
w Stanach Zjednoczonych mieści się
przy Kendall Square w Bostonie – w ko-
lebce biotechnologii, w otoczeniu uczel-
ni i placówek naukowych. Wszystko to
dało siłę napędową pionierskim roz-
wiązaniom, które zapoczątkowały suk-
ces firmy.

Początkowo opracowywaliśmy
nowe leki i sprzedawaliśmy licencje in-
nym firmom. W naszych laboratoriach
powstała m.in. powszechnie stosowa-
na szczepionka przeciw żółtaczce
WZW B. Przełomem w rozwoju, a za-
razem punktem zwrotnym w działal-
ności firmy Biogen, był Interferon, sto-
sowany w leczeniu stwardnienia roz-

sianego, który stał się pierwszym fla-
gowym lekiem firmowanym przez na-
szą markę. Od tamtej pory posiadamy
własne portfolio leków. Ten krok po-
zwolił nam sfinansować kolejne ba-
dania. 

Cały czas podejmujemy wyzwania
na gruncie innowacyjnej biotechnolo-
gii, szczególnie w dziedzinie neurolo-
gii, będącej jednym z trzech głów-
nych – obok onkologii i kardiologii – ob-
szarów zagrożeń dla zdrowia w XXI
wieku. W tej dziedzinie chcemy być
ekspertami, skupiając cały wysiłek na
określonym celu. Po dotychczasowych
udanych wdrożeniach pragniemy pod-
jąć kolejne wyzwania. Pamiętajmy, że
wprowadzenie leku na rynek to około
12 lat badań i milionowe nakłady, a po
drodze dziesiątki niepowodzeń. Naszą
dumą jest lek na rdzeniowy zanik mię-
śni Nusinersen – pierwsza i jedyna jak

Cały czas podejmujemy wyzwania na gruncie innowacyj-
nej biotechnologii, szczególnie w dziedzinie neurologii,
będącej jednym z trzech głównych – obok onkologii i kar-
diologii – obszarów zagrożeń dla zdrowia w XXI wieku 
– mówi Piotr Dębski, Country Director Biogen Poland.

Innowacje dla farmacji
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dotąd zarejestrowana terapia stoso-
wana w SMA, która jest w stanie
uchronić przed śmiercią małe dzieci
dotknięte tą chorobą genetyczną i po-
zwalająca im się rozwijać. Jest to owoc
10 lat badań, prób i błędów, które
ostatecznie dały pozytywny wynik i sta-
nowią niezwykle ważną zdobycz nauki.
Pracujemy też nad lekiem, który wi-
docznie spowalniałby rozwój choroby
Alzheimera, ponieważ obecnie nie ma
takiego rozwiązania. 
Największym „zabójcą” naszych czasów jest
rak. Czy w dziedzinie onkologii też niosą pań-
stwo nadzieję chorym?

– Jakiś czas temu, we współpracy
z firmą Genentech, opracowaliśmy
Rituximab, stosowany w terapii no-
wotworów o podłożu hematologicz-
nym, ale teraz skupiamy się na neu-
rologii. Nasz zarząd w Stanach Zjed-
noczonych wierzy, że to ona wyznacza
przyszłość medycyny. W obecnych
czasach żyjemy coraz szybciej, a nasz
układ nerwowy się starzeje i nie jest
w stanie przyjąć takiej ilości bodźców,
jaka do nas dociera. Rozprzestrzenia
się choroba Alzheimera, coraz częściej
występują choroby neurozwyrodnie-
niowe, takie jak choroba Parkinsona,
stwardnienie rozsiane, udary. Nieste-
ty dotykają one coraz młodszych ludzi,
stąd pilna potrzeba nowych odkryć me-
dycznych w tym obszarze. Wiele firm
farmaceutycznych próbuje się zmierzyć
z tym wyzwaniem. Biogen testuje rów-
nolegle 6 leków na chorobę Alzheimera
na różnych etapach badań. Myślę, że
w ciągu maksymalnie 2 lat okaże się,
czy któryś z nich będzie w stanie po-
łożyć kres chorobie. 
Jak globalna firma odnalazła się na polskim
rynku na przestrzeni 7 lat?

– Polska ma ogromny potencjał w
obszarze innowacyjności i jest dla fir-
my jednym z ważniejszych krajów, je-
śli chodzi o liczbę badań klinicznych.
W tej chwili mamy około tysiąca pa-
cjentów, którzy uczestniczą w próbach
klinicznych. Poza obszarem B+R pro-
wadzimy w Polsce projekt „Global Bu-
siness Services” – centrum wsparcia
w zakresie finansów, IT i HR. Tu za-
trudniamy osoby, które obsługują cały
świat.

Naszą misją jest troska o pacjentów
i poprawa ich życia. Chcemy ją reali-
zować w jak najlepszych warunkach
i przyjaznej atmosferze, dlatego dba-
my też o pracowników. Za cel stawia-
my sobie również edukację środowiska
medycznego i działania maksymalnie
przyspieszające dostępność innowa-
cyjnych leków oraz dostosowujące ich
ceny do możliwości płatników. Pod

tym względem Polska jest wyjątkowa
i ma najniższe ceny w Europie. To wy-
nik naszych skutecznych negocjacji
z płatnikiem, ale również zaufania do
marki, która szczyci się imponującymi
pionierskimi osiągnięciami w skali
międzynarodowej.
Jakie działania firmy wpisują się w założenia
odpowiedzialnego biznesu?

– To przede wszystkim szeroko ro-
zumiane wsparcie udzielane pacjen-
tom. Prowadzimy np. program wcze-
snego dostępu dla leku Nusinersen,
z którego korzysta na nasz koszt
30 chorych, mimo że nie jest on jeszcze
w Polsce refundowany. 
Co należałoby zrobić, żeby zmiany wprowa-
dzane w polskim systemie ochrony zdrowia
wreszcie przyniosły pożądane rezultaty?

– Zdrowie jest trudnym i drażliwym
tematem, a odpowiedź na to pytanie
też nie jest prosta. Było już wielu mini-
strów i jeszcze więcej pomysłów na re-
formy, ale wciąż nie jest dobrze. Nie-
wątpliwie powinno cieszyć to, że zdro-
wie jest częstym tematem debat pu-
blicznych i regularnie przewija się
w dyskusjach politycznych. Na pewno
żeby lepiej dbać o zdrowie, potrzebu-

jemy większych nakładów na ten sek-
tor. Na pewno warto zwrócić uwagę na
choroby neurologiczne – największe
zagrożenie naszych czasów. Już teraz
widać postępy, bo np. 7 lat temu w Pol-
sce na stwardnienie rozsiane leczo-
nych było 4 tys. osób, a dziś – prawie
13 tys., podczas gdy terapii wymaga
ponad 20 tys. chorych.
Jak widzi pan dalsze losy firmy i jakie ma pan
nadzieje w związku z jej dalszym rozwojem?

– Byłem pierwszym pracownikiem
i miałem duży wpływ na tworzenie fir-
my od podstaw, dlatego jej rozwój
i przyszłość są dla mnie niezwykle
ważne. W roku jubileuszu można po-
wiedzieć, że w przypadku Biogenu – jak
w piosence – 40 lat minęło jak jeden
dzień. Mam nadzieję, że kolejne de-
kady przyniosą jeszcze więcej odkryć
będących ratunkiem dla tysięcy cho-
rych, których życie chcemy zmieniać
na lepsze. Dużym sukcesem, zarówno
z punktu widzenia naszego zespołu, jak
i pacjentów, byłoby odkrycie leku na
chorobę Alzheimera. Życzyłbym sobie,
żeby decydenci bliżej przyjrzeli się
neurologii i aby stworzono lepsze wa-
runki do opieki nad pacjentami z cho-
robami mózgu. Biogen jest trzecią fir-
mą, w której pracuję i poczytuję to so-
bie za przywilej, bo codzienne wy-
zwania dają mi ogromną radość. Świa-
domość, że wnosimy na rynek coś
unikatowego i tak potrzebnego – coś,
na co wszyscy czekają – jest nie do opi-
sania. Zgodnie z misją firmy chcemy
jak najszerzej nieść pomoc pacjentom
– mam nadzieję, że dzięki zaangażo-
waniu podmiotów odpowiedzialnych za
ochronę zdrowia tak właśnie będzie.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Mam nadzieję, 
że kolejne dekady 
przyniosą jeszcze 
więcej odkryć będących
ratunkiem dla tysięcy 
chorych, których życie
chcemy zmieniać 
na lepsze.
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Jak ocenia pani rozwój innowacyjności na
polskim rynku farmaceutycznym? Na ile
wiodące przedsiębiorstwa farmaceutyczne są
otwarte na współpracę z naukowymi jed-
nostkami badawczymi, aby wspólnymi siła-
mi przyspieszyć pracę nad nowatorskimi te-
rapiami?

– Od czasów transformacji Polska
gospodarka bardzo dynamicznie się
rozwija, doganiając kraje wysoko
rozwinięte. Ten rozwój widać w róż-
nych sektorach, w tym między innymi
właśnie w branży farmaceutycznej.
Nasz rząd stawia na rozwój leków
opartych na biotechnologii, które są
najnowocześniejszym i najbardziej
efektywnym rozwiązaniem w wielu ob-
szarach terapeutycznych. Udział
w rozwoju sektora biotechnologicz-
nego w Polsce, dzięki unikalnemu
know-how, z pewnością mogą mieć
międzynarodowe firmy innowacyjne
zrzeszone w INFARMIE. Aby w Polsce
mogły powstawać nowe leki, po-
trzebne jest stworzenie „ekosystemu”
składającego się z firm farmaceu-

tycznych, ośrodków badawczych, MŚP
czy start-upów.

Wspólne działania z innowacyjną
branżą farmaceutyczną mogą pozy-
tywnie wpłynąć na ożywienie polskie-
go rynku. Na świecie takie modele
współpracy sprawdzają się od dawna.
W Polsce również mamy pierwsze suk-
cesy na tym polu. Tworzone są centra
usług wspólnych, wyspecjalizowane
w różnych obszarach. Wśród nich są
np. centra informatyczne, tworzące
oprogramowanie umożliwiające szyb-
ki dostęp do informacji i podnoszenie
efektywności analizy danych, czy cen-
tra badań klinicznych zarządzające
procesami na całą Europę.
Obserwując firmy członkowskie, ma pani wra-
żenie, że 28 liderów rynku farmaceutyczne-
go to na co dzień sojusznicy w staraniach
o postęp w badaniach i wdrażaniu coraz lep-
szych leków czy jednak przede wszystkim ry-
wale?

– Każda z naszych firm członkow-
skich ma swoją wewnętrzną strategię
i ustalone cele biznesowe. Dlatego

członkowie INFARMY w wielu kwe-
stiach pozostają względem siebie kon-
kurencyjni. Istnieje jednak wspólny
cel, który łączy branżę innowacyjną
– poprawa sytuacji pacjentów poprzez
szeroki i równy dostęp do nowocze-
snych – skutecznych i bezpiecznych le-
ków. 

Moją rolą jest dbanie o to, aby
INFARMA funkcjonowała jako platfor-
ma dialogu i działań w imię realizacji
tego wspólnego celu. W ramach naszej
organizacji funkcjonują grupy robocze
i zespoły zadaniowe, składające się z
przedstawicieli firm członkowskich.
Nad wszystkimi procesami i projekta-
mi czuwają eksperci biura INFARMY.
Dbają oni również o przestrzeganie
procedur, mających na celu zapew-
nienie przejrzystości i etyki wszelkich
działań, w tym między innymi polityki
antitrust compliance, zapewniającej
ścisłe przestrzeganie przepisów pra-
wa konkurencji.
Jakie korzyści i przywileje daje Związkowi
przynależność do Europejskiej Federacji Prze-

INFARMA 
– 25 jubileusz

Związku

O rozwoju innowacyjności na polskim rynku farmaceutycznym oraz postępach
w badaniach i wdrażaniu coraz lepszych leków mówi Bogna Cichowska-Duma,
Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycz-
nych INFARMA: lekarka, menedżerka i ekspert w obszarze zarządzania strate-
gicznego oraz organizacji ochrony zdrowia.



mysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych?
Czy ma ona przełożenie na rozwój krajowe-
go rynku farmaceutycznego i lepsze warun-
ki dla jego podmiotów?

– EFPIA działa na poziomie euro-
pejskim i jest doskonałą platformą
wymiany wiedzy i dobrych praktyk.
Często rozwiązania z innych krajów są
inspiracją do prowadzenia podob-
nych działań w Polsce. Organizacja
opracowuje również projekty pilota-
żowe, które są implementowane we
wszystkich krajach. 

EFPIA jest także inicjatorem uni-
kalnego na skalę światową programu
badawczego IMI (Innovative Medicines
Initiative) w obszarze biomedycznym,
który działa na zasadach partner-
stwa publiczno-prywatnego pomię-
dzy Unią Europejską a innowacyjnym
przemysłem farmaceutycznym. Ini-
cjatywa kładzie nacisk na realizację
niezaspokojonych potrzeb medycz-
nych, poprawę efektywności syste-
mów ochrony zdrowia oraz na szybszy
dostęp do innowacyjnych terapii,
zwłaszcza w obszarach, gdzie takie
rozwiązania są pilnie potrzebne. Dzię-
ki IMI uczelnie wyższe, firmy farma-
ceutyczne oraz przedsiębiorstwa z in-
nych sektorów, np. IT czy prawnego,
w tym MŚP, a także organizacje pa-
cjentów i organy regulacyjne z krajów
Unii Europejskiej, w tym z Polski, mogą
uczestniczyć w ambitnych projektach,
które przyczyniają się do poprawy sy-
tuacji pacjentów.
Czy skuteczny, a zarazem nowatorski lek musi
być drogi i zastrzeżony dla najzamożniej-
szych? Jak należy postrzegać uwarunkowa-
nia prawne wobec producentów nowator-
skich środków medycznych w Polsce? Czy le-
gislacja stopniowo skraca czas wprowadza-
nia na rynek nowych leków?

– Nowoczesne leki niosą za sobą
wymierne korzyści zarówno dla pa-
cjentów, jak i lekarzy, którzy dzięki
nim zyskują coraz skuteczniejsze na-
rzędzia walki z chorobami. Stosowanie

skutecznych i bezpiecznych innowa-
cyjnych terapii oznacza również
oszczędności dla systemu ochrony
zdrowia i redukcję kosztów społecz-
nych. Dzięki nim możliwe jest ograni-
czenie liczby hospitalizacji i powikłań
chorób, a także szybsze przywrócenie
pacjentów do pracy oraz utrzymanie
przez nich samodzielności, co ma na-
stępnie przełożenie na zmniejszenie
obciążenia ich opiekunów. 

Wejście na rynek nowego leku po-
przedza około 12 lat prac badawczo-
rozwojowych prowadzonych nawet
przez 1000 naukowców. Szacuje się, że
łączny koszt wprowadzenia na rynek
nowego leku to około 8 miliardów zło-
tych. Dodatkowo, w związku ze stale za-
ostrzanymi wymogami badawczymi
i procedurami prowadzenia badań
klinicznych koszty te rosną. Nie można
zapominać również o tym, że odkrycie
i wprowadzenie na rynek zupełnie no-
wego leku obarczone jest ogromnym
ryzykiem biznesowym. Średnio tylko
1 na 8000 cząsteczek trafia ostatecznie
do pacjentów. Ceny leków muszą
uwzględniać te wszystkie elementy. 

Polska wciąż odstaje od najbardziej
rozwiniętych krajów europejskich pod
względem długości życia i umieralno-
ści na choroby powszechne i rzadkie.
Mimo że rządzący coraz lepiej rozu-
mieją, że stosowanie nowoczesnych,
skutecznych i bezpiecznych medyka-
mentow jest w dłuższej perspektywie
bardziej opłacalne niż stosowanie
przestarzałych terapii, pozostaje jesz-
cze wiele do zrobienia. Nadzieją na-
pawa fakt, że dla rządu zdrowie stało
się jednym z priorytetów, co ma swoje
odzwierciedlenie w zapowiedzianym
stopniowym wzroście finansowania
ochrony zdrowia ze środków publicz-
nych. Mamy zapewnienie ze strony Mi-
nisterstwa Zdrowia, że dodatkowe
środki zostaną alokowane również na
nowoczesne i bezpieczne leki. Cieszę
się, że INFARMA zaczęła być postrze-
gana jako zaufany i liczący się partner,
który poprzez innowacyjne terapie
przyczynia się do poprawy zdrowia
społeczeństwa.
W sferze innowacji, patentów i potencjalnych
zysków na uczestników rynku czyha wiele po-
kus. Czy w dążeniach do postępu i rozwoju
własnych firm oraz we współpracy ze śro-
dowiskiem medycznym gracze rynku farma-
ceutycznego postępują etycznie?

– Współpraca między przedstawi-
cielami zawodów medycznych a fir-
mami farmaceutycznymi jest niezbęd-
na, i ma bezpośrednie przełożenie na
postęp medycyny, w efekcie umożli-
wiając stałą poprawę opieki nad cho-

rymi. Ta współpraca musi przebiegać
w zgodzie z zasadami etycznymi. Pa-
cjent powinien mieć pewność, że lekarz,
który przepisuje mu lek, robi to zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą i doświad-
czeniem. 

Dbanie o przejrzystość i najwyższe
standardy etyczne działań branży to
dla mnie absolutny priorytet. W ramach
samoregulacji branży INFARMA wpro-
wadziła Kodeks Dobrych Praktyk Prze-
mysłu Farmaceutycznego oraz Ko-
deks Przejrzystości, które z jednej stro-
ny określają zasady współpracy sek-
tora ze środowiskiem medycznym,
a z drugiej zobowiązują firmy do in-
formowania społeczeństwa o celu, za-
kresie i wartości finansowej tej współ-
pracy. Nad przestrzeganiem zasad
kodeksów czuwa Sąd Dyscyplinarny.
INFARMA wdrożyła również tzw. sys-
tem certyfikacji wydarzeń, który gwa-
rantuje, że zrzeszone w związku firmy
sponsorują tylko te wydarzenia na-
ukowe, których celem jest podnosze-
nie kompetencji i dostarczanie wiedzy
lekarzom, pielęgniarkom czy farma-
ceutom.   
W jakim kierunku zmierza farmacja? Jakie
zmiany/trendy w najbliższym czasie wpiszą
się w mapę potrzeb współczesnych pacjen-
tów?

– Zmiany demograficzne i choroby
przewlekłe to największe bolączki na-
szego społeczeństwa, z którymi trzeba
się zmierzyć. Pacjenci powinni mieć za-
pewniony stały i szeroki dostęp do
bezpiecznych i nowoczesnych leków,
które pozwolą im wrócić do zdrowia
i jak najdłużej utrzymać sprawność
i wysoką jakość życia. 

W fazie rozwoju znajduje się obec-
nie ponad 7000 leków, które odegrają
kluczową rolę w przezwyciężaniu wy-
zwań stojących przed pacjentami
i systemami opieki zdrowotnej. Terapia
genowa czy komórkowa mogą za-
trzymać rozwój takich chorób jak cu-
krzyca lub nowotwory krwi, a nawet po-
zwolić na ich całkowite wyleczenie.
Wielkie nadzieje budzą przeciwbak-
teryjne przeciwciała monoklonalne,
które w związku z rosnącą antybioty-
koopornością w przypadku chorób
zakaźnych, mogą stać się przełomową
metodą leczenia. Trwają również zin-
tensyfikowane prace wielu firm inno-
wacyjnych nad lekiem skutecznie ha-
mującym rozwój choroby Alzheimera.

Nowa fala innowacyjnych leków
niesie nadzieję dla pacjentów. To za-
szczyt być częścią tego procesu.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Cieszę się, że 
INFARMA zaczęła 
być postrzegana 
jako zaufany i liczący
się partner, który 
poprzez innowacyjne
terapie przyczynia się
do poprawy zdrowia
społeczeństwa.

INFARMA – jubileusz 25-lecia
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Nowe miasta na mapie Polski

P
oczątkiem Koszyc jako mia-
sta był rok 1374, kiedy to
miała miejsce jego lokacja
na prawie magdeburskim
dokonana przez Elżbietę Ło-

kietkównę. Koszyce lokowane były na
obszarach należących do króla, sta-
nowiących tzw. dobra stołowe i nosiły
miano królewskiego, w odróżnieniu
od miast prywatnych (np. rycerskich)
czy biskupich. Świetność Królewskie-
go Miasta Koszyc trwała do połowy
XVII w. – do potopu szwedzkiego.
Wówczas to Szwedzi zniszczyli miasto
i od tego czasu rozpoczęła się sta-
gnacja i jego powolny upadek. Tra-
gicznym momentem było powstanie
styczniowe (1863 r.) – miasto stało się
terenem przepraw oddziałów i prze-
rzutu broni, a mieszkańcy byli sprzy-
mierzeńcami powstańców. Po stłu-
mieniu powstania, w 1869 r. Koszyce
utraciły prawa miejskie, stając się osa-

dą. Na skutek represji carskich za po-
moc powstańcom przestały być rów-
nież siedzibą gminy. Dzieła zniszcze-
nia dopełnił w 1880 r. wielki pożar, w wy-
niku którego spłonęły 53 domy, czyli
całe centrum miasta oraz kościół pa-
rafialny. 

Sytuacja gospodarcza Koszyc
zmieniła się dopiero w okresie Polski
Ludowej, gdy zakończono budowę
„nadwiślanki” – szosy prowadzącej
z Krakowa do Sandomierza. Migracja
młodzieży do budującej się Nowej
Huty i na Śląsk oraz zwiększający się
ruch transportowy na „nadwiślance"
spowodował ożywienie gospodarcze
miejscowości i okolicy. Prawdziwy re-
nesans przeżywają Koszyce począw-
szy od 1989 r. Zmieniły się na lepsze
warunki higieniczne osady (wodocią-
gi, kanalizacja) i całej gminy. Poprzez
zmiany estetyczne układu urbani-
stycznego osada nabrała rzeczywi-

stych cech miejskich, a po realizacji do-
tacji unijnych przybyło w Koszycach
wiele inwestycji komunalnych, dróg,
obiektów szkolnych, rekreacyjnych
i kulturalnych. 

Obecnie jest to prężnie rozwijający
się ośrodek, bazujący na wspaniałym
dziedzictwie kulturowym, którego ochro-
ną zajmuje się Muzeum Ziemi Koszyc-
kiej im. Stanisława Boducha, pełniące
również rolę szeroko pojętego anima-
tora kultury. W Koszycach zlokalizowa-
ne zostały i działają liczne instytucje pu-
bliczne oraz handlowe i usługowe.
Przyszłe miasto rozwija również kontakty
międzynarodowe – m.in. prowadzi
współpracę z samorządami zagra-
nicznymi – takimi jak francuska gmina
Crisolles z regionu Pikardia, ukraińskie
Zaleszczyki czy węgierskie miasto De-
recske. Współpraca rozwija się na wie-
lu płaszczyznach – m.in. kulturalnej, sa-
morządowej, a nawet sportowej. �

Koszyce znów miastem Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Mini-
strów 1 stycznia 2019 r.
nastąpią zmiany 

w podziale terytorialnym
państwa – pięciu miej-
scowościom zostanie
nadany status miasta.
Tym samym po 150 
latach prawa miejskie
odzyska miejscowość
Koszyce, która straciła je
w wyniku represji władz
carskich po stłumieniu
powstania styczniowego.

Centrum Oświatowe w Koszycach Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach

Centrum Koszyc





40 VIP

Jubileusz 140-lecia Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

Obecna siedziba WTW to nie tylko najnowsza,
ale również największa państwa inwestycja?

– Tak, to nasza największa inwe-
stycja – wcześniej odbyła się odbu-
dowa przystani, która została oddana
do użytku w 1928 roku. Po wojnie dwie
kondygnacje były zniszczone, został
jedynie poziom hangaru, ale została
odbudowana jedna kondygnacja.
W 1948 roku wyrzucono nas z tego klu-
bu, zeszliśmy do podziemia. W 1962
roku pozwolono nam otworzyć przy-
stań na Cyplu Czerniakowskim. Wcze-
śniej jednak działalność cały czas
trwała – członkowie spotykali się na-
wet w czasie wojny. W tym roku ob-
chodzimy 140-lecie naszego istnienia
od 1878 roku – powstaliśmy ukazem
carskim. Jest to oficjalna data po-
wstania sportu polskiego – dlatego je-
stem dumny, że mogę być prezesem
takiego towarzystwa.
140 lecie to wspaniały jubileusz – czy orga-
nizują państwo jakieś specjalne wydarzenia
z tej okazji?

– Mamy cały cykl imprez – główne
dwie imprezy to otwarcie i zamknięcie
sezonu. Zawsze odbywa się msza w
naszej parafii, więc ci, którzy mają
chęć, przychodzą – są tam też orga-
nizowane poświęcenia łodzi. Nie je-
steśmy klubem katolickim, każdy może
tu znaleźć coś dla siebie, ale jest to dla
nas dopełnienie duchowe, czas na
przemyślenie pewnych rzeczy, zadumę
nad tym, w co wierzymy, dla kogo coś
robimy. 
Jak wygląda ten sport w oczach młodzieży,
która ma nową religię, jaką jest technologia?
I czy jest to sport prestiżowy?

– Wioślarstwo jest uważane za
sport niszowy – nie tak jak np. w Sta-
nach czy Niemczech, gdzie jest to
sport uniwersytecki, w pewnych krę-
gach modny, gdzie uprawia się tury-
stykę wioślarską. Tam jest to prestiż,

głównie z powodu ograniczonej do-
stępności tej dyscypliny, jej wspaniałych
tradycji, no i wysokiej ceny – dobra
„ósemka” kosztuje ok 200 tys. złotych.
W Polsce sprzętu się nie produkuje,
wszystko trzeba kupować za granicą.
Jest to sport elitarny i u nas, i na świe-
cie. Przynależność do takiego klubu to
elita sportowa. 

Do towarzystwa należała niegdyś
śmietanka warszawska – arystokraci,
inteligencja, ale też kupcy – Sienkie-
wicz, Prus, Żeromski, hrabia Branicki
był prezesem, przewijał się tu konglo-
merat wspaniałych osobistości. Kiedyś
pływało się w melonikach, garnitu-
rach. I nagle obok tych ludzi stworzył
się spontaniczny ruch. Sama nazwa też
wskazuje, że jest to towarzystwo – nie
klub sportowy, tu była cała otoczka.
Mamy jeszcze budynek na ul. Foksal
– hrabia Branicki podarował tę ziemię,
a towarzystwo wybudowało na niej
swoją siedzibę. Dzięki mądrości na-
szych antenatów ten budynek nas
utrzymuje. 

Wracając do młodzieży, nasza dys-
cyplina praktycznie nie funkcjonuje
w dziecięcej świadomości. Zmieniamy
to, prowadząc autorski program – Wio-
ślarski Tytan Warszawy, w ramach
którego odwiedzamy szkoły z ergo-
metrami wioślarskimi i przeprowa-
dzamy atrakcyjne rozgrywki wraz z wi-
zualizacją wyścigu. W finale funduje-
my taki ergometr zwycięskiej szkole. Ja
takiego zaangażowania, jak u tych
dzieciaków, nigdzie indziej nie widzę.
W ubiegłym roku szkolnym zakończy-
liśmy już V edycję tego programu i ma-
my wymierne efekty: oprócz sygnałów
z organizacji akademickich, że coraz
więcej studentów miało już okazję wio-
słować w szkole, w tegorocznych Mi-
strzostwach Polski dwóch uczestni-
ków programu zdobyło złote medale

w kategorii jedynek juniorów i juniorów
młodszych.
Czy trzeba mieć szczególne predyspozycje do
tego sportu?

– Mówi się, że w tej dyscyplinie naj-
ważniejsza jest „głowa” i że jest to sport
dla ludzi inteligentnych. Wiadomo, że
smukła sylwetka i długi zasięg nóg i ra-
mion są bardzo ważne, ale widzieliśmy
wiele przykładów, w przypadku których
kluczowe było nastawienie i samoza-
parcie. To dyscyplina kompletna, w któ-
rej trzeba wykazać się siłą, wytrzyma-
łością, „wyczuciem wody”, czyli deli-
katnością ruchu i właśnie „mocną gło-
wą”, która pozwoli na walkę z bólem
i wykorzystanie jak największych za-
sobów ciała. 
Jak bardzo technologia gra tu rolę – nowo-
czesne materiały, ergonomia wiosła?

– Na początku były to łodzie ma-
honiowe, ze sklejki drewnianej – jak
meble. Niestety sprzęt szybko się nisz-
czył i był dość ciężki. Obecnie wszyst-
kie łodzie sportowe konstruowane są
z włókna węglowego tak, by uzyskać
jak największą sztywność, przy mini-
malnej, określonej limitami wadze.
Producenci prześcigają się w tworze-
niu nowych kształtów łodzi i wioseł, jed-
nak nadal decydujące znaczenie ma
osada: jej moc, technika i zgranie.
Bardzo ważną rzeczą jest troska o ten
drogi sprzęt, ponieważ każde zanie-
dbanie obniża komfort pływania. Do-
bry, zadbany sprzęt pozwala wiośla-
rzowi na poczucie bycia „sam na
sam” z naturą, z wodą, pozwala sku-
pić się na technice, czuciu wody i od-
prężeniu. 
Wspomniał pan o sukcesach sportowych.

– Ostatnie 10 lat to czas zbierania
owoców pracy trenerskiej i ponownej
możliwości trenowania „u siebie”. Od
2001 roku Marcin Brzeziński regularnie
występuje w reprezentacji kraju, od kil-

Warszawskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego
Spotykamy się w pięknym, nowoczesnym budynku
– najnowszej inwestycji Warszawskiego Towarzystwa
Wioślarskiego, doskonale widocznej na wiślanych
bulwarach, aby porozmawiać o jubileuszu tej organi-
zacji z jej prezesem – Bogusławem Siennickim.

140 lat



ku lat w kadrowej ósemce – koronnej
konkurencji w wioślarstwie, przywożąc
m.in. V m-sce IO w Pekinie 2008 czy
brązowy medal Mistrzostw Świata
2014. Zawodniczki wagi lekkiej stwo-
rzyły wspaniałą grupę i atmosferę
pracy, dzięki czemu w składzie
A. Renc, J. Halko, W. Deresz i J. Doro-
ciak prześcigały się w przywożeniu ko-
lejnych trofeów i zdążyły nas przyzwy-
czaić do takich sukcesów, jak mi-
strzostwo świata (czwórka podwójna
wagi lekkiej 2012), wicemistrzostwo
świata (dwójka podwójna wagi lekkiej
2009) i wszystkie kolory medali Mi-
strzostw Europy niemal rokrocznie od
2009 roku. Obecnie wielkie nadzieje po-
kładamy w Joasi Dorociak, która bar-
dzo mocno liczy się w walce o meda-
le w Tokyo 2020. Tymczasem najwięk-
szym współczesnym osiągnięciem jest
brązowy medal olimpijski Joanny Hent-
ki z Rio 2016. Startujemy w najważ-
niejszych zawodach i liczymy się na
świecie, ale przede wszystkim szkoli-
my młodzież od podstaw – to u nas sta-
wiają pierwsze sportowe kroki i przy-
gotowują się do Mistrzostw Polski. 
Czy jest szansa, żeby zrobić zawody na Wiśle?

– Zawody na Wiśle organizujemy
regularnie od niepamiętnych czasów
i ścigały się tutaj największe sławy pol-
skich wioseł. Regaty w tym miejscu nig-
dy jednak nie będą miały dużej war-
tości sportowej, bo Wisła nie jest spra-
wiedliwym i przewidywalnym akwe-
nem. Mogą być jednak bardzo wido-
wiskowe, co ostatnio było trudne z po-
wodu relacji na linii sporty wodne
– Wisła – miasto. Teraz, za sprawą no-
wego obiektu i planowanego pomostu
– wszystko może się zmienić. Na to li-
czymy. Tutaj bije serce wielkiej metro-
polii, mamy wspaniałe tradycje i przy-
kłady ze wszystkich stron świata. Wie-
rzę, że wrócą jeszcze czasy prestiżo-

wych wydarzeń sportowo-kulturalnych
z łódkami wioślarskimi w centrum.
Proszę powiedzieć jeszcze coś więcej o tej in-
westycji – nowym budynku.

– Jest to podsumowanie ostatnich
burzliwych dziejów Towarzystwa.
Zniszczenie całego mienia, jego od-
budowa, odebranie praw własności,
stopniowe ich odzyskiwanie i wreszcie
krok do przodu – stworzenie miejsca,
gdzie znowu mogą spotykać się ludzie
z dumą noszący emblematy WTW.
Jest to obiekt samofinansujący się,
dwa ostatnie piętra przeznaczone są
na wynajem. Część sportowa to no-
woczesne obiekty treningowe przygo-
towane specjalnie do treningu wio-
ślarskiego, z pięknym widokiem na pa-
noramę miasta i Wisły. Wyjątkowym
elementem jest basen wioślarski – je-
dyny w Polsce tak przestronny i stylo-
wy. Jest doskonały do prowadzenia
pierwszych lekcji wiosłowania, a tak-
że doszkalania profesjonalistów.
W przeciwieństwie do ćwiczeń na wo-
dzie – wybacza błędy, a trening odby-
wa się w komfortowych warunkach bez
względu na pogodę. Basen jest głów-
nym punktem nowego kierunku dzia-
łalności – zajęć team-buildingowych
dla kadr kierowniczych, które wpro-
wadzamy do naszej oferty. 

Siłownia jest przystosowana do
treningu wioślarskiego, a wyposażenie
renomowanej firmy Technogym gwa-
rantuje treningi na najwyższym pozio-
mie. Tuż obok znajduje się ergome-
trownia: multimedialna sala, w której
można organizować prawdziwe za-
wody wioślarskie na ergometrach z wi-
zualizacją wyścigu na ekranie. Ergo-
metry wioślarskie firmy Concept2 to
urządzenia do profesjonalnego tre-
ningu wioślarskiego, na których wyścigi
stały się wręcz oddzielną dyscypliną
sportową. Na tej sali prowadzimy rów-

nież zajęcia ergo-fit – jest to nowinka
z zachodu, gdzie fitness łączy się ze
spinningiem, a trening maksymalnie
urozmaica się i skraca. 

Sercem budynku jest sala klubowa
z pięknym przeszkleniem na basen
wioślarski. Zamierzenie jest takie, by
stworzyć wygodną i kameralną prze-
strzeń dla członków Towarzystwa i dla
rodziców czekających na swoje po-
ciechy po treningu. Salę tę można ła-
two powiększyć poprzez odsunięcie
akustycznej ścianki, w celu zorgani-
zowania przestrzeni konferencyjnej
na wydarzenia klubowe, a także na wy-
najem. Docelowo wszystko ma być
wykończone w unikalnym wioślarskim
stylu.

Poziom -1 to strefa typowo wioślar-
ska, z wyjściem na Wisłę. Ma to być
komfortowa przestrzeń do treningu
na wodzie, jednak zawirowania poli-
tyczne i urzędowe powodują, że wciąż
czekamy na możliwość ustawienia
pomostu wioślarskiego.
Jaka jest misja Towarzystwa?

– Od początku istnienia był to ruch
patriotyczny: powstaliśmy żeby krzewić
kulturę fizyczną i patriotyzm – i tu pod
tym płaszczykiem sportu stworzyła się
elita. Przez sport ludzie coś reprezen-
tują – można powiedzieć, że jest to pa-
triotyzm i miejscowy, i narodowy. Mło-
de osoby, które zaraziły się tym entu-
zjazmem, zbudowały jedną, potem
drugą przystań drewnianą. Działaliśmy
też prospołecznie – powstała szkoła na
Powiślu, jadłodajnia i przytułek dla lu-
dzi ubogich. To członkowie WTW or-
ganizowali to z własnych środków.
W 1920 r. WTW wystawiło, umunduro-
wało i uzbroiło własnym sumptem
5 kompanii. Z sanitarką zakupioną
z własnych środków. I walczyliśmy
z bolszewizmem – to jest realny wkład
w historię Polski. I za to dostaliśmy tę
ziemię, przyznał nam ją Piłsudski. 

Obecnie pokazujemy innym klu-
bom, że można zrobić fantastyczne wy-
niki, wychodzimy z inicjatywą, przy-
chodzimy z pomysłami – tym konku-
rujemy z innymi. Tym bardziej, że od
czasów powstania WTW ciągle musi-
my o coś walczyć. To już jest moja osta-
nia, trzecia kadencja. Chciałbym wró-
cić do przedwojennej formuły, zacząć
zapraszać tu ludzi biznesu, intelektu-
alistów, skupić tu taką śmietankę, wzo-
rem krajów anglosaskich i stworzyć eli-
tę, która będzie zainteresowana tym,
żeby coś tutaj dołożyć, a nie tylko tym,
co klub może jej dać. Mam nadzieję, że
to marzenie się spełni.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Czy mleko to dobry przykład słuszności ha-
sła „Dobre, bo polskie”? Czy Polacy są świa-
domi wartości mleka i produktów produko-
wanych na jego bazie i wystarczająco często
po nie sięgają?

– Polskie produkty mleczarskie
produkowane są przy użyciu wysokich
technologii, z najlepszej jakości mleka,
co gwarantuje wysoką jakość polskich
produktów mleczarskich, dlatego też
mleko zdecydowanie stanowi dobry
przykład hasła „Dobre, bo polskie”.
Świadomość Polaków na temat mleka
i produktów mleczarskich stale rośnie
– dzieje się tak dzięki programom
promującym nabiał oraz poszerzają-
cym świadomość zarówno wśród dzie-
ci, jak i osób dorosłych. Wiele krajów,
takich jak Szwecja, Stany Zjednoczo-
ne czy kraje skandynawskie, ma znacz-
nie wyższe wskaźniki spożycia mleka
niż Polska, dlatego też konsumpcja
mleka i produktów mleczarskich mo-
głaby być wyższa. Produkty mleczar-
skie to bogate źródło witamin i mine-

rałów, które powinny gościć w naszej
codziennej diecie.
Jak statystyki spożycia mleka w Polsce wy-
padają na tle innych społeczeństw europej-
skich i w skali globalnej?

– Analizując dane GUS dot. spo-
życia mleka i jego przetworów w Pol-
sce, można stwierdzić, że od 2006 r.
konsumpcja stopniowo rośnie. Bilan-
sowe spożycie produktów mlecznych
w 2017 r. (w przeliczeniu na ekwiwalent
mleka) osiągnęło poziom 223 litrów na
mieszkańca i było o litr większe niż
w 2016 r. oraz o 49 litrów większe niż
w roku akcesji Polski do UE. W 2017 r.
przeciętny mieszkaniec naszego
kraju spożył także 4,6 kg masła wobec
4,7 kg w 2016 r. i 4,4 kg w roku 2004.

Gusty Polaków, jeśli chodzi o picie
mleka i jedzenie jego przetworów,

Z okazji jubileuszu 10-lecia
Polskiej Izby Mleka o jej
działalności, a także pol-
skiej branży mleczarskiej,
aktualnych trendach kon-
sumpcyjnych i statystykach
związanych ze spożyciem
produktów mlecznych roz-
mawiamy z prezesem PIM
– Edmundem Borawskim.

pić mlekoWarto



zmieniają się z każdym rokiem. Na to,
że ostatnio chętniej sięgamy po artykuły
mleczarskie, wpływ ma wiele czynni-
ków, w tym stosunkowo atrakcyjne
ceny. Duże znaczenie mają również
kampanie, skierowane do społeczeń-
stwa. Ich celem jest uświadamianie lu-
dzi i promowanie wśród nich zdrowych
nawyków żywieniowych. Polska Izba
Mleka prowadzi liczne kampanie pro-
mujące spożycie produktów mlecz-
nych w Polsce, ale również na całym
świecie.

Według danych zawartych w Biu-
letynie International Dairy Federation,
w 2016 r. przeciętne bilansowe spoży-
cie mleka i przetworów mlecznych na
osobę na świecie wyniosło 111,1 kg.
Największy udział w łącznej kon-
sumpcji miały: świeże mleko i pro-

dukty mleczne (17%), masło (15%) oraz
sery (13%). 

W 2016 r. najwyższe spożycie mle-
ka płynnego na osobę odnotowano
w następujących krajach: Irlandii
(125 l/osobę), Finlandii (120 l), Cyprze
(107,8 l), Australii i Nowej Zelandii (po
ok. 107 l), Wielkiej Brytanii (92,6 l), Da-
nii (86,8 l), Szwecji (81,8 l). Dla porów-
nania, w Polsce spożycie mleka pit-
nego wyniosło jedynie 38,8 l/osobę. Je-
żeli chodzi o spożycie masła, w 2016 r.
najwyższe spożycie tego tłuszczu
mlecznego odnotowano w przypadku
Francji (lidera – ze spożyciem na po-
ziomie 8,1 kg/osobę), Danii (6,4 kg), Nie-
miec (6,1 kg), Islandii (6 kg) Szwajca-
rii (5,2 kg), Nowej Zelandii (5,1 kg),
Austrii (4,9 kg), Pakistanu i Czech (po
4,8 kg) oraz Polski (4,5 kg).
Jakie działania najskuteczniej przyczyniają się
do wzrostu konsumpcji mleka? Więcej jest
w stanie zdziałać edukacja czy przykuwające
wzrok opakowania i kampanie reklamowe?

– Zarówno edukacja, przykuwają-
ce wzrok opakowania, jak i kampanie
reklamowe przyczyniają się do wzro-
stu konsumpcji. Skuteczność działań
zależy od grupy docelowej. Na część
społeczeństwa najlepiej wpływa edu-
kacja, wzrost świadomości na temat
mleka i przetworów mleczarskich,
gdyż dopiero wtedy dociera do ludzi in-
formacja, jak cennym źródłem witamin
i minerałów jest nabiał. Na inną grupę
docelową lepszy wpływ mogą mieć
działania marketingowe, takie jak pro-
jektowanie atrakcyjnych opakowań
czy kampanie reklamowe. Obecnie
ogromny wpływ na społeczeństwo
mają także panujące trendy oraz na-
śladowanie znanych osobistości.
Jakie kraje są dla Polski najważniejszymi part-
nerami w kontekście współpracy międzyna-
rodowej oraz największymi odbiorcami pol-
skiej produkcji eksportowej?

– Polska branża mleczarska wysy-
ła swoje produkty głównie do krajów
Unii Europejskiej, które odpowiadają za
około 76% wartości eksportu mleczar-
skiego z naszego kraju. Wśród naj-
większych unijnych odbiorców na-
szych produktów mlecznych należy
wymienić: Niemcy, Czechy, Holandię,
Wielką Brytanię, Włochy, Węgry, Sło-
wację, Rumunię. Rynek unijny nadal
jest dla nas kluczowy wśród rynków za-
granicznych. Szczególnie jeżeli chodzi
o produkty świeże – tj. mleko pastery-
zowane, sery twarogowe czy jogurty
i napoje mleczne, gdyż są one wysy-
łane w zasadzie tylko do krajów UE. 

Pozostała część, czyli 24% wartości
eksportu, kierowana jest do krajów trze-
cich (czyli spoza Unii Europejskiej).

Zgodnie z danymi Eurostatu w 2017 r.
polski eksport produktów mleczar-
skich trafiał aż na 104 rynki pozaunij-
ne. Oznacza to, że polska branża mle-
czarska nieustannie stara się zdoby-
wać coraz odleglejsze rynki – w 2017
r. najwyższą wartość eksportu zano-
towała w przypadku następujących
krajów trzecich (spoza UE): Algierii
(68,7 mln EUR), Chin (48,2 mln EUR),
Arabii Saudyjskiej (34,8 mln EUR),
Wietnamu (24,2 mln EUR), Kuby (22 mln
EUR), Indonezji (19,1 mln EUR), RPA
(18,2 mln EUR), Izraela (17,7 mln EUR),
Iraku (17,3 mln EUR), Ukrainy (16,8 mln
EUR), Filipin (13,8 mln EUR), Egiptu (13,2
mln EUR), Serbii (11,6 mln EUR), Ma-
lezji (11,3 mln EUR), USA (11,3 mln
EUR). Do głównych produktów eks-
portowych należą: sery i twarogi, mle-
ko o zaw. tłuszczu wyższej niż 1%, ale
niższej niż 6% oraz śmietana pow.
10% tłuszczu, serwatka w proszku,
odtłuszczone mleko w proszku.
Jak PIM przyczynia się do lepszego funkcjo-
nowania branży mleczarskiej i wzrostu kon-
kurencyjności oraz wyników osiąganych
przez zakłady produkcyjne?

– Polska Izba Mleka prowadzi dzia-
łania mające na celu promocję polskiej
branży mleczarskiej zarówno w na-
szym kraju oraz za granicą. Prowa-
dzimy liczne kampanie promujące
spożycie produktów mlecznych, takie
jak: „Mamy Kota na Punkcie Mleka”,
„Dzieciaki Mleczaki”, cykl konferencji:
„Fakty i mity o mleku” i wiele innych
działań w tym zakresie. 

Polska Izba Mleka aktywnie wspie-
ra swoich członków w codziennej pra-
cy, dostarczając im analizy i najnowsze
informacje z rynku mleka, prowadząc
doradztwo, szkolenia i konferencje. Nie-
ustannie prowadzi też działania na
rzecz pozyskiwania nowych rynków
zbytu oraz zwiększania krajowego eks-
portu. Organizuje również wspólne sto-
iska polskiej branży mleczarskiej na mię-
dzynarodowych targach. W 2017 r. były
to: SIAL China w Szanghaju, Anuga
w Kolonii, Africa’s Big Seven w Johan-
nesburgu (RPA). Podczas targów dys-
trybuowane są broszury informacyjne,
które promują nasze rodzime firmy. 

Współpracujemy z instytucjami pań-
stwowymi, takimi jak Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa, Główny Inspekto-
rat Weterynarii czy placówkami dyplo-
matycznymi w zakresie promocji pol-
skich produktów na rynkach zagra-
nicznych. Dzięki działaniom w obszarze
promocji eksportu, nasze mleczarstwo
oraz polskie produkty mleczne są coraz
bardziej rozpoznawalne na świecie.
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Przedstawiciele Polskiej Izby Mle-
ka uczestniczyli także w misjach wy-
sokiego szczebla unijnego komisarza
Phila Hogana do Chin i Japonii (kwie-
cień 2016), Wietnamu, Singapuru i In-
donezji (listopad 2016), Kanady (maj
2017) oraz Arabii Saudyjskiej i Iranu
oraz ponownie do Chin (maj 2018).
Dzięki sfinansowaniu z Funduszu Pro-
mocji Mleka udział w tych bardzo pre-
stiżowych misjach daje wiele wymier-
nych efektów.
Czy produkcja mleka i wyrobów mleczarskich
to dochodowy biznes? Co pozwala opty-
malnie wykorzystać potencjał krajowego
rolnictwa w tym obszarze i czy polskie mle-
czarstwo można określić jako nowoczesne,
a może nawet innowacyjne?

– Polska branża mleczarska – za-
równo producenci, jak i przetwórcy
mleka – musi radzić sobie z rosnącą
zmiennością cen, która nasiliła się
w ostatnich latach. Łańcuch mleczar-
ski zmaga się ze zmiennym pozio-
mem cen, jaki nigdy wcześniej nie
występował. Nieustanna presja ceno-
wa ze strony sieci handlowych wymu-
sza również obniżki cen przez przed-
siębiorstwa mleczarskie. 

W 2017 r. sytuacja ekonomiczno-
finansowa polskiego przemysłu mle-
czarskiego uległa nieznacznemu po-
gorszeniu, pomimo bardzo dobrej ko-
niunktury na rynku krajowym i zagra-
nicznym. Głównym powodem słab-
szych wyników był większy wzrost cen
skupu mleka niż cen zbytu produktów
mlecznych, a surowiec jest główną
pozycją w strukturze kosztów prze-
mysłu mleczarskiego. Czynnikiem ne-
gatywnie wpływającym na wyniki fi-
nansowe branży mogła być także
duża aktywność inwestycyjna przed-
siębiorstw.

Polski przemysł mleczarski konty-
nuuje procesy restrukturyzacji i mo-
dernizacji. Procesy restrukturyzacyjne
polegają przede wszystkim na wzro-
ście koncentracji przetwórstwa. Po-
siadamy nowoczesne zakłady mle-
czarskie, które łączą tradycję z nowo-
czesnością. Polskie produkty mleczne
cechują się najwyższą jakością i nie-
powtarzalnym smakiem – doceniają je
konsumenci nie tylko w naszym kraju,
i na światowych rynkach. 

Branża mleczarska jest bardzo in-
nowacyjna. Nieustannie wprowadza-
ne są nowe produkty, m.in. bez lakto-
zy, bez GMO, produkty funkcjonalne
dla sportowców, wzbogacone skład-
nikami odżywczymi. W zakładach
wdrażane są nowoczesne technologie,
które automatyzują większość proce-
sów produkcyjnych.

Czy 10 lat aktywności Polskiej Izby Mleka wie-
le zmieniło w branży i świadomości spo-
łecznej?

– Dzięki prowadzonym od wielu lat
przez Polską Izbę Mleka kampaniom
promującym spożycie mleka wśród
dzieci, dziś widzimy zauważalny wzrost
konsumpcji na osobę. To bardzo waż-
ne, ponieważ ok. 70 proc. naszej pro-
dukcji trafia na rynek krajowy. Nadal re-
alizujemy dwie duże kampanie skie-
rowane do dzieci przedszkolnych –
„Dzieciaki Mleczaki” oraz do uczniów
szkół podstawowych – „Mamy kota na
punkcie mleka”. W 2017 roku urucho-
miliśmy mobilną aplikację na smart-
fony „Zdrowy Nabiał”, którą można
bezpłatnie pobrać w sklepach inter-
netowych, prowadziliśmy kampanię
„Bądź świadomy – kupuj polskie” oraz
kontynuowaliśmy cykl konferencji:
„Fakty i mity o mleku”.

Nieprzerwanie od wielu lat publi-
kujemy tygodniowe i miesięczne in-
formacje oraz analizy rynku mleka
w postaci „Tygodniowego Insidera”,
„Analizy Miesięcznej: Rynek mleka
i produktów mleczarskich” czy „Ana-
lizy Skupowej: skup i ceny mleka”. Ak-
tywnie działaliśmy również w obszarze
promocji polskiej branży mleczarskiej
za granicą. Angażujemy się również we
współpracę z międzynarodowymi or-
ganizacjami branży mleczarskiej tj.
European Dairy Association czy Inter-
national Dairy Federation (FIL/IDF).
Prowadzimy również wiele innych dzia-
łań, które mają na celu wzrost spoży-
cia mleka w Polsce, a także promo-
wanie producentów i przetwórców mle-
ka w kraju, jak i za granicą. Wiele na-
szych działań jest możliwych dzięki
wsparciu z Funduszu Promocji Mleka.

Polska Izba Mleka nieustannie pra-
cuje na rzecz swoich członków oraz
umocnienia polskiej branży mleczar-
skiej. Uczestniczymy w konsultacjach
aktów prawnych dotyczących mle-
czarstwa i sektora rolno-spożywczego
na poziomie krajowym, unijnym i świa-
towym. Przedstawiciele PIM biorą
udział w pracach grup roboczych i ko-
mitetów. 
Jakie wnioski i zamierzenia rodzą się po de-
kadzie rozmaitych działań i budowania know-
-how o mleczarstwie w Polsce i za granicą?

– Polskie produkty mleczarskie,
dzięki doskonałej jakości i atrakcyjnej
cenie, zdobywają kolejne rynki na ca-
łym świecie. Intensywne prace produ-
centów nad dostosowaniem całego
łańcucha produkcji do spełnienia wy-
sokich norm jakościowych zaowoco-
wały kontraktami z najbardziej wy-
magającymi klientami. Polskie zakła-

dy mleczarskie posiadają prestiżowe
certyfikaty: GMP, GHP, IFS, BRC, ISO,
HACCP oraz Kosher i Halal, a nawet
tak egzotyczne jak HAS 23000 skiero-
wany na rynek indonezyjski. Liczne
działania Polskiej Izby Mleka, promu-
jące polską branżę mleczarską na
całym świecie, bezpośrednio przekła-
dają się na rozwój eksportu oraz do-
skonały wizerunek naszych produktów.
Organizowane misje handlowe, targi
czy uczestnictwo w misjach wysokiego
szczebla z ramienia KE przynoszą
liczne kontakty biznesowe oraz możli-
wość nawiązania współpracy handlo-
wej, czy też uczestnictwa w pracach
nad aktami prawa unijnego lub mię-
dzynarodowego, mającego bezpo-
średni wpływ na ten bardzo ważny sek-
tor polskiej branży rolno-spożywczej, ja-
kim jest mleczarstwo. Polska Izba Mle-
ka jako największa organizacja bran-
ży mleczarskiej w Polsce intensywnie
pomaga swoim członkom w nawiąza-
niu kontaktów biznesowych oraz pro-
mocji na rynkach zagranicznych. Licz-
ne zapytania ze strony importerów, bro-
kerów oraz dużych sieci handlowych
świadczą o właściwym kursie prac
mających na celu zbudowanie mocnej
pozycji w międzynarodowym handlu,
a konsekwentne działania promocyjne
zyskują uznanie w oczach zarówno du-
żych graczy rynkowych, jak i indywi-
dualnych konsumentów. W przyszłości
polski przemysł mleczarski będzie in-
tensywnie rozwijał działania wspiera-
jące eksport, by zdywersyfikować przy-
chody ze sprzedaży na wewnętrznym
rynku UE o przychody z tzw. „krajów
trzecich”. 

Warto pamiętać, że polscy produ-
cenci przez ostatnich 10 lat nauczyli się
spełniać oczekiwania konsumentów
w konkretnych regionach świata i do-
stosowywać do nich swoją produkcję.
Doskonale radzimy sobie na rynkach,
gdzie wymagania konsumentów co
do walorów smakowych, czy też wzor-
nictwa opakowań są odmienne od
europejskich, ale zawsze produkt fi-
nalny jest najwyższej jakości.
Jakie fakty o mleku warto utrwalać i popu-
laryzować, a mity – obalać, nawiązując do
państwa cyklicznej konferencji „Fakty i mity
o mleku”?

– Faktem jest, iż mleko stanowi peł-
nowartościowy produkt żywnościowy,
który zawiera unikalną pod wzglę-
dem ilościowym i jakościowym za-
wartość składników odżywczych od-
grywających ważną rolę w organi-
zmie człowieka. Niestety, pomimo wie-
lu publikacji naukowych i zaleceń wy-
danych przez największe autorytety



10 rocznica Polskiej Izby Mleka

w kwestii żywienia człowieka, jak np. In-
stytut Żywności i Żywienia, potwier-
dzające ten fakt, mleko wciąż jest pro-
duktem niedocenianym. Dlatego też
Polska Izba Mleka podejmuje szereg
działań prezentujących prawdziwe
oblicze mleka, w ramach prowadzo-
nych projektów, które adresowane są
do całego ogółu społeczeństwa.   

Powszechnie wiadomo, iż mleko
i jego przetwory stanowią znakomite
źródło łatwo przyswajalnego białka, wi-
tamin A, D, E, K oraz z grupy B i mine-
rałów, takich jak: wapń, magnez, potas,
cynk. Składniki te potrzebne są zwłasz-
cza w okresie wzrostu i rozwoju dziec-
ka. Dieta pozbawiona produktów
mlecznych stwarza poważne ryzyko
złamań i wystąpienia osteoporozy w ży-
ciu dorosłym. 

Faktem jest również, że białka mle-
ka wykazują wiele właściwości proz-
drowotnych: działanie antynowotwo-
rowe, przeciwzakrzepowe, antywiru-
sowe i przeciwbakteryjne. Najlepszym
przykładem tego jest laktoferyna okre-
ślana mianem „super białka”, która
wzmacnia odporność organizmu. 

Kolejnym faktem, który jako Polska
Izba Mleka staramy się popularyzo-
wać, jest to, iż mleczne produkty fer-
mentowane stanowią żywność funk-
cjonalną, czyli wywierają korzystny
wpływ na zdrowie. Dzięki zawartości
pożytecznych bakterii, zwanych pro-
biotykami, skutecznie pomagają zwal-
czać wirusy i bakterie. Te szczególne
właściwości posiadają takie rodzaje
szczepów bakterii kwasu mlekowego
jak: bifidobacterium i lactobacillus. 

Na temat mleka narosło wiele mi-
tów, które opierają się zwykle na pół-
prawdach lub wręcz fałszu. Niestety te
nieprawdziwe informacje, tzw. fake
news, o rzekomej szkodliwości nabia-
łu popularyzują w środkach masowe-
go przekazu znani celebryci, którzy nie
biorą pod uwagę zaleceń ekspertów
ds. żywienia. Jednym z takich mitów,
z którym walczymy, jest twierdzenie, iż
zamiennikiem mleka krowiego może
być napój roślinny określany mianem
mleka roślinnego. Stosowanie nazwy
„mleko” w przypadku napoju roślin-
nego jest nieuprawnione, ponieważ
mleko to wydzielina gruczołu mleko-
wego zwierząt. Produkty roślinne nie
mogą równać się z wartością odżyw-
czą mleka, ponieważ zawierają często
śladowe ilości witamin i minerałów i nie
pokryją zapotrzebowania organizmu
na składniki występujące w mleku.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

VIP 45

Polska Izba Mleka aktywnie wspiera swoich członków
w codziennej pracy, dostarczając im analizy 
i najnowsze informacje z rynku mleka, prowadząc
doradztwo, szkolenia i konferencje. Nieustannie 
prowadzi też działania na rzecz pozyskiwania nowych
rynków zbytu oraz zwiększania krajowego eksportu.
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F
irma zatrudnia ponad 4200
pracowników w kilkunastu
zakładach produkcyjnych,
a w 2017 roku osiągnęła
przychód 1,45 miliarda euro,

notując 12,6% wzrost sprzedaży. Nie-
dawno przejęła dużego producenta se-
rów twarogowych w USA – Franklin Fo-
ods Inc.

– Jest nam niezmiernie miło, że ko-
lejna firma z ogromnym doświadcze-
niem na rynku mleczarskim zdecydo-
wała się do nas dołączyć – mówi
Agnieszka Maliszewska, dyrektor Pol-
skiej Izby Mleka. – Hochland już od po-
nad 90 lat gwarantuje najwyższą ja-
kość produktów. Bogate doświadcze-
nie tej firmy w branży pozwoli wzmoc-
nić pozycję Polskiej Izby Mleka. Ho-
chland ze swoimi produktami świetnie
radzi sobie nie tylko w handlu deta-
licznym branży spożywczej – zaopa-
truje również gałęzie przemysłu spo-
żywczego oraz gastronomii. Wierzymy,
że współpraca z jednym z najwięk-
szych producentów sera w Europie
przyniesie wymierne korzyści wszyst-
kim.

Hochland Polska produkuje w Kaź-
mierzu pod Poznaniem i w Węgrowie,
w dwóch fabrykach, w których pracu-
je łącznie niemal 800 osób, a także sku-
puje mleko od ponad 600 gospodarstw,
które podlegają restrykcyjnym proce-
durom stosowanym dla uzyskania pro-
duktu najwyższej jakości. W tych go-
spodarstwach krowy mogą być kar-
mione wyłącznie paszą pozbawioną
GMO, czyli organizmów modyfikowa-
nych genetycznie. Co więcej, szcze-
gółowe wymagania obejmują także:
utrzymanie dobrostanu zwierząt, dba-
łość o ekologię i środowisko naturalne,
a także ochronę żywności. Hochland
Polska od lat promuje polskie mleko
i produkty nabiałowe. Najlepszą wizy-
tówką tej aktywności są produkty firmy
– najwyższej jakości sery z mleka po-
chodzącego od lokalnych dostawców. 

– Wprowadzone normy i procedu-
ry to najwyższy standard, który zgod-
ny jest z filozofią firmy – mówi Jacek Wy-
rzykiewicz, PR & Marketing Services

Manager w Hochland Polska. – Do-
skonały surowiec, jakim jest polskie,
naturalne mleko, to najlepsza baza do
stworzenia wyśmienitych serów i pro-
duktów nabiałowych. Jakość mleka od
naszych dostawców jest wyczuwalna,
dlatego konsumenci tak cenią te pro-
dukty. Na opakowaniach naszych pu-
szystych serów twarogowych Almet-
te umieszczamy napis „polskie mleko”.
Te samą informację zamieszczamy
także na opakowaniach serów żółtych
Hochland. Zależy nam na tym, by
produkty z polskiego mleka były chęt-

nie wybierane przez konsumentów
i promowane zarówno w kraju, jak i za
granicą. 

Produkty firmy Hochland Polska
zdobyły sporo nagród i wyróżnień,
a wśród nich w roku 2017: Ser Almet-
te – zdobył statuetkę „Złoty Paragon
2017 – Nagrodę Kupców Polskich”; Al-
mette z rzodkiewkami oraz Almette ze
szpinakiem i czosnkiem zostały wy-
różnione statuetką „Przebój FMCG
2017” oraz „Perłą Rynku FMCG 2017”;
ser kremowy z szynką 100 g  otrzymał
wyróżnienie „Hit Handlu 2017” za naj-
lepiej sprzedający się produkt w ka-
tegorii „Sery do smarowania”. Marka
Hochland została również zwycięzcą
tegorocznej edycji badania konsu-
menckiego „Ulubiona Marka Pola-
ków 2017”, zrealizowanego przez In-
stytut GfK Polonia, w kategorii „Sery
żółte”. 

Produkty firmy Hochland, takie jak
sery kremowe, twarogowe, żółte doj-
rzewające, pleśniowe oraz wiele innych
znają konsumenci na całym świecie.
Doceniają je też Polacy. Polska Izba
Mleka i Hochland Polska w swoich
działaniach przekonują, jak ważna
jest obecność wartościowego nabiału
w diecie, a także wskazują benefity pły-
nące z wyboru mleka i produktów na-
białowych od polskich dostawców. �

Hochland członkiem Polskiej Izby Mleka
Firma Hochland Polska – czołowy producent serów na polskim rynku i jeden z naj-
większych w Europie – w roku 2017 zasiliła szeregi członków Polskiej Izby Mleka.
Hochland jest obecny we wszystkich najważniejszych krajowych i międzynarodowych
segmentach serów – sprzedaje produkty w ponad 30 krajach, na kilku kontynentach. 
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O
becnie zakład wyposażony jest w nowoczesne linie do
produkcji mleka zagęszczonego niesłodzonego i sło-
dzonego w opakowaniach kartonowych i puszkach, mle-
ka smakowego w tubach, śmietanek i mleka UHT, ma-
sła, mleka w proszku odtłuszczonego granulowanego.

W 2015 r. uruchomiono nową linię do proszkowania mleka. W 2017 r.
oferta spółdzielni została rozszerzona o produkty w opakowaniach 5,
10, 15 kg dedykowane dla rynku HoReCa. Zastosowanie nowoczesnych
metod pakowania produktów, dzięki zakupowi linii do aseptycznego
konfekcjonowania – firm SIG Combibloc, Tetra Pak oraz Elopak – po-
zwoliło na zastosowanie opakowań kartonowych o zróżnicowanej gra-
maturze, z wygodnym i nowoczesnym zamknięciem. W 2010 r. zmo-
dernizowany został dział pakowania, zainstalowano również nowo-
czesne roboty, które zautomatyzowały prace dotychczas wykonywa-
ne ręcznie. Wysoką jakość produktów Spółdzielni Mleczarskiej w Go-
styniu potwierdzają również liczne nagrody i odznaczenia. 

www.smgostyn.pl

SM w Gostyniu – stuletnia tradycja
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu może poszczycić się ponad stuletnią trady-
cją. Została założona w XIX wieku, dokładnie w czerwcu 1889 roku, natomiast
Kondensownię i Proszkownię Mleka uruchomiono w 1979 roku. Usytuowanie
spółdzielni w regionie o wysokiej agrokulturze i intensywnej produkcji mleka 
zawsze sprzyjało i nadal sprzyja wytwarzaniu wyrobów wysokiej jakości.
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Sposób na Sukces

J
ego założeniem jest promowanie
rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich – w tym two-
rzenia nowych miejsc pracy, dzia-
łań innowacyjnych oraz efektyw-

nego wykorzystywania środków pozy-
skiwanych w ramach Programów Roz-
woju Obszarów Wiejskich, a także ak-
tywizacja gospodarcza mieszkańców
obszarów wiejskich. Konkurs jest rów-
nież doskonałą okazją do wymiany wie-
dzy i doświadczeń pomiędzy jego
uczestnikami. 

Wydarzenie to jest efektem współ-
pracy Centrum z partnerami i współ-
organizatorami, wśród których znala-
zły się organizacje społeczne, instytu-
cje publiczne, podmioty gospodarcze,
samorządy oraz media. W tegorocznej
edycji Rada Programowa wyłoniła
piętnastu laureatów w trzech katego-
riach: indywidualnej, rodzinnej oraz ini-
cjatyw na rzecz rozwoju społeczności
lokalnych. Podstawą wyboru zwycię-

skiej piętnastki były wizyty terenowe
członków Rady Programowej u nomi-
natów. Dodatkowo w tej edycji uhono-
rowano wyróżnieniem 5 interesują-
cych przedsięwzięć. Istotną rolę przy
wyborze zgłoszonych kandydatów ode-
grały Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa
Rolniczego, których wsparcie pozwo-
liło na zrealizowanie Konkursu z suk-
cesem. 

– Konkurs ten ma ogromne zna-
czenie dla rozwoju obszarów wiej-
skich. Jest jednym z ważniejszych,
gdyż promuje już po raz 18. tych
wszystkich, którzy szukają pomysłu
na swój sukces materialny i organiza-
cyjny, na swoją pozycję. Często jest to
przygoda życia i realizacja pasji. Takich
sukcesów życzyłbym wszystkim miesz-
kańcom wsi – powiedział podczas
swojego wystąpienia minister Jan
Krzysztof Ardanowski, podkreślając
jednocześnie wagę działalności lo-
kalnej mniejszych gospodarstw i ni-

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
11 września 2018 roku w eleganckich wnętrzach Pałacu Belwederskiego w Warsza-
wie odbyła się XVIII uroczysta gala ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Suk-
ces” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Laureaci i uczestnicy gali Sposób na sukces

�
Ewa Pelc – właścicielka NZOZ Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Zaklikowie



Zespół Promocji Zdrowia pod kierownictwem 
lekarza medycyny Waldemara Pawłowskiego

zaprasza do położonego na Mazurach 
ośrodka wypoczynkowo-zdrowotnego

EXPRESS DO ZDROWIA 

Weekendowy benefit firmowy  

WELSKI CANNABIS WELLNESS

Czy ktoś zaprzeczy, 
że konopie leczą?

CHOROBY PRZEWLEKŁE 
i ONKOLOGICZNE 

Diagnostyka i leczenie 
boreliozy – wspomaganie 
procesów zdrowienia

LECZENIE OTYŁOŚCI 

Radykalna poprawa 
samopoczucia i zmiana 
wyglądu

REHABILITACJA i PROFILAKTYKA 
KARDIOLOGICZNA 

pod kierownictwem prof. 
Ryszarda Krzyminiewskiego 
– specjalisty fizyki medycznej 
i radiospektroskopii

1
GŁÓWNYCH PROGRAMÓW

„Z każdym pacjentem wiąże nas wiara w końcowy sukces!”
5

2

3

4

5

KROKÓW DO DOSKONAŁEGO 
ZDROWIA!

Zaczynamy od …
1 ANALIZY STANU ZDROWIA,
2 OCZYSZCZENIA ORGANIZMU,
3 POZNANIA TECHNIK REDUKCJI STRESU,
4 UZUPEŁNIENIA  NIEDOBORÓW 

(witaminy i mikroelementy), 
5 DOTLENIENIA i ODŻYWIENIA 

na poziomie komórkowym.

GŁÓWNYCH KORZYŚCI DLA CIEBIE 

1 WZROST SIŁ WITALNYCH
wzmocnienie systemu odpornościowego 

2 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA
podniesienie świadomości i sprawności 
intelektualnej 

3 WZROST ODPORNOŚCI NA STRES
poprawa pamięci i koncentracji 

4 LEPSZE SAMOPOCZUCIE
podniesienie poziomu energii, dynamiki 
i entuzjazmu,

5 WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ ZDROWOTNA
zdrowy styl życia jako stan umysłu, 
a nie moda czy chwilowa potrzeba.

Welski Health & Happiness Center 
Cibórz 1C, 13-230 Lidzbark

PROGRAMY ZDROWOTNE
zpz@welski.pl

+48 23 654 11 17, +48 602 314 659,
+48 692 400 924

REZERWACJE NOCLEGÓW
recepcja@welski.pl

+48 23 696 30 13, +48 503 015 686

WYNAJEM OŚRODKA
info@welski.pl

+48 23 654 10 87, +48 503 015 686

5

5
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Sposób na Sukces

szowej produkcji, które mogą stanowić odpowiedź na po-
trzeby i oczekiwania coraz bardziej wymagających konsu-
mentów. 

– Wiele nowych, oczekiwanych przez konsumentów pro-
duktów czy usług można realizować lokalnie, w mniejszych
gospodarstwach. W skali świata Polska nie może rywalizo-
wać ilością produkcji, jednak możemy rywalizować jakością.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem prezydenta
Andrzeja Dudy oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a obec-
ną XVIII edycję patronatem objął również Krajowy Ośrodek

Wsparcia Rolnictwa. Magazyn VIP był partnerem medialnym
tego prestiżowego przedsięwzięcia. Wydarzenie uświetnił wy-
stęp zespołu Tekla Klebetnica. �

Firma AGRO – TOM powstała w 2005 roku i prowadzi produkcję
maszyn rolniczych, kładąc szczególny nacisk na jakość. Przedsię-
biorstwo jest laureatem wielu znaczących nagród takich jak:
• Złoty Medal – za rolniczy agregat talerzowy GTH XL wraz
z siewnikiem do poplonów oraz nawozów – Międzynarodowe Targi
Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2018 pod przewodnictwem prof.
dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka;
• Maszyna Rolnicza Roku 2017 – w kategorii maszyny produkcji
krajowej: agregat talerzowy GTH XL – konkurs organizowany przez
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie;
• Lider Nowych Technologii w Branży Rolniczej – za całokształt
prowadzonych działań i wdrażanie wyrobów nowej generacji;
• „Innowacyjny produkt 2016” – zestaw do siewu bezpośred-
niego – ZDS agregat talerzowy ATS RS, kultywator wielozadaniowy
KWSP oraz siewnik;
• Jakość Roku 2016; 
• Certyfikat  „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015.

AGRO-TOM Tomasz Kaniewski
ul. Błonie 46, 63-860 Pogorzela, www.agro-tom.eu

Laureaci – kategoria Indywidualna:
• Anita Wituska – Koneser Sp. z o.o., 
• Grażyna Kugiel Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekolo-
giczne „7 Ogrodów”,
• Danuta Niedzielska – DAKK,
• Tomasz Kaniewski – AGRO-TOM,
• Anna Agaciak – Rancho Colorado,
• Wawrzyniec Zieliński Poraj – Zakład Projektowania i Usług
Komunalnych, 
• Świat Roślin – Gospodarstwo Ogrodnicze.

Laureaci – kategoria Rodzinna:
• Bożena i Andrzej Daniluk – Welski Health&Happiness Cen-
ter – Aloha Sp. z o.o.,
• Michał Michalak – Producent Maszyn Rolniczych, 
• Barbara i Bartosz Idczak – Ekologiczne Gospodarstwo
Agroturystyczne „Lawendowa Osada”,
• Piotr Wieła – Folwark Wąsowo,
• Czesław Hudyka – właściciel; Paweł, Konrad i Kamil Hudyka
(synowie) – Agros Hudyka.

Laureaci – kategoria Inicjatywy na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych:
• Joanna Zielińska – Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”,
• Magdalena Słomińska – Środowiskowy Dom Samopomocy,
• Ewa Kotleszka, Dorota Nowosielska – Spółdzielnia Socjalna
„Ale Smacznie”,
• Zbigniew Kruk – Centrum Sportowo-Rekreacyjne Zbyszko.

Wyróżnieni

Kategoria Indywidualna:
• Kamila Zubrycka-Sobolewska – Olejowy Raj,
• Karolina Mielnik Trafne Ziółko – Ekologiczne Gospodarstwo
Rolne,
• Magdalena Węgiel Pstrąg Ojcowski.

Kategoria Inicjatywy na rzecz Rozwoju:
• Magdalena Węgiel – Pstrąg Ojcowski,
• Ewa Pelc – NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej,
• Iwona Pietruszka – Gospodarstwo Rolne Giprol.

Grażyna i Zdzisław Kugiel – właściciele gospodarstwa „7 Ogrodów”Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi



Firma Koneser Sp. z o.o. istnieje od 2009 r. w zabytkowym obiek-
cie pod nazwą Pałacyk Gozdawa. Oferuje usługi w zakresie or-
ganizacji imprez okolicznościowych, rodzinnych i biznesowych,
takich jak: przyjęcia weselne, spotkania integracyjne, a także im-
prezy o charakterze biesiadnym jak pikniki czy festiwale smaku,
które mają na celu promocję produktów lokalnych oraz integra-
cję społeczności gminy Lipno ziemi Dobrzyńskiej województwa
Kujawsko-Pomorskiego. 

Firma jest Lansjerem Kulinarnym na szlaku „Niech Cię Zakole”,
którego mottem jest „robimy to, co lubimy i dzielimy się tym, co
najlepsze” – w aspekcie kultywowania tradycji kulinarnych re-

gionu. W ofercie kuchni można znaleźć min.
Dania z gęsiny, jagnięciny, ręcznie lepione
pierogi, a także przetwory z produktów lo-
kalnych wytwórców. 

Rozwój usług w tym zakresie wymagał rozbudowy części ku-
chennej, sali bankietowej i nadbudowy piętra w istniejącym obiek-
cie. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017–2013 udało się zrealizować to przedsięwzięcie, poszerza-
jąc zakres usług o restaurację i powiększając możliwości przyję-
cia większej liczby gości. 

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego uroczego miej-
sca.  

http://palacykgozdawa.pl/

Anita Wituska (druga od prawej)
Prezes Firmy Koneser Sp. z o.o.  
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Sposób na sukces

Z
akup dokonany został przy
wsparciu finansowym ze
środków UE w ramach
PROW 2007–2013. Jednym
z działań wdrażanych

przez Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, skierowanym do
mikroprzedsiębiorców, było działanie
312: „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw”, mające przyczynić się do
wzrostu konkurencyjności gospodar-
czej obszarów wiejskich, rozwoju
przedsiębiorczości i rynku pracy, a co
za tym idzie – wzrostu zatrudnienia na
tych obszarach. Firma DAKK otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie 300 tys.
złotych. Docelowo zatrudniła 3 osoby.
W momencie doposażenia parku ma-
szynowego w dwie maszyny (marzec
2016, kwiecień 2017) zatrudnienie
zwiększyło się o 5 osób. Wszystkie
nowo zatrudnione osoby znajdowały
się w grupach defaworyzowanych – 3
osoby w wieku 50+ i 2 osoby 24+ – dłu-
gotrwale bezrobotne. 

Produkowana przez firmę siatka
służy do stabilnego utrzymania ła-
dunku na paletach oraz pozwala na
bardzo dokładne ubicie materiału,
dzięki czemu formowane bele otrzy-
mują bardzo regularne kształty. Za-
daniem siatek jest również tzw. „od-
dychanie” ładunku w trakcie prze-

chowywania i transportowania. Siatka
jest również wykorzystywana przy pa-
kowaniu: świeżych produktów, napojów
zimnych i gorących, produktów mlecz-
nych, produktów mięsnych i rybnych,
materiałów budowlanych, produktów
chemicznych.

Przedsiębiorstwo stosuje wiele no-
woczesnych rozwiązań technologicz-
nych i dba o środowisko. W 2016 r.
znaczna część powierzchni dacho-
wej budynku, w którym prowadzona
jest produkcja siatki, została pokryta
panelami słonecznymi. Powierzchnia
paneli wynosi 550m2 i dostarcza 10kW
energii, która wykorzystywana jest
w całości do produkcji i utrzymania cią-
głości linii technologicznej. Ograni-
czyło to w 30% koszty produkcji. 

Firma DAKK zadbała również o za-
gospodarowanie odpadów produk-
cyjnych. Dzięki ścisłej współpracy z sio-
strzaną firmą NIDEX wszystkie odpady
poddane są recyklingowi, na potrzeby
produkcyjne obu przedsiębiorstw. Po-
wstał w ten sposób „obieg zamknięty”.
Odpady przekształcane są do postaci
regranulatu, który jest pełnowarto-
ściowym produktem, nadającym się do
konwencjonalnego działania takimi
technikami jak wtryskiwanie i wytła-
czanie. Obecnie, dzięki poczynionym in-
westycjom, obie rodzinne firmy za-
trudniają 36 osób. Produkty trafiają na
rynek obejmujący teren całej Polski
oraz są eksportowane za granicę. �

W 2012 r. została utworzona rodzinna firma DAKK,
która zajęła się produkcją siatki polietylenowej do owi-
jania bel słomy, siana i kiszonek. W 2013 r. przedsię-
biorstwo zakupiło pierwszą raszlową maszynę do
produkcji siatki.

Produkcja
z dbałością o środowisko
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N
a szczęście dla naszej
spółdzielni, posiadającej
dobrze zorganizowaną
kadrę pracowników (a lu-
dzie to zawsze najwię-

kszy potencjał dla każdego działa-
nia) i sprawdzoną, racjonalną współ-
pracę z organami samorządowymi,
próby politycznego ingerowania, nisz-
czenia spółdzielczości, spełzają na
niczym. Nieodwracalne straty ponoszą
małe spółdzielnie, nieposiadające
funduszy zasobowych, majątku wspól-
nego. 

Niemniej w przyszłości zmiany
mogą dotknąć samych członków
(mieszkańców). Dotyczy to przede
wszystkim ograniczenia wielkości np.
funduszy udziałowego i zasobowego,
które są dotąd pewnym zabezpiecze-
niem przed nieprzewidywanymi stra-
tami w majątku spółdzielni i upadło-
ścią, nie licząc ograniczenia w dys-
ponowaniu funduszem remontowym
danej nieruchomości, co w spółdziel-
niach dawało możliwość długookre-
sowego planowania remontów i mo-
dernizacji budynków oraz majątku
wspólnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Me-
talowiec” we Wrocławiu niebawem
obchodzić będzie 60 lat istnienia. Ak-
tualne sukcesy wiąże z dobrze zorga-

nizowanym systemem współdziałania
z organami samorządu spółdzielni:
radą nadzorczą i radami osiedli. Przez
60 lat działalności utrzymaliśmy, co jest
ewenementem na dużą skalę, wybory
członków rady nadzorczej przez czę-
ści walnego zgromadzenia (dawniej:
zebrania grup członkowskich), za-
chowując bezpośredniość i propor-
cjonalność wyboru. Ponadto obowią-
zuje u nas rotacyjny wybór członków na
kolejne ustawowe kadencje. Daje to ol-
brzymią korzyść ciągłości władzy sa-
morządowej. Przecież w spółdziel-
niach emocje nie mogą odgrywać roli
niszczycielskiej, bo dziś spycha się
nas ciągle do obrony wspólnego do-
bra.

Spółdzielnia dobrze zarządzana to
zarządca, który musi nie tylko zadbać
o utrzymanie stanu technicznego bu-
dynków i otoczenia (komfort zamiesz-

kania), ale także troszczyć się o rozwój
małych społeczności samorządowych
(u nas rady osiedli), które organizują
najróżniejsze formy życia społecznego,
kulturalnego i oświatowego, zastępu-
jąc w tym zakresie samorządy miejskie
i państwo. 

Właśnie otrzymaliśmy tytuł „Spół-
dzielni Dobrze Zarządzanej”. „Spół-
dzielnia Dobrze Zarządzana” powin-
na dać sobie więc radę, ale na pewno
nie jest łatwo. Dla przykładu – kiedyś
zarządcy spółdzielni mieszkaniowych
budowali 60–70 proc. mieszkań, dziś
6–7 proc. W dużym zakresie budow-

nictwo przejęli dewelope-
rzy, ale taka sytuacja wy-
nikała również z ograni-
czeń ustawowych: nie-
możności budowania
mieszkań spółdzielczych,
co w praktyce sprowadza-
ło się do budowania wspól-
not. To było absurdalne,
zważywszy, że tracono
spółdzielcze tereny. W tym
szaleństwie zamęczania
spółdzielni był zapis, że

spółdzielnia musi budować tylko po
kosztach, cedując całe ryzyko na swo-
ich członków. Na dowód, że potrafimy
budować i rozwijać spółdzielnię mimo
„dobrej zmiany” są nasze dwie inwe-
stycje: galeria Tarasy Grabiszyńskie
(10 tys. m2), spełniająca potrzeby du-
żego osiedla, oraz wieżowiec z gara-
żem podziemnym i 60 mieszkaniami tyl-
ko dla członków i ich rodzin. Inaczej by-
łoby to nieracjonalne.

Jerzy Kruk, 
prezes zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Metalowiec 

we Wrocławiu

Nieprzerwane zmiany przepisów spółdzielczych (ostatnio 20 lipca 2017 roku), na-
ruszające, niestety, w dużej części podstawowe prawa członków, np. nieszanowanie
prywatnej własności członków, na co zwracał już wielokrotnie uwagę Trybunał Kon-
stytucyjny, spowodowały, że zamiast doskonalić zarządzanie, musimy dostosowy-
wać formy i rozwiązania w zakresie zarządzania, aby utrzymać jego wysoki poziom.

Spółdzielnia Dobrze Zarządzana 2018

60 lat dobrego zarządzania
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G
alę uświetnił swoją
obecnością prezydent
RP Andrzej Duda, który
podkreślił podczas swo-
jego wystąpienia ko-

nieczność kreowania marki Polski jako
kraju specjalizującego się w produkcji
zdrowej żywności o doskonałych wa-
lorach smakowych i przede wszystkim
spełniającej najwyższe normy jako-
ściowe. Powiedział również, że jego
zdaniem ochrona polskiego rolnictwa
i samych rolników oraz szeroko rozu-
miane bezpieczeństwo żywnościowe
powinny być zapisane w konstytucji
– w tym celu należałoby przeprowadzić
referendum konsultacyjne.

Konkurs, który jest jednocześnie do-
skonałą okazją do wsparcia i promo-
wania rodzimej produkcji, odbywał
się dwuetapowo: na szczeblach woje-
wódzkim oraz krajowym. Etap woje-
wódzki organizowany był przez woje-
wódzkie ośrodki doradztwa rolniczego,
natomiast krajowi laureaci zostali wy-
łonieni przez Redakcję Audycji Rolnych
Programu 1 TVP i Stowarzyszenie
AgroBiznesKlub. �

Gwiazdy branży rolno-spożywczej
4 czerwca b.r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala kolejnej edycji konkursu 
AgroLiga, podczas której w ogrodach Pałacu Prezydenckiego pojawili się najlepsi 
w kraju przedstawiciele branży rolno-spożywczej – zarówno właściciele przedsię-
biorstw, jak i rolnicy.

Laureaci AgroLigi 2017 – kategoria firmy:

Mistrz Krajowy: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” Sp. z o.o. w Pilznie;
I Wicemistrz Krajowy: FPHU Paweko, Beata Pawlikowska w Mierzynie;
Wicemistrzowie Krajowi: Szkółka Krzewów Ozdobnych inż. Eugeniusz Pudełek w
Iłowie; Tłocznia Soków z Owoców i Warzyw Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr w Kałęcze-
wie; Piekarnia „Złoty Kłos” w Dobczycach; Ancypo Mizner Sp. j. w Sokółce; POLOK
– Grupa Producentów Grzybów w Suszczu.
Laureaci Krajowi: Zakład Masarniczy Wyrobów Tradycyjnych PHU Kazimierz Skirbi-
szewski w Piotrowicach Polskich; Masarnia Władysławowo Sp. j. R.A.B. Zawistowski
we Władysławowie;  „Produkcja Pieczywa” Krystyna i Adam Wojcieszuk w Urszulinie;
Cukiernia Magosz w Krapkowicach;  PU-H Ubojnia Drobiu Hubart Piotr i Maria Po-
węzka w Bruskowie Wielkim; „Kuma” Magda & Magda Sp. j. w Olszowej; „Magra”
Marzanna Granat w Zakrzewie.

Laureaci AgroLigi 2017 – kategoria rolnicy:

Mistrz Krajowy: Beata i Piotr Kondraccy, Górne;
I Wicemistrz Krajowy: Grażyna, Jan i Cezary Rokiccy, Biała Rawska; Izabela i Janusz
Bystron, Sławki
Wicemistrzowie Krajowi: Ewa, Marek i Piotr Stelmaszyk, Nowy Gorzyck;  Hanna 
i Krzysztof Kowalscy, Winniki; Wioletta i Radosław Budlewscy, Wojny Pietrasze;  
Renata i Marcin Sikora, Goleszów;  Joanna i Zenon Kubrowscy, Orłowo;
Laureaci Krajowi: Aneta i Aleksander Musielak, Piotrkosice; Barbara i Henryk Kieł-
kowscy, Nowopol; Janusz Zalarski, Nowa Wieś Szlachecka; Renata i Waldemar 
Borowczyk, Moszna; Paweł Guzy, Wierzawice; Irena i Leszek Płócienniczak, Złotniki
Małe; Maria i Wiesław Sobczak, Koszanów.



D
ziałpol gospodaruje na
powierzchni 1 tys. ha użyt-
ków rolnych. Prowadzi na
nich zrównoważoną go-
spodarkę rolną w oparciu

o racjonalne wykorzystanie zasobów
naturalnych, co ogranicza negatywny
wpływ na środowisko naturalne. Sto-
suje prawidłowy dobór i sukcesję roślin
dla ograniczenia wzrostu organizmów
szkodliwych dla upraw, w celu produ-
kowania najwyższej jakości mleka,
zbóż, rzepaku, buraków i kukurydzy,
przy jednoczesnej trosce o zachowa-
nie walorów środowiska naturalnego.
Obok podstawowej działalności, jaką
jest produkcja mleka i płodów rol-
nych, dodatkowo prowadzi odchów
zwierząt do dalszej hodowli, doradztwo
rolne oraz usługi na rzecz producen-
tów rolnych.

W gospodarstwie aktualnie utrzy-
mywanych jest około 550 sztuk bydła
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej,
z czego 250 to krowy dojne, które za
2015 r. osiągnęły wydajność ponad
12,5 tys. litrów mleka od sztuki w laktacji
przy znakomitych parametrach mleka.
Takie wyniki już po raz
trzeci plasują gospo-
darstwo w czołówce pro-
ducentów mleka zarów-
no w regionie, jak i w kra-
ju (I miejsce w Wielko-
polsce w 2015 r. oraz II
w Polsce w klasie stad od
150 do 300 krów doj-
nych). Spółka w dalszym
ciągu utrzymuje się
w czołówce producen-
tów mleka.

Od 2012 r. w gospo-
darstwie funkcjonuje in-
nowacyjna technologia
biologizacji obór przy
pomocy EM-ów (efek-
tywnych mikroorgani-
zmów), którą wprowa-
dzono w postaci za-
mgławiania budynków
inwentarskich, jako pro-
biotyk do mleka i wody dla cieląt oraz
profilaktykę w zapobieganiu różnym
chorobom u bydła – metabolicznym,
skórnym, zapaleniu wymienia (masti-
tis). Zastosowanie tej metody pozwoliło

na prawie całkowite wycofanie „cięż-
kiej” chemii z produkcji zwierzęcej, przy
jednoczesnej poprawie zdrowotno-
ści całego stada, znacznie zwięk-
szając efektywność odchowu oraz

zmniejszając brakowanie, co pozwoliło
w 2015 r. na sprzedaż ponad 80 jałówek
cielnych bez uszczerbku na produkcji.
Oprócz tego ogromny wpływ na osią-
ganie tak wysokich wyników ma zra-
cjonalizowane zarządzanie stadem
i żywieniem, zwalczanie IBR i BVD
oraz sumienność wszystkich pracow-
ników spółki. Rocznie sprzedajemy
około 50 szt. jałówek cielnych.

Prawdziwą dumą gospodarstwa
są innowacyjne inwestycje. W czerw-
cu 2014 r. nastąpił rozruch biogazowi
rolniczej o mocy 1 MW, zasilanej obor-
nikiem, gnojowicą oraz kiszonką z ku-
kurydzy, z której energia elektryczna
przekazywana jest do sieci ogólno-
krajowej oraz wykorzystywana do za-
silania gospodarstwa. W maju 2015 r.
oddano do użytku nowoczesny kom-
pleks silosów zbożowych na 6 tys.
ton wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w postaci wagi elektronicznej, rakorafu,
laboratorium, wialni sitowej z aspira-
torem oraz suszarnią przepływową,
która została wyposażona w unikalny
na rynku krajowym hybrydowy system
suszenia, składający się z radiatora

wodnego zasilanego
ciepłem z kogenera-
torów.

Dotychczasowe
działania firmy Dział-
pol Sp. z o.o., pole-
gające na moderni-
zacji technologii pro-
dukcji i zaplecza
technicznego, połą-
czonej z wyjątkową
dbałością o dobro
środowiska natural-
nego, pozwoliły jej
na uzyskanie tytułu
„Symbol Działań Pro-
ekologicznych 2015”,
nadanego przez ka-
pitułę programu pro-
wadzonego przez
Monitor Rynkowy,
Monitor Biznesu oraz
na zostanie wicemi-

strzem krajowym AgroLigi 2015, orga-
nizowanej przez Ośrodki Doradztwa
Rolniczego – wyróżnienia przyznawa-
nego przez Prezydenta RP oraz mini-
stra rolnictwa. �

Gospodarstwo rolne
w Działyniu powstało

w 2000 r. w wyniku
przekształcenia by-

łego Kombinatu 
Państwowych Gospo-

darstw Rolnych 
w Działyniu w spółkę
pracowniczą Działpol

Sp. z o.o. Jest ono
aktywnym członkiem
Grupy Producentów

Ziarna Zbóż 
i Nasion Roślin 

Oleistych 
w Działyniu 

Sp. z o.o. oraz 
Spółdzielni 

Producentów Mleka
Działyń Sp. z o.o.

Sukces dzięki innowacjom
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Z
a nami już 24 edycja kon-
kursu AgroLiga, którego
celem jest wyłonienie lide-
rów agrobiznesu w kate-
goriach: „Rolnik” i „Firma”

oraz popularyzacja osiągnięć najlep-
szych gospodarzy i najlepszych firm
działających w branży rolniczej. Kon-
kurs AgroLiga organizowany jest na
szczeblu wojewódzkim przez Woje-
wódzkie Ośrodki Doradztwa Rolni-
czego, a na szczeblu krajowym przez
Redakcję Audycji Rolnych Programu I
TVP S.A. i Stowarzyszenie Agro Biznes
Klub. Od ponad 10 lat honorowy pa-
tronat nad tym wydarzeniem sprawu-
je Prezydent RP.

Masarnia Zawistowscy słynie z tra-
dycyjnych receptur i niepowtarzalne-
go smaku wędlin: „jak z dawnych lat”.

14 czerwca, po 27 latach działalności,
firma została nagrodzona tytułem Wi-
cemistrza Krajowego AgroLigi 2017. Pu-
char oraz dyplom przekazali: (ówcze-
sny) minister rolnictwa i rozwoju wsi
– Krzysztof Jurgiel, dyrektor generalny
KOWR – Witold Strobel oraz Prezydent
RP – Andrzej Duda. Gala odbyła się
w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego
w Warszawie.

Masarnia Zawistowscy to firma ro-
dzinna, której tradycje sięgają 1991
roku. Obecnie masarnię prowadzi za-
łożyciel – Roman Zawistowski – wraz
z synem Andrzejem. Firma specjalizuje
się w produkcji tradycyjnych wędlin i po-
drobów wędzonych na drzewie olcho-
wym. Właściciele przykładają ogromną
wagę do jakości oferowanych produk-
tów, czego dowodami są znak Poznaj

Dobrą Żywność, a także miejsce na li-
ście Dziedzictwa Kulinarnego Pomo-
rza i Kujaw. Od 15 lat firma organizuje
Piknik kaszankowy, podczas którego
można spróbować wyrobów z masarni. 

– Odbieramy to jako wielkie wyróż-
nienie. Udało się je uzyskać na tle kil-
kuset firm w Polsce – komentuje wygraną
w konkursie Andrzej Zawistowski. Zdo-
bywanie kolejnych nagród i certyfikatów
jest motorem do działania i ciągłego roz-
woju firmy. Właściciele nie mają zamiaru
spoczywać na laurach – ciężko pracu-
ją nad ulepszaniem produktów trafia-
jących na stoły klientów.

Masarnia Władysławowo Sp. J.
Zawistowski

www.masarniazawistowski.pl
zawistowski@podroby.pl  

Tak, jak drużyny sportowe rywalizują o zwycięstwo i nagrody, tak też firmy stają
w szranki z innymi przedsiębiorstwami w konkursach. Na przykład w konkursie
AgroLiga, w którym w kategorii „Firma”, tytuł Wicemistrza Krajowego 2017 r.
uzyskała Masarnia Zawistowski z Władysławowa.

Masarnia Zawistowski 
– Wicemistrz Krajowy AgroLigi
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10-lecie Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie

Jakie branże dominują w strukturach Izby
i w jaki sposób determinuje to kierunki dzia-
łalności RIG oraz rozwoju łódzkiej gospodarki?

– Z uwagi na wcześniejszą budo-
wę kopalni oraz elektrowni i ich funk-
cjonowanie, w regionie bełchatow-

skim dominują firmy związane z bu-
downictwem, ale funkcjonują również
firmy z branży spożywczej, medycznej,
przedsiębiorstwa komunalne, firmy
brokerskie, spółdzielnie, kancelarie
prawne, rachunkowe i inne podmioty.
Z uwagi na różnorodność branż RIG
organizuje szkolenia, które są nie-
zbędne przy prowadzeniu każdego
rodzaju firmy, np. z Państwową In-
spekcją Pracy, ZUS-em, Urzędem
Skarbowym, Powiatowym Urzędem
Pracy, bankami, organizacjami zaj-
mującymi się dotacjami unijnymi itp.
W celu integracji środowiska bizne-
sowego organizowane są również wy-
jazdy do teatru czy wycieczki po Polsce. 
Jaka forma wsparcia przedsiębiorczości naj-
lepiej się sprawdza, biorąc pod uwagę Pań-
stwa doświadczenia?

– Biorąc pod uwagę długoletnią
działalność RIG i doświadczenia z tym
związane, każda forma wsparcia

przedsiębiorczości jest dobra. Wszyst-
ko zależy od rodzaju prowadzonej
działalności i aktualnych potrzeb firmy.
Dofinansowania do szkoleń, studiów
podyplomowych, wyjazdów na targi,
dotacje na realizowane inwestycje są
dużym wsparciem umożliwiającym
rozwój firmy i zdobywanie nowych
rynków. Ważna jest również współ-
praca z samorządami lokalnymi i in-
stytucjami rządowymi. 
Jakie problemy i postulaty najczęściej zgła-
szają członkowie bełchatowskiej Izby? Czy
małymi krokami udaje się wywalczyć coraz
lepsze warunki działalności gospodarczej
firm z regionu, odbiegające od tych sprzed 10
lat?

– Problemy, które najczęściej zgła-
szają przedsiębiorcy, to zbyt częsta
zmiana przepisów prawa podatkowe-
go. Rozumiemy konieczność wprowa-
dzania zmian, ale nadążanie za nimi
zajmuje często bardzo dużo czasu. Dla-

Reprezentujemy interesy
naszego regionu

Za największe osiągniecie minionych 10 lat uważam przede wszystkim fakt utworzenia
Regionalnej Izby Gospodarczej. Bełchatowscy przedsiębiorcy wreszcie doczekali się or-
ganizacji, która zrzesza, pomaga i reprezentuje interesy mniejszego i większego biznesu
naszego regionu – mówi Andrzej Ratajski, prezes RIG w Bełchatowie, z którym
rozmawiamy z okazji jubileuszu dziesięciolecia tej organizacji.



tego pożądana byłaby stabilizacja
w tym względzie. Dzięki organizowa-
nym spotkaniom z przedstawicielami
rządu i parlamentu staramy się przed-
stawiać problemy i możliwe rozwią-
zania, które ułatwiłyby funkcjonowanie
polskich firm i przedsiębiorstw.
Co uznałby pan za największe osiągnięcia RIG
w Bełchatowie na przestrzeni 10 lat jej funk-
cjonowania, które mogą stanowić dumę za-
rządu w roku jubileuszu? 

– Za największe osiągniecie mi-
nionych 10 lat uważam przede wszyst-
kim fakt utworzenia Regionalnej Izby
Gospodarczej. Bełchatowscy przed-
siębiorcy wreszcie doczekali się or-
ganizacji, która zrzesza, pomaga i re-
prezentuje interesy mniejszego i więk-
szego biznesu naszego regionu. Wcze-
śniej każdy z nas działał w zasadzie
w pojedynkę, nie umieliśmy się zjed-
noczyć i prawidłowo zadbać o rozwój
swoich firm, a co za tym idzie, o rozwój
powiatu, bo przecież większość na-
szych pracowników stanowią jego
mieszkańcy. W roku 2003, wspólnie
z samorządem powiatowym, udało
się stworzyć Powiatowe Centrum
Przedsiębiorczości – zalążek przy-
szłych działań na szerszą skalę, bo-
wiem później centrum przekształciliśmy
właśnie w Regionalną Izbę Gospo-

darczą, co pozwoliło nam skonsolido-
wać bełchatowskich przedsiębiorców.

Izba to dobre forum wymiany po-
glądów, to również platforma kontak-
tu z samorządem, który systematycz-
nie wspiera ją i pomaga w rozwoju.
Wspólnie organizujemy coroczny kon-
kurs „Firma na Medal”, który ma za za-
danie wspierać i promować lokalnych
przedsiębiorców. Cieszymy się, że wie-
le firm decyduje się na udział w nim, na
pochwalenie się swoimi wynikami fi-
nansowymi i osiągnięciami. Kolejnym
etapem współpracy jest Forum Go-
spodarcze. Formuła corocznego spo-
tkania realnie wpływa na funkcjono-

wanie firm i przedsiębiorstw. Głównym
celem tego przedsięwzięcia jest sy-
nergia nauki z biznesem, stworzenie
płaszczyzny do popularyzacji naj-
nowszej wiedzy w szerokim aspekcie
działalności gospodarczej, skierowa-
nie uwagi na innowacje i nowe tech-
nologie oraz ułatwienie nawiązania
kontaktów biznesowych. Współpraca
z lokalnymi samorządami daje możli-
wość udziału w misjach gospodar-
czych i nawiązania kontaktów za gra-
nicą, jak chociażby w Niemczech, na
Ukrainie, Białorusi czy Litwie. Przed-
siębiorcy zrzeszeni w RIG niejedno-
krotnie biorą udział w akcjach chary-
tatywnych, jak np. w zbiórce dla dzie-
ci i rodzin polskich zamieszkujących na
terenie Litwy i Ukrainy.      
Jak ważne w przypadku łódzkich firm są do-
tacje zewnętrzne i jak ocenia pan efektywność
starań przedsiębiorców o dofinansowanie re-
alizowanych projektów i inwestycji?

– Wszelkiego typu dotacje ze-
wnętrzne umożliwiają przedsiębior-
com rozwój w każdej dziedzinie – rów-
nież te, które nie trafiają bezpośrednio
do firm, ale umożliwiają rozwój szero-
ko rozumianej infrastruktury otoczenia
biznesu.     

Rozmawiała
Małgorzata Szerfer-Niechaj

10-lecie Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie

Dzięki organizowanym
spotkaniom z przedsta-
wicielami rządu i parla-
mentu staramy się
przedstawiać problemy 
i możliwe rozwiązania,
które ułatwiłyby funkcjo-
nowanie polskich firm 
i przedsiębiorstw.
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Wolmed obchodzi w tym roku 15-lecie dzia-
łalności – jak wspominają Państwo te lata?
Jakie wyzwania stoją przed firmą obecnie?

Klinika Wolmed była pierwszym
prywatnym ośrodkiem leczenia uza-
leżnień i chorób psychicznych w wo-
jewództwie łódzkim i prawdopodobnie
drugim w kraju. Jako niepubliczny za-
kład opieki zdrowotnej podjęliśmy się
leczenia depresji, nerwic i uzależnień
– w cywilizowanych, prywatnych wa-
runkach. Pierwsze lata były dość pio-
nierskie – zdobywaliśmy doświadcze-
nie, ale i dynamicznie się rozwijaliśmy.
Szpital się rozbudowywał, z 25 łóżek
doszliśmy do 60. Znacznie poprawili-
śmy naszą infrastrukturę. Pacjenci
mogą korzystać z sauny, jacazzi, si-
łowni, sali gimnastycznej oraz siłowni
zewnętrznej. I wciąż stawiamy na roz-
wój, który po części wymusza na nas
także konkurencja. Staramy się pod-
nosić jakość, by nasze usługi były
świadczone na wysokim poziomie.
Mamy kontrakt z NFZ na leczenie psy-
chiatryczne w szpitalu, prowadzimy
dwa unijne projekty na psychiatrię
środowiskową, poradnie zdrowia psy-
chicznego i terapii uzależnień w Beł-
chatowie, Piotrkowie Trybunalskim i Pa-

jęcznie. Pozyskujemy też pacjentów z
zagranicy, a dzięki unijnym projek-
tom możemy prezentować naszą kli-
nikę poza Polską, uczestnicząc w tar-
gach i misjach zagranicznych w USA,
Anglii, Szwecji czy Rosji. 
Klinika specjalizuje się w pomocy psycholo-
gicznej i psychoterapeutycznej – jakie tech-
niki wykorzystują Państwo w codziennej
pracy?

Stosujemy przede wszystkim te-
rapię behawioralno-poznawczą, dzię-
ki której pacjent poznaje istotę choro-
by oraz zaczyna rozumieć towarzy-
szące jej mechanizmy i uczy się no-
wych zachowań. To także nauka wy-
rażania swoich emocji. Stosujemy też
terapię systemową, czyli rodzinną,
opierającą się na zmianach systemu
życia. W terapii pomaga nam także
biofeedback, będący metodą tera-
peutyczną zwiększającą skuteczność
funkcjonowania mózgu pacjenta. 
Klinika należy do zrzeszenia firm należących
do Regionalnej Izby Gospodarczej w Beł-
chatowie – co Państwu daje tego typu współ-
praca?

Nasza współpraca z firmami z róż-
nych branży zrzeszonymi w RIG pole-
ga na nawiązywaniu stosunków z wie-
loma partnerami, to także podnosze-
nie kompetencji naszych pracowni-
ków, którzy mogą uczestniczyć w kur-
sach i szkoleniach. Współpracujemy
też ze Społeczną Akademią Nauk,
głównie w zakresie studenckich prak-
tyk – przyszli psychologowie i terapeuci
mogą je odbywać w naszym szpitalu. 

Rozmawiała Paulina Mróz

Misją Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa jest pomoc ludziom chorym psy-
chicznie i uzależnionym oraz ich rodzinom. Klinika prowadzi kompleksową opiekę
zarówno w szpitalu, jak i ambulatoryjną w poradniach. Charakteryzuje ją holistyczne
podejście do pacjenta i jego problemów – psychicznych, somatycznych i psychoso-
matycznych. O jej historii i działalności mówi dr n. med. Sławomir Adam Wolniak.

olmed – 15-lecie działalnościW

Klinika Wolmed
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Panie profesorze, jakie są główne założenia
realizowanego projektu?  

– Projekt, którego realizacja obej-
muje lata 2015–2023, ma na celu zwięk-
szenie liczby specjalistów z zakresu
specjalizacji onkologicznych, szero-
ko rozumianej geriatrii, medycyny ra-
tunkowej i pediatrii. Projekt wspiera
proces specjalizowania się lekarzy
w wymienionych dziedzinach poprzez

organizowanie i finansowanie obo-
wiązkowych kursów specjalistycznych
oraz dofinansowanie uczestników kur-
sów. Dodatkowo lekarze, którzy naj-
szybciej realizują program specjali-
zacji, mogą uzyskać dodatkowe wspar-
cie w formie grantu pieniężnego.

Uczestnikami projektu mogą być
wszyscy lekarze, którzy realizują spe-
cjalizację w wymienionych dziedzi-

nach w nowym modułowym systemie.
Projektem będzie objęta grupa 5850
osób. W każdej specjalizacji lekarz
musi zrealizować 10–20 obowiązko-
wych kursów, dlatego w okresie reali-
zacji projektu organizowanych jest po-
nad 2000 kursów dla ponad 70 000
uczestników. 
Jak pan ocenia realizację projektu? 

– Początkowa realizacja projektu
nie była łatwa, bowiem w tym czasie
zmianie uległ w naszym kraju system
specjalizacji – wprowadzono tzw. sys-
tem modułowy, a realizowany projekt
musiał dostosować się do nowych wy-
mogów uzyskiwania specjalizacji le-
karskich. Pomimo nie najłatwiejszego
początku, w dniu dzisiejszym mogę
z pełną odpowiedzialnością stwier-
dzić, iż starania CMKP przyniosły ocze-
kiwane rezultaty.

Obecnie w projekcie uczestniczy
ponad 3100 lekarzy. Od początku jego
realizacji, bazując na własnych klini-
kach i zakładach oraz jednostkach ze-
wnętrznych uprawnionych do kształ-
cenia podyplomowego lekarzy, zre-
alizowaliśmy prawie 600 kursów spe-
cjalizacyjnych w 13 dziedzinach me-
dycyny dla ponad 13 000 uczestni-
ków. Z dofinansowania skorzystało
ponad 9500 lekarzy na łączną kwotę
4,5 mln złotych. Ponadto, przyznaliśmy
wsparcie w postaci „grantów” ponad
40 lekarzom.   
To dopiero 1/3 okresu realizacji projektu,
a przedstawione przez pana dane są impo-
nujące. Jak udało się zrobić tak wiele w tak
niedługim czasie?    

– Rzeczywiście, dane te mogą ro-
bić wrażenie, ale nie są naszym jedy-

Minęły już prawie trzy lata, odkąd Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomo-
wego realizuje projekt pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dzie-
dzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych
kraju”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na tę okoliczność poprosiliśmy władze
Uczelni o krótkie podsumowanie działań i rezultatów uzyskanych w ramach reali-
zowanego projektu. Rozmawiamy z dr. hab. n. med. Wojciechem Bikiem, 
prof. CMKP – Z-cą Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych CMKP.

Jesteśmy po to, aby kształcić 
wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną



nym priorytetem. Realizacja projektu
ma na celu zwiększenie liczby spe-
cjalistów w dziedzinach uznanych za
deficytowe i istotne z punktu widzenia
potrzeb epidemiologiczno-demogra-
ficznych kraju, ale przede wszystkim
dokładamy wszelkich starań, aby na-
sze kursy były realizowane na jak naj-
wyższym poziomie merytorycznym.
CMKP sukcesywnie powołuje nowe
kliniki i zakłady, w których działalność
dydaktyczna, leczniczo-usługowa i na-
ukowa prowadzona jest przez wysoko
wykwalifikowaną kadrę. 

Dlatego też podjęliśmy się realizacji
innego nowatorskiego projektu współ-
finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej pn. „Rozwój kształcenia spe-
cjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach
istotnych z punktu widzenia potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych
kraju, z wykorzystaniem technik sy-
mulacji endoskopowej”, dzięki któremu
poprawie ulegną jakość, bezpieczeń-
stwo i efektywność procesu kształcenia
specjalizacyjnego lekarzy. W ramach
tego projektu, utworzone zostanie Cen-
trum Symulacji Endoskopowej, co po-
zwoli na kształcenie lekarzy z wyko-
rzystaniem zaawansowanych technik
medycznej symulacji endoskopowej.

Zatem, specjalizujący się lekarze nie
tylko nabędą wiedzę teoretyczną, ale
przede wszystkim umiejętności prak-
tyczne. Jak widać, nasze podejście do
kształcenia specjalizacyjnego lekarzy
jest kompleksowe. 
Z tego, co wiem, działania CMKP  są nie tyl-
ko zauważalne na naszym krajowym rynku,

ale także w krajach Unii Europejskiej. Czy
może pan powiedzieć więcej na ten temat? 

– W maju bieżącego roku Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowe-
go, na zaproszenie Ministerstwa Zdro-
wia Bułgarii, uczestniczyło w między-
narodowej konferencji poświęconej
realizacji projektów współfinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej
w obszarze ochrony zdrowia, w trakcie
której zaprezentowaliśmy założenia
i przykłady dotyczące realizacji na-
szego projektu oraz przedstawiliśmy
doświadczenia w zakresie wspierania
procesu specjalizowania się lekarzy.
Obecnie przygotowujemy się do ko-
lejnej konferencji, tym razem organi-
zowanej przez Ministerstwo Zdrowia
Portugalii, zaplanowanej na koniec
września.
Serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu.
Życzę dalszych sukcesów w realizacji pro-
jektu.       

Rozmawiała 
Renata Wojciechowska 

VIP 63

CMKP sukcesywnie 
powołuje nowe kliniki 
i zakłady, w których
działalność dydak-
tyczna, leczniczo-usłu-
gowa i naukowa
prowadzona jest przez
wysoko wykwalifiko-
waną kadrę.

VIP Biznesu
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Jakie założenia przyświecające Zarządowi po-
zwalają z powodzeniem prowadzić działal-
ność od 1958 r., mimo zmian społecznych, po-
litycznych i gospodarczych?

– Przede wszystkim nie należy za-
pominać o podstawowym celu działal-
ności spółdzielni mieszkaniowej, jakim
jest zaspokajanie potrzeb mieszkanio-
wych, gospodarczych i społeczno-kul-
turalnych członków. Cel ten od lat po-
zostaje ten sam. Zachodzące zmiany
polityczne, społeczne czy gospodarcze
co najwyżej powodują, że raz jest łatwiej,
a raz trudniej o jego realizację. 

Na przykład: zmiany gospodar-
cze, jakie zaszły na przestrzeni ostat-
nich lat, pozwoliły nam na pozyskanie
dodatkowych źródeł finansowania in-
westycji remontowych, a to z kolei na
znaczne przyspieszenie realizacji pro-
gramu pełnej termomodernizacji za-
sobów mieszkaniowych – a wszystko
po to, by podnieść wartość, standard
i estetykę zamieszkiwania na naszych
osiedlach.

Największy problem stanowią
zmiany prawne – nie zawsze korzyst-
ne dla członków spółdzielni oraz spół-
dzielni jako podmiotu gospodarczego.
Tu przydają się 60-letnie doświadcze-

nie i dobrze wyszkolona kadra. Trzeba
elastycznie podejść do tematu: korzy-
stać z dotychczasowej praktyki, ale nie
bać się nowych rozwiązań.
Jak dbają Państwo o jakość usług w zakresie
administracji, obsługi mieszkańców i bez-
pieczeństwa tak licznych zarządzanych nie-
ruchomości?

– Nieprzerwanie od 2004 r. utrzy-
mujemy i doskonalimy System Zarzą-
dzania Jakością, zgodnie z wymaga-
niami Międzynarodowej Normy PN-EN
ISO 9001:2015. Ściśle współpracujemy
z organizacjami wspierającymi krajo-
wy rynek nieruchomości, starając się
wspólnie wypracować jak najwyższe
standardy jakości świadczonych usług. 

„Bezpieczne zamieszkiwanie” jest
dla nas priorytetem, dlatego syste-
matycznie wykonujemy wszelkie wy-
magane prawem przeglądy okresowe
naszych budynków, urządzeń i insta-
lacji. Dbamy o utrzymanie zasobów w
stałej sprawności technicznej.
Jakim wyzwaniom rynku nieruchomości naj-
trudniej jest sprostać? Jak radzą sobie Pań-
stwo z napotykanymi problemami i oczeki-
waniami członków spółdzielni?

– Zdajemy sobie sprawę, że wszyst-
kim oczekiwaniom trudno sprostać, tym

bardziej że nierzadko, nawet w ramach
jednej nieruchomości, oczekiwania te
się wykluczają. 

Bezpieczeństwo jest dla nas ab-
solutnym standardem. Dużą wagę
przykładamy jednak także do estetyki
naszych osiedli. Chcemy, aby miesz-
kało się u nas miło i przyjemnie – dla-
tego utrzymujemy tereny zielone, pla-
ce zabaw. W ramach prowadzonej
działalności kulturalno-oświatowej pro-
ponujemy członkom usługi w zakresie
oświaty, wypoczynku i rekreacji.
Jakie atrakcje przewidzieli Państwo w ramach
obchodów 60-lecia spółdzielni, aby uczcić ju-
bileusz?

– Założeniem były huczne obcho-
dy jubileuszu, który świętować chcie-
liśmy razem z naszymi mieszkańcami.
Dlatego w czerwcu zorganizowaliśmy
dla nich festyn rodzinny.

Oficjalne obchody zaplanowali-
śmy na tegoroczną jesień, gdzie w ra-
mach organizowanego seminarium
przeanalizujemy historię Zabrzań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej na tle
ruchu spółdzielczego w Polsce i na
świecie.

Rozmawiał Cezary Głogowski

Zabrzańska

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest przy-
kładem podmiotu, który mimo zawirowań spo-
łeczno-gospodarczych doskonale dostosowuje się
do zmieniającej się rzeczywistości. O celach, wy-
zwaniach i planach Spółdzielni rozmawiamy z jej
prezesem – Włodzimierzem Bosowskim.

Spółdzielnia Mieszkaniowa



Budownictwo to branża trudna, w której pa-
nuje duża konkurencja. Jakie atuty zarzą-
dzanej przez pana firmy stanowią jej prze-
wagę nad pozostałymi rynkowymi graczami?

– Nasza firma oferuje szeroki za-
kres prac montażowych nowych in-
stalacji oraz modernizacji już istnieją-
cych. Pracujemy w najtrudniejszych
warunkach. Stawiamy na najnowsze
technologie i cały czas poszerzamy na-
sze kompetencje oraz modernizujemy
posiadane zaplecze techniczne. Uzy-
skaliśmy certyfikaty jakości zgodne
z normami PN EN ISO 3834, 9001, 14001,
PN N 18001 oraz PN EN 1090. Wyróżnia
nas profesjonalna kadra, najwyższa ja-
kość prowadzonych prac oraz pełna
odpowiedzialność za ich rezultaty.
Dziś każdy patrzy, aby konieczne prace wy-
konać jak najtaniej i jak najszybciej, co nie za-
wsze jest równoznaczne z jakością. Jak pod-
chodzicie państwo do takich wymagań klien-
tów?

– Jesteśmy firmą, która nie generuje
zbędnych kosztów, ale jakość wyko-

nywanych prac jest dla nas prioryte-
towa. Zatrudniamy wysoko wykwalifi-
kowaną kadrę. Jest ona w stanie za-
gwarantować najwyższą jakość naj-
bardziej skomplikowanych robót. Nasi
pracownicy sprawdzili się w praktyce
przy wielu projektach realizowanych
dla firm z całej Polski. Udowodnili przy
tym, że dzięki posiadanej wiedzy i za-
angażowaniu są w stanie sprostać
każdemu wyzwaniu. Myślę, że zado-
wolenie naszych klientów, takich cho-
ciażby jak GZNF Fosfory, Krajowa
Spółka Cukrowa, Südzucker Polska,
CIECH Soda Polska, Luvena SA, OLPP,
Technotex,  Mondi Świecie, AB TECH-
NO Engineering, Naftoserwis sp. z o.o.

czy Siarkopol Gdańsk, jest dowodem
na słuszność przyjętej przez nas poli-
tyki.
Macie państwo na koncie wiele skompliko-
wanych realizacji dla wymagających klientów.
Czy z którejś z nich jest pan szczególnie dum-
ny, czy każdą traktuje pan jednakowo jako
przykład solidnie wykonanej pracy?

– Wykonywaliśmy wiele skompli-
kowanych inwestycji i remontów dla
wymagających klientów. Do każdej
podchodziliśmy w sposób indywidu-
alny, mając na uwadze specyficzny
profil produkcji każdego z zakładów.
Szczególne miejsce wśród zrealizo-
wanych inwestycji zajmuje wykonana
w latach 2015–2016 przebudowa i mo-
dernizacja instalacji granulacji na-
wozów metodą zgniatania na terenie
Luveny SA w Luboniu. Inwestycja ta
była szczególna ze względu na spe-
cyficzny zakres prac do wykonania,
począwszy od kompletnej dokumen-
tacji projektowej, aż po modernizację
pracującej linii granulacji metodą
zgniatania. Wymagała do tego sko-
ordynowania branż budowlanej, ar-
chitektonicznej, sanitarnej, konstruk-
cyjnej oraz AKPiA.

Aktualnie prowadzimy w Cukrow-
ni Kruszwica inwestycję związaną z bu-
dową 2 sztuk zbiorników do składo-
wania soku gęstego o pojemności
V=30 000 m3 każdy (średnica poje-
dynczego zbiornika D=42 m, wysokość
całkowita H=27 m). Zakres prac obej-
muje również m.in. wykonanie kom-
pletnej dokumentacji projektowej,
2 sztuk fundamentów, budynku pom-
powni, instalacji wentylacji oraz insta-
lacji przesyłowej soku z fabryki do
zbiorników o długości ok. 800 m.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Wykonywaliśmy wiele skomplikowanych inwestycji i remon-
tów dla wymagających klientów. Do każdej podchodziliśmy
w sposób indywidualny, mając na uwadze specyficzny profil
produkcji każdego z zakładów – mówi Marian Franciszek
Cydzik, prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. J.

zadowolenie
warantujemyG
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O
d pierwszych lat funk-
cjonowania jankowic-
ka rezydencja była
miejscem spotkań inte-
ligencji – wyjaśnia wójt

Tarnowa Podgórnego, Tadeusz Czajka.
– Świadczą o tym nazwiska gości:
w 1830 roku odwiedził go Adam Mic-
kiewicz, a w okresie międzywojen-
nym gościł tu oficer armii francuskiej
i późniejszy prezydent Francji, mar-
szałek Charles de Gaulle.

W czasie II wojny światowej budy-
nek zajęli Niemcy – na użytek admini-
stracji okupacyjnej. Po wojnie znajdo-
wał się w nim ośrodek doskonalenia
traktorzystów, odbywały się tu szkole-
nia z mechanizacji rolnictwa. Pod ko-
niec lat 50. pałac został przejęty przez
Urząd Wojewódzki – wtedy budynek zo-
stał wpisany na listę zabytków. W la-
tach 70. i 80 ubiegłego wieku zarzą-
dzanie nad nim przejął Socjalistyczny

Związek Studentów Polskich, a później
Zrzeszenie Studentów Polskich. 

W 2005 r. zarządzanie nad Zespo-
łem Pałacowo-Parkowym przejęła Gmi-
na Tarnowo Podgórne. Po zakończo-
nych niepowodzeniem próbach zna-
lezienia partnera do współpracy w mo-
delu publiczno-prywatnym Gmina po-
stanowiła samodzielnie przywrócić

świetność temu miejscu i przeznaczyć
je na cele społeczne. Remont rozpo-
czął się na początku 2016 roku, trwał
dwa lata i pochłonął 20 milionów zło-
tych z budżetu Gminy Tarnowo Pod-
górne. 

Prace remontowe objęły wszystkie
pomieszczenia – od strychu po piwni-
ce. Skrupulatnie odtworzono podłogi
i posadzki, drewniane elementy wy-
stroju i dekoracje okienne oraz detale
architektoniczne – gzymsy, kolumny
i płaskorzeźby. Budynek odzyskał daw-
ny blask i otworzyły się nowe możli-
wości wykorzystania pałacowych prze-
strzeni. 

Miejsce międzypokoleniowej
integracji

Oficjalne otwarcie Pałacu miało
miejsce 13 maja 2018 roku. Przez cały
dzień w Pałacu i wokół niego odbywały
się koncerty, pokazy, zabawy, anima-
cje i prezentacje. – Chcieliśmy z jednej
strony zaprezentować dorobek na-
szych organizacji i zespołów kultural-
nych, z drugiej natomiast pokazać po-
tencjał Pałacu i Parku – podkreśla
Wójt Tadeusz Czajka. – Dzisiaj dzięki
współpracy na linii Pałac Jankowice
– lokalne grupy i organizacje poza-
rządowe w Jankowicach podejmo-

Pałac Jankowice w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne
został wybudowany na
początku XIX wieku
przez szwedzkiego dy-
plomatę Larsa Enge-
ströma, który ożenił się 
z Rozalią Chłapowską.
Pałac powstał na funda-
mentach starego dworu
Twardowskich z prze-
łomu XVII i XVIII w., 
o czym świadczą zacho-
wane do dziś piwnice,
znajdujące się pod środ-
kową częścią budynku.
Na początku XX w. pałac
został rozbudowany
przez hrabiego Kwilec-
kiego, według projektu
wielkopolskiego archi-
tekta Rogera Sławskiego.

Wójt Tarnowa Podgórnego, Tadeusz Czajka

Pałac Jankowice – miejsce z pomysłem
Fot. archiwum Pałacu Jankowice (4)



wane są wspólne inicjatywy i przed-
sięwzięcia. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami
Pałac Jankowice jest miejscem mię-
dzypokoleniowej integracji i rozwoju.
Z jednej strony znajduje się tutaj sie-
dziba Samorządowej Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia, w której swoje muzyczne
pasje rozwija 150 dzieci.
Przenosząc się do Pałacu
i wybudowanej od nowa ofi-
cyny uzdolnieni muzycznie
uczniowie otrzymali nowo-
czesne, w pełni wyposażone
i dostosowane akustycznie
sale dydaktyczne. W Pałacu
znajduje się sala koncertowa,
wykorzystywana również na
potrzeby Samorządowej
Szkoły Muzycznej. 

Pałac Jankowice to miej-
sce przychylne seniorom – tu-
taj funkcjonuje Tarnowskie
Centrum Senioralne, które
wcześniej urodzonych miesz-
kańców Gminy zaprasza na
szeroką paletę zajęć: ruchowych, ta-
necznych, hobbistycznych, integra-
cyjnych. Spotkania odbywają się za-
równo w pomieszczeniach Pałacu, jak
i plenerowo, w parku.

Również tarnowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku przeniósł swą siedzibę
do pomieszczeń pałacowych – to naj-
większa w Gminie Tarnowo Podgórne
organizacja skupiająca seniorów. 

– Wychodząc naprzeciw potrze-
bom seniorów, uruchomiliśmy także
specjalne, bezpłatne połączenia au-
tobusowe – mówi wójt Tadeusz Czajka.
– Wszystko po to, by jak najbardziej za-
chęcić ich do udziału w wydarzeniach
w Pałacu Jankowice i ułatwić im dostęp
do nich. 

Otaczający Pałac ponad 18-hek-
tarowy park z kilkusetletnim drzewo-

stanem to miejsce o wielu ob-
liczach. Na amatorów aktyw-
nego wypoczynku czekają:
park linowy, siłownia ze-
wnętrzna oraz plac zabaw dla
dzieci. W Jankowicach można
również spacerować zacisz-
nymi alejkami, wokół dużego
stawu z czterema wyspami,
a także organizować rodzinne

pikniki na zielonych łąkach.
Pałac Jankowice to dzisiaj miejsce

wspaniałych spotkań. Zapraszamy!

Pałac Jankowice
ul. Ogrodowa 2, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 10 10 400, 
palac.jankowice@tarnowo-podgorne.pl

www.palacjankowice.pl

VIP 67

Rafał Blechacz, światowej sławy pianista, 
z pamiątkowym obrazem namalowanym
przez uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej ROKTAR

VIP Biznesu

Inicjatywa na rzecz wsparcia seniorów – I Bal Seniora

Videomapping pokazujący historię Pałacu, z okazji jego
otwarcia

Fot. M
. Krom

ski
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Jak zmienia się w Polsce popularność outso-
urcingu, a tym samym zapotrzebowanie na
usługi agencji pracy?

– Wraz z systematycznym wzrostem
popularności outsourcingu popyt na
usługi agencji pośrednictwa pracy
wciąż się nasila. Każdego roku przy-
bywa firm takich jak moja, a z każdym
kwartałem zwiększa się zapotrzebo-
wanie na pracowników, praktycznie
wszystkich branż. Firmy, począwszy od
hoteli, a na stoczniach skończywszy,
potrzebują rąk do pracy, często spe-
cjalistów, a tych na rynku brakuje.
Work Room oferuje pracowników za-
równo dla firm krajowych, jak i na
rynki obce – m.in. do Danii, Belgii, Nie-
miec, Szwecji – które cenią solidnych

fachowców, a taką opinię mają Polacy.
Najlepszym tego przykładem są spa-
wacze wysyłani przez nas do Holandii,
którzy stanowią najliczniejszą grupę na
tle pracowników z innych krajów. Z ko-
lei na rynek polski zatrudniamy pra-
cowników z Europy Wschodniej: Ukra-
iny, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, po-
magając im w załatwieniu wszelkich
formalności pobytowych.
Jakie branże najczęściej państwo obsługują?

– Często wysyłamy za granicę pra-
cowników do stoczni czy do budowa-
nia farm wiatrowych. Poza tym obsłu-
gujemy szeroko rozumiany sektor ho-
telarski, dla którego dostarczamy kel-
nerów, barmanów, pokojowe, hostes-
sy, a także pracowników wyższego
szczebla. Zgłaszają się do nas fabry-
ki, restauracje, firmy sprzątające,
a więc cały przekrój gospodarki. Uni-
kam jedynie branży budowlanej, bo
działa w niej wyjątkowo dużo nie-
uczciwych firm, które nie przestrzegają
Kodeksu Pracy i nie chcą płacić.

Agencje pracy często są postrze-
gane jako firmy, które tylko czyhają,
żeby się wzbogacić czyimś kosztem,
unikają umów i nie stronią od niele-
galnych działań. Niestety w większo-
ści przypadków tak właśnie jest. Po-
przez działalność Work Roomu pró-
buję zmienić ten wizerunek. Od ze-
szłego roku przynależymy do Stowa-
rzyszenia Agencji Zatrudnienia, które
zrzesza blisko 70 na 7 tys. agencji dzia-
łających w Polsce. Trafiają tam firmy
z polecenia, wyróżniające się na tle
konkurencji poszanowaniem zasad
etyki. Wspólnie walczymy z nieuczci-
wą konkurencją. Członkostwo daje
nam dostęp do nowych kontaktów, ale
również do nowych przepisów i roz-
wiązań legislacyjnych, nawet na eta-
pie projektu, co pozwala nam być na
bieżąco przygotować się na nadcho-
dzące zmiany.
Jak się wyróżnić na tle wspomnianych 7 tys.
agencji i czym przyciągnąć do siebie klientów
szukających rąk do pracy?

– Wyłącznie jakością dostarczaną
klientom. Pracowników, którzy trafiają

do naszej bazy, nie przyjmujemy na
chybił trafił, lecz poddajemy starannej
selekcji. Wiemy, jakich kwalifikacji
i cech charakteru szukają u pracow-
ników przedstawiciele poszczegól-
nych branż i pod tym kątem dobiera-
my im personel. Potrafimy przyznać się
do błędu i szybko go naprawić, aby
w przyszłości uniknąć powtórki. Jeste-
śmy otwarci na wszelkie zlecenia i sta-
ramy się na nie szybko reagować,
nawet w szczególnych warunkach,
gdy trzeba działać ekspresowo, po go-
dzinach pracy.
Łatwo jest pozyskać do zespołu ludzi goto-
wych na takie wyzwania?

– Unikam zatrudniania osób, które
już pracowały w agencjach HR. Nie
chcę, żeby przenosili nawyki od kon-
kurencji. Wolę ich uczyć od podstaw
i pokazywać dobre wzorce. Moi pra-
cownicy są motywowani do ciężkiej
pracy i wynagradzani za wyniki, więc
czują się doceniani. Ja z kolei doceniam
entuzjazm i zaangażowanie. Ważniej-
sze od doświadczenia są dla mnie chę-
ci do pracy, a nietrudno zweryfikować,
kto je ma, a kto tylko stwarza pozory.
Wszelkie problemy staram się roz-
wiązywać przez rozmowę, po przyja-
cielsku. Liczę na szczerość pracowni-
ków, a sam odpłacam za nią zaufa-
niem. Zanim w 2015 r. założyłem dru-
gą firmę w Polsce, przez 10 lat miesz-
kałem w Norwegii, gdzie zacząłem pro-
wadzić biznes w branży HR. Tam się
nauczyłem, że w firmie wszyscy pra-
cownicy są równi, mogą mieć inny za-
kres obowiązków, ale wszyscy są tak
samo ważni i tylko wspólnie mogą
coś osiągnąć.
A co przyciąga zleceniodawców?

– Klienci zwracają uwagę na re-
komendacje, ale też na naszą przy-
należność do Stowarzyszenia Agencji
Zatrudnienia, co potwierdza, że dzia-
łamy uczciwie, i na aktywność na polu
społecznym. To wpływa na wizerunek
i renomę marki, a w efekcie wyróżnia
nas na tle konkurencji. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Pracowników, którzy trafiają do naszej bazy, nie przyjmujemy na chybił trafił, lecz
poddajemy starannej selekcji – mówi Arkadiusz Jankowski, współwłaściciel
Agencji Pośrednictwa Pracy Work Room

Znamy się na ludziach



Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1990 roku. Przez ten okres zdobywaliśmy do-
świadczenie i pracowaliśmy na zaufanie i lojalność wielu naszych klientów. Wybudowaliśmy
w Polsce: setki stacji paliw dla największych koncernów paliwowych (Shell, BP, Orlen), setki hal
przemysłowych różnego przeznaczenia, liczne obiekty mieszkalne – jedno- i wielorodzinne; obiekty
użyteczności publicznej, kilometry dróg oraz infrastruktury podziemnej. Naszym klientom oferujemy
usługi w generalnym wykonawstwie w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynie-
ryjnego oraz robót specjalistycznych. Pracujemy przy użyciu najnowszych technologii i rozwiązań
technicznych. 

Firma Arkop od początku działalności kładzie nacisk na jakość, fachowość, staranność i doskona-
łość wykonywania swoich usług. Taka polityka zarządzania doprowadziła do uzyskania przez naszą
firmę miana dobrego wykonawcy i wiarygodnego partnera.
Potwierdzeniem naszych działań są poniższe osiągnięcia:
• certyfikat jakości ISO 9001 od 2002 roku,
• złoty medal za najlepszy produkt na Międzynarodowych Targach Paliw w 1999 roku,
• I miejsce w rankingu „Diamenty Forbesa” w 2017 r.,
• II miejsce w rankingu „Diamenty Forbesa” w 2011 r.,
• nagroda II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2010”,
• nagroda III stopnia w konkursie „Budowa Roku 2009”
oraz liczne referencje i listy motywacyjne.

Przedsiębiorstwo Budowlane Arkop

Przedsiębiorstwo Budowlane Arkop – Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław, tel. (071) 310 03 01, 510 290 454
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Konkurencyjność wymusza nieustanny postęp
praktycznie w każdej branży. Czym państwo
się kierują, realizując kolejne modernizacje?

Krzysztof Siekański: Zmiany, które
wprowadzamy w naszych pojazdach,
wynikają z postępu technicznego i są
podyktowane dążeniem do ich trwa-
łości i niezawodności. Doświadcze-
nia z eksploatacji, zarówno użytkow-
ników, jak i naszych kierowców testo-
wych, są bodźcem do działania i opra-
cowywania coraz bardziej zaawanso-
wanych rozwiązań. Jednocześnie
mamy świadomość, że ciągły rozwój
jest warunkiem koniecznym konku-
rencyjności, stąd zakład otwiera się na
nowe tematy.
Co firma przygotowała na tegoroczną edycję
MSPO? Będą jakieś nowości?

K.S.: Przede wszystkim zaprezen-
tujemy efekt naszej głębokiej moder-
nizacji Honkera – M-AX, która pozwo-
liła na przeskok względem oryginału z
silnika o mocy 90 KM do 170 KM. Pa-
rametry pojazdu po naszej moderni-
zacji odpowiadają potrzebom wojska.
Zmodernizowany Honker będzie bar-
dziej funkcjonalny w terenie dzięki
całkowicie przekonstruowanemu pod-
woziu. Otrzymał też nową deskę roz-
dzielczą z elektronicznym wyświetla-
czem i jest wyposażony w klimatyzację.
Właściwie z bazowego modelu pozo-

stał kształt, chociaż konstrukcję też czę-
ściowo przebudowaliśmy, żeby zmie-
ścić większy silnik. Po liftingu auto wy-
gląda bardzo nowocześnie, nie mó-
wiąc o jego specyfikacji technicznej,
która daje Honkerowi zupełnie nowe
możliwości i dużo większą moc. Po-
nieważ w planach mieliśmy realizację
Mustanga, zgodnie z wytycznymi woj-
ska, modernizując Honkera, nie mo-
gliśmy sobie pozwolić, aby stworzyć
pojazd, który pozostawałby w tyle i od-
biegał od niego parametrami. Honker
M-AX ma jeszcze jedną niewątpliwą
zaletę – jest znacznie tańszy od no-
wego auta terenowego podobnej kla-
sy.

Mirosław Kalinowski: Dzięki wy-
konanemu prototypowi pojazd, który
jest na wyposażeniu armii w liczbie 4,5

tys. sztuk, może być dalej wykorzysty-
wany i jeszcze lepiej służyć armii. Na
bazie doświadczeń wyniesionych z mo-
dernizacji Stara wiemy, że takie roz-
wiązanie to duża oszczędność przy za-
chowaniu najlepszych parametrów
spełniających aktualne wymagania
wojska. Parametry Mustanga, który
był przedmiotem przetargu wojska,
były dla nas punktem wyjścia. Co wię-
cej, chociaż uważam, że samochód
wojskowy nie musi być ładny, nasz
Honker M-AX będzie się prezentował
naprawdę okazale. Również wnętrze
jest na tyle funkcjonalne, żeby mógł słu-
żyć w czasie pokoju do przewozu osób
w komfortowych warunkach.

K.S.: Oprócz nowego Honkera po
raz drugi pokażemy warsztat obsługi
pojazdów z żurawiem HIAB, który

Firma rozwija się w wielu
kierunkach i niezależnie
od głównego przedmiotu
działalności będziemy po-
trzebować więcej miejsca 
i rozbudowanej infrastruk-
tury. W ramach grupy ka-
pitałowej mamy ludzi 
i możliwości, żeby sprostać
oczekiwaniom potencjal-
nych klientów – zapew-
niają przedstawiciele
zarządu Autobox Inno-
vations Sp. z o.o. Sp. k. 
– prezes Mirosław 
Kalinowski i wiceprezes
Krzysztof Siekański

Krzysztof Siekański i Mirosław Kalinowski

Maksimum możliwości
wojskowego transportu



świetnie się sprawdza. Rok 2018 jest
wyjątkowy i obfituje w jubileusze – nie
tylko 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości, lecz także 70-lecie marki
Star oraz 45-lecie uruchomienia se-
ryjnej produkcji samochodu Star 266
i 30. rocznicę udziału – z sukcesem!
– Stara 266 w rajdzie Paryż–Dakar.
Z tego względu w Starachowicach
zamiast tablic powitalnych na wjeździe
do miasta staną specjalne okazjonal-
ne „witacze”, a mianowicie samocho-
dy produkowane kiedyś przez zakłady
Star. Autobox przygotowuje dla miasta
na ten cel 3 samochody: terenowego
Stara 660, skrzyniowego Stara 200
oraz wywrotkę Star 1142.
Czy kryteria stawiane przez polskie wojsko
są porównywalne z parametrami zagranicz-
nych aut mających zastosowanie wojskowe?

K.S.: W misjach pokojowych na
Bałkanach polskie Honkery były wy-
korzystywane obok zagranicznych
Hammerów – bardziej mobilnych, ze
znacznie potężniejszymi silnikami.
Na wąskich drogach polskie pojazdy
radziły sobie o niebo lepiej, podczas
gdy Hammery miały problemy. Obec-
nie, ze względu na swój wiek, Honker
jest konstrukcją odbiegającą, cho-
ciażby mocą silnika, od czołowych
konstrukcji i po prostu wymaga mo-
dernizacji.

M.K.: Myślę, że bardzo trudno bę-
dzie wykonać pojazd w stu procentach
spełniający założenia opisane w prze-
targu na Mustanga. Na tę chwilę nie

ma takich samochodów produkowa-
nych seryjnie. Ostatecznie nie złożyli-
śmy oferty w ramach przetargu, bo nie
posiadaliśmy jeszcze gotowego pro-
duktu.

K.S.: O tym, jak duże jest to wy-
zwanie i jak duże ryzyko wiąże się ze
złożeniem oferty, świadczy fakt, że tyl-
ko jedna firma zdecydowała się na ten
krok. Przetarg dwukrotnie musiał być
unieważniony ze względu na brak sa-
tysfakcjonujących ofert.
W zeszłym roku firma poczyniła inwestycje,
aby zwiększyć moce produkcyjne zakładu. Czy
miało to służyć właśnie ewentualnym zlece-
niom ze strony wojska na modernizację Hon-
kerów?

M.K.: Firma rozwija się w wielu kie-
runkach i niezależnie od głównego
przedmiotu działalności będziemy po-
trzebowali więcej miejsca i rozbudo-
wanej infrastruktury. W ramach grupy
kapitałowej mamy ludzi i możliwości,
żeby sprostać oczekiwaniom poten-
cjalnych klientów. Cały czas staramy
się pozyskać zamówienia. W zeszłym
roku zmodernizowaliśmy dla wojska
272 samochody Star 266 M2, w tym
około 130 sztuk warsztatów technicz-
nych. Dodatkowo na inne rynki wyko-
naliśmy kilka sztuk zmodernizowane-
go Stara 266 M2 z różnymi nadwo-
ziami, w tym jeden dla ruchu lewo-
stronnego. To dobry wynik, który daje
nam silną pozycję na rynku. Jedno-
cześnie zrealizowane inwestycje
w infrastrukturę przełożyły się na od-

czuwalną poprawę warunków pracy
w firmie.

K.S.: W tym roku podpisaliśmy kil-
ka umów na około 160 aut. Poza tym,
jak co roku, realizujemy zamówienie na
nadwozia zamiatarek lotniskowych
dla odbiorcy z Danii. Systematycznie
współpracujemy z Wojskową Akade-
mią Techniczną i Wojskowym Instytu-
tem Techniki Pancernej i Samochodo-
wej oraz Przemysłowym Instytutem
Motoryzacji. Każda zmiana, jaką wpro-
wadzamy w modernizowanych pojaz-
dach, ma pokrycie w badaniach i do-
kumentacji jednej z tych instytucji, co
gwarantuje jakość i bezpieczeństwo
naszych produktów.
Czy trend związany z popularyzacją samo-
chodów elektrycznych dotyczy również przy-
szłości państwa firmy?

M.K.: To przyszłość motoryzacji cy-
wilnej. Nie możemy pozostawać obo-
jętni na ogłoszony przez premiera
plan elektryfikacji polskich dróg. Jeden
pomysł w tym zakresie jest na etapie
realizacji prototypu, który będzie u nas
montowany. Drugi projekt dotyczy
stworzenia samochodu elektrycznego
we współpracy z inną firmą na zlece-
nie klienta zagranicznego. Prowadzi-
liśmy też wstępne rozmowy z woj-
skiem, ale szczerze mówiąc, nie jestem
przekonany co do zastosowania po-
jazdów elektrycznych w armii.

Rozmawiali Mariusz Gryżewski 
i Jarosław Dudek
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SM „Przylesie” w Koszalinie należy do naj-
większych spółdzielni w północnej Polsce. Za-
rządzanie tak dużą organizacją to na pewno
nie lada wyzwanie. Co jest kluczem do suk-
cesu?

– Rzeczywiście spółdzielnię liczą-
cą 10 tys. mieszkań można zaliczyć do
największych w kraju. Nasze zasoby
obejmują 53 ha, blisko 480 tys. mkw. po-
wierzchni mieszkalnej i 43 tys. mkw. po-
wierzchni usługowej z garażami i miej-
scami postojowymi. Mało tego, stale
budujemy nowe budynki i poszerzamy
nasze zasoby. Aktualnie jesteśmy
w trakcie realizacji trzech inwestycji
mieszkalnych, a w planach mamy
również obiekt o charakterze usługo-
wym. Można zarządzać, bazując na
wpływach od użytkowników lokali, któ-
re na bieżąco się przejada. Jednak na
bezwynikowej działalności spółdziel-
czej się nie zarabia. Wychodzę z za-
łożenia, że lepiej pracować na rzecz
właścicieli, tworząc wartość dodaną.
Dlatego administrowanie nierucho-
mościami stanowi zaledwie niezbędne

minimum naszej aktywności. Przez
lata istnienia SM w Koszalinie, którą za-
rządzam już 29 lat, staram się tworzyć
majątek tak, aby zarabiał na członków
spółdzielni. Służą temu: sprzedaż
mieszkań, wynajem lokali usługowych
i mieszkalnych, dzierżawa wolnych,
niezabudowanych terenów. Dodatko-
wo mamy udziały w spółkach, m.in. Te-
lewizji Kablowej Koszalin i lokalnym
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komu-
nalnej. Jesteśmy też właścicielem
Przedsiębiorstwa Remontowo-Bu-
dowlanego „Przylesie”. Dzięki tak ukie-

runkowanym działaniom, wpływają-
cym na efektywność i kondycję finan-
sową KSM „Przylesie”, wartość spół-
dzielni na przestrzeni lat znacząco
wzrosła. W rezultacie przyjętych zało-
żeń i realizowanej polityki możemy
prowadzić działalność gospodarczą
na zasadach rachunku ekonomicz-
nego, przy zapewnieniu korzyści na-
szym członkom. Za sprawą corocznych
dochodów w formie dywidend spół-
dzielnia odnotowuje znaczną nad-
wyżkę bilansową.

Jednocześnie dzięki systematycznie
wdrażanym nowoczesnym rozwiąza-
niom technicznym, przeprowadzonym
inwestycjom termomodernizacyjnym,
wymianie okien, rur i węzłów oraz
wprowadzeniu automatyki zużycie
energii cieplnej i elektrycznej w zaso-
bach spółdzielni jest naprawdę nie-
wielkie, co oznacza niski koszt ciepła
i prądu, a to również istotny element
kosztów użytkowania lokali. Nasze
osiedla mogą się również poszczycić
ożywionym życiem kulturalnym i spo-
łecznym, na które składają się liczne
aktywności w ramach klubów osie-
dlowych. Ich działalność skutecznie
wpływa na relacje w obrębie naszej
społeczności oraz na rozwój osobisty
członków, którym proponujemy szereg
zajęć i imprez. 

Sytuacja dotycząca spółdzielczości
nie jest najlepsza, zwłaszcza jeśli
mowa o otoczeniu prawnym, ale jestem
zdania, że lepiej działać niż narzekać.
Moje doświadczenia potwierdzają, że
nawet w niesprzyjających okoliczno-
ściach można wyjść na prostą i coś
osiągnąć, pod warunkiem, że się pró-
buje i wykazuje inicjatywę oraz zaan-
gażowanie. Niestety senat, poprzez
nową ustawę, działa na szkodę wła-

Lepiej działać niż narzekać
Sytuacja dotycząca spółdzielczości nie jest najlepsza,
zwłaszcza jeśli mowa o otoczeniu prawnym, ale jestem
zdania, że lepiej działać niż narzekać. Moje doświadcze-
nia potwierdzają, że nawet w niesprzyjających okoliczno-
ściach można wyjść na prostą i coś osiągnąć, pod
warunkiem, że się próbuje i wykazuje inicjatywę oraz 
zaangażowanie – mówi Kazimierz Okińczyc, 
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przylesie” w Koszalinie.



ścicieli spółdzielni i ośmiesza środo-
wisko spółdzielcze w skali całej Euro-
py. Żeby być sprawiedliwym, muszę
przyznać, że poprzednia władza nie
była pod tym względem lepsza.
Czy program dopłat do czynszu „Mieszkanie
+” jest potrzebny i godny pochwały?

– Im większa jest różnorodność
ofert na rynku mieszkaniowym, tym
obywatel ma większy wybór, a to jest
bezsprzecznie po stronie plusów. Jed-
nocześnie trzeba zadać sobie pytanie,
jak spółdzielnia ma budować w ra-
mach programu „Mieszkanie +”, kie-
dy prawo zabrania nam wyrzucenia
dłużnika z lokalu. W przypadku reali-
zacji programu ustawowe zapisy do-
tyczące wymagań płatności powinny
być jeszcze bardziej rygorystyczne,
a są niestety zbyt liberalne. Jestem
przekonany, że gdyby to się zmieniło,
nie brakowałoby chętnych do budowy
takich mieszkań, mimo że z założenia
się na nich nie zarabia, ale trzeba pa-
miętać, że spółdzielczość pełni również
funkcję społeczną. Na szczęście my nie
mamy problemu z zadłużeniem, od-
setek osób zalegających z opłatami jest
znikomy, a „Przylesie” nie zalega z płat-
nościami wobec żadnych podmiotów
i instytucji. Niezależnie od programu
„Mieszkanie +” wywiązujemy się ze
spółdzielczej misji, np. oferując lokale
na wynajem w bardzo atrakcyjnej ce-
nie w porównaniu ze średnią rynkową,
oczywiście z możliwością wykupu.
Czy celebrują państwo 60-lecie spółdzielni
w jakiś szczególny sposób?

– Nie, nie planujemy żadnych
szczególnych wydarzeń z tej okazji, wo-
limy bowiem lepiej spożytkować wy-

pracowane zyski, a organiza-
cja tak dużego eventu wiąza-
łaby się z odczuwalnymi wy-
datkami. Wolimy podkreślać
naszą rocznicę na mniejszych
imprezach, które regularnie
organizujemy – choćby ro-
dzinnych piknikach, sprzyja-
jących sąsiedzkiej integracji
naszych członków – przy oka-
zji łącząc nasze święto z jubi-
leuszem stulecia odzyskania
niepodległości. Budując spół-
dzielczą wspólnotę, nie zapo-
minamy ani o małej ojczyźnie, ani
o wspólnocie ojczyźnianej.
Czy przez prawie 30 lat na stanowisku pre-
zesa SM w Koszalinie udało się panu stwo-
rzyć zespół, na którym można polegać?

– Dobierając zespół, miałem na
względzie to, aby w moim otoczeniu
znaleźli się ludzie, którzy – tak jak ja
– widzą sens tego, co robią. W zespo-
le jest rotacja, jest on dość młody, ale
godny zaufania. Kadrę zarządzającą
stanowią głównie panie, które dosko-
nale znają się na swojej pracy i dobrze
wywiązują się z zadań związanych z re-
alizacją długofalowej strategii rozwo-
ju spółdzielni. Niewątpliwie większy
problem jest z brakiem ludzi na placu
budowy i dobrych materiałów nie-
zbędnych do realizacji kolejnych in-
westycji. To bardzo utrudnia życie za-
równo inwestorom, jak i wykonaw-
com.
Jakie ma pan życzenie w roku jubileuszu?

– Życzyłbym sobie przede wszyst-
kim, żeby nikt nam nie przeszkadzał,
bo z resztą sobie jakoś poradzimy.
Mam na myśli stabilność prawną, któ-

ra dziś jest największą barierą w pla-
nach rozwojowych, a zarazem źró-
dłem niepokoju i niepewności, bo
zmiany następują nieoczekiwanie
i potrafią nie tylko pokrzyżować plany,
ale także wywrócić wszystko do góry
nogami. Zmiany, które zostały wpro-
wadzone w zeszłym roku w Ustawie
o spółdzielczości, są jawnym sabota-
żem dla programu premiera Mora-
wieckiego. Mam nadzieję, że przy
wszystkich trudnościach w przyszłym
roku uda nam się ukończyć budowę
apartamentowca oraz nowego ener-
gooszczędnego budynku mieszkalne-
go i usługowego, zgodnie z naszym ce-
lem, jaki stanowią ciągłe działania
rozwojowe, mające za zadanie wyjście
ponad niezbędne minimum, czyli utrzy-
manie zasobów w nienagannym stanie
technicznym. To też wymaga stałej
kontroli, pracy i nakładów. My jednak
idziemy o krok dalej, by móc zapro-
ponować nową jakość i zapewnić
spółdzielni konkurencyjność.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Modnie, ale wbrew naturze…
Bydgoszcz – jak większość dużych

miast w Polsce – stale się rozbudowu-
je, co powoduje, że terenów zielonych
ubywa i deszcz, zamiast wsiąkać
w grunt, spływa strumieniami po uli-
cach. Jest to efekt urbanizacji, która do-
prowadziła do betonowania i asfalto-
wania dużych przestrzeni miejskich
– bo tak jest wygodniej i nowocześniej.
Ale jest to też sprzeczne z naturą i za-
miast dać nam korzyści, takie postę-
powanie stworzyło warunki nie-
sprzyjające dla człowieka – podkreśla
Stanisław Drzewiecki, prezes MWiK

w Bydgoszczy. Dlatego w koncepcjach
planowania przestrzennego i rewitali-
zacji starych terenów musimy wrócić
do natury, kiedy to padający deszcz
wsiąka w ziemię, zasilając wody pod-
ziemne i rośliny. I ten powrót jest bar-
dzo ważny, gdyż prognozy zmian kli-
matu do 2050 roku przewidują wzrost
natężenia opadów. Będzie ich może
mniej, ale będą bardziej intensywne,
co z pewnością będzie się kończyło
podtopieniami. Czy jest zatem rada na
to, by uciec od sytuacji, w której co ule-
wa, to nas zalewa?

By deszcz przestał 
być problemem…

Eksperci MWiK przebadali każdy
deszcz, jaki spadł w Bydgoszczy w cią-
gu ostatnich 50 lat. Poznając charak-
terystykę bydgoskiej deszczówki i miej-
sca zagrożone zalaniem przygotowa-
li plan modernizacji i uporządkowania
kanalizacji deszczowej w mieście.
Dzięki wnikliwej pracy i unijnemu
wsparciu woda przestanie być pro-
blemem i zmieni się w wyzwanie, któ-
remu sprostać w ciekawy i ekologicz-
ny sposób mogą nie tylko władze mia-
sta, ale i każdy mieszkaniec. A wszyst-
ko dzięki przygotowanemu przez spe-
cjalistów MWiK projektowi pn. „Budo-
wa i przebudowa kanalizacji desz-
czowej do zmian klimatycznych na te-

renie miasta Bydgoszczy”. Jest on wy-
nikiem przeświadczenia, że mimo in-
tensywnego rozwoju miasto – funkcjo-
nujące „jak gąbka” – może stać się
bardziej odporne na zmiany klimatu,
przejawiające się naprzemiennymi
suszami i ulewami. Woda opadowa
może być bezpiecznie gromadzona, by
można ją było później wykorzystać
w okresach niedoboru.

Tradycyjnie i innowacyjnie 
Przygotowany przez MWiK projekt

– co ważne – angażuje mieszkańców.
Każdy mieszkaniec, poprzez bardzo
proste działania, może przywrócić na-

Nie bójmy się deszczu!
Jaki wpływ na miasto ma zmiana klimatu? Czy deszcz musi być uciążliwością dla
mieszkańców? Czy możemy go dobrze wykorzystać? Dzięki innowacyjnemu projek-
towi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy okazuje się, że warto łapać
każdą kroplę, bo deszcz może także oznaczać… duży zysk.

Przykład „łapania deszczu” w Muzeum Wodociągów
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turalny obieg w przyrodzie i wykorzy-
stać wodę deszczową poprzez „ła-
panie” jej i wykorzystanie do podle-
wania zieleni – zachęca prezes MWiK,
Stanisław Drzewiecki. Po raz pierwszy
na taką skalę będzie wdrażany
w mieście projekt techniczny, który za-
wiera rozwiązania pozwalające gro-
madzić deszcz. Są to w dużej mierze
rozwiązania tradycyjne, takie jak rury,
zbiorniki i pompy, a jednocześnie in-
nowacyjne. Inżynierowie zebrali z ca-
łego świata najnowsze trendy zwią-
zane z obiegiem wody i zebrali je w 20
kategorii – od najprostszych, które
każdy mieszkaniec Byd-
goszczy będzie mógł
zastosować w swoim
ogródku, po bardzo no-
woczesne rozwiązania,
z których mogłyby ko-
rzystać władze miasta
i firmy. Projekt pokazuje,
że coś można zrobić in-
aczej. Od prostych za-
stosowań dla domku
jednorodzinnego, takich
jak beczka pod rynną,
która zbiera wodę, po
rozwiązania wykorzy-
stujące nowoczesne po-
dejście do planowania
przestrzennego, jak np.
głęboko posadowio-
ny plac zabaw, który
w trakcie nawalnego
deszczu zmienia się
w zbiornik retencyjny,
z którego później ta
woda będzie odprowa-
dzana do środowiska.

Zaglądamy 
pod ziemię

Bydgoski projekt za-
kłada modernizację ka-
nalizacji deszczowej
w mieście. Niestety – jak
większość tego typu ka-
nalizacji w Polsce – i ta
w Bydgoszczy była
w ostatnich latach moc-
no zaniedbana. Daw-
ne plany sieci kanaliza-
cyjnej nie uwzględniały
ciągłej rozbudowy mia-
sta, przez co m.in. byd-
goskie kanały nie na-
dążają dziś z odprowa-
dzaniem wody z coraz
liczniejszych ulic. W wy-
niku dokonanych prze-
glądów oszacowano,
że tylko 24 proc. kanali-
zacji deszczowej jest

w dobrym stanie technicznym. Reszta
znajduje się w stanie pogorszonym lub
złym – kanały są zamulone i zapiasz-
czone, w efekcie większość kanałów
wymaga przebudowy albo gruntownej
renowacji w celu zapewnienia droż-
ności.

Zielono-niebieskie 
rozwiązania

Budowa nowych zbiorników, a tak-
że sadzenie roślinności to proste i eko-
logiczne sposoby radzenia sobie
z deszczem. Zespół takich pomysłów
MWiK zawarły w opracowanym Kata-

logu tzw. rozwiązań zielono-niebie-
skich. Katalog posłuży za przysłowio-
wy „elementarz” wiedzy i praktyczną
pomoc w tworzeniu miasta-gąbki. Za-
wiera on 20 różnych rozwiązań, które
przechwytując wodę deszczową, prze-
ciwdziałają podtopieniom, poprawia-
ją mikroklimat, zwiększają bioróżno-
rodność i sprzyjają kreowaniu miasta
przyjaznego mieszkańcom – miasta,
w którym chce się mieszkać i odpo-
czywać – mówi prezes bydgoskich
wodociągów. Katalog dostępny jest
na stronie mwik.bydgoszcz.pl oraz
www.deszcztozysk.bydgoszcz.pl. �
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Płockie Pogotowie to podmiot leczniczy z 20-
letnią tradycją udzielania medycznych świad-
czeń ratunkowych. Powodów do dumy na
pewno nie brakuje.

– Tak. Ten piękny jubileusz pod-
kreśliła uroczystość nadania i po-
święcenia sztandaru w 2017 r. – ele-
mentu tożsamości Zakładu jako jed-
nostki godnej zaufania i z najwyższą
troską wykonującej swoje obowiązki
na rzecz społeczeństwa. To kolejny,
swoisty „znak firmowy”, tak jak nasza
niezawodność oraz sprawne i profe-
sjonalne działanie. W ten sposób zo-
stało podkreślone również zaanga-
żowanie pracowników płockiego po-
gotowia w pełnienie powierzonej im
misji ratowania życia i zdrowia ludzi.
W tym Zakładzie pracuję od 30 lat,

pełniąc funkcję dyrektora od 2009
roku.
Jaka jest główna działalność Zakładu?

Do podstawowych zadań należy
udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie ratownictwa medycznego,
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
oraz transportu sanitarnego.

Działania ratownictwa medyczne-
go obejmują obszar 9 powiatów: płoc-
ki ziemski, gostyniński, sierpecki, grodz-
ki – miasta Płock, ciechanowski, płoń-
ski, mławski, nowodworski, żuromiński.
Zaś dyspozytornia medyczna – 11 po-
wiatów. Obecnie w wymienionym re-
jonie operacyjnym funkcjonuje 29 ze-
społów ratownictwa medycznego oraz
dodatkowy zespół transportu sanitar-
nego typu „N”, przeznaczony do trans-

Wszystkie uzyskane środki finansowe inwestujemy w Zakład, zakup nowoczesnego
sprzętu, ambulansów itp. Rozsądne zarządzanie finansami pozwala na inwestowanie
w kapitał ludzki i sprzęt medyczny. Jestem przekonana, że nie mamy się czego 
wstydzić, a wręcz przeciwnie – sądzę, że jesteśmy w gronie profesjonalistów obszaru
ratownictwa medycznego – mówi Lucyna Kęsicka, Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Nie stracić z oczu pacjenta



portu noworodków, który jest jednym
z 5 zespołów neonatologicznych na
Mazowszu. Bezpieczeństwo najmłod-
szych jest dla nas bardzo ważne, dla-
tego z pomocą sponsorów 13 paź-
dziernika 2017 r., podczas „Dnia Ra-
townictwa Medycznego”, przekazano
do użytku nowoczesny ambulans typu
„N” wraz z wyposażeniem. Świadcze-
nia medyczne udzielane w ramach
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
realizujemy dla mieszkańców miasta
Płocka oraz powiatu płockiego i sier-
peckiego. 
Jaki jest przepis na silną pozycję rynkową
i dobre wyniki finansowe Pogotowia? 

– Takiego przepisu chyba nie ma.
W mojej ocenie dobrze jest, gdy za-
rządzającym placówką medyczną,
gdzie zawsze jest niedosyt środków fi-
nansowych, jest osoba z wykształce-
niem ekonomicznym. Ważne jest prze-
strzeganie obowiązujących planów
rzeczowo-finansowych, dokonywanie
przesunięć posiadanych środków fi-
nansowych między rodzajami świad-
czeń, dostrzeganie codzienności życia
zawodowego, analizowanie zaistnia-
łych zdarzeń. Jest to trudne, ale moż-
liwe. Na uwadze zawsze trzeba mieć
dobro pacjenta. Dlatego tak istotna jest
baza sprzętowa, lokalowa i potencjał
ludzki. Menedżer ochrony zdrowia
musi trzymać rękę na pulsie i działać
tak, by nie stracić z oczu najważniej-
szego – pacjenta.
Jak ważne w bieżących działaniach placów-
ki są dobre relacje z samorządem?

– Ze współpracy z samorządem,
organem założycielskim i innymi kom-
patybilnymi jednostkami ochrony zdro-
wia, pozostającymi w bezpośrednich
relacjach z ratownictwem medycz-
nym, jestem bardzo zadowolona. Ta-
kich dobrych relacji biznesowych życzę
sobie na przyszłość. 
Jakie znaczenie dla kondycji zarządzanej
przez panią placówki mają usługi świadczo-
ne komercyjnie?

– Przychody komercyjne stanowią
około 2% ogółu naszych przychodów.
Należą do nich usługi transportu sa-
nitarnego na zlecenie podmiotów, np.
szpitali, pacjentów, a także zabezpie-
czenia medyczne imprez masowych,
sportowych, koncertów, wydawanie
opinii do uzyskania zezwolenia na
przeprowadzenie imprezy masowej,
szkolenia z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy (szkoły, przedszkola, za-
kłady pracy, osoby indywidualne), wy-
najem nowocześnie wyposażonej sali
konferencyjno-szkoleniowej, usługi
posiadanej Stacji Obsługi Pojazdów
– m.in. badania techniczne i naprawy

pojazdów osobowych i dostawczych do
3,5 t, wymiana opon, serwis klimatyzacji
samochodowych.
Czy jakość usług Płockiego Pogotowia jest po-
równywalna z prywatnymi przewoźnikami
medycznymi, takimi jak Falck?

– Trudno tu mówić o konkurencji.
Prywatny sektor stawia na zysk. Ja
każdą przysłowiową złotówkę inwestuję
w rozwój Zakładu – zakup sprzętu
medycznego, ambulansów, szkolenia
ratowników medycznych.
Jak ocenia pani liczbę i jakość środków
transportu, jakimi dysponuje Pogotowie?

– Co roku odnawiamy tabor,
w 2018 r. również przeznaczyliśmy
środki na zakup nowych ambulan-
sów. Wysłużone karetki, które w naszej
ocenie nie nadają się już na potrzeby
ratownictwa, zastępujemy sukcesyw-
nie nowoczesnymi specjalistycznymi
pojazdami. Życzyłabym sobie, żeby
było mnie stać co roku na zakup cho-
ciaż dwóch nowych ambulansów. 
Co jest dziś największym problemem
w branży?

– Zdecydowanie wspomniany de-
ficyt ratowników medycznych, z którym
to problemem zderza się cały kraj. Jak
większość placówek zmagamy się
również z brakami w obsadzie lekarzy
w zespołach specjalistycznych. Leka-
rzy w systemie ubywa, a jak wiadomo,
to ciężka i trudna praca. Jako Dyrektor
jestem dumna z naszych ratowników
medycznych. Mają wysokie kwalifika-
cje, są świetnymi fachowcami, odda-
nymi swojej pracy.
Jakie są plany Pogotowia w Płocku na ten
i na przyszły rok?

– Trudno jest cokolwiek planować
w dobie zmian, które mają nastąpić

w ratownictwie medycznym. Mam tu-
taj na myśli upaństwowienie ratow-
nictwa medycznego, które zaplano-
wano w 2019 roku. Jest w związku
z tym jeszcze wiele niewiadomych. Za-
daniami, które chciałabym jednak
zrealizować w najbliższym czasie,
są: zakup nowych ambulansów, spe-
cjalistycznej aparatury medycznej
oraz remonty budynków, w których
świadczymy usługi medyczne. Na
pewno będę dążyć do utrzymania
wysokiego standardu Płockiego Po-
gotowia, kontynuować różne projekty,
realizować nowe pomysły. 

Co jest dla pani szczególnie ważne na
obecnym etapie pracy zawodowej?

– Bardzo ważnym aspektem mo-
jego życia zawodowego jest samo-
rozwój. Pomimo wielu lat doświad-
czenia nie spoczywam na laurach, in-
westuję w siebie, podnoszę swoje
kwalifikacje. Obecnie jestem słucha-
czem studiów Executive MBA. To dla
mnie dwa lata dynamicznego rozwo-
ju w każdej dziedzinie. To również
dwa lata doskonalenia posiadanych
przeze mnie umiejętności. To czas
poznania nowych narzędzi, dzięki któ-
rym moje działania staną się bar-
dziej efektywne. 
A czego pani życzyć?

– Chciałabym zapewnić pacjen-
tom jak największe bezpieczeństwo
i wysoką jakość usług medycznych.
Stworzyć dobre środowisko pracy
dla całej załogi. Życzyć? Z pewnością
dalszej ogromnej satysfakcji z pracy
każdego dnia.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski
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P
oczątkowym profilem dzia-
łalności firmy Jana Chorost-
kowskiego były prace re-
montowo-budowlane w bu-
downictwie mieszkaniowym.

Obecnie wiodącą branżą Spółki jest
budownictwo mieszkaniowe, prowa-
dzone w oparciu o zasady polityki de-
weloperskiej, a sama firma uznawana
jest wśród klientów za najbardziej zna-
nego dewelopera we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku. 

Jan Chorostkowski jest wielolet-
nim praktykiem budowlanym, laure-
atem wielu nagród i wyróżnień, a tak-
że inicjatorem budownictwa czynszo-
wego we Wrocławiu. Jest autorem
książki pt. „(To) działanie przynosi suk-
ces”, w której dzieli się swoimi do-
świadczeniami związanymi z prowa-
dzeniem i rozwijaniem firmy. Jako kon-
tynuacja tej publikacji powstaje kolej-
na – pt.: „Od cegły glinianej do współ-
czesności”, która stanowi kompen-
dium wiedzy na temat budownictwa
i materiałów budowlanych. Jan Cho-
rostkowski jest także autorem wielu pu-
blikacji na tematy związane z budow-
nictwem w prasie fachowej. Jako do-
nator Uniwersytetu Wrocławskiego zo-
stał uhonorowany przez Rektora Uni-
wersytetu Wrocławskiego nagrodą
„Złotego Szermierza”. W latach 1998–
2000 był radnym Rady Miejskiej Wro-

cławia oraz członkiem Komisji Inicja-
tyw Gospodarczych, Komisji Gospo-
darki Komunalnej oraz Komisji Pro-
mocji Miasta Wrocławia i Współpracy
z Zagranicą. W roku 1999 został od-
znaczony Brązowym Krzyżem Zasługi,
a w 2000 roku Złotym Krzyżem Zasłu-
gi przez Prezydenta RP. 

W 2003 r. Rada Miejska wyróżniła
Jana Chorostkowskiego „Nagrodą
Wrocławia” za całokształt pracy na
rzecz miasta. W roku 2015 nadano mu
z kolei zaszczytny tytuł Ikony Biznesu
Wrocławia. To wyróżnienie zostało
przyznane przez Wrocławską Izbę Go-
spodarczą, która w ten sposób doce-
niła lokalny patriotyzm i kulturę bizne-
sową liderów rynku – przedsiębiorców,
którzy swoje pierwsze kroki w biznesie
stawiali jeszcze w czasach poprze-
dzających epokę gospodarki wolno-
rynkowej. 

Należy podkreślić, że Jan Cho-
rostkowski to także człowiek o wielkim
sercu. Od lat z dużym zaangażowa-
niem poświęca się działalności cha-
rytatywnej, kierowanej do szerokiego
gremium instytucji, organizacji i osób
fizycznych. Jest laureatem licznych na-
gród przyznawanych za pomoc lu-
dziom najuboższym i najbardziej po-
trzebującym, w szczególności dzie-
ciom. 

Jan Chorostkowski to postać trwa-
le wpisująca się w życie kulturalno-biz-
nesowe Wrocławia. Jest również zna-
nym mecenasem różnych wydarzeń

kulturalnych. Od 1999 r. pełni za-
szczytną funkcję Konsula Republiki
Bułgarii. Kieruje placówką dyploma-
tyczną we Wrocławiu. W 2018 r. otrzy-

mał najwyższe odznaczenie Prezy-
denta Republiki Bułgarii nadawane cu-
dzoziemcom, jakim jest Jeździec Ma-
darski. To ogromne wyróżnienie zostało
mu przyznane za wybitne zasługi na
rzecz wzmocnienia i rozwoju stosun-
ków bułgarsko-polskich – jest także do-
wodem uznania dla wzorowej pracy
bułgarskiej placówki konsularnej. 

Jan Chorostkowski jest założycielem i właścicielem wro-
cławskiej firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogól-
nego DACH BUD. Zarządza nią od ponad 32 lat,
pełniąc funkcję prezesa Zarządu. Jego cechy charakteru
to zdecydowanie, perfekcyjność, wszechstronność, szyb-
kość w działaniu, trafność w podejmowaniu decyzji, in-
tuicja biznesowa i prawość. Można o nim powiedzieć,
że jest człowiekiem wrażliwym na ludzką krzywdę, em-
patycznym i szlachetnym.

Niezwykły człowiek i jego firma

Jan Chorostkowski, prezes zarządu 
PBO DACH BUD Sp. z o.o.

Jan Chorostkowski, Konsul Republiki Bułgarii,
odznaczony Orderem Jeźdźca Madarskiego I stopnia



Rok 1999 to także czas dynamicz-
nego rozwoju firmy pod względem licz-
by oddawanych rokrocznie do użytku
mieszkań. Firma PBO DACH BUD, przy
udziale zatrudnianych przez siebie bry-
gad budowlanych, wznosi w niewiary-
godnie szybkim tempie inwestycję za in-
westycją. Budynki „rosną w oczach”, bu-
dząc powszechne uznanie. W tych
czasach firma dysponuje własnym
parkiem maszynowym, zapleczem
technicznym i bazą transportową. 

W 2005 r., dostrzegając duże za-
potrzebowanie na trudnodostępne
materiały budowlane, Jan Chorost-
kowski podjął decyzję o zakupie Ce-
gielni „Leszczyna” w Kłodzku. Pozwo-
liło to w sposób harmonijny dostarczać
cegłę własnej produkcji na budowy
prowadzonych przez firmę inwestycji
mieszkaniowych, a także z przezna-
czeniem do sprzedaży. Zrobił to z peł-
ną świadomością, wiedząc, jak zdro-
wy jest to materiał budowlany i jak
wpływa na zdrowie człowieka.

Firma realizuje śmiałe i duże pod
względem liczby mieszkań inwestycje,
trwale ugruntowując swoją wysoką
pozycję wśród wrocławskich dewelo-
perów i firm budowlanych. Największe
z nich to osiedle na Psim Polu przy ul.
Poleskiej, Litewskiej, Gorlickiej oraz
Miłostowskiej i Czernickiej, gdzie łącz-
nie zamieszkało blisko 2900 rodzin.
Z kolei budynek przy ul. Kromera/To-
ruńskiej/Giżyckiej, liczący prawie 500
mieszkań z dużym zapleczem han-
dlowo-usługowym, jest do dziś, ze
względu na swoją lokalizację oraz
ciekawą formę, jedną z najbardziej roz-
poznawalnych brył architektonicznych
północnej części Wrocławia. 

W 2012 roku prezes Jan Chorost-
kowski zmienił formę funkcjonowania
firmy i skupił się wyłącznie na działal-
ności deweloperskiej. Spółka stała się
deweloperem, który na zakupionych
przez siebie gruntach zleca realizację
inwestycji generalnym wykonawcom.
Powstały wówczas budynki mieszkal-
no-usługowe przy ul. Dąbrowskiego,
ul. Przyjaźni, osiedle domów jednoro-
dzinnych w zabudowie wolnostojącej
i bliźniaczej Osiedle Grawerskie czy
budynek mieszkalno-usługowy przy
ul. Krzyckiej.

Realizowane w systemie general-
nego wykonawstwa inwestycje pod-
dawane były i są stałej kontroli inwe-
storskiej, w szczególności pod kątem
utrzymania wysokiej jakości i termi-
nowości wykonywanych obiektów. Sys-
tem ten pozwolił powiększyć skalę
działalności firmy o kilka realizowanych
projektów jednocześnie. 

Równolegle firma prowadzi inwe-
stycje w różnych częściach Wrocławia.
Niedaleko Stadionu Miejskiego po-
wstał 13-kondygnacyjny budynek
mieszkalny przy ul. Lotniczej – 177
mieszkań – natomiast w centralnej
części osiedla Brochów powstało ko-
lejnych 227 lokali.

Sporym przedsięwzięciem jest ak-
tualnie budowa kolejnego dużego osie-
dla mieszkaniowego we Wrocławiu –
na Lipie Piotrowskiej. Budynki miesz-
kalne ze względu na swój rozmiar bu-
dowane są etapowo. Zrealizowane
zostały już trzy etapy, które pozwoliły za-
mieszkać tam 470 rodzinom. Obecnie
trwa budowa IV etapu, podczas któ-
rego powstaną kolejne 293 wygodne
mieszkania, z zielonymi tarasami
w kondygnacji parteru, każde z indy-
widualnym miejscem parkingowym
w garażu. Atutem osiedla jest ciekawie
zaprojektowana i wykonana zielona
przestrzeń, umilająca rodzinne spa-
cery, a sielankowe otoczenie osiedla
umożliwia odpoczynek z dala od zgieł-
ku miasta. Prezes firmy planuje wybu-
dować tu łącznie blisko 1500 mieszkań. 

W 2017 roku Spółka oddała do
użytku prestiżowy apartamentowiec
o podwyższonym standardzie. Mieści
się on przy ul. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Usytuowany jest w sa-
mym sercu Wrocławia, vis-à-vis histo-
rycznego Ostrowa Tumskiego oraz
Ogrodu Botanicznego.

Klienci naszej Spółki niezmiennie
obdarzają nas ogromnym zaufa-
niem, doceniając przejrzystość dzia-
łania i uczciwość firmy, i chętnie ko-
rzystają z naszej bogatej oferty. Przy-
chodzą do nas już kolejne pokolenia

zachęcane przez rodziców, którzy
byli naszymi klientami – mówi Jan
Chorostkowski.

W 1986 roku rozpocząłem we Wro-
cławiu działalność budowlaną. Przez
lata mojej pracy starałem się stworzyć
firmę efektywnie zarządzaną, opartą
na najwyższej jakości, rzetelności, kul-
turze biznesowej i zasadach etyki.
Dzięki temu udało mi się zbudować
jedną z największych firm dewelo-
perskich we Wrocławiu i na Dolnym
Śląsku. Przez ten czas firma funkcjo-
nowała pod rządami różnych syste-
mów polityczno-gospodarczych, jed-
nak udawało mi się stawiać czoła
wielu transformacjom i dotykającym
nasz kraj kryzysom gospodarczo-eko-
nomicznym. PBO DACH BUD to dziś
najbardziej rozpoznawalny deweloper
na Dolnym Śląsku, działający dyna-
micznie i z ogromnym rozmachem
pod względem liczby realizowanych
rokrocznie inwestycji mieszkaniowych.
Jestem niezmiernie dumny z miejsca,
jakie zajmuje dziś moja firma na wro-
cławskim rynku mieszkaniowym. Po-
twierdza to fakt, że droga, jaką obra-

łem i przebyłem przez tych ponad 30
lat, jest dobra i właściwa.

Jan Chorostkowski jest przykła-
dem na to, jak odpowiedzialna, ciężka
i uczciwa praca przynosi wspaniałe
efekty i sukcesy. Jego fenomen polega
na posiadaniu takiej osobowości
i cech charakteru, które pozwoliły na
rozbudowanie małej, kilkuosobowej
firmy do obecnych rozmiarów i pozy-
cji. Niebezpodstawnie nazwany Ikoną
Biznesu, stawiany jest jako przykład
i wzór nowoczesnego, europejskiego
przedsiębiorcy i menedżera. �
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Co jest sednem nowoczesnego, a przy tym
skutecznego zarządzania firmą deweloperską
w obecnych realiach rynkowych?

– Recepta na skuteczne zarzą-
dzanie firmą deweloperską to po
pierwsze umiejętność sprawnego za-
rządzania zasobami ludzkimi, co w dzi-
siejszej trudnej sytuacji na rynku pra-
cy jest kluczowe dla prawidłowego
funkcjonowania firmy. Drugim ele-
mentem jest optymalizacja sfery kosz-

towej, mam tu na myśli szukanie roz-
wiązań, które zminimalizują koszty bu-
dowy bez obniżania jakości. Ostatni,
ale moim zdaniem najistotniejszy czyn-
nik efektywnego zarządzania to umie-
jętność właściwego odczytania rynku,
czyli dostosowanie produktu do pa-
nujących trendów i oczekiwań klientów.
W działalności deweloperskiej jest to
o tyle trudne, że przygotowania pro-
jektu deweloperskiego, od momentu
powstania koncepcji inwestycji do jej
budowy, wynosi od 3 do 5 lat. Oznacza
to, że nasze przewidywania zachowań

rynku muszą wychodzić mocno do
przodu.
Jak buduje się konkurencyjność na rynku nie-
ruchomości? Jakie są dziś najważniejsze kry-
teria sukcesu?

– Na sukces każdego przedsię-
wzięcia deweloperskiego składa się
bardzo wiele czynników. Nie sposób
wymienić ich wszystkich, dlatego też
wskażę tylko kilka najistotniejszych
w moim odczuciu. Pierwszym z nich jest
atrakcyjna lokalizacja z przyjaznym
otoczeniem. Wybór właściwego miej-
sca to już połowa sukcesu. Klienci
w pierwszej kolejności poszukują in-
westycji dobrze skomunikowanej, z do-
stępem do infrastruktury, takiej jak np.
– przedszkola, szkoły, sklepy czy pla-
cówki służby zdrowia. Kolejnym waż-
nym czynnikiem jest cena. Każdy
z klientów dysponuje określonym bu-
dżetem i jeżeli w tej samej cenie je-
steśmy w stanie przygotować lepszą

O budowaniu konkurencyjności i skutecznym zarzą-
dzaniu firmą deweloperską w obecnych realiach ryn-

kowych rozmawiamy z Marcinem Chmielewskim 
– właścicielem firmy Patio Deweloper.

Patio Deweloper 
– lider na rynku deweloperskim
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ofertę niż konkurencja, to jestem prze-
konany, że to nasza oferta zostanie wy-
brana. Oczywiście, ważne jest zacho-
wanie odpowiednich proporcji ceny do
jakości. W Patio Deweloper nie pró-
bujemy nawet konkurować z „pseu-
dodeweloperami”, którzy budują naj-
taniej jak to tylko możliwe, bez żadne-
go doświadczenia, przez co w efekcie
otrzymujemy przepis na kompletne-
go deweloperskiego bubla. Niestety
z roku na rok na rynku pojawia się co-
raz więcej tego typu firm, których dzia-
łania wyrządzają wiele nieodwracal-
nych szkód. Wracając do tematu, to na-
stępnym niezwykle ważnym elemen-
tem deweloperskiego sukcesu jest
projekt. Optymalnie zaprojektowane
i przyjazne użytkownikom wnętrze oraz
otoczenie inwestycji to kluczowe aspek-
ty dla klientów przy ostatecznym po-
dejmowaniu decyzji zakupowej.
Jakie kroki poprzedzają zakup działki pod bu-
dowę osiedla i jego projekt? Jak badają Pań-
stwo zapotrzebowanie rynkowe, aby opty-
malnie dostosować ofertę do potrzeb klien-
ta?

– Tak, jak powiedziałem wcześniej,
kluczowa dla sukcesu przedsięwzięcia
jest lokalizacja. Dlatego w pierwszej ko-
lejności określamy, jakie rejony nas in-
teresują i tam skupiamy nasze po-
szukiwania. Znalezienie odpowied-
niej działki w dobrej lokalizacji to pod-
stawa w tym biznesie. Często w naj-
bardziej pożądanych miejscach znaj-
dują się działki problematyczne – za
wąskie, niekształtne, z linią energe-
tyczną przebiegającą przez środek
itp. Osobiście bardzo lubię takie „trud-
ne tematy”, ponieważ stanowią dla nas
wyzwanie i wielokrotnie udało się nam
zrealizować ciekawe inwestycje wła-
śnie na takich problematycznych te-
renach. Jeśli chodzi o badanie po-
trzeb rynku, to wsłuchujemy się w na-
szych klientów i staramy się wychodzić
naprzeciw ich oczekiwaniom.
Jakie są obecnie trendy na rynku budownic-
twa jednorodzinnego i jak oferta Patio wpi-
suje się w obserwowane tendencje? Starają
się państwo, aby wszystkie inwestycje były
podobne i kojarzone z deweloperem, czy sta-
wiają na różnorodność i unikalność osiedli?

– Trudno mówić o konkretnych
trendach. Budownictwo jednorodzin-
ne jest bardzo zróżnicowane, a każdy
klient poszukuje czegoś innego. W Pa-
tio Deweloper staramy się stworzyć
produkt skierowany do młodych ro-
dzin, które stanowią naszą grupę do-
celową. Każda prowadzona przez
nas inwestycja jest inna od poprzed-
niej. Oczywiście, czasem mogą wy-
dawać się podobne, jednak przez

cały czas nie tylko rozwijamy nasz pro-
dukt, szukamy nowych rozwiązań kon-
strukcyjnych czy optymalizujemy aran-
żacje wnętrz, ale także staramy się wy-
ciągać wnioski z każdego zakończo-
nego już projektu. Niewątpliwie wszyst-
kie zrealizowane przez nas inwestycje
posiadają wspólne cechy, choćby de-
tale architektoniczne, które są ponie-
kąd znakiem rozpoznawczym firmy Pa-
tio Deweloper.
Na co zwracają uwagę klienci, wybierając
przyszły dom? Cena jest podstawowym kry-
terium, czy schodzi na dalszy plan wobec lo-
kalizacji, designu i funkcjonalności nieru-
chomości oraz jej otoczenia?

– Tak, jak wspomniałem wcześniej,
moim zdaniem kluczowa jest lokali-
zacja: klienci w pierwszej kolejności
określają miejsce i parametry lokali-
zacji, dopiero w dalszej kolejności wy-
bierają projekty, które spełniają pozo-
stałe kryteria – takie jak budżet, metraż
czy design.
Wiele firm ogranicza się do podpisania z klien-
tem umowy, po czym pozostawia go same-
mu sobie. Czy w Patio klient może liczyć na
obsługę posprzedażową?

– Obsługa klienta jest dla nas
pierwszoplanowa. Od samego po-
czątku naszej działalności wyróżnia
nas proklienckie podejście. Nasze
działania zostały wielokrotnie doce-
nione w różnych plebiscytach i kon-
kursach. Już na samym początku sta-
ramy się pomagać klientom – w tym
celu stworzyliśmy bloga, na łamach
którego co klika dni publikujemy przy-
datne artykuły pomagające poruszać
się w tym skomplikowanym środowi-
sku, jakim jest branża deweloperska
i zakup własnego domu. A decyzja nie
należy do łatwych, bo z jednej strony
klient musi odnaleźć się wśród skom-
plikowanych aspektów prawnych,

z drugiej ocenić przyszły dom od stro-
ny technicznej i wreszcie – otrzymać
kredyt na wymarzone lokum. Dlatego
też przejmujemy często inicjatywę i sta-
ramy się ułatwić poruszanie pośród
tych wszystkich zawiłości.  

Kolejnym ważnym wyróżnikiem na-
szej działalności jest zarządzanie in-
westycją do momentu, gdy nowi wła-
ściciele będą gotowi, by stworzyć od-
powiednie struktury typu – wspólnoty
czy stowarzyszenia – i przejąć osiedle
pod zarząd właścicielski. Dbałość
o zrealizowanie odpowiedniej formy
prawnej osiedla oraz jego organizacja
pozwala uniknąć problemów, jakie
mają klienci tzw. „bezczynszówek”.
Jeżeli na osiedlu jest jakikolwiek ele-
ment wspólny, należy zadbać o to,
w jaki sposób będzie zarządzany
w przyszłości. 
Które z dotychczasowych realizacji są państwa
najlepszą wizytówką, a które cieszą się naj-
większym uznaniem ze strony klientów?

– Każde nasz osiedle jest na swój
sposób wyjątkowe. Jeżeli miałbym jed-
nak wyróżnić jedno, to jest to osiedle
Villa Park. Wspaniała lokalizacja w bez-
pośrednim sąsiedztwie lasu, prywatny
park z placem zabaw i fitparkiem,
bardzo wysokiej jakości materiały uży-
te do budowy, oryginalne rozwiązania
architektoniczne, przestronne i świet-
nie zaaranżowane mieszkania… taki
deweloperski cream de la cream.
Jakie wnioski wyciągają państwo z każdej ko-
lejnej inwestycji? Co pozwala stale się do-
skonalić i umacniać wizerunek solidnego
dewelopera?

– Nie udzielę odpowiedzi na to py-
tanie, to są elementy budowania prze-
wagi konkurencyjnej, a jak wiemy kon-
kurencja nie śpi…  

Rozmawiał Cezary Głogowski
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Jakie branże są wiodącymi odbiorcami pań-
stwa usług?

– Dwudziestopięcioletnie do-
świadczenie i dorobek firmy oparte są
na projektowej obsłudze przedsię-
biorstw przemysłowych produkują-
cych farby, tworzywa sztuczne i mate-
riały wybuchowe. Farby i tworzywa
w zasadzie nie wymagają wyjaśnienia.
W odniesieniu do materiałów wybu-
chowych należy dodać, że są to ma-
teriały o przeznaczeniu cywilnym, tj.
stosowane przede wszystkim w gór-
nictwie i kamieniołomach.

Od 2002r., kiedy to Polska została
członkiem Unii Europejskiej i otrzy-
mała bardzo duże wsparcie finansowe
z funduszy unijnych, biuro wykonało kil-
kanaście projektów kompletnych za-
kładów przemysłowych związanych
z technologią przetwórstwa zbóż, a wy-
twarzających komponenty do biopaliw,
oleje oraz pasze. Można zatem po-
wiedzieć, iż dominującą branżą jest
technologia produkcji tych wyrobów. 

Oferują państwo kompleksowe usługi – od
projektu, przez kompletację dostaw, po wy-
konawstwo. Co pozwala na sukces w tak wie-
lu dziedzinach? Czy trudno jest znaleźć fa-
chowców, którzy pozwolą sprostać wyma-
ganiom klienta w zakresie całościowej re-
alizacji inwestycji?

– WiR Engineering Ltd. to niezbyt
liczne, bo 15-osobowe biuro projekto-

wo-inżynierskie. Trzon kadry stano-
wią projektanci z liderami posiadają-
cymi pełne uprawnienia w każdej
branży. Taka struktura firmy pozwala
na kompleksową obsługę projektową
najbardziej wymagających inwesto-
rów krajowych, jak i zagranicznych
– dbających o stały rozwój swoich
przedsiębiorstw. Znajomość przepi-

WiR Engineering Ltd. to 15-osobowe biuro projektowo-inżynierskie. Trzon kadry stanowią
projektanci z liderami posiadającymi pełne uprawnienia w każdej branży. Taka struktura
firmy pozwala na kompleksową obsługę projektową najbardziej wymagających inwestorów
krajowych, jak i zagranicznych – mówi właściciel i prezes firmy, Wiesław Jackowski.

Projektowanie z pasją

Żelbetowa kopuła w KD Barbara – zaprojektowana na zlecenie Głównego Instytutu Górnictwa „GIG Katowice”

Wytwórnia pasz w Pile – zaprojektowana na zlecenie Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ Wałcz”



sów prawa budowlanego i procedur
w postępowaniu administracyjnym wy-
maganym dla uzyskania prawomoc-
nego pozwolenia na budowę pozwa-
la nam na w pełni kompleksową ob-
sługę inwestorów, poczynając od uzy-
skania decyzji środowiskowej, decyzji
o warunkach zabudowy, na pozwole-
niu na budowę kończąc. Taki efekt jest
możliwy tylko dzięki doświadczonej
i wykwalifikowanej kadrze, niełatwej do
pozyskania na rynku pracy. Podsta-
wowym źródłem jej pozyskania jest
kształcenie i zatrzymanie we własnym
zespole, bo bycie dobrym projektantem
wymaga wielu lat projektowania.
Jakie realizacje są największą dumą firmy
i mogą stanowić jej wizytówkę oraz reko-
mendację dla przyszłych klientów?

– Myślę, że dobrą wizytówką, re-
prezentatywną dla dorobku projekto-
wego biura, mogą być:]
• projekt unikalnej żelbetowej kopuły
do badań materiałów wybuchowych
w warunkach ich rzeczywistej detonacji
– wykonany na zlecenie Głównego
Instytutu Górnictwa Katowice,
• projekt rozbudowy i przebudowy fa-
bryki produkcji farb wodorozcieńczal-
nych ze zmianą technologii wymaga-
nej do produkcji farb rozpuszczalni-
kowych przeznaczonych dla przemy-
słu ciężkiego i stoczniowego – wyko-
nany na zlecenie PPG Wrocław, 
• projekt największej w kraju Wytwór-
ni Pasz i Premiksów – wykonany na zle-
cenie PZZ Wałcz.

Zakres każdego wymienionego
przedsięwzięcia obejmował również
całą obsługę administracyjną zakoń-
czoną uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowę oraz nadzór
w czasie realizacji tych projektów.
Jakie refleksje nasuwają się państwu
w 25-lecie istnienia firmy w kontekście funk-
cjonowania na rynku? Czy warunki dla biz-
nesu sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości
i konkurencyjności?

– Oceniając historię własnego ist-
nienia trzeba powiedzieć, że nie było
i nadal nie jest łatwo funkcjonować na
rynku projektowym. Odnoszę wrażenie,
że projekt jest jeszcze ciągle niedoce-
nianym elementem procesu rozwojo-
wego (inwestycyjnego) – zwłaszcza
w odniesieniu do krajowych inwesto-
rów. Kryterium wyboru projektanta
zwykle sprowadza się do najniższej
ceny, a trudno jest realizować doku-
mentację na wysokim poziomie jako-

ściowym i „pokonać” konkurencję ofe-
rującą usługi za najniższą cenę. Projekt
to nie tylko plik dokumentacji pozwa-
lającej na rozpoczęcie robót. Ważna
jest jakość dokumentacji, a jej wy-
znacznikiem jest między innymi to, aby
rozpoczęte prace mogły być realizo-
wane bez kosztownych przestojów spo-
wodowanych niedoskonałościami pro-
jektu. Trudno winić inwestorów za uchy-
bienia w przyjmowanej dokumentacji,

bo mają zaufanie do otrzymanego
projektu – efekty ewentualnych braków
nie są widoczne w tej fazie. Szkoda jed-
nak, że cena jest dominantą w wyborze
projektanta. Obniżanie kosztów pro-
jektowania ma jednak swoje granice.
Znacznie lepiej wygląda to w od nie-
sieniu do inwestorów zagranicznych.
Zmiana mentalności wymaga czasu.

Poważnym utrudnieniem w pro-
wadzeniu działalności są niejedno-
znaczne uregulowania prawne, fi-
skalne i podatkowe. Przez to przepisy
są różnie interpretowane w zależności
od urzędu, co często powoduje prze-
wlekłe postępowanie administracyj-
ne. Jest to temat „rzeka”, nie do opi-
sania w krótkim wywiadzie.

No cóż, jak to się często mówi, „nikt
nie obiecywał, że będzie łatwo” – zna-
jąc jednak ułomności prawne i admi-
nistracyjne, trzeba robić swoje – naj-
lepiej, jak się potrafi. Być uczciwym
i rzetelnym partnerem w prowadzonym
biznesie.

Rozmawiał Cezary Głogowski
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Odnoszę wrażenie, 
że projekt jest jeszcze
ciągle niedocenianym
elementem procesu
rozwojowego (inwe-
stycyjnego) – zwłasz-
cza w odniesieniu 
do krajowych 
inwestorów. 
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W
dotychczasowym

okresie działalno-
ści spółka rozwinęła
i nadal dynamicznie
rozwija z powodze-

niem swoją działalność, realizując
szereg kontraktów, zarówno samo-
dzielnie, jak i we współpracy z wielo-
ma partnerami, którzy w branży bu-
downictwa kolejowego od wielu lat
stanowią czołówkę firm wykonaw-
czych.

W ramach oferty Torkol Sp. z o.o.
gwarantuje profesjonalną obsługę bu-
dowy prowadzoną przez wykwalifiko-
wanych pracowników nadzoru i pionu
wykonawczego, wykonywanie robót
przy pomocy nowoczesnych wyspe-
cjalizowanych maszyn wysokowydaj-
nych, szybkie terminy realizacji za-
dań oraz konkurencyjne ceny i ko-

Spółka Torkol działa na rynku kolejowym od ponad czterech lat. Kadra stanowiąca
trzon firmy to wysokiej klasy specjaliści z długoletnim doświadczeniem. W roku
2015 spółka została wyróżniona w Polskim Plebiscycie nagrodą Orły Polskiej
Przedsiębiorczości w kategorii Firma Roku 2015.

Od lewej: Sławomir Piątek – Prezes Zarządu, Agnieszka Bandura – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych, 
Jarosław Kędziora – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Współpracujemy z najlepszymi 



rzystną relację jakości do ceny. Przy
okazji kładzie nacisk na stosowanie
norm zgodnych z certyfikatami ISO
w zakresie prowadzenia robót, zarzą-
dzania jakością, ochrony środowiska
oraz BHP.

W branży budownictwa kolejowe-
go oferuje m.in.:
• budowę i remonty stacji, szlaków i od-
cinków linii kolejowych,
• usuwanie skutków szkód górniczych
w infrastrukturze kolejowej,
• budowę i remonty urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym,
• rewitalizację skarp i nasypów dróg
kolejowych. 
W branży budownictwa inżynieryjnego
realizuje natomiast:
• budowę i remonty przejazdów
kolejowych, zewnętrznej kanali-
zacji deszczowej, inżynieryjnych
obiektów związanych z infra-
struktura kolejową,
• oraz przebudowę kompletnych
obiektów inżynieryjnych na bocz-
nicach zakładów przemysło-
wych.

Spółka współpracowała do-
tychczas z największymi firmami,
takimi jak, m.in.: 
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Warszawa,
• Przedsiębiorstwo EL-IN Sp.
z o.o. Skierniewice,
• Trakcja PRKil S.A. Warszawa,
• „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.
Warszawa,
• Strabag Sp. z o.o. Pruszków,
• Schweerbau GmbH&Co.KG Wro-
cław, 
• Przedsiębiorstwo IDS-BUD S.A. War-
szawa,
• ZUE S.A. Przedsiębiorstwo Robót
Komunikacyjnych w Krakowie,
• Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
w Katowicach, 
• Construcciones y Obras Ayasa S.L.
Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, 
• Zakład Automatyki KOMBUD S.A.
w Radomiu,
• PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu,
• Vias y Construcciones S.A. Oddział
w Polsce.

Szczególnie istotne dla Spółki jest
ugruntowanie pozycji w świadomości
klientów, jako synonimu przedsiębior-
stwa o najwyższym stopniu rzetelności
i profesjonalizmu, dlatego nieustannie
koncentruje swoje działania na udo-
skonalaniu swoich usług, przy jedno-
czesnym uwzględnianiu potrzeb i ocze-
kiwań klientów. Dzięki temu mogą oni
czerpać wymierne korzyści, m.in. dzię-
ki oszczędności czasu i obniżeniu
kosztów. Wysoka jakość wykonywa-

nych zadań i krótkie terminy realizacji
uzyskiwane są dzięki kreatywnemu
i dynamicznemu zarządzaniu przez
zarząd i kadrę kierowniczą Spółki,
a także dzięki rzetelnej pracy pra-
cowników technicznych i handlowych. 

Do tej pory Torkol Sp. z o. o. zre-
alizował z powodzeniem kilkadziesiąt
wymagających zleceń z największymi
krajowymi partnerami biznesowymi. Do
największych realizacji, które były dla
Spółki dużym wyzwaniem, a którym
udało się sprostać z bardzo dobrym
wynikiem – o czym świadczą referen-
cje – należą:
• Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej
nr 151 na szlaku Krzyżanowice – Cha-
łupki w ramach zadania inwestycyj-
nego pn.: „Prace na linii E-59, na od-
cinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki
(granica państwa)”, które zrealizowa-
ło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
EL – IN Sp. z o.o. i Torkol Sp. z o.o. (za-
mawiający: PKP PLK S.A.).
• Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych dla zadania pn. „Prace
inwestycyjne na przejściach granicz-
nych Terespol – Brześć”, realizowa-
nego w ramach projektu „Poprawa sta-
nu technicznego infrastruktury kolejo-
wej w rejonach przejść granicznych,

w tym toru szerokiego”, które
zrealizowało konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo EL – IN Sp. z o.o.
i Torkol Sp. z o.o. (zamawiający:
PKP PLK S.A.). 
• Zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych dla zadania:
„Poprawa stanu infrastruktury
w punktach ładunkowych – IRE
Centralny” realizowanego w ra-
mach projektu: „Poprawa bez-
pieczeństwa i zagrożeń eksplo-
atacyjnych na sieci kolejowej”

– punkt ładunkowy Żyrardów linia nr 1
Warszawa – Katowice (zamawiający:
PKP PLK S.A.).

W trakcie realizacji jest kilkanaście
kolejnych prac, takich jak:
• roboty budowlane polegające na
modernizacji i odtworzeniu infrastruk-
tury kolejowej na bocznicy Elektrocie-
płowni Siekierki,  
• remont podtorza na terenie Sekcji
Drogowej Zamość Bortatycze i Sędzi-
szów,
• zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w punktach ładunko-
wych IRE Centralny – punkt ładunko-
wy Żyrardów linia nr 1 Warszawa – Ka-
towice,
• roboty budowlane na terenie IZ
Nowy Sącz na liniach nr: 96, 105, 108,
97, 98, 99, 117,
• roboty budowlane na obiektach ko-
lejowych KW S.A. oddział KWK Piast.

Firma stale się rozwija, a pozytyw-
na ocena, jaką wystawiają jej klienci,
pozwala przewidywać, że będzie kon-
tynuować swoją działalność z sukce-
sami.

Torkol Sp. z o.o.
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

e-mail:biuro@torkol.pl
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Lada chwila zarządzanej przez pana Spół-
dzielni Dembud minie 30 lat działalności. Jaki
jest bilans tego okresu i czemu zawdzięcza
ona dzisiejszą kondycję?

– Dembud ma w portfolio 23 za-
kończone inwestycje, a 2 kolejne są
w budowie. Od kilku lat zarządzamy
wspólnotami, które zawiązują się
w nowo powstałych budynkach, co
jest bardzo czasochłonnym zajęciem,
wymagającym ciągłej pracy i zaan-
gażowania wielu osób. Mamy też swo-
ją ekipę remontową, co pozwala być
cały czas w gotowości i opanowywać
we własnym zakresie awaryjne sytu-
acje, jakie mają miejsce w obsługiwa-
nych nieruchomościach. Miałem szczę-
ście do ludzi, których nie musiałem
zwalniać, bo byli kompetentni i do-
brze się rozumieliśmy. Dziś pracuje
się dużo lepiej niż w początkach dzia-
łalności Dembudu. Po pierwsze sam
dużo się przez ten czas nauczyłem,
a po drugie firmy budowlane przeszły
niesamowitą drogę i dziś reprezentują
o niebo lepszą jakość i kulturę pracy.

Jak przedstawia się aktualna oferta SBM Dem-
bud?

– Mieszkania w nowych aparta-
mentowcach były wręcz wyczekiwane
i trafiły na bardzo podatny grunt – w bu-
dynku przy ul. Barszczewskiej sprze-
dały się w miesiąc, a w drugiej reali-
zowanej inwestycji – przy ul. Długiej –
w 2 dni. To pokazuje, jak duże jest za-
potrzebowanie na mieszkania, zwłasz-
cza tak atrakcyjnie zlokalizowane jak
nasze, przy Trakcie Królewskim – na-
wet jeśli trzeba czekać na odbiór dłu-
gie miesiące. Nie budujemy wieloty-
sięcznych nieruchomości, raczej uzu-
pełniamy zabudowę śródmiejską, wy-
pełniając przestrzeń małych wolnych

działek. Dopóki będziemy w Unii i bę-
dziemy obserwować nowe firmy z Eu-
ropy na polskich ulicach, dopóty bę-
dziemy mieć do czynienia z napływem
ludności i zapotrzebowaniem na nowe
lokale. Cieszy mnie, że wśród naszych
mieszkańców pojawiają się nawet
wielkie nazwiska świata polityki, kultury,
sportu. To znak, że nasze domy są sy-
nonimem najwyższej jakości i prestiżu.
Jakie plany stawia sobie zarząd na przyszłość?

– W 2018 r. pracowaliśmy na to,
żeby mieć zapewnione środki na ko-
lejny rok. Na 30-lecie planujemy wydać
pamiątkowy album, by w ten sposób
uczcić i podsumować ten znaczący
okres. Mój staż w firmie jest na tyle dłu-
gi, że mogę pokusić się o podsumo-
wanie. Biznesowo nie osiągnąłem wiel-
kich celów majątkowych, ale mogę po-
wiedzieć, że mam fantastyczną pracę.
Takie poczucie daje dużą satysfakcję.
Zwłaszcza, że czas ten upłynął bez dłu-
gów, strat i spraw sądowych, co uwa-
żam za swój duży sukces. Mogę śmia-
ło powiedzieć, że Dembud jest naj-

lepszym dowodem na to, że uczciwość
popłaca. Dumą napawają mnie też re-
prezentacyjne budynki, które zreali-
zowaliśmy, mijane na najbardziej pre-
stiżowych ulicach centrum Warsza-
wy. To, że są wizytówką Śródmieścia,
nie jest tylko moim subiektywnym wra-
żeniem, bo często widzę je w filmach
i serialach, wykorzystywane jako atrak-
cyjne wizualnie tło dla przedstawianych
historii. Na 30-lecie przygotowujemy ko-
lejną prestiżową inwestycję przy ul. Nie-
całej 5. To taka „wisienka na torcie”
i mam nadzieję, że to nie będzie Dem-
budu ostatnie słowo.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Mogę śmiało powie-
dzieć, że Dembud jest
najlepszym dowodem na
to, że uczciwość po-
płaca. Dumą napawają
mnie też reprezentacyjne
budynki, które zrealizo-
waliśmy, mijane na naj-
bardziej prestiżowych
ulicach centrum War-
szawy – mówi Witold
Romanowski, prezes
zarządu Spółdzielni
Budowlano-Mieszka-
niowej Dembud.

Tworzymy wizytówki Warszawy

Koncepcja architektoniczna, ul. Długa 50 w Warszawie
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Dla kogo jest SignHero? 
– Właściwie można powiedzieć,

że jest to rozwiązanie dla wszystkich.
Jest to bezpłatne narzędzie, z którego
korzystają sportowcy, aktorzy, dyrek-
torzy firm, członkowie Rad Nadzor-
czych, prezesi, właściciele start-upów,
tłumacze, ale również osoby prywatne,
dla których istotne są: czas i ochrona
środowiska 

Mówi się również, że jest to platfor-
ma dla leniwych, ponieważ chcemy,
żeby klienci skupiali się tylko na tych rze-
czach, które są dla nich istotne. Sam
sposób podpisywania dokumentów
i ich archiwizowania nie jest istotny
dla firm. Ważne jest to, co kryje się pod
tymi dokumentami. Chcemy, żeby ten
proces był najprostszym z możliwych
i uważam, że stworzyliśmy najprostszą
tego typu platformę na świecie.
Jakie codzienne problemy możemy rozwiązać
za pomocą SignHero? 

– Wszelkie te problemy, które do-
tyczą podpisywania dokumentów, dru-
kowania i wysyłki dokumentów pocz-
tą tradycyjną oraz elektroniczną. Po-
dam tylko pięć z ponad 1001 przykła-
dów możliwości zastosowania tego
innowacyjnego narzędzia:
• umowy o poufności – skanowanie
i wysyłanie ich mailem to najgłupsza
czynność, jaką można sobie wyobra-
zić, teraz za pomocą narzędzia Sign-
Hero podpisujemy je mobilnie jednym
kliknięciem;
• umowy z pracownikami oraz współ-
pracownikami – CEO może je zaak-
ceptować i podpisać nawet pomiędzy
spotkaniami czy na lotnisku;
• umowy sprzedaży – handlowcy nie
mogą dopuścić do tego, aby sprzedaż
się opóźniła z powodu niepodpisanej
umowy;
• zbieranie zgód marketingowych
zgodnie z przepisami RODO;
• wynajem domów, mieszkań, po-
wierzchni biurowych. 

Co można zrobić po założeniu konta w Sign-
Hero?

– Można przede wszystkim:
• dostosować proces (zmienić komu-
nikat zaproszenia, wybrać miejsce,
w którym pojawiają się podpisy),
• zaprosić dowolną pożądaną liczbę
sygnatariuszy,
• monitorować proces podpisywania, 
• wysyłać przypomnienia,
• zintegrować się z dowolnym opro-
gramowaniem poprzez API.

Wchodzimy do systemu SignHero,
rejestrujemy się w nim, następnie
wgrywamy swój dokument PDF, który
chcemy podpisać z naszym klientem
lub kontrahentem, i zapraszamy go do
podpisu. Klient nie musi mieć założo-
nego konta w tym systemie, a mimo to
jednym kliknięciem może złożyć swój
podpis elektroniczny. 

Wiemy, jak ważne są ramy praw-
ne, dlatego przygotowaliśmy także
krótki przewodnik prawny dla naszych
użytkowników w Polsce. SignHero.io
zapewni również bezproblemową in-
tegrację z przepływem danych firmy
do wszystkich istotnych usług firm
trzecich. W przyszłości pozwoli to
użytkownikowi na samodzielne do-
konywanie rejestracji z już istnieją-
cych kont (np. Facebookowego) oraz
umożliwi im integrację z innymi po-
pularnymi ekosystemami w chmu-
rze.

SigHero oferuje także archiwum
dokumentów z dostępem do innych po-
pularnych narzędzi internetowych (np.
Dysku Google). Możemy również za-
pewnić prosty przycisk „podpisane”
jako gotową usługę API, jeśli chcemy
zintegrować podpis cyfrowy z istnie-
jącymi już systemami.

Usługa SignHero dostępna jest
pod adresem www.signhero.io.

Rozmawiała 
Renata Wojciechowska

SignHero – narzędzie dla wszystkich
SignHero to jedyne na polskim rynku w pełni bezpłatne narzędzie do podpisywa-
nia wszelkiego typu dokumentów dla biznesu oraz osób prywatnych. Dzięki tej
usłudze już nigdy nie będziesz chciał drukować czy skanować. SignHero to naj-
prostsze rozwiązanie dla tych, którzy cenią czas, pieniądze oraz środowisko na-
turalne. O rozwiązaniu tym rozmawia z nami Tomasz Sekutowicz, Country
Manager firmy Avaintec, właściciel narzędzia SignHero.

Chcemy, żeby proces
podpisywania doku-
mentów był najprost-
szym z możliwych
i uważam, że stwo-
rzyliśmy najprostszą
tego typu platformę
na świecie.
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Polska Wystawa Gospo-
darcza to ważny i wyjątkowy
projekt wystawienniczy, zaini-
cjowany przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę. Jej celem jest
przybliżenie osiągnięć ostat-
niego 100-lecia polskiej gospo-
darki szerokiemu gronu od-
biorców oraz wzbudzenie po-
czucia dumy i szacunku dla
efektów pracy pokoleń Roda-
ków poprzez prezentację do-
konań rodzimych firm.

Zgodnie z hasłem Polskiej Wysta-
wy Gospodarczej: „Siła Wspólnoty” or-
ganizatorzy chcą pokazać, że takie
wartości, jak współpraca i współod-
powiedzialność, są podstawą silnego
i nowoczesnego państwa. Wystawa bę-
dzie prezentowana w cyklu dwueta-
powym – w latach 2018 i 2019.

Pierwsza odsłona wydarzenia, pod-
czas którego poznamy ideę przyszło-
rocznej wystawy, będzie miała miejsce
od 28 września do 28 października na
placu Piłsudskiego. Ekspozycję tworzyć
będzie  pawilon oraz wystawa ze-
wnętrzna. Na wystawie plenerowej

zaprezentowanych zostanie 25 pol-
skich firm, które od ponad 100 lat wpi-
sują się w krajobraz gospodarczy Pol-
ski. W pawilonie do dyspozycji gości
będą m.in. stanowiska rozszerzonej
rzeczywistości (AR), interaktywne sto-
iska edukacyjne. Zwiedzający będą
mieli również okazję wziąć udział
w grze z wykorzystaniem robotów edu-
kacyjnych.

Przez cały miesiąc Polskiej Wysta-
wie Gospodarczej będą towarzyszyły
różnorodne wydarzenia. W weekend
otwarcia (29–30.09) odbędą się wykłady
i warsztaty dotyczące budowy rakiet
i satelitów, analogowych astronautów,

misji kosmicznych i testowania
innowacyjnych technologii. Od
28.09 do 7.10 obok pawilonu
PWG będzie można obejrzeć
wystawę poświęconą dziejom
polskiego złotego, zorganizo-
waną przez partnera PWG
– Narodowy Bank Polski.

Tegoroczna ekspozycja bę-
dzie jednocześnie zapowie-
dzią głównej odsłony wysta-
wy, którą będzie można zoba-

czyć na błoniach PGE Narodowego
w Warszawie w połowie 2019 roku.
Wówczas na powierzchni 11 tys. mkw.
powstanie kompleks 6 pawilonów sfe-
rycznych oraz wystawa plenerowa.
Zwiedzający będą mieli okazję po-
znać polskie firmy, których osiągnięcia
współtworzą sukces polskiej gospo-
darki, innowacyjne produkty oraz ich
twórców.

Ze szczegółami projektu będzie
można zapoznawać się na bieżąco na
dedykowanej stronie internetowej oraz
w social mediach (www.facebook.com
/pwg2019; www.twitter.com/pwg2019;
www.instagram.com/pwg2019). �

Polska Wystawa Gospodarcza
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W zabieganej cywilizacji osiągnięcia nauki
i techniki mogą zaburzać kontakty między-
ludzkie, tłumić emocje. Jak efektywnie kie-
rować rozwojem osobistym pod presją in-
formacji i nowoczesnych technologii?

– Tkwiąc w chaosie informacji, po-
trzebujemy pogłębionej wiedzy o życiu,
o sobie. Wiedzy syntetycznej, która in-
tegruje ciało i psyche, a także wskazuje
na znaczenie otaczającej kultury. Od
starożytności ludzie szukają wiedzy
i narzędzi, aby zapanować nad nie-
znanym losem. Nawet wróżby czy
astrologia i magia pełniły i wciąż peł-
nią taką funkcję. Takie zadanie miała
filozofia i mają dziś nauki szczegółowe,
w tym psychologia. 
Posiadamy ogromną wiedzę w wielu dzie-
dzinach, ale właśnie psychologia społeczna
w naszych czasach jest nauką bardzo po-
trzebną. Pomaga nam zrozumieć, w jaki
sposób to, co myślą, co czują, jak działają jed-
ni ludzie, ma wpływ na innych.

– Psychologia społeczna wywodzi
się z filozofii, ale jest też częścią nauki
o przyrodzie, o homo sapiens. Platon
wymyślił idee i rządy filozofów, Einste-
in stworzył teorię względności. Freud
stwierdził, że umysł jest jak pływająca
góra lodowa, a większa jej część jest
nam nieznana. Są formułowane różne
koncepcje, które próbują wyjaśnić,
czym jest życie i los – jedni mówią, że
życie to droga do szczęścia, inni, że ży-
ciem kieruje ślepy los lub pech…

Carl Gustav Jung, wybitny myśliciel
XX wieku, psychiatra, psycholog głębi
i kultury, twórca teorii archetypów, wy-
raził niezwykle cenną myśl – stwierdził
mianowicie, że to, czego nie wprowa-
dzimy do świadomości, pojawia się
w naszym życiu jako los. W takim uję-

ciu nasze nieprzewidziane zdarzenia
trzeba traktować jako los. Natomiast
gdy zdobywamy świadomość, rzadziej
zaskakują nas nieprzewidziane sytu-
acje, a coraz częściej jesteśmy przy-
gotowani zarówno na szczęśliwe roz-
wiązania, jak też na trudności i poraż-
ki. Te drugie są kolejną lekcją, przygo-
dą poznania i doświadczeniem. Rozu-
miejąc lepiej siebie, mamy większy
wpływ na swój los oraz własne życie.
Zwiększamy szansę na odkrycie prze-
znaczenia, przewidzenie przyszłości.  

Technologia wkracza w nasze życie na co
dzień, stwarza nowe możliwości rozwoju, po-
znania, stajemy się panami życia na Ziemi, ale
coraz częściej obracamy się w świecie wir-
tualnym.

– Rzeczywistość, w jakiej żyjemy,
poszerza się, a dzięki nauce jest coraz
bardziej zbadana. Jedni powiedzą, że
człowiek opanował Ziemię, że zdoby-
wa systematycznie kosmos, szykuje loty
na Marsa. W ciągu kilku dziesięciole-
ci powstał wielki świat wirtualny.    

Niewątpliwie rozwijamy świado-
mość rzeczy, tworzymy techniczne
udogodnienia, wzbogacamy wiedzę
o przyrodzie, badamy materialne wy-
twory starożytnych cywilizacji z okresu
ich rozkwitu. Zajmujemy się też do-
brostanem społecznym, regulowanym
przez prawne zapisy. Mówimy o za-
sadzie zrównoważonego rozwoju, o tur-
kusowej rewolucji, która ma lepiej uło-
żyć zasady działania w korporacjach
i instytucjach biznesowych. Edukujemy
się w ekologii, prowadzeniu finansów,
tworzymy wciąż nowe prawa. Psycho-
logowie uczą, czym jest asertywność
i inteligencja emocjonalna. A jednak lu-
dzie nie radzą sobie ze stresem, prze-

sytem informacji, unikają trudnych wy-
zwań. 
Stajemy się zagubieni w chaosie cywilizacji,
jesteśmy już tylko małą kroplą na powierzchni
wielkiej wody. Przytłaczają nas informacje,
wymuszone kontakty i lęk, co będzie dalej.

– To prawda, że stajemy przed
wielkimi wyzwaniami, jakimi są stres
i zagubienie w chaosie powierzchow-
nych informacji. O ile kiedyś zwycięz-
cami byli ci, którzy posiadali informa-
cje, dziś niemal wszystkie dane i wie-
dza podstawowa są szeroko dostęp-
ne, ale nie jest to wiedza uporządko-
wana, brakuje nam życiowej mądrości.
Chaos przetrwają ci, którzy potrafią
dokonać selekcji danych i skorzystać
z wiedzy w oparciu o jakieś wzorce,
które Jung nazywa archetypami. Wie-
dza o danych i wiara w ich nieogra-
niczoną moc, to jednak kolejna utopia,
jak wiara w komunizm w XX wieku.
Zdanie się na komputery najnowszej
generacji jest niezwykłym ułatwie-
niem, ale w najbliższej przyszłości
człowiek wciąż będzie niezastąpiony
w dwóch kwestiach. Technologia nie
wyręczy człowieka w świadomym kie-
rowaniu sobą i moralną odpowie-
dzialnością. Nie wyręczy rodziców,
ekspertów i liderów w sztuce kiero-
wania innymi. 

Drugim zadaniem człowieka jest
akceptacja i świadome, sensowne wy-
pełnienie upływającego czasu. Ma-
szyny nie znają wartości czasu. Zegary
tykają lub pokazują kolejne cyferki, ale
one tylko odmierzają czas. Czas to pie-
niądz, ale pieniądz nie odtworzy tego,
co przeminęło. Nie odda nam utraco-
nej lub zmarnowanej jakości życia. Tyl-
ko człowiek świadomy zauważa czas

Osiągnięcia nauki i techniki mają zarówno negatywny, jak
i pozytywny wpływ na życie człowieka. Z jednej strony uła-
twiają nam funkcjonowanie, ale także w pewnym stopniu
stają się szkodliwe i niebezpieczne – o ich wpływie na życie ludz-
kie i o poszukiwaniu życiowych drogowskazów mówi dr Zenon Walde-
mar Dudek

W poszukiwaniu
drogowskazów



i odczuwa, jak jest wykorzystywa-
ny. Czas spędzony z niewłaści-
wymi ludźmi jest stracony. Wła-
ściwie wykorzystany czas zapo-
biega frustracji, żalom i zazdrości,
jest pouczającym doświadcze-
niem.   
Stajemy się zagubieni, żyjemy z ciągłymi
pytaniami: Czy dobrze kieruję swoim ży-
ciem? Czy w dobrą stronę zmierzam? Co
mnie spotka po drodze?

– Pod tymi pytaniami kryje się głęb-
sza refleksja nad życiem, które jest ru-
chem. Gdy istnieją drogowskazy, umysł
potrafi poradzić sobie z chaosem, nie-
pewną przyszłością i wszystkim, co nie-
znane. Drogowskazy są przechowy-
wane przez tradycję, ale ludzie nie
umieją ich odczytać, jeśli nie znają sa-
mego siebie. Mnóstwo mądrości jest
w nieświadomości, którą Jung nazywa
zbiorową. Jest ona jak hieroglify sprzed
wielu tysięcy lat, które czekają na roz-
szyfrowanie.   

Ludzie, w których życiu skumulo-
wało się wiele stresu i którzy są za-
plątani w nadmiarze nowych infor-
macji, wkraczając do świata wirtual-
nego, gubią się jak w puszczy, mimo że
prawda znajduje się w ich psychicznym
wnętrzu. Ulegają, po pierwsze, tak
zwanemu wypaleniu (ang. burn out),
czego wyrazem jest zanik motywacji do
działania. A po drugie, tracą we-
wnętrzną wolność, pewność siebie,
moc podejmowania decyzji.
Uzależniają się od przypadkowych okolicz-
ności. Kiedy doznają porażki, uważają, że to
pech. 

– Nawet mówimy pech rodzi pecha,
że nieszczęścia chodzą parami… Wi-
zja kolejnego pecha to prosta droga do
fatalizmu. Czy w takiej sytuacji po-
trzebujemy znieczulenia, co niestety ma
miejsce, czy rozwiązania? Świat Za-
chodu ogarnęła epidemia znieczulenia
narkotykami, muzyką, reklamami, me-
diami społecznościowymi, bodźcami
zmysłowymi, głównie seksualnymi (we-
dług badań dzięsieciolatkowie są już
najczęstszymi oglądaczami porno-
grafii). Sztukę i religię zastępują gry
komputerowe, sporty ekstremalne,
ekscytujące plebiscyty polityczne, pie-
kło wyraża się hejtem. Gdy wydarza się
nieszczęście, ludzie mówią, że to pech
lub wina innych: partnera, państwa, or-
ganizatora imprezy.
Czy znalezienie tzw. winnego to dobre roz-
wiązanie – może tylko przez chwilę poczujemy
się lepiej?  

– Ludzie chcą rozwiązań łatwych,
fałszywych bądź idealnych. W tym
chaosie trzeba postawić znak „stop”!
Wypracowanie psychicznych filtrów

porządkujących emocje oraz zhar-
monizowanie aktywności umysłu
w warunkach spokoju i wewnętrznej
harmonii. Zwłaszcza liderzy powinni
umieć tworzyć w umyśle strategie, pa-
nować nad zewnętrznym chaosem,
jak też wewnętrznym stresem. 

W moim programie „linia życia”
i systemie pracy z umysłem „delta-
mind” mówię, że dobre rozwiązania są
jak życiowe drogowskazy. Kreują wa-
runki do wypracowania psychicznych
filtrów przeciwstawiających się cha-
osowi i stresowi.
Jakie umiejętności zdobywa lider w progra-
mie „deltamind”?

– Powiem w skrócie: jest to: kiero-
wanie sobą i ludźmi, świadomość in-
dywidualnych talentów i słabości, sztu-
ka komunikacji, dialogu i współpracy
oraz tworzenie alternatywnych i inno-
wacyjnych rozwiązań w sytuacjach ty-
powych i losowych. Jest to magiczna
„czwórka”, która równa się jeden
(4=1). Cztery „złote kompetencje” sta-
nowią bazę dla jednej dobrej, mądrej
linii życia. To program dla liderów w na-
szej rozpędzonej epoce.  
Co powinno się znaleźć na dobrej linii życia?

– Po pierwsze, potrzebna jest ener-
gia do działania, jej źródłem są emo-
cje, po drugie inteligentne narzędzia –
są nimi strategie umysłu, i drogo-
wskazy – są nimi wzorce i wartości.
Bazą dobrego rozwiązania są więc
emocje kierowane przez umysłowe
strategie i regulowane przez wzorce
i wartości.
Przejście od łatwego do dobrego rozwiąza-
nia…

– Kieruję osobistą linią życia nie jak
uczeń unikający nieznanego, lecz jak
ekspert. Chęci i pomysły zamieniają się
w wewnętrzną motywację do działania
i profesjonalne kompetencje psy-
chiczne. Powstaje równanie, jak za-
panować nad losem: emocje + umysł
+ strategie = świadoma (dobra) linia
życia. Wyższe kompetencje psycholo-
giczne na linii życia potrafią filtrować
chaos i regulować stres. Samoświa-
domość i wiedza o własnej linii życia
stają się kreatywnymi narzędziami
umysłu…

… w których nie ma już miejsca na pe-
cha, bo żyjemy według określonej dro-
gi i kierujemy się drogowskazami, czy-
li wzorcami…

– Została wypracowana we-
wnętrzna wolność i stabilna mo-
tywacja do działania. Życie skupia
się na budowaniu i tworzeniu.
Czyli... 

– Buduję dojrzałe strategie
kierowania emocjami, umysłem

i działaniem; osadzam zdobyte stra-
tegie w osobistej linii życia; integruję li-
nię życia z warunkami środowiska;
zdobywam wyższe umiejętności kie-
rowania sobą i innymi; zapewniam so-
bie wolność wewnętrzną; mam dłu-
goterminową motywację do działa-
nia.
Cztery kompetencje działają jak drogowskazy
prowadzące w cztery strony świata…

– Świadoma linia życia tworzy
w praktyce okrąg, a droga jest jak spi-
rala. Idąc po spirali, lider realizuje stra-
tegiczne kompetencje. Kiedy jego
umysł jest na poziomie delta, cechują
go następujące złożone umiejętności:
kieruje, decyduje – jest kreatywnym li-
derem; pokonuje problemy, rozwią-
zuje kryzysy – jest wewnętrznym bo-
haterem; nawiązuje relacje, prowadzi
dialog, kreuje współpracę – jest indy-
widualnym komunikatorem; tworzy
rozwiązania i wizje, inspiruje, myśli sys-
temowo – jest uniwersalnym strate-
giem. Jeżeli będziemy trzymać się tych
drogowskazów – to, co wydarzy się
w przyszłości, nie powinno być stresem.
Co wprowadzimy do świadomości,
nie pojawi się w naszym życiu jako los. 

Rozmawiała Anna Arwaniti

Biznes

Dr Zenon Waldemar Dudek 

Psychoterapeuta, autor i redaktor
licznych publikacji i książek 
naukowych, redaktor naczelny
pisma „Albo albo – Problemy psy-
chologii i kultury”, prezes Fundacji
Instytutu Psychologi i Kultury
ERANOS, twórca terapii kreatyw-
nej i programów rozwojowych dla
instytucji i biznesu.

VIP 91



92 VIP

Muzea na wolnym powietrzu

Dbamy

Muzea na wolnym powietrzu, podobnie jak inne instytucje kultury, stały się czynnym i bier-
nym uczestnikiem fundamentalnych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych,
które zaszły w naszym kraju w ciągu ostatnich lat – mówi Jarosław Gałęza, dyrektor
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Po-
wietrzu w Polsce – organizacji, która obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia.

o tradycję



Ile muzeów plenerowych jest zrzeszonych w strukturach Stowarzyszenia
i co przemawia za tym, że warto być jego członkiem?

– Należy wyjaśnić, że SMWPP to stowarzyszenie zrze-
szające nie tylko muzea plenerowe, ale również ich pra-
cowników, a także osoby pracujące w innych instytucjach, or-
ganizacjach i urzędach, którym problemy muzealnictwa skan-
senowego są bliskie i zajmują się nimi zawodowo. Obenie
do Stowarzyszenia należy 126 takich osób – członków zwy-
czajnych i 30 muzeów na wolnym powietrzu – członków wspie-
rających. Dla pełnej statystyki dodam, że oznacza to ok. 650
ha ekspozycji plenerowych, ok. 1500 zabytkowych obiektów
ekspozycyjnych (chałupy, stodoły, spichlerze, obory, kościo-
ły, wiatraki i wiele, wiele innych) i ok. 1,8 mln. zwiedzających
rocznie.

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że przynależność
do SMWPP u zarania jego powstania przynosiła znacznie
większe korzyści jego członkom niż obecnie, a były to m.in.:
możliwość drukowania opracowań naukowych w naszym sto-
warzyszeniowym „Biuletynie”, możliwość uczestnictwa w pro-
blemowych konferencjach muzealniczych inicjowanych
i współorganizowanych przez Stowarzyszenie, wymiana
doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji i wiedzy muzealniczej,
wizyty studyjne. Obecnie organizacja konferencji przez po-
szczególne muzea to standard, większość spośród placówek
posiada własne periodyki, w których publikowane są opra-
cowania pracowników, a wiedza dotycząca funkcjonowania
muzeów skansenowskich została mocno ugruntowana. 

Można by więc powiedzieć, że przynależność do SMWPP
nie przynosi większych korzyści, jednak są nadal obszary „ży-
cia muzealnego”, które bez istnienia naszej organizacji by-
łyby uboższe i mniej efektywne. Jest to m.in. wspólnie pro-
wadzona promocja i reklama muzeów, co przekłada się na

większą frekwencję zwiedzających, reprezentowanie inte-
resów muzeów skansenowskich wobec organów władz sa-
morządowych i państwowych i dbanie o – dobrze pojęte – par-
tykularne interesy naszego środowiska. Występujemy – jako
ważny partner – w rozmowach dotyczących muzealnictwa
z innym polskimi organizacjami muzealnymi, a poprzez
uczestnictwo w pracach Związku Europejskich Muzeów na
Wolnym Powietrzu reprezentujemy też polskie muzealnictwo
skansenowskie w Europie i na świecie. Stale budujemy rów-
nież i umacniamy muzealną wspólnotę muzeów na wolnym
powietrzu, co przekłada się na uproszczenie i przyspiesze-
nie komunikacji między pracownikami muzealnymi, szybki
transfer wiedzy i dobrych wzorów oraz pomoc w rozwiązy-
waniu problemów.   
20 lat to okres potężnych zmian w wielu dziedzinach. Jak zmiany za-
chodzące w otoczeniu wpływają na funkcjonowanie skansenów w Pol-
sce?

– Muzea na wolnym powietrzu, podobnie jak inne in-
stytucje kultury, stały się czynnym i biernym uczestnikiem fun-
damentalnych zmian społecznych, politycznych i gospo-
darczych, które zaszły w naszym kraju w ciągu ostatnich lat.
Niewątpliwie największe zmiany wywołane zostały nowymi
zasadami ekonomicznymi, które z jednej strony zmusiły na-
sze muzea do większego nacisku na pozyskiwanie przy-
chodów z własnej działalności i do większego racjonalizo-
wania wydatków, a z drugiej – otworzyły szeroko drzwi do
czerpania ze źródeł pozabudżetowych: fundacji, funduszy
europejskich, grantów MKiDN itp. Dzięki temu wiele muze-
ów poczyniło inwestycje, o których dawniej nawet nie mo-
gły marzyć, czego przykładem może być np. budowa sek-
torów małomiasteczkowych w muzeach w Sanoku, Nowym
Sączu czy Lublinie. Rozbudowa ekspozycji plenerowych mia-
ła miejsce w większości muzeów skupionych w naszym Sto-
warzyszeniu, m.in. w: Muzeum Etnograficznym w Zielonej Gó-
rze – Ochli, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (bu-
dowa nowej ekspozycji plenerowej pn. Muzeum Kultury Lu-
dowej Pomorza w Swołowie), Muzeum Etnograficznym w To-
runiu (budowa nowej ekspozycji plenerowej – Olenderskiego
Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce), Muzeum Rol-
nictwa w Ciechanowcu, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum
– Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Wielkiej, Mu-
zeum Wsi Radomskiej, Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
w Wasilkowie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (budowa
centrum konferencyjno-hotelowego), czy też w Muzeum Wsi
Opolskiej w Opolu i Muzeum – Górnośląskim Parku Etno-
graficznym w Chorzowie (w obu przypadkach wybudowa-
ne zostały nowe budynki administracyjno-edukacyjne i wy-
stawiennicze). 

Nie sposób nie zauważyć, jak rewolucja technologiczna
wpłynęła na formy działalności muzeów skansenowskich, któ-

Muzea na wolnym powietrzu
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re – w odróżnieniu od stacjonarnych
muzeów wielodziałowych – nie zawsze
dają się podporządkować ogólnym
trendom wykorzystywania nowocze-
snych mediów. Na szczęście można po-
wiedzieć, że z niezwykle bogatego wa-
chlarza możliwości epatowania elek-
troniką i nowymi mediami, nasze mu-
zea wykorzystały te, które poszerzyły
spektrum odbioru oferty programowej
muzeum przez zwiedzających (wysta-
wy, wydarzenia artystyczne, archiwum
wiedzy itp.), natomiast pozostawiły im
możliwość indywidualnego przeżywa-
nia tego świata dawnej wsi, który kreu-
ją muzea na wolnym powietrzu. 

Zmiany w pracy muzealnej w ostat-
nich dziesięcioleciach w bardzo dużym
stopniu odnoszą się do relacji mu-
zeum – zabytek – zwiedzający, co
w największym skrócie oznacza więk-
sze angażowanie zwiedzającego
w działanie muzeum i przekazywanie
muzealnych treści poprzez dostrzeże-
nie w nim rzeczywistego partnera
w tym procesie. Te zjawiska były jednak
obecne w działalności muzeów skan-
senowskich właściwie od początku
ich istnienia, więc tu „rewolucji” nie
było. Tak, jak blisko 130 lat temu
w Skansenie w Sztokholmie występy
folklorystyczne, inscenizacje etnogra-
ficzne, pokazy prac rolniczych i rze-
mieślniczych, uprawy polowe, chów
zwierząt, praca ludzi itp. były stałym
elementem pracy muzealnej, tak
i obecnie w polskich muzeach skan-
senowskich działania te są wszędzie
obecne. I wszędzie do udziału w nich

zaprasza się zwiedzających, z czego
skwapliwie korzystają.
Czy łatwo jest obecnie przyciągnąć turystów?
Jak wzbudzić ich zainteresowanie w czasach
Internetu, nowych technologii i multimediów,
czy muzea same sięgają po multimedia?

– Jest z pewnością kilka czynników,
które powodują, że turyści chętnie od-
wiedzają muzea na wolnym powietrzu.
Jednym z nich jest fakt, że z reguły po-
łożone są one w atrakcyjnych miej-
scach – poza ścisłą zabudową miejską,
z bogatą szatą roślinną – tworząc en-
klawy zieleni i spokoju, o które w mia-
stach nie tak łatwo. Co najmniej poło-
wa muzeów utworzona została w re-
gionach ciekawych pod względem tu-
rystycznym, gdzie ten ruch jest duży, co
przekłada się na wysoką frekwencję.

Warto również wspomnieć o obser-
wowanym od kilku czy kilkunastu lat
trendzie rozwoju turystyki w ogóle,
a w szczególności turystyki „tematycz-
nej”, której głównym celem jest zwie-
dzanie i poznawanie miejsc o określo-
nej tematyce, charakterze i specyfice
– np. związanej z poznawaniem zabyt-
ków budownictwa drewnianego. 

Można by więc powiedzieć, że tu-
ryści i tak do nas trafią i że o turystów
– ale też o gości, którzy mieszkają w da-
nej miejscowości – nie trzeba zabiegać.
Oczywiście nic bardziej mylnego: jeżeli
nie we wszystkich, to w większości
polskich muzeów skansenowskich
funkcjonują rozbudowane działy mar-
ketingu i komunikacji ze zwiedzający-
mi, które dbają o to, żeby informacje
o aktualnych działaniach muzeów do-
tarły do jak największej liczby poten-
cjalnych zwiedzających. Internet jest
tym narzędziem, które wykorzystywa-
ne jest w tej pracy najszerzej. Można
też w tym miejscu wspomnieć o stronie
internetowej naszego Stowarzysze-
nia, która również jest formą popula-
ryzacji naszych muzeów, tworząc
zachętę – mam nadzieję – do ich
zwiedzania (www.muzeaskansenow-
skie.eu). Trzeba jednak wyraźnie stwier-
dzić, że żadna animacja albo wirtual-
ne zwiedzanie dostępne z muzeal-
nych stron internetowych nie zastąpią
bezpośredniego kontaktu z naszymi
ekspozycjami. Jak już wcześniej po-
wiedziałem, ekspozycje muzealne nie
są w żadnym wypadku statyczne
– w oparciu o nie organizujemy poka-

Występujemy – jako ważny
partner – w rozmowach
dotyczących muzealnictwa
z innym polskimi organiza-
cjami muzealnymi, 
a poprzez uczestnictwo 
w pracach Związku 
Europejskich Muzeów 
na Wolnym Powietrzu 
reprezentujemy też polskie
muzealnictwo skansenow-
skie w Europie i na świecie.

Fot. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
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zy, warsztaty, lekcje muzealne i pre-
zentacje, zapraszamy twórców ludo-
wych i rzemieślników, którzy prezentują
swoje umiejętności artystyczne, oraz
zespoły ludowe, które przybliżają go-
ściom lokalny folklor. Dzięki temu
zwiedzający polskie muzea skanse-
nowskie mogą odbierać nasze eks-
pozycje wszystkimi zmysłami: wzro-
kiem – bo widzą odtworzone chaty
i inne zabudowania wraz wyposaże-
niem i otaczającą je przyrodą, słuchem
– bo słyszą gwar głosów odtwórców
różnych pokazów oraz artystów, a tak-
że wyjaśnienia „gospodarzy” po-
szczególnych obiektów ekspozycyj-
nych, dotyku – ponieważ w wielu przy-
padkach można dotknąć pokazywa-
nych przedmiotów, nie mówiąc o wy-
próbowaniu niektórych narzędzi
w pracy (oczywiście pod dyskretnym
nadzorem), smaku – bo w wielu przy-
padkach w chałupach organizowane
są pokazy kulinarne z degustacją tra-
dycyjnych potraw, a także węchu – po-
nieważ wyroby kulinarne również
pachną, podobnie jak pachnie słoma
przechowywana w stodołach lub sia-
no na stryszku, a i zwierzęta hodow-
lane przypominają czasami o swojej
obecności. Czy da się to zastąpić in-
ternetem i multimediami?

Jakie są największe wyzwania i trudności
w utrzymaniu muzeów na powietrzu i kon-
struowaniu ich oferty?

– Największym wyzwaniem dla
muzeów skansenowskich jest stałe
utrzymanie w należytym stanie tech-
nicznym eksponowanych zabytków
budownictwa drewnianego. Wiado-
mo przecież powszechnie, że jednym
z powodów powstawania tego typu mu-
zeów była chęć ochrony najbardziej
wartościowych zabytków budownic-
twa wiejskiego przed zniszczeniem
nie tylko przez działania człowieka, ale
też ze względu na stosunkowo nie-
trwały materiał, z którego były one bu-
dowane, taki jak: drewno, glina czy sło-
ma. 

Po przeniesieniu tych zabytków
i odbudowaniu ich w muzeach sytuacja
tylko na moment uległa poprawie, na-
tomiast po 20 – 30 latach ich ekspo-
nowania i eksploatowania – bo nie są
to eksponaty zamknięte w gablotach
– pojawiają się zniszczenia belek
i desek, słomiane pokrycia dachu
murszeją, glina się wykrusza, drzwi
i okna ulegają zużyciu, słowem – sta-
le trzeba je remontować, tak jak nor-
malny współczesny zamieszkany dom
lub mieszkanie. Przy liczbie ok. 50 za-
bytkowych budowli w średniej wielko-

ści muzeum na wolnym powietrzu
oznacza to ogromny wysiłek organi-
zacyjny i finansowy. 

Otoczenie tych obiektów i całe za-
gospodarowanie przestrzenne też wy-
maga stałej opieki: drogi i ścieżki,
drzewa i krzewy owocowe, ogrodzenia,
mostki, pola uprawne i ogródki przy-
domowe, zwierzęta hodowlane, a tak-
że cała infrastruktura (od kilku do kil-
kudziesięciu hektarów) nie są dane raz
na zawsze – każda pora roku przyno-
si kolejne wyzwanie dla służb muze-
alnych. Problemem są dla nas pie-
niądze – czy będziemy mieć ich tyle,
żeby zapewnić muzealiom ich pełną
ochronę i trwanie? Ten sam problem
pojawia się, gdy mówimy o ograni-
czeniach związanych z konstruowa-
niem oferty programowej. Na ogół
muzealnicy są osobami bardzo kre-
atywnymi, co wynika miedzy innymi
z tego faktu, że charakter naszej pra-
cy wymusza na nas dużą wszech-
stronność zarówno w obszarze wiedzy,
jak i umiejętności praktycznych zwią-
zanych z gromadzonymi i prezento-
wanymi zabytkami – muszą wiedzieć,
dlaczego dana rzecz jest wykonana tak
a nie inaczej, do czego służy i jak dzia-
ła. Tak więc, jestem pewien, że dopó-
ki pieniędzy wystarczy, oferta naszych
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muzeów będzie bardzo szeroka i sta-
le będzie rozwijana.
Jak podsumowałby pan 20 lat działalności
Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powie-
trzu w Polsce i jakie wskazałby pan przeło-
mowe momenty? Czy można mówić o paśmie
sukcesów?

– 20 lat działalności Stowarzysze-
nia Muzeów na Wolnym Powietrzu to
właściwie tylko część historii naszego
środowiska. Nieformalne struktury, któ-
re w 1998 roku przerodziły się w Sto-
warzyszenie, funkcjonowały w polskim
muzealnictwie skansenowskim co naj-
mniej od końca lat 60. XX wieku. Pra-
cownicy pierwszych muzeów, które
wówczas rozwijały swoją działalność,
oraz tych, które dopiero powstawały,
odczuwali ogromną potrzebę dzielenia
się wiedzą i doświadczeniem, których
wtedy brakowało prawie wszystkim.
Stąd idea organizowania konferencji
skansenowskich, której początek dały:
pierwsza konferencja zorganizowana
w Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku w 1969 roku oraz powstanie
wydawnictw naukowych publikują-
cych materiały dotyczące muzealnic-
twa skansenowskiego. Właśnie wokół
tych działań skupiła się grupa muze-
alników, którzy w 1981 roku uznali, że
nadszedł czas powołania formalnej or-
ganizacji skupiającej muzea i muze-
alników. Niestety, późniejsze politycz-
ne wydarzenia w Polsce spowodowa-
ły, że działania te zostały zaniechane.
Można więc powiedzieć półżartem,
że samo powstanie Stowarzyszenia
w 1998 roku było jego największym suk-
cesem. 

Mówiąc serio, trudno wskazać ja-
kiś przełomowy moment w naszej dzia-
łalności, choć na pewno było nim
utworzenie „Biuletynu SMWPP” oraz
ustanowienie honorowego medalu im.
Izydora Gulgowskiego, przyznawane-
go osobom szczególnie zasłużonym
dla muzealnictwa skansenowskiego.
Wielokrotnie występowaliśmy wobec
organizatorów muzeów z opiniami
i wnioskami dotyczącymi obsady sta-
nowisk kierowniczych w tych placów-
kach, dbając o zachowanie zasady po-
wierzania stanowisk osobom o naj-
wyższej wiedzy merytorycznej. Z suk-
cesem procedowaliśmy zmiany orga-
nizacyjnej podległości dwóch muzeów,
doprowadzając do przejęcia ich fi-
nansowania przez samorząd woje-
wódzki. Udało się nam wprowadzić
przedstawiciela Stowarzyszenia do
Rady ds. muzeów przy MKiDN. Suk-
cesem Stowarzyszenia była też współ-
organizacja – razem ze Stowarzysze-
niem Muzealników Polskich jako lide-

rem, Polskim Komitetem Narodowym
ICOM, Narodowym Instytutem Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodo-
wym Centrum Kultury, Radą ds. mu-
zeów przy MKiDN oraz samym mini-
sterstwem – I Kongresu Muzealników
Polskich, który odbył się w Łodzi w 2015
roku. Udział członków naszej organi-
zacji w Zarządzie AEOM (Association
of European Openair Museums) oraz
podpisanie porozumienia o współ-
pracy z podobną organizacją działa-
jącą w Republice Czeskiej również
można uznać za sukces.

Niewątpliwie wydarzeniem prze-
łomowym w historii naszego Stowa-
rzyszenia będzie organizacja między-
narodowej konferencji AEOM w Polsce
w 2019 roku, co choć brzmi jak zapo-
wiedź, jest faktem niejako dokona-
nym, bo decyzję o przyznaniu Polsce
zaszczytu organizacji tej konferencji
musieliśmy „wywalczyć” w negocja-
cjach trwających od 2015 roku. Suk-
cesem – w końcu – niech będzie też
fakt, że w 1998 roku było w naszych sze-
regach 16 muzeów (członkowie wspie-
rający) i 40 członków założycieli, a dziś
– odpowiednio – 30 muzeów i 126
członków zwyczajnych.
Czego najbardziej oczekują dziś muzealnicy
zarządzający muzeami o charakterze skan-
senów wobec decydentów, instytucji wspie-
rających sferę kultury i samych zwiedzają-
cych?

– Najbardziej oczekiwanymi zmia-
nami, na które czekamy nie od dziś, są
zmiany legislacyjne w dwóch podsta-
wowych obszarach: w dziedzinie fi-
nansowania kultury oraz w przepi-
sach dotyczących prawa budowlane-
go, ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami oraz zagospodarowania prze-
strzennego. 

Wydaje się niezbędne stworzenie
takiego mechanizmu finansowania
muzeów, który pozwoli planować ich
działalność na kilka lat „do przodu”,
przy czym wysokość przyznawanych
środków finansowych powinna rzetel-
nie odzwierciedlać realne potrzeby
muzeów na wolnym powietrzu zwią-
zane z ich charakterem. Nie da się też
nie zauważyć, że płacom w muzeal-
nictwie znacznie bliżej jest do najniż-
szego niż do średniego wynagrodze-
nia w kraju. 

Drugi obszar przepisów w obec-
nym kształcie niejednokrotnie utrudnia,
opóźnia, a czasami blokuje naszą
pracę przy translokacji, odbudowie
i utrzymaniu obiektów zabytkowych
oraz w innych sprawach związanych
z naszą działalnością. Rodzi to fru-
strację u pracowników, często podno-
si koszty naszej działalności, a czasa-
mi ogranicza możliwość prowadzenia
prac konserwatorsko-budowlanych
przy obiektach ekspozycyjnych.

Od zwiedzających natomiast ocze-
kujemy, żeby dali się ponieść tej „rze-
ce artefaktów kulturowych”, jak mo-
glibyśmy trochę poetycko nazwać mu-
zea na wolnym powietrzu, oraz by
płynąc z jej nurtem, zapomnieli na ja-
kiś czas o świecie współczesnym
i przenieśli się do świata sprzed kilku-
dziesięciu i więcej lat, wykreowanego
przez muzealników skansenowskich.
Dzięki temu poznają korzenie kultury
narodowej, której kultura ludowa jest
istotną częścią, nabiorą dystansu do
problemów życia współczesnego i sta-
ną się mądrzejsi o mądrość pokoleń
nas poprzedzających.

Rozmawiała 
Ewa Goliszewska

Jindřich Ondruš (Český svaz muzeí v přírodě) i Jarosław Gałęza – podpisanie porozumienia o współpracy 
między organizacjami



Muzea na wolnym powietrzu

G
oście oczekują od nas boga-
tej i różnorodnej oferty na
wysokim poziomie meryto-
rycznym. W sierpeckim mu-
zeum staramy się łączyć

działalność kulturalną i biznesową, pro-
wadząc Centrum Konferencyjno-Rekre-
acyjne. Sympozja i szkolenia, na które przy-
jeżdżają osoby z całego kraju, są doskona-
łym sposobem promowania dorobku kul-
turalno-naukowego naszej placówki. Uczest-
nicy niejednokrotnie wracają do nas już pry-
watnie – ze znajomymi, rodziną, aby spędzić
tu czas. Jesteśmy więc instytucją naukowo-
badawczą i popularyzatorską, ale też miej-
scem wypoczynku – mówi dyrektor mu-
zeum, Jan Rzeszotarski. �

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
– ochrona dziedzictwa regionu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to jeden z najpiękniejszych skansenów w Pol-
sce. Jako instytucja kultury przede wszystkim chroni dziedzictwo regionu Mazowsza
północno-zachodniego, ale też każdego dnia jest otwarte dla zwiedzających i na ich
potrzeby.

Tutaj poznasz dzień codzienny i świętowanie 
dawnej słowińskiej wsi.

Odkryjesz nieznane smaki, zapachy i obrazy. 
Bo Kluki są od wieków takie same, choć codziennie inne. 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Więcej na: www.muzeumkluki.pl
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T
o właśnie dlatego kolekcjo-
nerzy często postrzegani są
jako ekscentryczni pasjona-
ci, by nie rzec – dziwacy. Wi-
zerunek ten zmienia się dia-

metralnie na korzyść, gdy na jaw wy-
chodzą racjonalne aspekty kolekcjo-
nowania, tj. inwestycyjne. Inwestowa-
nie to nabywanie czegoś z założe-
niem, że po jakimś czasie sprzedamy
to z zyskiem. Zazwyczaj kojarzy nam
się z nabywaniem udziałów w spółkach
giełdowych, obligacji Skarbu Państwa
lub zakładaniem lokat bankowych,
ale rynek inwestycyjny od bardzo daw-
na nie skupia się już jedynie na rynku
kapitałowym. I tak docieramy do sed-
na inwestycji alternatywnej. Czym jest
inwestycja alternatywna i czy nie jest
przypadkiem związana z pasją ko-
lekcjonowania? Większość zapyta-
nych odpowie, że inwestycja alterna-
tywna to zbieranie dzieł sztuki, z na-
dzieją, że za kilka lat ich autor stanie
się objawieniem. 

W książce „Collecting – An Unruly
Passion: Psychological Perspectives”
Wernera Muensterbergera czytamy
o tym, że już grecka i rzymska arysto-

kracja kolekcjonowała sztukę – nie-
którzy obywatele posiadali nawet pry-
watne muzea. Dziś inwestycja alter-
natywna to dużo więcej niż kolekcje
dzieł sztuki – to kolekcje zabytkowych
samochodów, wina, whisky czy staro-
druków zgromadzone w rękach naj-
bogatszych, czy wreszcie kolekcje
przedmiotów kultury masowej. Te ostat-
nie stały się barwnym trendem i świet-
nym biznesem. Kolekcjonerstwo za-
czyna się od zainteresowania czymś,
co wydaje nam się piękne, wyjątkowe,
fascynujące. Zaczynamy zbierać ko-
lejny i kolejny przedmiot, a gdy pojawia
się wizja, że nasza kolekcja po latach
uzyska niebagatelną wartość i bę-

dziemy mogli na niej zarobić, zaczyna
się kolekcjonerstwo inwestycyjne. Ta-
kie inwestowanie jest najbardziej bez-
pieczne, bo kolekcjonując z pasją,
gromadzimy nie tylko przedmioty, ale
i ogromną wiedzę na ich temat. Pasja,
z jaką podchodzimy do kolekcjono-
wania, wiąże się z doskonałym roze-
znaniem rynku, co chroni inwestora od
popełnienia błędu nabywczego. Dzię-
ki temu również kolekcjoner nie ulegnie
naciągaczom, bo dobrze wie, co jest
„podróbką”, a co unikatem, co jest cen-
ne, a co tylko robi wrażenie. Inwestor-
kolekcjoner, w przeciwieństwie do zwy-
kłego inwestora, dobrze wie, czym
charakteryzuje się wartość inwesty-

Kolekcjonerstwo

Kolekcjonowanie to nabywanie i posiadanie różnych
rzeczy. Ta nieskomplikowana sekwencja czynności
musi charakteryzować się prawdziwą pasją, bo inaczej
jest zwykłym zbieractwem. Nabywane przedmioty
stają się dla kolekcjonera źródłem czystej satysfakcji,
nie tylko z powodu zachwytu, jaki wzbudzają, ale rów-
nież jego wiary, że zdobędzie uznanie innych kolekcjo-
nerów, bez względu na to czy kiedykolwiek spotka
jednego z nich.

Inwestycyjne Album La Capella Sisitina



cyjna jego kolekcji, nawet najbar-
dziej wyrafinowanej.

W latach 70. XX w. uniwersy-
tecka kadra naukowa i studenci co-
raz częściej zgłaszali potrzebę
przyjrzenia się z bliska zabytkom pi-
śmiennictwa, o których była mowa
na wykładach. Pojawiła się potrze-
ba akademickiego dostępu do nie-
dostępnych cymeliów bibliofilskich,
skrywanych w sejfach bibliotek uni-
wersyteckich bądź w prywatnych
zbiorach możnych tego świata.
Chciano poznać nie tylko dzieła, ale
i ślady czasu na ich kartach, poczuć
zapach starego papieru i wagę
przepastnych woluminów. Ta po-
trzeba stała się matką wynalazku –
faksymile – to kopia naukowa, bę-
dąca legalnym falsyfikatem inku-
nabułów, manuskryptów czy staro-
druków. By odtworzyć taki oryginał
1:1, latami opracowywano techno-
logię skanerów, bezpiecznych dla
wielowiekowych ksiąg. Wreszcie
pod koniec lat 90. japońskim na-
ukowcom udało się stworzyć takie,
które bezpiecznie kopiowały strony w
najwyższej rozdzielczości, jedynie przy
rozwarciu księgi. Faksymilia stały się
obiektem pożądanym przez biblioteki
uniwersyteckie, państwowe i prywatne.
Bibliofile, którzy nie byli w stanie nabyć
oryginałów, zaczęli doceniać ich fak-
symilia. Wydawane w ściśle kontrolo-
wanych krótkich nakładach, odtwa-
rzające z absolutną wiernością każdy
szczegół pierwowzoru, nie raz trafiały
na aukcje salonów Christie’s lub So-
theby’s jako zachwycające oryginały.
Tylko prawdziwy znawca faksymiliów
był w stanie odróżnić je od oryginału.
Od lat 70. technologia tworzenia fak-
symile tak bardzo się posunęła, że dziś
ich kolekcjonerem nie zawsze jest bi-
bliofil. To tak jakby porównać kolek-
cjonera starych mercedesów do wiel-
biciela nowych. Jeden ściera z nich tyl-
ko kurz, drugi bawi się nimi. Ale jeden
i drugi realizuje wspaniałą pasję, któ-
ra jako długoterminowa nabiera wa-
lorów inwestycyjnych. Z czasem uby-
wa na rynku i tych zabytkowych, i tych
nowych. Im mniejsza podaż, tym więk-
szy popyt. Dlatego rozpatrując kolek-
cjonowanie faksymiliów jako inwesty-
cję alternatywną, widzimy ogromny
potencjał inwestycyjny takich zbiorów
i małe ryzyko straty.

Reasumując
Jest to inwestycja zbudowana na

pasji, połączona z pogłębianiem wie-
dzy o produkcie inwestycyjnym i małym
ryzykiem ulegnięcia oszustwu. Limito-

wanie faksymiliów pozwala przewi-
dzieć moment, kiedy możemy wrzucić
produkt na rynek wtórny i ile na nim za-
robić. Kolekcja jest na koniunkturę. Ko-
lekcjonerzy faksymiliów to zwykle
przedstawiciele klasy średniej i wyż-
szej, którzy nie ulegają emocjom zwią-
zanym z obrotem papierami warto-
ściowymi uzależnionym od sytuacji
gospodarczej. U nich siłą nabywczą są
zupełnie inne emocje: fascynacja mi-
nionymi epokami, ciekawość niedo-
stępnych cymeliów, względy estetycz-
ne, czy wreszcie szacunek do pietyzmu
wykonania.  

W Polsce tego typu kolekcjonerstwo
inwestycyjne jest nowością, ale na
świecie znane są zapisy na zakup
planowanych emisji faksymiliów. Hisz-
pańska oficyna wydawnicza Siloe wy-
przedała cały nakład faksymile Ma-
nuskryptu Voynicza, zanim trafił jesz-
cze do sprzedaży, choć każdy eg-
zemplarz kosztował 8 tys. euro. W Pol-
sce aktywnie działa w tej branży tylko
Dom Emisyjny Manuscriptum. Ta ma-
nufaktura, dysponująca ogromną wie-
dzą specjalistyczną z zakresu tworze-
nia faksymile, zaawansowaną tech-
nologią poligraficzną i znajomością tra-
dycji introligatorskiej, wynajduje naj-
bardziej unikatowe skarby polskiego
księgozbioru. 

Faksymilia Manuscriptum za-
chwycają każdego, czy to kolekcjone-
ra, czy tylko „przechodnia”. Naukowe
kopie rękopisu Mikołaja Kopernika
„De Revolutionibus” (99 egzempla-
rzy), manuskryptu Rzewuskiego (200

egzemplarzy) o historii hodowli
koni arabskich czy wreszcie pier-
wodruku Biblii Lutra, tzw. Testa-
mentu Wrześniowego (500 eg-
zemplarzy) tak fenomenalnie od-
wzorowują wszystkie szczegóły
oryginału (bez względu na to, czy
są one estetyczne, czy nie, jak: pla-
my, dziury czy naderwane kartki),
że aby nie kusić nikogo możliwo-
ścią odsprzedania ich jako orygi-
nały, zostają dodatkowo „okute”
w jubilerskie oprawy. Pełne złota,
srebra, kamieni jubilerskich,
a nawet… meteorytów. Takie opra-
wy zamawiali niegdyś u złotni-
ków tylko królowie. Dodawały re-
spektu dziełu i były wizytówką
właściciela. Dziś już nikt na świe-
cie nie podejmuje się takiego wy-
siłku. Brakuje rzemieślników, któ-
rzy pochylają się nad sztuką rę-
kodzielniczą. 

Manuscriptum wydaje faksy-
milia ksiąg, które zmieniły bieg hi-
storii świata i oferuje je kolekcjo-

nerom na wszystkich kontynentach. Hi-
storia starych kolekcjonerskich rynków
pokazuje, że kiedy kończy się nakład
księgi faksymilowej, staje się ona in-
westycją. Okazjonalnie znaleźć można
ją w renomowanych antykwariatach
w Nowym Jorku, Barcelonie, Wiedniu
albo pukając do drzwi innych kolek-
cjonerów. Dom Emisyjny Manuscriptum
wspiera swoich klientów przy ewentu-
alnej odsprzedaży ksiąg.

W kwietniu oficyna sprowadziła
do Polski „faksymile” Kaplicy Sykstyń-
skiej. Dzieła dekorujące Kaplicę Syk-
styńską zostały odtworzone na zlece-
nie Muzeów Watykańskich na kartach
monumentalnego albumu „La Capel-
la Sistina” wydanego przez Scripta
Maneant w nakładzie 1999 egzem-
plarzy. Album dokumentujący najcen-
niejszy skarb Watykanu szybko stał się
inwestycją. Na polskim rynku dostęp-
nych jest tylko 50 egzemplarzy, co
prognozuje, że w niedługim czasie
jego wartość 12 600 euro wzrośnie
przynajmniej dwukrotnie. Taki potencjał
inwestycyjny powoduje, że znajdują się
kolekcjonerzy, którzy oprócz pojedyn-
czego egzemplarza do swojej kolekcji
kupują dwa czysto inwestycyjnie. Za-
sada limitacji nakładu jest taka, że nig-
dy nie jest przekroczony. Limitacja,
niepowtarzalność i naukowa wierność
odtworzenia to gwarancja rentowności
kolekcji faksymiliów. Trudno się dziwić,
że taka kolekcja łatwo staje się inwe-
stycyjną pasją.

Dorota Wielgopolan
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J
est to wydarzenie jedyne na ska-
lę światową, które pozwoliło na
przywrócenie autentyczności
brzmienia muzyce Chopina.
Uczestnicy mieli do dyspozycji

pięć historycznych fortepianów.
Piękno muzyki wykonywanej na in-
strumentach z epoki jest szczegól-
ną wartością. Celem nowego Kon-
kursu Chopinowskiego na Instru-
mentach Historycznych jest popu-
laryzowanie brzmienia dawnych
fortepianów, umożliwiające lepsze
poznanie dzieła w obcowaniu
z oryginalną materią i brzmieniem
instrumentów – powiedział pomy-
słodawca konkursu  zastępca dy-
rektor Instytutu  Stanisław Lesz-
czyński. Oryginalna barwa instru-
mentów, artykulacja i harmonika,
które poprzez inną konstrukcję for-
tepianów zyskają nowy dla nas wy-
raz, pozwolą w większym stopniu
poczuć aurę twórczości tego wiel-
kiego kompozytora.

Konkurs spotkał się z dużym za-
interesowaniem w środowisku mu-
zyków, zwłaszcza specjalizujących
się w wykonawstwie historycznym,
jak i melomanów. Zgłosiło się do

niego aż 58 pianistów z 20 krajów, spo-
śród których wybranych zostało 30
najlepszych osób, w tym 16 reprezen-

tantów z Polski. W skład jury weszli zna-
komici przedstawiciele świata mu-
zycznego, specjaliści z zakresu wyko-

nawstwa historycznego.
Konkurs rozgrywał się w trzech

etapach: pierwszy i drugi to recitale
solowe, których repertuar – oprócz
dzieł Chopina – obejmował wy-
brane utwory Jana Sebastiana Ba-
cha, a także polonezy polskich
kompozytorów tworzących w pierw-
szej połowie XIX wieku, m.in. Mi-
chała Kleofasa Ogińskiego czy
Marii Szymanowskiej. W trzecim
etapie sześcioro finalistów wyko-
nało wybrane przez siebie utwory
Chopina z legendarną Orkiestrą
XVIII Wieku. Uczestnicy mieli do
dyspozycji fortepiany historyczne
z kolekcji Narodowego Instytutu
Chopina – cenne oryginały i kopie
instrumentów z epoki. 

Jednym z fortepianów, na któ-
rym wykonywali utwory, była kopia
fortepianu Buchholtza. Pamięć
o tym instrumencie jest wciąż żywa
– Instytut postanowił zlecić przy-
gotowanie wiernej kopii instru-
mentu Amerykaninowi, najbardziej
znanemu na świecie konstrukto-

Magiczne brzmienie
instrumentów historycznych

W stulecie odzyskania
przez Polskę niepodle-
głości Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina we
współpracy z Polskim
Radiem i Telewizją 
zorganizował wydarzenie 
o wyjątkowym 
znaczeniu i charakterze 
– I Międzynarodowy
Konkurs Chopinowski 
na Instrumentach 
Historycznych.

Anna Arwaniti



rowi starych fortepianów, Paulowi
McNulty. Brzmienie fortepianu można
było usłyszeć rok temu na uroczystym
koncercie w Teatrze Wielkim Operze
Narodowej, w 188 rocznicę pierwsze-
go publicznego występu Chopina.

Ciekawa jest historia oryginału
tego instrumentu. Fryderyk Buchholtz
otworzył w Warszawie zakład produ-
kujący fortepiany. Jego pierwsza sie-
dziba mieściła się w budynku przy ul.
Mazowieckiej. Do sklepu mistrza czę-
sto zaglądał Fryderyk Chopin, który lu-
bił wypróbowywać różne instrumenty.
Pierwsze swoje utwory komponował
na wiedeńskim fortepianie Grafa.
W 1830 r. F. Buchholtz zrealizował za-

mówienie dla młodego pianisty i skon-
struował dla niego nowoczesny forte-
pian, który stanął w salonie państwa
Chopinów przy Krakowskim Przed-
mieściu 5. Z tego fortepianu kompo-
zytor korzystał bardzo często, a był to
okres jego pierwszych wielkich suk-
cesów. Na fortepianie Buchholtza
skomponował Chopin oba koncerty
i wykonał ich prawykonania.  „Forte-
pian Chopina” został uwieczniony
w wierszu Cypriana Kamila Norwida,
który powstał po tym, jak we wrześniu

1863 roku carscy żołnierze, w odwecie
za zamach na gen. Fiodora Berga,
splądrowali mieszkanie siostry kom-
pozytora, wyrzucając instrument przez
okno. Tym cenniejszy jest dla nas
stworzony na nowo egzemplarz,
o wyjątkowej barwie i dźwięku.

Inicjatywa powołania do życia Mię-
dzynarodowego Konkursu Fryderyka
Chopina na Instrumentach Historycz-
nych jest bardzo cenna – przybliża bo-
wiem słuchaczom magiczne brzmienie
dawnych instrumentów, wzbudzając
wiele pozytywnych emocji i niejedno-
krotnie wywołując wzruszenie.

Zwycięzcą konkursu został Polak
– Tomasz Ritter. �
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H
istoria muzeum sięga
1934 r., kiedy Pieter Lo-
uwman sprowadził 20-let-
niego Dodge’a i stał się
importerem tej marki

i Chryslera. Znajdują się tam unikato-
we eksponaty samochodów wypro-
dukowanych przed 1910 rokiem. De
Dion-Bouton&Trepardoux z 1887 r. to je-
den z najstarszych zachowanych sa-
mochodów osobowych na świe-
cie. Obecnie muzeum prowadzi
syn założyciela – Evert, który zgro-
madził już ponad 250 zabytko-
wych i klasycznych samochodów.
Pojazdy zgrupowane są według
roku produkcji, marki, charakte-
ru użytkowania i wszystkie są na
tzw. chodzie. Osobną salę zaj-
mują motocykle, samochody wy-
ścigowe, wozy strażackie, stare
dystrybutory paliwa i akcesoria
samochodowe. Znajdują się też
ciekawe obrazy i rysunki Gordo-
na Crosby’ego związane z moto-
ryzacją, a także plakaty i wiele pu-
charów z wyścigów samochodowych. 

Ekspozycja podzielona jest na czte-
ry części, zaprojektowana z olbrzymią
pieczołowitością i dbałością o każdy
szczegół oddający atmosferę czasów.
Począwszy od narodzin motoryzacji,

pojazdów parowych, pierwszych aut
spalinowych, lektyk, po nowoczesne
samochody sportowe, bolidy Formuły
1, samochody z wyścigów w Le Mans
od 1935 r., samochody unikatowe, luk-
susowe, produkowane na zamówienie

najbogatszych ludzi świata. Ze złotymi
klamkami, wysadzane drogimi ka-
mieniami czy z tapicerką ze skór zebry. 

Kolejne ciekawostki to samocho-
dy mężów stanu – Humber-Pullman
W. Churchilla czy motocykl generała
Montgomerego oraz auta celebrytów:
Aston Martin, którym jeździł James
Bond w filmie Goldfinger, Cadillac
z 1976 r. należący do Elvisa Presley’a,
który został skonstruowany na spe-
cjalne zamówienie piosenkarza, czy
samochody z filmu Ojciec Chrzestny.

Do ciekawostek należy też Swan
Car – samochód-łabędź, który po-
wstał na zamówienie Anglika pra-
gnącego sunąć po drodze jak po wo-
dzie. W oczach ptaka zainstalowano
żarówki, a zdobienia roślinne wyko-
nano ze złota. Bardzo barwnie opisa-
na jest też historia zamieszczona przy
eksponowanych pojazdach, które
utrzymane są w idealnym stanie. Zda-
rza się, że niektóre egzemplarze są nie-
obecne w muzeum, bo występują w fil-
mach czy jadą na międzynarodowe
wystawy.

Jest to jedyna w swoim rodzaju i naj-
starsza kolekcja motoryzacyjna na
świecie. Muzeum, w którym czuć pasję
i zaangażowanie właścicieli w konty-
nuację kolekcjonerskiego rodzinnego
dorobku. Można tu spędzić wiele go-
dzin, poznając pasjonującą historię lu-
dzi, którzy tworzyli te dzieła sztuki, ja-
kimi są stare samochody. �

Najstarsza prywatna kolekcja aut
Muzeum rodziny Louwman to miejsce, gdzie znajduje się najstarsza i prawdopo-
dobnie najwspanialsza prywatna kolekcja samochodów na świecie. Trzypiętrowy
budynek o powierzchni 10 tys. metrów mieści się w Hadze. Został zaprojektowany
przez amerykańskiego architekta Michaela Gravesa i został wkomponowany 
w ogród projektu holenderskiego architekta krajobrazu Lodewijka Baljona.

Anna Arwaniti
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E
ntuzjastycznie przyjęty przez
warszawiaków w 1919 r.
oświadczył na spotkaniu
przed hotelem Bristol – nie
przyszedłem po dostojeń-

stwa, sławę, zaszczyty, lecz żeby słu-
żyć… Stronnictwo powinno być jedno:
Polska – i temu jednemu służyć będę
do śmierci. Józef Piłsudski 16 stycznia
1919 roku powołał go na stanowisko
premiera i ministra spraw zagranicz-
nych. W czerwcu Paderewski w imie-
niu Polski złożył podpis pod traktatem
wersalskim. 

Zasłużył się też jako filantrop – miał
swój udział w powstaniu pomników Ko-
ściuszki, Chopina czy Beethovena. Był
też popularyzatorem twórczości i spu-
ścizny Chopina. W świecie kultury
prasa pisała o nim, że jest to Chopin
powiększony do nieskończonych roz-
miarów, Chopin dla wielu. Był uwiel-
biany zarówno przez publiczność, jak
i krytyków. Media zachwycały się jego
grą, szczególną uwagę zwracając na
ekspresję i charyzmę pianisty. Odno-
sił sukcesy na całym świecie – wystę-
pował w reklamach i rozdawał tysiące
autografów. Jego koncerty zawsze były
wyprzedane, wystąpił też w filmie So-
nata księżycowa. Kiedy zaczął kom-
ponować, Władysław Żeleński pisał, że
jako pianista ma Paderewski przy-
szłość wielką, a jako kompozytor jesz-
cze większą. Prowadził również dzia-
łalność pedagogiczną – do jego
uczniów należeli m.in.  W. Małcużyński
czy S. Szpinalski.

Od początku swojej kariery bardzo
umiejętnie dbał o swój wizerunek.
Przystojny, nienaganne maniery, ele-
gancja, zawsze modnie ubrany – był
celebrytą swoich czasów. Cieszył się
również uwielbieniem kobiet – fanki po-
trafiły wbiec na scenę z nożyczkami,
żeby obciąć pukiel jego pięknych wło-
sów. Panie pomagały mu również w ka-
rierze , tak jak słynna aktorka Helena
Modrzejewska. Jego nazwiskiem sy-
gnowano perfumy i czekoladki. Po-
dróżował prywatnym wagonem z licz-
ną służbą i własnym kucharzem.  

Paderewski miał szczęście żyć
w czasach, gdy na fortepianie pragnęli
grać niemal wszyscy. Producenci tych
instrumentów byli potężni i bogaci
– słynnych pianistów noszono na rę-
kach, a Paderewski był wśród nich naj-

większą gwiazdą. Co to znaczy „być
gwiazdą”? Niemiecka muzykolog Sil-
ke Borgstedt pisała, że komponowanie
i wykonywanie muzyki to nie wszystko.
Gwiazda musi być rozpoznawalna,
budzić uczucie sympatii i świado-
mie zarządzać swoim wizerunkiem.
A przede wszystkim być wszechobec-
na w mediach, które nie tylko ją por-
tretują, ale i parodiują. I taki był właśnie
Paderewski.

Na wystawie Anatomia geniuszu
można zobaczyć, jak rodziła się jego
sława i co pozwoliło mu tak skutecznie
walczyć o Polskę na arenie między-
narodowej. W bardzo ciekawy sposób
pokazano historię wizerunku wielkiego
artysty, który potrafił genialnie wyko-
rzystać swój talent, inteligencję i szyk.
Oryginalne zdjęcia, gazety i czasopi-
sma, rzeczy osobiste Paderewskiego
oraz liczne karykatury pozwolą prze-
śledzić proces rodzenia się gwiazdy
kultury masowej, jednej z pierwszych
w naszej historii. Jednym z najbardziej
niezwykłych eksponatów na wystawie
jest kufer podróżny stworzony spe-
cjalnie dla Paderewskiego przez firmę
Louis Vuitton, sprowadzony na wysta-
wę prosto z Paryża.

Szczególne miejsce zarezerwo-
wane jest dla Manru, jedynej opery
skomponowanej przez Paderewskiego,
która w 1902 roku, jako jedyna polska
opera, została wystawiona w nowo-
jorskiej Metropolitan Opera. W Te-
atrze Wielkim w Warszawie zobaczy-
my Manru już w listopadzie. 

– Nasze zobowiązanie w szcze-
gólny sposób odnosi się właśnie do tej
wielkiej osobowości artysty – pisze
w katalogu na nowy sezon Waldemar
Dąbrowski, dyrektor naczelny Opery
Narodowej – twórcy i męża stanu, któ-
rego rola w historii naszego kraju,
w odzyskaniu niepodległości, ukształ-
towaniu granic i relacji z mocar-
stwami ówczesnego świata wciąż
nie jest należycie eksponowana i ho-
norowana.

Wystawę można oglądać od 27
września do 2 grudnia 2018 r. w Gale-
rii Opera w Teatrze Wielkim – Operze
Narodowej w Warszawie. �

Ignacy Jan Paderewski to wirtuoz klawiatury i mównicy – przez współczesnych
uważany za najwybitniejszego pianistę swoich czasów. Popularność, szacunek 
i liczne kontakty w świecie polityki umiał wykorzystać na rzecz odbudowy kraju.

Anna Arwaniti

Anatomia geniuszu – Ignacy Jan Paderewski
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Jakie są źródła pańskiej fascynacji gen. Hal-
lerem i co dało początek kolekcji pamiątek
związanych z tą postacią?

– Można mnie nazwać zbieraczem
albo miłośnikiem historii, zwłaszcza tej
związanej z gen. Józefem Hallerem,
urodzonym w moich rodzinnych Jur-
czycach. Wcześniej byłem zafascyno-
wany spadochroniarzem Stanisławem
Sosabowskim i jeszcze jako harcerz
zacząłem z bratem zbierać wszystko,
co się z nim wiązało. Początek moich
aktualnych do dziś zainteresowań jest
prozaiczny – w 1975 r. ożeniłem się
z córką pokojówki rodziny Hallerów,
którą uważam za najbardziej religijną
i patriotyczną rodzinę w całej gminie
Skawina. To znamienne, że gdy zmarł
gen Haller, powiedziano o nim: „Od-
szedł ostatni rycerz polski”. Godną po-
dziwu postacią była też Anna Haller,
która podarowała swój budynek na
szkołę, dziś przekształconą w izbę pa-
mięci tego zasłużonego rodu.

Żona zmotywowała mnie do zgłę-
bienia wiedzy o Hallerze. Wprawdzie
wyjechał z Jurczyc, gdy miał 9 lat, ale
jego związek z tą miejscowością jest
niepodważalny. Tak zaczęła się moja
przygoda ze zbieraniem pamiątek po
Błękitnej Armii. Przez lata zebrało się
tego naprawdę sporo. Wszystko to
gromadzę w domu, jeden pokój stał się
wypełnioną po brzegi izbą pamięci.

Moim ostatnim nabytkiem jest orygi-
nalna kuchnia polowa z 1916 r. Od 43
lat prowadzę działalność gospodarczą,
co pozwala mi na finansowanie pasji
i nabywanie kolejnych elementów ko-
lekcji. To koszty, które warto ponieść, bo
nie brakuje wzruszających chwil. W tym
roku byłem np. z małżonką na zapro-
szenie burmistrz Pucka w miejscu,
gdzie modlono się przy krzyżu, przy któ-
rym odbywały się msze polowe i mo-
dlił się Józef Haller. Lokalna społecz-
ność z wielką wdzięcznością przyjęła
ode mnie krzyż, a ja zostałem zapro-
szony do pierwszego rzędu. Takie mo-
menty to dla mnie wielka nagroda za
to, co robię. Z radością jeżdżę po kra-
ju, uczestniczę w różnych spotkaniach
i pokazuję moje zbiory, o których pięk-
nie opowiadają ci, którzy mają dużą
wiedzę historyczną.
Zbiory się rozrastają, a pan wciąż szuka no-
wych pamiątek. Czy planuje pan stworzyć
miejsce, w którym będą one na stałe udo-
stępnione wszystkim zainteresowanym?

– Wszystko, co zgromadziłem, roz-
dzieliłem między dzieci. Chciałem za-
łatwić to notarialnie jeszcze za życia.
Syn wie, jakie to dla mnie ważne, więc
obiecał stworzyć miejsce, gdzie zbie-
rze i wyeksponuje moje zbiory. Dobrze,
że wyszedł przepis, że pomieszczenie
o powierzchni nieprzekraczającej 35
mkw. można wybudować bez zezwo-

lenia, bo to znacznie ułatwi i przy-
spieszy realizację tego zamierzenia.
Często uczestniczy pan w spotkaniach upa-
miętniających ważne wydarzenia historycz-
ne?

– Tak. Ostatnio brałem udział w ob-
chodach upamiętniających bitwę pod
Kaniowem, jaka miała miejsce 11 maja
1918 roku. W tej bitwie znalazła zasto-
sowanie wspomniana kuchnia polowa
w formie powozu, która jest teraz
w moim posiadaniu. Pochodzi ona
z 1916 r., co jest udokumentowane ta-
bliczką znamionową. Kupiłem ją od Po-
laka, który mieszkał w Szwajcarii i był
wnukiem oficera Błękitnej Armii w funk-
cji kucharza i woźnicy. Teraz wróciła do
rodzinnych stron i mam nadzieję, że
stanie się wizytówką Jurczyc. Ostatnio
przy okazji odsłonięcia pomnika Hal-
lera w Jurczycach miałem zaszczyt
uścisnąć dłoń prezydentowi RP An-
drzejowi Dudzie i – w roku stulecia od-
zyskania niepodległości – wręczyć mu
medal wybity w 1928 r. na 10-lecie tego
doniosłego wydarzenia.

Jeżdżę po całej Polsce pod ha-
słem: „100 miast na 100-lecie” i naj-
prawdopodobniej zakończę w jedno-
stce wojskowej im. Józefa Hallera
w Szczecinie. Na mojej trasie nie za-
braknie też Budapesztu i pomnika
Memento Smoleńsk, upamiętniające-
go katastrofę, w której zginął Woj-
ciech Seweryn – po nim również mam
wiele pamiątek. W przyszłym roku pla-
nuję przyjechać do Warszawy na uro-
czyste odsłonięcie na pl. Hallera po-
mnika generała, z okazji stulecia nada-
nia mu honorowego obywatelstwa
m.st. Warszawy. Jeśli dożyję, czeka
mnie jeszcze stulecie zaślubin z mo-
rzem w 2020 roku.
Czy któraś pamiątka ma dla pana szczegól-
ną wartość?

– Najbardziej bliska memu sercu
jest zachowana połowa rozdartego
sztandaru 2. Brygady gen. Hallera we
Francji. Druga część jest w zbiorach
muzealnych w Chicago. Ważne miej-
sce w moich zbiorach zajmują też
dary dla Józefa Hallera ofiarowane mu
przez mieszkańców Chicago w 1923 r.
– obraz wraz z zestawem złotych piór

Od 43 lat prowadzę działalność gospodarczą, co pozwala mi na finansowanie pasji i nabywanie kolejnych
elementów kolekcji. To koszty, które warto ponieść, bo nie brakuje wzruszających chwil – mówi Adam Woź-
niczka, którego pasją jest zgłębianie i upowszechnianie wiedzy o gen. Józefie Hallerze.

Historia warta upamiętnienia



z dedykacją. Na obrazie wid-
nieje orzeł i hasło: „Niech żyje
wolna Polska”, a u dołu za-
mieszczono daty rozbioru Pol-
ski w 1796 r. i oswobodzenia
w 1918 roku. Mają one dużą
wartość historyczną i senty-
mentalną. Każda rzecz z ko-
lekcji ma dla mnie wartość
i przywołuje cenne historie oraz
emocje. Przyznam, że choć
uważam się za patriotę, nieco
uraziły mnie słowa ministra
Błaszczaka, który 15 sierpnia
w Ossowie mówił o planowanej
budowie filii Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, apelując,
żeby oddawać społecznie
wszelkie pamiątki po Haller-
czykach. Nie wyobrażam so-
bie, żebym zgromadzone przez
tyle lat pamiątki, których war-
tość historyczna rośnie, oddał
do Muzeum w Ossowie za-
miast mojej rodzinie.
Od czego warto zacząć przygodę
z kolekcjonerstwem? Co poradziłby
pan tym, którzy zazdroszczą panu
pasji i chcieliby pójść w pańskie śla-
dy?

– Cieszę się, że coraz wię-
cej ludzi interesuje się historią
i ma zapędy, by na własną
rękę poszukiwać jej śladów.
U mnie zamiłowanie do takich
poszukiwań jest rodzinne, prze-
kazywane wraz z patriotyzmem
z pokolenia na pokolenie. Od
małego interesowaliśmy się
z bratem dziejami Polski i mie-
liśmy swoich bohaterów, któ-
rych podziwialiśmy. Dziś mój
brat, Andrzej, cały czas jest
harcmistrzem i społeczni-
kiem popularyzującym pamięć
o żołnierzach 1. Samodzielnej
Brygady Spadochronowej,
uformowanej w Wielkiej Bryta-
nii podczas II wojny światowej
jako jednostka powietrznode-
santowa Polskich Sił Zbroj-
nych, oraz Cichociemnych.
Jego fascynacja trwa. Pod tym
względem wiele nas łączy. Ja
z kolei oprócz tego, że prowa-
dzę własną firmę i zajmuję się
upowszechnianiem wiedzy
o gen. Hallerze i Hallerczy-
kach, jestem opiekunem grupy
muzycznej „Radośni” działa-
jącej przy Towarzystwie Przy-
jaciół Skawiny. W życiu trzeba
mieć pasję.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski
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Stulecie odzyskania niepodległości jest idealnym
tłem dla wystawy „Drogi do niepodległości”,
zorganizowanej przez pańskie muzeum. Co decy-
duje o jej wartości historycznej?

– To wystawa dedykowana pamięci
Polaków walczących w Stanach Zjedno-
czonych i amerykańskich lotników zaan-
gażowanych w działania niepodległościo-
we Polski, szczególnie załogi Liberatora B-
24, o nazwie własnej Hell’s Angel, której
członkowie 13 września 1944 r., lecąc nad
Polską po zbombardowaniu urządzeń prze-
mysłowych, zostali zestrzeleni na terenie
Oświęcimia. Zginął kapitan i pięciu człon-
ków załogi. Pozostałych pięciu, którzy prze-
żyli, zostało pojmanych przez Niemców
i odesłanych do obozu jenieckiego. Pole-
głych pochowano w lesie w Zygodowicach,
niedaleko Wadowic. Moje Muzeum nie
mogło przejść obojętnie obok tej historii, któ-
ra rozgrywała się tak blisko. 

Dużym zaszczytem jest dla mnie obję-
cie wystawy patronatem honorowym przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę. Po raz
pierwszy, po 27 latach mojej pracy, władze
państwowe doceniły moje starania, aby pu-
blicznie odkrywać białe plamy w naszej
chlubnej historii. Mimo że zaczynałem od
tworzenia muzeum miejskiego w Wadowi-
cach, szybko uświadomiłem sobie, że tyl-
ko prywatne muzeum pozwoli mi na pełną
realizację moich planów i pasji. Bez dota-
cji rządowych i samorządowych udało mi
się nawiązać szereg kontaktów i własnym

wysiłkiem pozyskać pokaźną kolekcję eks-
ponatów, które otwierają zwiedzającym
oczy na fakty, o których się nie mówi.
Jak zachęciłby pan do odwiedzenia Muzeum,
które jest pana dziełem i pasją, okupioną czasem
i kosztami?

– Gdy przekracza się próg Muzeum,
pierwszy rzuca się w oczy dźwigar wspo-
mnianego Liberatora – swego rodzaju po-
mnik z elementami upamiętniającymi ka-
tastrofę w Zygodowicach, m.in. pozostałości
rozbitego samolotu, odzieży poległych pi-
lotów. W miejscu katastrofy umieściłem obe-
lisk. Pozyskanie pamiątkowych eksponatów
było żmudne i długotrwałe. Niestety ludzie
niechętnie coś oddają, nawet na cele mu-
zealne. Zgromadziłem wiele oryginalnych
pamiątek dotyczących m.in. stroju i wypo-
sażenia amerykańskich żołnierzy. Jest też
ekspozycja poświęcona polskim pilotom,
którzy walczyli w bitwie o Anglię oraz na
wschodzie. Jedna z sal jest poświęcona Ka-
rolowi Wojtyle związanemu z Wadowicami,
a ze mną – pokrewieństwem. Oprócz au-
tentycznych pamiątek związanych z Ojcem
Świętym mam wiele obrazów autorstwa
różnych twórców krajowych i zagranicz-
nych. Jest też w tym muzeum ekspozycja,
która łączy zbrodnie na polskich oficerach
w Katyniu z katastrofą smoleńską, w której
wraz z Prezydentem RP zginął mój przyja-
ciel, Wojciech Seweryn, będąc w drodze na
grób swojego ojca w Katyniu.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

polsko-amerykańskich 
dróg do niepodległości

Dużym zaszczytem jest dla mnie objęcie wystawy patronatem honorowym przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę. Po raz pierwszy, po 27 latach mojej pracy wła-
dze państwowe doceniły moje starania, aby publicznie odkrywać białe plamy
w naszej chlubnej historii – mówi Zygmunt Kraus, właściciel Muzeum Przy-
jaźni Polsko-Amerykańskiej „Hell’s Angel”.

Białe plamy
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Jakie założenia przyświecały powołaniu Związku i jakie
są obecnie jego główne zadania?

– Do 1989 r. o „Strzelcu” nie było mowy, bo
organizacja bardzo źle kojarzyła się komuni-
stom. W latach 50. przyznawanie się do patrio-
tycznych tradycji i wiary było bardzo niebez-
pieczne. Na Podkarpaciu zaczęliśmy działać
w 1990 r., ale początki nie były łatwe – 50 lat ko-
muny zdołało wiele wyprzeć z pamięci Polaków
i w latach 90. byliśmy uważani za przebierańców.
Po 10 latach coś się zmieniło w postrzeganiu nas
w społeczeństwie.

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego jest największą spośród organizacji
strzeleckich działających w Polsce na zasadzie
dobrowolności. Należą do nas ochotnicy, którzy
podzielają wizję Związku, ujętą w Deklaracji Ide-
owej i opartą na trzech filarach. Pierwszy z nich
to szkolenie dla wszystkich wstępujących do na-
szej organizacji, którzy chcą nauczyć się nosić
mundur i zachowywać „po wojskowemu”, a trze-
ba podkreślić, że na południu Polski, na Pod-
karpaciu, mundur cieszy się wyjątkowym sza-
cunkiem. Młodzi ludzie przychodzą do nas, bo
chcą poznać tajniki wojskowości. W ciągu 3 lat
nowy członek jest przygotowywany do zasilenia
szeroko rozumianych służb mundurowych,
a zwłaszcza armii. W tym czasie w ramach pro-
gramu musi m.in. nauczyć się obcowania z bro-
nią krótką i długą, a także opanować musztrę
indywidualną i zespołową, bo mundur to nie byle
jaki strój i nie można go nosić w dowolny spo-
sób.

Tu wkraczamy w sferę wychowawczą, bę-
dącą drugim filarem naszej działalności. Zale-
ży nam, aby nasi strzelcy nie byli formą wojska
zaciężnego, gdzie powszechnym problemem

Zależy nam, aby nasi strzelcy nie
byli formą wojska zaciężnego,
gdzie powszechnym problemem
jest brak motywacji innej niż fi-
nansowa. Jesteśmy silnie zwią-
zani z polską tradycją katolicką
i staramy się, aby naszym strzel-
com bliska była ideologia zwią-
zana z dewizą: „Bóg – honor
– ojczyzna” – mówi Marek Ma-
tuła, komendant Związku
Strzeleckiego „Strzelec” Jó-
zefa Piłsudskiego.

Szkoła walki i patriotyzmu



jest brak motywacji innej niż finansowa.
Jesteśmy silnie związani z polską tra-
dycją katolicką i staramy się, aby na-
szym strzelcom bliska była ideologia
związana z dewizą: „Bóg – honor – oj-
czyzna”. Niezależnie od tego, jak po-
toczą się losy naszych strzelców
– młodych ludzi, którzy wkraczają w do-
rosłość – chcemy, by wiedzieli, że są Po-
lakami, żeby byli z tego dumni i mieli
świadomość, z czym wiąże się ta pol-
skość – że oprócz praw mają obo-
wiązki, również wobec ojczyzny i na-
rodu.
Czy przynależność do Związku wynika z au-
tentycznej pasji młodych kandydatów, czy ra-
czej tradycji rodzinnych i presji rodziców, jak
często ma to miejsce np. w przypadku upra-
wiania sportu?

– Motywacji jest tyle, ilu kandyda-
tów. To bardzo indywidualna sprawa.
Przy naszym Związku działa tak zwa-
ne przedszkole dla starszaków. Uży-
wam takiego określenia, bo nasze
„orlęta” mają od 10 do 14 lat. Chodzi
przede wszystkim o zabawę, ale z na-
ciskiem na wychowanie i kształtowa-
nie postaw, w tym nauczanie o nie-
podległej Polsce i przypominanie o bo-
haterach narodowych. Formalnie do
„Strzelca” można wstąpić od 16. roku
życia. Aktualnie Związek zrzesza
3 tys. członków, w tym około 90 proc.
nieletnich młodych ludzi – młodzieży
podatnej na przyswajanie wiedzy.
Oczywiście są też w naszych struktu-
rach ludzie dojrzali, ale ich rola jest nie-
co inna, bardziej reprezentacyjna.
Do jakich wzorców historycznych odwołuje
się „Strzelec”?

– Przed wojną działały rozbudo-
wane świetlice strzeleckie, które były in-
spiracją dla powstania świetlic w Beł-
chatowie i w Rzeszowie. Takie miejsce
jest ważnym elementem poczucia przy-
należności, stabilizacji, stanowi dla
młodych ludzi niemal drugi dom, któ-
ry codziennie na nich czeka. To wy-
maga współpracy ze społecznością
i samorządem. W ten sposób docho-
dzimy do trzeciego filaru naszej dzia-
łalności. Związek Strzelecki nie może
działać w próżni, bo z założenia jest dla
ludzi i dzięki ludziom funkcjonuje. Nasi
strzelcy szkolą się po to, żeby państwo
miało z nich pożytek. Po 3 latach od-
dajemy bowiem służbom munduro-
wym – brzydko mówiąc – gotowy
i w dużej mierze sprawdzony „produkt”.
To ludzie przygotowani do służby, a za-
razem świadomi swojej roli i misji.
Kiedy nasi strzelcy dostają się do jed-
nostek wojskowych, już na wstępie
otrzymują punkty premiowe, bo startują
ze znacznie większą wiedzą teore-

tyczną i praktyczną niż większość po-
czątkujących żołnierzy.
Jak wielu adeptów „Strzelca” wybiera woj-
skową ścieżkę zawodową?

– Większość osób wstępujących do
„Strzelca” chciałaby pracować w woj-
sku, ale etaty w armii są na wagę zło-
ta. Na tę chwilę dopracowaliśmy się ofi-
cerów na szczeblu kapitanów. Może
z czasem będą też generałowie wy-
wodzący się z naszego Związku. Gdy
powstała Brygada Obrony Terytorial-
nej, 80 naszych strzelców zasiliło rze-
szowską kompanię. To świetna syner-
gia, bo nasi chłopcy, stanowiący tak
dużą część miejscowego batalionu
WOT, są świetnie przeszkoleni, zmo-
tywowani i przygotowani mentalnie
w kontekście tożsamości narodowej
i patriotycznego nastawienia do służby.
Jak zmienia się zainteresowanie młodzieży
przynależnością do Związku na przestrzeni
lat?

– W latach 90. XX w. – początko-
wym, jak wspominałem, niełatwym
okresie istnienia Związku – często mu-
sieliśmy stawiać czoła prześmiew-
czym komentarzom i krytyce społecz-
nej, która nie była dla młodych ludzi za-
chętą do zainteresowania się naszą
działalnością. Teraz coraz powszech-
niej spotykamy się z przychylnością
i chęcią współpracy ze strony samo-
rządów czy lokalnych społeczności. To
ważne, bo chyba w końcu ludzie do-
strzegli, że „Strzelec” pełni na swoim
terenie funkcję quasi-wojska. Nasz
udział podnosi rangę wielu lokalnych
uroczystości, zarówno kościelnych,
jak i świeckich. Akceptacja ze strony
władz jest dla młodych ludzi potwier-
dzeniem słuszności wstąpienia do
„Strzelca”. Za tę przychylność od-
wdzięczają się swoją pomocą i zaan-
gażowaniem w życie lokalne. Przy-
kładem tego może być udział doro-
słych strzelców w akcji ratowniczej
podczas powodzi w 2010 roku. Dzięki
przeszkoleniu w zakresie pierwszej
pomocy nasi członkowie wielokrotnie
udzielają pomocy podczas uroczysto-
ści publicznych i wydarzeń o charak-
terze masowym. Ogromnie nas cieszą
również statystyki, pokazujące, że od
2010 r. liczba chętnych do wstąpienia
do „Strzelca” stale rośnie.
Czy może pan potwierdzić opinię, że strzel-
nic w Polsce jest wciąż za mało?

– Strzelnic praktycznie w ogóle
nie ma. Przepisy są tak skonstruowa-
ne, że skutecznie blokują budowę no-
wych obiektów, bo nikt nie chce pod-
jąć się tego wyzwania, biorąc pod
uwagę wyśrubowane warunki, doty-
czące choćby przesadnej izolacji te-

renu strzelnicy od zabudowań. Strzel-
nica „Anna” w Maleniskach, o której
chciałbym wspomnieć, jest pod tym
względem wyjątkiem. 

Otóż w zeszłym roku MON wy-
dzielił z budżetu pieniądze na rewita-
lizację – największej w Polsce – starej,
poaustriackiej strzelnicy w Maleni-
skach k. Jarosławia. Pieniądze na
strzelnicę, którą zawiaduje Związek
Strzelecki, dostał starosta, a my przy-
wróciliśmy jej dawną świetność. To
dla mnie dobitny dowód na to, że jeżeli
różnego rodzaju organizacje, w tym
państwowe, samorządowe i pożytku
publicznego, potrafią się ze sobą po-
rozumieć, to na efekty nie trzeba dłu-
go czekać. Taką współpracę warto
kontynuować, zwłaszcza że z inwestycji
mogą korzystać wszyscy. 
Czy według pana obywatele powinni mieć
w Polsce dostęp do broni?

– Przed wojną decyzja o dostępie
do broni należała do starosty zarzą-
dzającego danym obszarem admini-
stracyjnym. Gdy w 1944 r. Sowieci
wprowadzili na ziemiach polskich ko-
munę, dużo broni znajdowało się w rę-
kach poakowskiej konspiracji. Co wię-
cej, Polacy wiedzieli, jak z niej skorzy-
stać.

8 maja 1945 r. w Kuryłówce, wiosce
koło Leżajska, gdzie Sowieci przysła-
li NKWD, doszło do regularnej bitwy,
w której Polacy rozgromili napastników.
To zasługa dobrze uzbrojonego pod-
ziemia. Rozbrojenie Polaków było więc
„być albo nie być” dla komunistycz-
nych władz. Z czasem działano pro-
pagandowo, aby przekonać Polaków,
że brak broni działa na ich korzyść
– dokładnie tak samo argumentowali
pruscy i rosyjscy agenci w XVIII wieku.
Od 1990 r. demokratyczne władze
w Polsce, łącznie z obecnymi, zdają się
podzielać ten pogląd. To dla mnie
niezrozumiałe. Przecież nie chodzi o to,
żeby każdy biegał po ulicy z karabi-
nem, ale sama myśl, że Polak jest nie-
godny, by posiadać broń, jest pokło-
siem 1944 r. – raz jeszcze podkreślę
– obawy władzy przed własnym elek-
toratem.
Co byłoby dla Związku największym uła-
twieniem, patrząc na aktualne warunki funk-
cjonowania?

– Życzylibyśmy sobie przede
wszystkim, aby władze państwowe
podeszły poważnie do naszych działań
i spróbowały nam realnie pomóc,
umieszczając strzelców w systemie
wychowawczym i przygotowawczym
do służby wojskowej.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Upiorna rodzinka

Rodzina Addamsów w koprodukcji Teatru Muzycznego w Po-
znaniu i Teatru Syrena w Warszawie to przebojowy musical,
którego premiera miała miejsce na Broadwayu w 2010 roku.
Od początku spektakl, oparty na jednym z najpopularniej-
szych amerykańskich komiksów, przyciągał tłumy widzów
– pokazywany był niemal w całej Europie i Ameryce.

w Teatrze Syrena
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J
est to barwna opowieść o pewnej
ekscentrycznej rodzinie, miesz-
kającej w domu przy cmentarzu,
na odludziu. Głową rodziny jest
Gomez Addams – z uwodziciel-

skim wąsikiem w stroju Rudolfa Va-
lentino. Do szaleństwa kocha żonę,
Morticię, która nie rozstaje się z czar-
nymi strojami. Dzieci Addamsów
– Pugsley i Wednesday są nie mniej
ekscentryczne, jak cała rodzinka. We-
dnesday, zwana księżniczką ciemno-
ści, dorasta i zakochuje się w uroczym
chłopaku o imieniu Lucas. Prosi ojca,
aby zachował to w tajemnicy przed
swoją ukochaną żoną. Pewnego dnia
pojawia sie zaginiony brat Gomeza
– Fester, piroman, który uwielbia bawić
się dynamitem: jego ulubioną formą re-
laksu są zabawy w sali tortur.

Wszystko zmienia się pewnego
wieczoru, kiedy przy jednym stole spo-

tykają się obie rodziny pochodzące
z dwóch różnych światów. Morticia,
zimna jak sopel lodu, Gomez, gorący
jak wulkan, Wednesday – ich demo-
niczna córka i Pugsley, słodki, ale
śmiertelnie groźny synek, urokliwy wuj
Fester, wiedźmowata Babcia i Lurch,
posępny kamerdyner o wdzięku zom-
bie: to w komplecie najbardziej upior-
na rodzinka w pełnej grozy historii.

Twórcą Rodziny Addamsów był
amerykański rysownik Charles Ad-
dams, słynący ze swojego mrocznego
humoru oraz makabrycznych obraz-
kowych postaci. Od 1938 roku na ła-
mach The New Yorkera zaczęły uka-
zywać się jego autorskie ilustracje z se-
rii przygód dziwacznej i upiornej ro-
dziny w formie komiksu. Do swojej
śmierci w roku 1988 roku Addams na-
rysował 150 historyjek, jednoobrazko-
wych gagów o bezimiennych jeszcze
wtedy domownikach starej, ponurej po-
siadłości. Następnie, w latach 1964–
1965 powstał stworzony na jego pod-
stawie serial telewizyjny, a w 1991
roku odbyła się premiera słynnego
filmu Rodzina Addamsów. W obsadzie
znaleźli się między innymi znani akto-
rzy: Anjelica Huston, Raúl Juliá oraz
Christina Ricci, dla której występ oka-
zał się przepustką do hollywoodzkiej
kariery. Obraz doczekał się również
kontynuacji w 1993 roku oraz w 1998
roku jako Rodzina Addamsów: Zjazd
rodzinny.

Poznańsko-warszawską kopro-
dukcję reżyseruje Jacek Mikołajczyk
(Zakonnica w przebraniu, Nine, Cza-
rownice z Eastwick). Kierownictwo mu-
zyczne spektaklu objęli Piotr Deptuch
i Tomasz Filipczak. Choreografię przy-
gotowała Ewelina Adamska-Porczyk,
scenografię projektuje Grzegorz Poli-
ciński, a kostiumy Ilona Binarsch.
W tym składzie realizatorzy przygoto-
wali polską prapremierę Rodziny Ad-
damsów w 2015 roku w Gliwickim Te-
atrze Muzycznym, a także polską pra-
premierę Zakonnicy w przebraniu
(2016), będącą niesłabnącym prze-
bojem poznańskiej sceny. Muzyka
w Rodzinie Addamsów stanowi fuzję
tradycji broadwayowskiej i znakomitej
stylistyki latynoamerykańskiej. Naj-
większą sławę zyskały takie utwory jak:
Chcesz być Addamsem, W całkiem
nową stronę, Większego świra mam
czy Zatańczmy jeszcze raz – wszystkie
w przekładzie Jacka Mikołajczyka.

Premierowe spektakle Rodziny Ad-
damsów w Teatrze Syrena odbyły się
8 i 9 września – zapraszamy serdecz-
nie na tę wspaniałą sztukę i życzymy
dobrej zabawy! �

Kultura
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– wyspa marzeń
Zanzibar



P
lanowanie rajskich wakacji w Zanzibarze należy
rozpocząć od zdecydowania się na konkretną wy-
spę. Ostrzegamy, wybór nie jest prosty. Jeśli my-
ślisz o przygodzie z naturą, w ciszy, wśród egzo-
tycznych palm, na szerokiej plaży z drobnym pia-

skiem, przypominającym mąkę w dotyku, powinieneś zde-
cydować się na plażę Mahonda. W tym miejscu poczujesz
się jak na samotnej, dzikiej wyspie – nie ma tu komercji, gło-
śnych dyskotek i licznych sklepów. W zamian za to oferuje
ono bajkowe widoki pięknego nabrzeża, prawdziwie nie-
bieskiej wody i dzikich palm. Atutem tego miejsca jest na-
turalność, istna dziewiczość i prawdziwy kontakt z afry-
kańską przyrodą. To tutaj, po odpływie, możesz obserwo-
wać odkryte rafy wraz z całym bogactwem zasiedlającej ją
morskiej fauny.

Jeżeli szukasz bardziej turystycznego miejsca, gdzie pla-
że dostosowane są specjal-
nie do wymagań wypoczy-
wających, powinieneś udać
się na plażę Paje. Na miejscu
są liczne sklepy, bary, re-
stauracje. Będąc w Zanzi-
barze, możesz nas korzy-
stać ze słynnych drewnia-
nych rybackich łodziach
z żaglem, zwanych Dau. Uro-
czymi łódkami pływa się po
Zatoce Menai. Podczas ta-
kiej wyprawy łodzią istnieje
ogromna szansa na zoba-
czenie delfinów. Można od-
krywać również zdecydować
się na nurkowanie i odkry-
wanie w ten sposób rezerwat
uroków podwodnej przyrody.

Warto, ponieważ Zatokę
Menai zasiedlają tysiące
gatunków ryb, takich jak:
skrzydlice, ustniczki, płaszcz-
ki, a nawet łagodne rekiny
białe też oraz inne morskie
stworzenia, np. homary, kra-
by, krewetki czy gąbki.

Stone Town, 
najstarsza dzielnica 
Zanzibaru

Spacer po Stone Town,
niegdyś jednym z najbo-
gatszych miast świata, po-
winien być punktem obo-
wiązkowym w planie po-
dróży do Zanzibaru. Stone

Town zachwyca bogato zdobionymi kamienicami, w których
najważniejszą ozdobą są drzwi, uzanwanych tu niegdyś za
symbol statusu finansowego. Część z nich ma nawet kilkaset
lat – masywne, wykonane ze szlachetnego drewna, rzeź-
bione, z mosiężnymi ćwiekami i innymi ozdobnymi ele-
mentami, wzbudzają zainteresowanie turystów. 

Zanzibar: Jozani Park
Niezapomnianym wrażeniem może być wizyta w naro-

dowym parku Jozani znajdującym się na południu wyspy. Te-
ren wilgotnego lasu tropikalnego to rezerwat przyrody, któ-
ry zasiedla ponad 40 gatunków ptaków i 50 gatunków mo-
tyli – atrakcją jest również występujący tylko tutaj endemiczny
gatunek małp – gerez rudych. Palmy kokosowe, wysoka tra-
wa, ogromne jak parasole liście, bujna zieleń, zapach kwia-
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Błękit Oceanu Indyjskiego, piasek delikatny niczym puch, rajskie wyspy 
– tym kusi Zanzibar. Według międzynarodowych rankingów tutejsze plaże są
najpiękniejsze na świecie. Jest z czego wybierać – 25 z nich uchodzi za naj-
bardziej warte odwiedzin. Spośród nich polecamy południowo-wschodnią
część wyspy – Paje lub północno-wschodnią – Mahonda.

�
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tów. Obcowanie z dziką egzotyczną
naturą to jedno z najcenniejszych
wspomnień, jakie przywieziesz po
podróży do Zanzibaru – ta wyspa po
prostu pachnie. Nie przez przypa-
dek nazywana jest Wyspą Korzenną
– jest to jeden z największych produ-
centów goździków. Legenda głosi, że
to właśnie zapach skusił do przybicia
do wybrzeży Zanzibaru portugalskich
żeglarzy, którzy w XVI w. założyli tu
swoje bazy. 

Kiedy warto zdecydować się 
na wyjazd?

Zanzibar to wyspa leżąca w stre-
fie podrównikowej charakteryzującej
się bardzo wilgotnym i gorącym kli-
matem. Średnia temperatura powie-
trza to 25°C, choć może osiągać po-
nad 35ºC. Ciepła jest również woda
– jej średnia temperatura nie spada
poniżej 25ºC. Najwięcej turystów ko-
rzysta z rajskiej pogody na przełomie

czerwca i września, dlatego jeśli ma-
rzysz o poznaniu tej wyspy bez tłumów,
radzimy wybranie terminu styczniowo-
lutowego. Ważne jest tylko, aby pa-
miętać, że jest to kraj, w którym panu-
ją dwie pory – sucha i deszczowa.
W trakcie deszczowej (marzec – maj
oraz połowa listopada – koniec grud-
nia) występują codzienne obfite ulewy,
trwające nieprzerwanie nawet przez
kilka dni z rzędu i uniemożliwiające
korzystanie z uroków wyspy. �
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Zenon Żyburtowicz poleca
www.zenonzyburtowicz.com
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Miasto
pachnące przeszłością
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Lwów był i pozostał miastem z uśmiechem. Polakom jest szczególnie bliski i przez wielu
wspominany z sentymentem. Śródmieście dzisiejszego Lwowa jest jak muzeum na wol-
nym powietrzu. To ponad 1000 zabytków budownictwa, z których wiele to perły archi-
tektury na skalę światową. Dają
świadectwo wielokulturowości daw-
nej Rzeczypospolitej, którą kształto-
wali Polacy, a także Ukraińcy, Żydzi,
Ormianie. Najważniejsze miejsca
są ładnie odnowione, a spacer
uliczkami starówki dostarcza wielu
wrażeń. Czuje się tutaj urok starych
galicyjskich miast, trochę z Kra-
kowa, trochę z Wiednia, ale ze
wschodnią duszą.
Lwów to nie tylko dawna, miniona
Polska. Obecnie to prężny i nowo-
czesny ośrodek, latem pulsujący
całą dobę. W jego klimat po prostu
się wsiąka. Restauracje, puby, ka-
wiarnie działają pełną parą, ludzie
się bawią, zwiedzają lub włóczą
przyjemnie bez celu. Największe
atrakcje to m.in. rynek i otaczające
go XVIII i XIX-wieczne kamienice,
wzdłuż których przy południowej
ścianie placu jeżdżą stare tram-
waje. Prawdziwą perłą jest gmach
opery – piękny z zewnątrz i nie mniej cie-
kawy w środku. Jego bogato zdobiona fa-
sada widnieje na wielu zdjęciach, pocz-
tówkach i pamiątkach ze Lwowa. Jest też
wiele świątyń, które uświadamiają nam, jak
wiele religii żyło zgodnie obok siebie. 
Najważniejszą budowlą sakralną jest Kate-
dra Łacińska, zbudowana jeszcze za cza-
sów Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj to główny
ośrodek religijny mieszkających tu Polaków.
Jedną z polskich pamiątek kultury jest Plac
Mickiewicza – najsłynniejszy plac Lwowa,
na którym stoi na kolumnie pomnik naszego
wieszcza. Wyznacza on początek dawnych
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Czuje się tutaj
urok starych gali-
cyjskich miast,
trochę z Krakowa,
trochę z Wiednia,
ale ze wschodnią
duszą.
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Wałów Hetmańskich – obecnie Pro-
spekt Swobody, który zamyka budynek
opery. Obowiązkowo trzeba też odwie-
dzić słynny Cmentarz Orląt Lwowskich,
który jest częścią Cmentarza Łycza-
kowskiego. Na pierwszym są pocho-
wani obrońcy Lwowa z 1918 i 1920 r.,
a na drugim Polacy zasłużeni dla kul-
tury i nauki. Wiele nagrobków to praw-
dziwe dzieła sztuki. Tego miasta nie da
się łatwo i dobrze opisać, ale na pewno
można poczuć jego atmosferę.
Lwów leży 70 km od polskiej granicy.
Wystarczy tylko tam pojechać.   

Tekst i zdjęcia
Zenon Żyburtowicz
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S
zukając powodów, żeby
odwiedzić naszego za-
chodniego sąsiada, mamy
w głowie Bramę Bran-
denburską i inne atrak-

cje Berlina, romantyczne zamki, par-
ki rozrywki, słynne miejsca, jak urze-
kający widokami Schwarzwald czy
uzdrowiskowe Baden-Baden. Na myśl
przychodzi Mur Berliński i Muzeum
Topografii Terroru, a miłośnicy piwa
zaznaczają w kalendarzu październik,
żeby przynajmniej na weekend wy-
brać się na Oktoberfest.

A gdyby tak zerwać ze schematem
i poznać Niemcy, kierując się zasadą
„przez żołądek do serca”? Tą drogą
możemy pokochać ten kraj auten-
tyczną miłością, która zaspokoi naj-
większy głód i najbardziej wymaga-
jące podniebienia.

Na zaostrzenie apetytu… 
trochę statystyki

Dla tych, którzy nad metafizyczne
pobudki przedkładają fakty i liczby,
mamy bardzo konkretne argumenty

nie do podważenia. Jak wskazują
dane, 7 proc. zagranicznych tury-
stów decyduje się odwiedzić Niemcy
właśnie ze względu na kulinarne bo-
gactwo i jakość oferty gastronomicz-
nej. Z kolei w rankingu ulubionych za-
jęć turyści przebywający w Niem-
czech, zaraz za zwiedzaniem, poda-
ją spędzanie czasu w restauracjach
i kawiarniach. Trzeba przyznać, że jest
w czym wybierać, a do tego poziom lo-
kali gastronomicznych prezentuje się
nader obiecująco. Tegoroczna nie-
miecka edycja przewodnika Michelin
wskazuje około 300 lokali wartych
szczególnej uwagi, jeśli zależy nam na
wykwintnych daniach, niebanalnych
połączeniach smaków i składnikach
dobrej jakości. Co ciekawe, wiele wy-
różnionych lokali znajduje się poza
Berlinem i serwuje regionalną kuch-
nię, której nie poznamy nigdzie indziej,
a już na pewno nie w tak dobrym wy-
daniu, jak tu, gdzie jest częścią kul-
turowego dziedzictwa i jak geny jest
przekazywana z pokolenia na poko-
lenie.

Jednak kulinarne ścieżki Niemiec
wiodą nie tylko od restauracji do re-

stauracji. Siłą i narodową dumą Nie-
miec jest tradycja piwowarska. Po
raz kolejny skalę zjawiska najlepiej ob-
razują liczby, bo 1300 browarów wy-
twarza tu ok. 5000 rodzajów piwa, któ-
re urosło do rangi symbolu. A jeśli de-
gustować, to najlepiej na prawdziwym
ludowym święcie chmielowego trun-
ku. Mowa oczywiście o największym
na świecie festiwalu piwa – Oktober-
fest. W Niemczech to niejedyna im-
preza dla miłośników charaktery-
stycznej goryczki. Z Oktoberfestem
konkuruje piwny festyn ludowy Can-
sttater Volksfest w Stuttgarcie, który
w 2018 obchodzi dwusetny jubileusz.
Na bardziej kameralne degustacje za-
praszają liczne gospody, które pro-
ponują piwoszom unikalne gatunki
złotego trunku, produkowanego we-
dług starodawnych receptur na lo-
kalne potrzeby. A skoro mowa o na-
pojach, to nie można pominąć – dla
odmiany – tych bezalkoholowych. 

Wiele osób może zaskoczyć fakt,
że północ Niemiec to ponad trzy stu-
lecia tradycji palenia i parzenia kawy.
W tej części kraju można nie tylko roz-
koszować się smakiem „małej czar-

Podróże VIP-a NIEMCY

Nie trzeba znać się na gastronomii i astronomii, by wiedzieć, że ponad 300 lokali szczycą-
cych się wyróżnieniem Michelin to imponujący gwiazdozbiór. Taki wynik mają Niemcy
– mekka dla smakoszy. To kraj, który może zaskoczyć nie tylko różnorodnością krajobrazów,
lecz także bogactwem smaków wartych wyprawy w nieznane, miłej dla oka i podniebienia.

Niemcy?Jak smakują

Małgorzata Szerfer-Niechaj

Fot. Deutsches Weininstitut



nej”, lecz także wziąć udział w warsz-
tatach tematycznych i zwiedzić z prze-
wodnikiem jedną z palarni kawy. Ci,
którzy w konkurencji kawa kontra
herbata przyznają zwycięstwo tej dru-
giej, również się nie zawiodą. W Dol-
nej Saksonii napój ten leje się stru-
mieniami, ale sposób jego przygoto-
wania zaskoczy niejednego miłośnika
herbaty. Napój jest bowiem podawa-
ny zgodnie z lokalną tradycją – z cu-
krem kandyzowanym i gęstą śmie-
tanką, ale – uwaga – bez mieszania.
Z fryzyjską ceremonią i historią her-
baty na ziemiach niemieckich najle-
piej zapoznać się w klimatycznej re-
nesansowej kamienicy w Norden,
gdzie stworzono Muzeum Herbaty.

Żeby pozostać w tematyce, nie
można pominąć niemieckich win, któ-
re w niczym nie ustępują słynnym
winom francuskim czy modnym wi-
nom z Nowego Świata. Na fanów
tego trunku czeka w Niemczech aż
300 gatunków, dlatego warto odwie-
dzić największy na świecie, liczący po-
nad 600 lat tradycji, festiwal wina
w Bad Dürkheim i skosztować tam naj-
wspanialszych win.

W pogoni za smakiem 
kulinarnym szlakiem

Wino to temat, nad którym długo
można by się rozwodzić (nie tylko
przy winie), ale najlepiej poznawać je
w praktyce, właśnie w Niemczech, bo
tam doczekało się aż 13 szlaków tu-
rystycznych. Enoturystyka to dosko-
nałe połączenie aktywnego zwiedza-
nia kraju z poznawaniem różnych
odmian winorośli i wytwarzanych
z nich lokalnych trunków. Przemie-
rzając górskie zbocza, łagodne wznie-
sienia i malownicze doliny wzdłuż
Renu, Menu, Łaby, Mozeli, Ahr, mo-
żemy odwiedzać po drodze winnice
i winiarnie kultywujące tradycje wi-
niarskie i osobiście ocenić ich wyro-
by, bo czyż każdy z nas nie jest naj-
lepszym sommelierem? Zwłaszcza
latem i jesienią warto skorzystać z sze-
rokiej oferty niemieckich winnic – wte-
dy odbywa się tam wiele festynów i im-
prez, z lokalnymi obchodami wino-
brania na czele. Po drodze na turystów
czekają liczne zamki, pałace, klasz-
tory i muzea, w których warto zrobić
sobie przystanek.

Aby w pełni skorzystać z uroków
poszczególnych regionów i winnic,
warto podążać specjalnie wyznaczo-
nymi szlakami, zarówno dla zmoto-
ryzowanych, jak i miłośników tury-
styki pieszej oraz rowerowej. Fani
wina i dwóch kółek z pewnością do-

cenią np. długodystansowy szlak ro-
werowy o długości 94 km, wiodący
przez Palatynat – jeden z największych
niemieckich obszarów winiarskich.
Po trudach pedałowania w promie-
niach słońca (w regionie przez 1800
godzin w roku jest piękna pogodna)
nagrodą będą chwile wytchnienia
przy lampce Rieslinga, Weißer Bur-
gundera i Dornfeldera. Wyjątkowo
strudzeni znajdą wymarzoną ochłodę
w rozległym parku krajobrazowym.
Las Palatynacki to jeden z najwięk-
szych w Niemczech zwartych obsza-
rów leśnych, więc cienia jest tu pod
dostatkiem.

Żeby mieć siłę i zbyt wcześnie nie
zakończyć wycieczki, warto uzupełnić
kartę win o inne tradycyjne smakoły-
ki regionalnej kuchni Niemiec. A co
najbardziej pasuje do wina? Oczywi-
ście ser. Jedną z najciekawszych tras
tematycznych Niemiec jest 150-kilo-
metrowy, górski Szlak Sera Allgäu.
Trasa zachwyca scenerią, napotyka-
nymi po drodze zabytkami, a przede
wszystkim wizytami w tradycyjnych wy-
twórniach sera, połączonymi z poka-
zami wyrobu, opowieściami gospo-
darzy i degustacjami lokalnych pro-
duktów, które potrafią zaskoczyć bo-
gactwem smaku. Jeszcze większym
wyzwaniem jest Szlak Serowy o dłu-
gości 500 km, który prowadzi trasą
nad Morzem Północnym, Bałtykiem
i nad Łabą. Podróżując przez wioski
i miasta, od kraju związkowego Szle-
zwik-Holsztyn po Bawarię, mijamy
farmy, mleczarnie i wytwórnie sera, za-
równo rodzinne, ujmujące kameral-
nością, jak i te specjalizujące się
w produkcji na skalę przemysłową.

Jeśli turystyka aktywna, to wska-
zane są też warzywa. A tym poświę-
cone są m.in. 750-kilometrowa Spar-
gelstrasse (Szlak Szparagowy), wio-
dący wzdłuż pól uprawnych, urokli-
wych wsi, zabytkowych miast, z dwo-
ma muzeami tematycznymi oraz
Ogórkowy Szlak Rowerowy (260 km).

Ogórek spreewaldzki stał się oficjal-
nym produktem regionalnym Bran-
denburgii, chronionym prawem UE,
a zarazem nie lada atrakcją tury-
styczną. W gospodarstwach i zajaz-
dach serwowane są na wiele rozma-
itych sposobów: świeże, kiszone, ma-
rynowane, w ziołach, z chilli, z curry,
z musztardą, czosnkiem, chrzanem,
a nawet na słodko. Jeśli po degusta-
cjach ktoś miałby niedosyt wiedzy,
to otworem stoi Muzeum Ogórków
w Lubbenau – idealne na deser.

Gotowi na kulinarną przygodę
z mapą Niemiec w ręku?

Więcej informacji na stronie
www.germany.travel �
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Z
najdują się tu zabytki
budownictwa wiejskiego
z obszaru dawnego wo-
jewództwa radomskiego
– dwory, kościół, chałupy,

budynki gospodarcze, młyny wodne,
wiatraki. Obok ekspozycji stałych or-
ganizujemy wystawy czasowe, im-
prezy plenerowe nawiązujące do roku
gospodarsko-obrzędowego na wsi,
zajęcia edukacyjne i imprezy rekre-
acyjne, np. ogniska na leśnej polanie.
Muzeum Wsi Radomskiej jest miej-
scem, w którym możemy zdobyć ob-
szerną wiedzę o architekturze i kultu-
rze materialnej w XVIII i XIX w., a jed-
nocześnie możemy się tu oderwać od
gwaru miejskiego. Bogactwo przyro-
dy – las, rzeka Kosówka, dwa stawy,

pola – sprawiają, że spacer po tym
niezwykle urokliwym terenie to praw-
dziwa przyjemność – mówi Ilona Ja-
roszek, dyrektorka Muzeum Wsi Ra-
domskiej. 

Muzeum położone jest na obrze-
żach Radomia, tuż przy trasie War-
szawa-Kraków, więc łatwo uwzględnić
je w wakacyjnych wojażach. Obecnie
prowadzone są w nim nowe inwesty-
cje – aktualnie realizujemy projekt
pod nazwą „Wokół wiejskiej zagrody.
Modernizacja i renowacja krajobrazu
kulturowego prezentowanego w ra-
domskim skansenie”, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na
lata 2013–2020. Pieniądze zostaną
przeznaczone m.in. na przeniesienie

wiatraka z Wierzbicy z dotychczaso-
wego miejsca na polanie w pobliże
jednej z chłopskich zagród, gdzie bę-
dzie widoczny z daleka. Chcemy, aby
stał się symbolem naszego skansenu.
Wiatrak dostanie mechanizm, dzięki
któremu znów ożyje, i dodatkowo zo-
stanie podświetlony. Najbardziej spek-
takularne zmiany zajdą w zespole
sakralnym, czyli w osiemnastowiecz-
nym drewnianym kościele z Wolano-
wa i dzwonnicy z Wielgiego. Naszym
marzeniem było, aby w kościele po-
jawiły się organy i wreszcie mamy
szansę je zrealizować. Instrument zo-
stał już zamówiony – przyjedzie zza
granicy. Chodziło o to, aby był „z epo-
ki” i pasował rozmiarem do naszego
niewielkiego kościoła. Organy są nie-
zbędne do oprawy mszy i koncertów,
które chcemy tu organizować – mówi
Ilona Jaroszek. 

W samej świątyni przebudowane
zostaną jeszcze mensy ołtarzowe,
a w dzwonnicy z Wielgiego zostaną
zamontowane dwa dzwony. Zespół
sakralny zostanie ogrodzony, aby jak
najbardziej odtworzyć realia. Mu-
zeum szykuje też nowe miejsce dla
najmłodszych: za budynkiem eduka-
cji muzealnej powstaje miniaturowa
replika chłopskiej zagrody i plac za-
baw. Wokół zostaną wytyczone alejki,
a przy nich staną ławki. To nie koniec
inwestycji: przebudowany zostanie
budynek kasy biletowej, pojawią się bi-
letomaty i parkometry, zmieni się też
strona internetowa i powstanie jej
wersja obcojęzyczna.

www.muzeum-radom.pl
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Muzeum Wsi Radom-
skiej w Radomiu jest pe-

rełką na turystycznych
szlakach Mazowsza. Wi-
zyta w radomskim skan-

senie daje realistyczne
wrażenie przeniesienia

się w przeszłość, do
świata naszych przod-

ków i zanurzenia się w tej
niezwykłej codzienności.

Muzeum Wsi Radomskiej
– nowe inwestycje





Moda VIP-a ROBERT KUPISZ

L
atina by Q�ш: na sezon wiosenno-letni 2019
to najnowsza kolekcja Roberta Kupisza, za-
prezentowana licznie zgromadzonej widowni
w Drukarni Praskiej w Warszawie. Inspiracją do

jej stworzenia była różnorodność kultur i obyczajów
mieszkańców Ameryki Południowej, Tworząc ją,
projektant skoncentrował się jednak nie tylko na roz-
rywkowych aspektach życia Latynosów, ale również
na ich codziennym zmaganiu się z rzeczywistością
– przemocą czy wojnami gangów. Scenografia po-
kazu korespondowała z tematyką kolekcji – Robert
Kupisz przeniósł widzów do faweli, które wybudo-
wał na rusztowaniu. Można było w nich zobaczyć sce-
ny z codziennego życia ich mieszkańców i wczuć
w to, o czym myślał, tworząc tę kolekcję.

Kobieta Kupisza to postać seksowna, podkreśla-
jąca strojem swoją drapieżność, odwagę i siłę.
W damskiej części kolekcji pojawiły się sukienki z fal-
banami, jeansowe szorty, topy z cekinami, a także

mocniejsze akcenty w postaci ortaliono-
wych spodni, skórzanych marynarek czy
kurtek w kolorach moro. Mężczyzna to
z kolei postać silna – ubrana nietuzinko-
wo: czasem w zestaw dresowy, czasem w
wojskowe spodnie połączone z kurtką we
wzór moro, czasami natomiast w… ceki-
nowy garnitur. Potrafi żonglować tren-
dami i bawić się swoim wyglądem bez
martwienia się o konwenanse i to „co wy-
pada”.

Podczas tego emocjonalnego pokazu
obecna była również musująca Ciso-
wianka Perlage, od lat związana z polską
modą, a także z samym projektantem,
którego wyjątkowo ceni i wspiera.

MP
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Latina

Aneta Kręglicka

Fot. AKPA (4)

BY KUPISZ



PAPROCKI & BRZOZOWSKI Moda VIP-a
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D
uet: Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski zaprezentował
swoją najnowszą kolekcję we wnętrzach Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie, gdzie zgromadzeni goście mogli po-
czuć atmosferę szalonych lat 70. Na czas pokazu Sala Mar-

murowa została zmieniona w tętniący muzyką Paradiso Club.
Pokaz nie miał motywu przewodniego – stanowił nietypowy

miks trzech kolekcji projektantów: regularnej, basicowej – Plants
oraz ślubnej. Inspiracją była natomiast postać Dalidy – francuskiej
aktorki, piosenkarki i modelki, której przeboje śpiewał niemal cały
świat. Gościem specjalnym duetu i niespodzianką wieczoru było
pojawienie się somalijskiej modelki i autorki bestsellerowej książ-
ki „Kwiat Pustyni” – Waris Dirie, która wystąpiła na wybiegu.

Po poprzedniej, stonowanej kolekcji wieczorowej przyszedł
czas na zaprezentowanie szerokiej palety barw – żywych i róż-
norodnych kolorów oraz kontrastowych połączeń: błysku
i matu, frędzli i wzorów. A wszystko to projektanci odnaleźli
właśnie w estetyce lat 70. – z całym bogactwem ich ener-
gii i wibrujących barw. Wieczorowe długie suknie oraz kre-
acje typowo ślubne przeplatały się ze zwiewnymi kom-
pletami w kolorze fluorescencyjnego różu oraz z soczy-

stą zielenią sportowych
oversize’owych bluz. Poja-
wiły się tkaniny welurowe,
jedwabne, bawełniane
– pełen kalejdoskop wzo-
rów, krojów i struktur.

O orzeźwienie go-
ści podczas pokazu
zadbała, kolejny już
raz, musująca Ci-
sowianka Perlage
– marka wspierają-
ca rodzimą modę
i zaprzyjaźniona
z projektantami.

MP

Paradiso Club
Fot. AKPA (4)

Natasza Urbańska



Moda VIP-a GOSIA BACZYŃSKA
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G
osia Baczyńska to bez wątpienia jedna z najwybit-
niejszych postaci polskiego świata mody. Utalen-
towana, charyzmatyczna i z bardzo wyraźnym
swoim stylem ma oddane grono fanów i klientów

zarówno na rynku polskim, jak i poza granicami naszego kra-
ju. 

21 sierpnia w ogrodzie sąsiadującym z jej butikiem na
warszawskiej Pradze projektantka świętowała rocznicę 21
lat swojej pracy artystycznej. Impreza utrzymana była w sur-
realistycznym stylu, a za dekoracje w środku lata służyły:
sztuczny śnieg, bałwany oraz kryształowe sople lodu zwi-
sające z drzew. 

W tym nierealnym, letnio-zimowym ogrodzie nie mo-
gło zabraknąć błękitnych butelek Cisowianki Perlage, mar-
ki od lat związanej z modą w Polsce, a także zaprzyjaźnio-
nej z samą projektantką. Gosi Baczyńskiej życzymy jeszcze
co najmniej 100 lat pracy twórczej i wielu inspirujących pro-
jektów!

MP

Gosia Baczyńska i Magdalena Cielecka

21 lat
pracy artystycznej

Gosia Baczyńska i Małgorzata Kożuchowska





W
samym sercu warszawskiego Moko-
towa – w wyjątkowym wnętrzu Kró-
likarni – odbył się pokaz duetu pro-
jektantów: Ilony Majer oraz Rafała Mi-

chalaka, znanych jako MMC.
MMC Studio za-

prezentowało naj-
nowszą, jesienną ko-
lekcję AW 18/19. Tym
razem wyraźnie za-
uważalny był orygi-
nalny i odważny kon-
trast kobiecości i mę-
skości zestawiony ze
sobą w prezentowa-
nych sylwetkach.  Ca-
łość niewątpliwie do-
pełniało hasło prze-
wodnie – J’ai con-
science – czyli „mam
świadomość”, świet-
nie opisujące atmos-
ferę, którą na co dzień inspirują się projektan-
ci, tworząc przede wszystkim stroje dla świado-
mych, wyjątkowych i odważnych kobiet.

Jak zwykle duet wykorzystał bardzo ciekawe
i niebanalne połączenia tkanin – w tym sezonie
zobaczymy m.in. grube wełny i ultralekkie je-
dwabie. Nie zabrakło również klasyków marki:
płaszczy i ciekawych puchówek .

Podczas pokazu i na after-party, które odbyło
się w pięknym ogrodzie Królikarni, o orzeźwie-
nie gości zadbała Cisowianka Perlage.

MP

Katarzyna Zielińska

Fot. AKPA (4)

– jesień/zima 2018MMC
Moda VIP-a MMC
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Styl VIP-a Gadżety

Aston Martin 
w wersji mini

Biuro w zasięgu ręki
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Z początkiem września marka ILIFE, znana z dostarczania na
rynek niezawodnych robotów sprzątających, uzyskała swoje
oficjalne polskie przedstawicielstwo. Wyłącznym dystrybuto-
rem chińskiego producenta jest szczecińska firma Polor
Sp. z o.o. W ofercie dostępne są trzy nowe modele odkurzaczy.
Podstawowy model – ROBOT ILIFE A4s – charakteryzuje się bar-
dzo cichą pracą, model ROBOT ILIFE V7s posiada funkcję mo-
powania, a flagowy model ROBOT ILIFE A8 wyposażony jest
w funkcję skanowania. W bieżącym roku dostępny będzie też
model A7, wyposażony w funkcję zarządzania smartfonem po-
przez aplikację mobilną.

ILIFE oficjalnie w Polsce

Galaxy Note9 to kolejne urządzenie z serii Note, które wyko-
rzystuje najnowsze i najbardziej przełomowe innowacje fir-

my Samsung. Galaxy Note9 ofe-
ruje najwyższą wydajność, nowy
rysik S Pen (po raz pierwszy wy-
posażony w moduł Bluetooth)
oraz najbardziej inteligentny apa-
rat w smartfonach tej marki. Dzię-
ki zaimplementowaniu do smart-
fona trybu Samsung DeX, użyt-
kownicy mogą pracować nad pre-
zentacjami, edytować zdjęcia
i oglądać swoje ulubione pokazy,
a wszystko to na dużym ekranie.
Do sterowania zestawem Note9
i DeX można używać rysika S Pen.
SmartThings sprawia, że Galaxy
Note9 sprawdza się jako pilot ste-
rujący wieloma podłączonymi
urządzeniami domowymi.

Nowe urządzenia wielo-
funkcyjne Epson WorkFor-
ce Pro: WF-M5799DWF, WF-
M5299DW i WF-M5298DW
to oferta dla firm chcących
drukować w wysokich na-
kładach dokumenty tek-
stowe. Cechuje je niski
koszt eksploatacji i wydaj-
ność osiągająca aż do 40
tys. stron na jednym zasi-
leniu. Niewytwarzająca ciepła i bezkontaktowa technolo-
gia druku atramentowego, poza zmniejszeniem awaryj-
ności i oszczędności na energii elektrycznej, pozwala też
na swobodne korzystanie z różnych nośników. Zintegro-
wany skaner został wyposażony w funkcje zwiększające bez-
pieczeństwo i usprawniające płynne zarządzanie doku-
mentami, jak np. automatyczna dystrybucja skanów do
wskazanych katalogów w sieci. Więcej informacji na stro-
nie: www.epson.pl/wfp.

Idealna drukarka dla firm

Łącząc bogactwo wyrafi-
nowanych gadżetów z elegancją
Astona Martina DB5 – ikonicznego sa-
mochodu najsłynniejszego agenta świata – Grupa LEGO za-
prezentowała nowy zestaw z serii LEGO Creator Expert Ja-
mes Bond™ Aston Martin DB5 (towarzyszył on Bondowi
w filmie „Goldfinger” z 1964 roku). Model zawiera wiele uni-

kalnych gadżetów, które można było zoba-
czyć w filmie, m.in. fotel z wyrzutnią na sie-

dzeniu pasażera, obrotowe tablice rejestracyjne, a także
ostrza do przecinania opon na kołach. Model ma wymia-
ry: ponad 10 cm wysokości, 34 cm długości, 12 cm sze-
rokości. Składa się z 1290 elementów LEGO i jest odpowiedni
dla osób od 16 roku życia.



Xiaomi Mi Band 3 to doskonały towarzysz osób aktywnych
fizycznie oraz tych, które chcą się zmotywować do pro-
wadzenia zdrowszego trybu życia. Opaska oferuje ponad
30 funkcji, w tym m.in. czujnik tętna, monitorowanie snu,
powiadomienia o wiadomościach i połączeniach przy-
chodzących oraz o wydarzeniach z kalendarza, alarm wi-
bracyjny, lokalizator smartfona, przypomnienie o ko-
nieczności aktywności fizycznej, wyświetlanie danych tre-
ningowych czy informacji o pogodzie. Nowy gadżet Xia-
omi jest wodoodporny (5 ATM) – można w nim pływać
i brać prysznic. Jest przy tym bardzo lekki (20g), a bate-
ria wystarczy na dwadzieścia dni pracy.

Opaska fitness dla aktywnych

Flagowy model Sony Xperia
XZ3 to kontynuacja firmowej
drogi ewolucji w dziedzinie
inżynierii i designu Xperii. No-
woczesny, smukły i elegancki
design Xperii XZ3 kryje naj-
lepsze rozwiązania technolo-
giczne Sony w zakresie TV,
dźwięku, obrazu i gier. Jako
pierwszy w rodzinie Sony po-
siada 6-calowy ekran OLED
18:9 QHD+HDR, wykorzystu-
jący wielokrotnie nagradzaną
technologię BRAVIA® OLED
TV, zapewniający głębszą czerń, ostrzejszy obraz i żyw-
sze kolory. Główny aparat 19MP Motion Eye™ wyposa-
żono w unikalne technologie fotograficzne, m.in.: na-
grywanie filmów w 4K HDR, Super slow motion Full HD
z prędkością 960 klatek na sekundę oraz zaawansowa-
ny, uzupełniony o mimikę twarzy Kreator 3D.

Gadżety Styl VIP-a
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Asystent domowy Hello

Prestiżowy tytuł dla Huawei

ARCHOS Hello to
eleganckie urządze-
nia, które nowo-
czesną konstrukcję
łączą z szeroką
funkcjonalnością.
Użytkownik może
poprosić asystenta
Hello m.in. o aktu-
alne dane pogodo-
we, wiadomości ze
świata, ustawić cza-
sowe powiadomie-
nia czy obsługiwać systemy smart home z użyciem dedy-
kowanej aplikacji ARCHOS Hello Connect. Dostępne będą
trzy wersje ARCHOS Hello, różniące się kształtem, przekąt-
ną ekranu (5,7 i 10) oraz specyfikacją. Wszystkie urządze-
nia wyposażone są w ekrany dotykowe, głośniki, dwa mi-
krofony, kamerę 5MP, czterordzeniowy procesor oraz mo-
duły Bluetooth i WiFi. 

Smartfon Huawei z serii P po raz szósty z rzędu zo-
stał uznany przez EISA (Europejskie Stowarzyszenie
Technik Audiowizualnych) za najlepszy smartfon do-
stępny na rynku. Huawei P20 Pro został nagrodzony
za wyznaczanie trendów w mobilnej fotografii
oraz znakomitą jakość wykonania. Przyznając tytuł
„Smartfon roku 2018–2019” modelowi Huawei P20
Pro, EISA podkreśliło, że Huawei jest producentem,
który idealnie potrafi połączyć efektowny wygląd
produktu, zaawansowane parametry techniczne
oraz wysoką jakość wykonania. Według EISA P20 Pro
jest najbardziej innowacyjnym i zaawansowanym
technologicznie smartfonem dostępnym na rynku,
m.in. dzięki wspomaganiu przez sztuczną inteli-
gencję, zastosowaniu potrójnych obiektywów
opracowanych przez Leica, a także funkcjom 5-krot-
nego przybliżenia hybrydowego obrazu i 10-krot-
nego zoomu cyfrowego.

Najlepszy w portfolio

ARCHOS Hello 5
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Powrót 
do przyszłości

W
latach 60. i 70. XX w. Certina wyka-
zała niezawodność swoich zegar-
ków, poddając je próbie w serii pre-
stiżowych projektów badawczych
i ekspedycji. Wykorzystywane w tych

podróżach zegarki znajdowały się nie tylko na za-
wrotnych wysokościach górskich szczytów, ale i na
dnie morza. To doświadczenie zainspirowało mar-
kę do opracowania nowego modelu, odpowiada-
jącego na potrzeby świata podwodnego – DS
PH200M.

W 2018 roku Certina wprowadzi nową edycję
tego klasycznego zegarka. Wykonana ze stali szla-
chetnej koperta o średnicy 42,8 mm wyposażona
jest w obracający się w jednym kierunku czarny pier-
ścień lunety. Czarna matowa tarcza idealnie kon-
trastuje ze wskazówkami i indeksami pokrytymi sub-
stancją Super-LumiNova nawet w ciemności. Na od-
wrocie zegarka znajduje się wypukły symbol żółwia
– logo marki Certina. Całości dopełnia miękki, czar-
no-szary pasek Nato ze sprzączką oraz brązowy pa-
sek ze skóry cielęcej, który idealnie sprawdzi się pod-
czas oficjalnych spotkań.

Podobieństwo do oryginalnego modelu nie
jest tylko powierzchowne: tak jak jego poprzednik,
nowy DS PH200M został opracowany w nawiązaniu
do oryginalnego modelu DS Concept z lat 60.
W przeciwieństwie do nowoczesnych zegarków Cer-
tina, ten model wyposażono w wypukłe szkło he-
salitowe z powłoką antyrefleksyjną po jednej stro-
nie i chroniącą przed zarysowaniami powłoką NEX
Scratchguardand, wraz z oddzielnym pierścieniem
montażowym zapewniającym podwójne bezpie-
czeństwo i wodoszczelność do 20 bar. W kwestii
precyzji mechanicznej i wydajności pracy Certina
opowiada się jednak za nowoczesnym podejściem.
Innowacyjny kaliber Powermatic 80 zapewnia do-
kładność pomiaru i 80-godzinną rezerwę chodu.
Nowa wersja dawnego modelu DS PH200M to jed-
nocześnie wyraz przywiązania do tradycji i odważ-
ne stawienie czoła przyszłości. Zegarek będzie
w sprzedaży od października 2018 roku.

Certina to marka, która nie poprzestaje na
powierzchownych rozwiązaniach. Sięga do
głębi – nie tylko metaforycznie w kwestii
precyzji i trwałości produktów – ale i do-
słownie, gdy mowa o eksploracji oceanów.
W swoim najnowszym dziele szwajcarski pro-
ducent zegarków odświeża historyczny
model, będący obecnie na czasie bardziej niż
kiedykolwiek w przeszłości. Model DS
PH200M stanowi naturalną kontynuację po-
nadczasowego wzornictwa swojego po-
przednika, uzupełniając go o automatyczny
kaliber najnowszej generacji.

Styl VIP-a Zegarki





132 VIP

Huawei MateBook X Pro
– ultrabook klasy premium

H
uawei MateBook X Pro dostępny jest w Polsce
w dwóch wariantach konfiguracyjnych i kolo-
rystycznych: space gray i mystic silver. Zwraca
na siebie uwagę wysokiej jakości wykonaniem.
Dzięki użyciu technologii diamentowej CNC, alu-

miniowa obudowa jest gładka, a krawędzie delikatnie za-
okrąglone. Ekran dotykowy FullView o przekątnej 13,9”
i rozdzielczości 3K (3000x2000) oddzielony jest zaledwie
czteromilimetrowymi ramkami (grubość ramek w Huawei
MateBook X Pro z ekranem FullView wynosi 4,4 mm) i po-
krywa 91 proc. wewnętrznej powierzchni. Obrazy są bar-
dziej szczegółowe i rzeczywiste, a jasność ekranu dosto-
sowywana jest automatycznie do warunków otoczenia. Co
więcej, filtr niebieskiego światła chroni oczy użytkownika
przed szkodliwym promieniowaniem. W połączeniu
z najnowszą technologią Dolby Atmos® Sound System,
którą wykorzystano w czterech głośnikach, Huawei Ma-
teBook X Pro oferuje efekty audiowizualne porównywal-
ne z jakością kinową.

Wysoki komfort pracy dzięki Huawei MateBook X Pro
Najnowszy ultrabook Huawei wyróżnia się również kon-

figuracją. W rozbudowanym wariancie, przeznaczonym dla
klienta bardziej wymagającego, urządzenie w kolorze
space gray zostało wyposażone w najnowszy czterordze-
niowy procesor Intel® Core i7-8550U (ósmej generacji),
układ graficzny Intel UHD 620, pamięć operacyjną 16 GB,
bezgłośny i szybki dysk SSD o pojemności 512 GB oraz sys-

tem Windows 10 Pro. Dodatkowo zainstalowano dedy-
kowaną kartę graficzną Nvidia GeForce MX150 2GB. Na-
tomiast model w kolorze mystic silver oferuje procesor In-
tel® Core i5-8250U, pamięć operacyjną 8 GB, dysk SSD 256
GB oraz system Windows 10 Home. 

Obie konfiguracje zapewniają wysoki komfort pracy.
Dzięki nowoczesnym procesorom Intel® Core, dużej pa-
mięci RAM i bardzo dobrze zopytmalizowanemu systemowi
BIOS, Huawei MateBook X Pro jest gotowy do natych-
miastowej pracy: z wykorzystaniem czytnika linii papilar-
nych w ciągu 8 sekund od momentu włączenia i 6,6 se-
kund od wyjścia z trybu uśpienia. We współpracy z po-
jemnym dyskiem SSD oraz dedykowaną kartą graficzną NVI-
DIA praca jest szybka i płynna, użytkownik może korzystać
z wielu aplikacji i rozwiązań chmurowych równocześnie oraz
tworzyć projekty wymagające dużej mocy obliczeniowej. 

Niewielka waga (1,33 kg) oraz zapewniająca długi czas
pracy bateria z funkcją szybkiego ładowania sprawiają, że
Huawei MateBook X Pro powinien sprostać potrzebom
osób, które przez większość dnia pracują zdalnie. Aktyw-
ne chłodzenie z nowoczesnym układem wentylatorów oraz
odporność klawiatury na zachlapania podnoszą komfort
i bezpieczeństwo pracy.

Segment premium oraz mainstream – biznesowe priorytety
Polska premiera Huawei MateBook X Pro wpisuje się

w globalną strategię marki, której celem jest sukcesyw-
ne poszerzanie oferty o kolejne kategorie produktowe

Huawei MateBook X Pro jest pierwszym ul-
trabookiem Huawei z ekranem FullView.
Swoją wielkością niemal dorównuje po-
wierzchni kartki papieru A4. Jednocześnie
wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem
oraz mocą obliczeniową. Na tyle potężną,
by zadowolić najbardziej wymagających
użytkowników i fanów technologii.

Styl VIP-a Komputery
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Komputery Styl VIP-a

consumer electronics oraz umacnianie pozycji także na
rynkach szybko rozwijających się lub już dojrzałych (jak np.
Skandynawia). Konsumenci na tych rynkach są wymaga-
jący, ale też bardziej zainteresowani produktami klasy pre-
mium i mainstream (przez produkty definiowane jako ma-
istream należy rozumieć urządzenia wyceniane powyżej
2500 PLN).

Rodzina Huawei MateBook – cena i konfiguracja
Wspomniany już Huawei MateBook X Pro dostępny jest

w dwóch konfiguracjach. W pierwszym wariancie oferu-
je procesor Intel® Core i5-8250U, 8 GB RAM, dysk SSD 256
GB oraz system operacyjny Windows 10 Home. W drugim:
procesor Intel® Core i7-8550U wraz z dedykowaną kartą
graficzną Nvidia, pamięć operacyjną powiększoną do 16

GB, a dysk SSD do 512 GB, a także wersję Windows 10 Pro.
Rekomendowana cena modeli wynosi odpowiednio 5499
PLN i 7499 PLN. 

Huawei MateBook X, który zadebiutował na polskim ryn-
ku rok temu, jest obecnie dostępny w czterech warian-
tach. Dla konsumentów przeznaczono model z proceso-
rem Intel® Core i5-7200U, 8 GB RAM, dyskiem SSD 256 GB
oraz Windows 10 Home. Rekomedowana cena tego mo-
delu wynosi 4799 PLN. W droższym wariancie (5699 PLN)
konsumenci uzyskują szybszy procesor Intel® Core i7-
7500U oraz pojemniejszy dysk SSD (512 GB). Do klientów
biznesowych w obu wariantach zainstalowano system ope-
racyjny Windows 10 Pro. Rekomendowana cena wynosi od-
powiednio 4999 PLN oraz 5999 PLN.  Wszystkie podane
ceny są cenami brutto.
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D
wa, zaprojektowane sa-
modzielnie przez Jaguara
silniki elektryczne o łącz-
nej mocy 400 KM generu-
ją 696 Nm momentu ob-

rotowego i rozpędzają auto od 0 do 100
km/h w zaledwie 4,8 sekundy. Akumu-

latory litowo-jonowe o pojemności 90
kWh pozwalają na pokonanie 470 km
(norma WLTP), a specjalny system na-
wigacyjny wybiera trasę pod kątem za-
pewnienia jak największego zasięgu
auta. Znakomite osiągi idą w parze
w wyjątkowo wysokim poziomem kom-

fortu i przyjemności z jazdy tym luksu-
sowym pojazdem. 

Korzystając z szybkiej ładowarki
prądu stałego (o mocy 100 kW), użyt-
kownicy I-PACE mają możliwość na-
ładowania akumulatorów od 0 do 80%
zaledwie w 40 minut. Naścienna, do-

Jaguar I-PACE 
z napędem elektrycznym

– wyprzedza konkurencję
I-PACE to nowy model marki Jaguar – dynamiczne elektryczne

auto charakteryzujące się nowoczesną, odważną linią nadwozia
oraz przestrzennym wnętrzem, w którym swobodnie może zmie-

ścić się pięcioro pasażerów.

Więcej informacji na profilach 
społecznościowych marki Jaguar: 
- Facebook: facebook.com/jaguarpolska/
- Instagram: instagram.com/jaguar/ 
- YouTube: youtube.com/JLRPolska

Auto VIP-a JAGUAR I-PACE
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mowa ładowarka prądu zmiennego
(7 kW) pozwala na uzyskanie takiego
samego zasięgu w nieco ponad dzie-
sięć godzin – jest to idealne rozwiąza-
nie do ładowania nocnego.

Gama inteligentnych rozwiązań
zwiększających zasięg pojazdu obej-
muje także system wstępnego kondy-
cjonowania baterii: po podłączeniu
do źródła zasilania Jaguar I-PACE au-
tomatycznie zwiększa (lub obniża)
temperaturę akumulatorów tak, aby
zmaksymalizować zasięg przed wy-
ruszeniem w trasę.

Jak twierdzi Ian Hoban, Dyrektor ds.
linii modelowej Jaguar, prace nad
I-PACE rozpoczęły się właściwie od czy-
stej kartki papieru – pustej przestrze-
ni, na której rozpoczęło się tworzenie
kompletnej zaawansowanej wizji mo-
delu. Założeniem było wykorzystanie
nowych rozwiązań w obszarze aku-
mulatorów i połączenie ich z zapro-
jektowaną od podstaw architekturą
nadwozia, dzięki czemu możliwe było
zoptymalizowanie osiągów, własno-
ści aerodynamicznych oraz miejsca
wewnątrz pojazdu. Wynikiem pracy
nad tym modelem jest samochód elek-
tryczny w pełni dostosowany do ocze-
kiwań kierowcy. – Nabywcy Jaguara
I-PACE mogą zapomnieć o takim prze-
żytku jak stacje benzynowe. Po podłą-
czeniu samochodu do ładowarki na
noc, będą codziennie budzić się
z pełnym zbiornikiem paliwa – mówi
Ian Hoban.

Jaguar I-PACE to samochód z na-
pędem elektrycznym, na jaki czekali
kierowcy na całym świecie. Jest inteli-
gentny, bezpieczny i nie emituje szko-
dliwych substancji do atmosfery. 

Wykorzystuje najnowsze algorytmy
sztucznej inteligencji oraz oferuje wy-
soki poziom praktyczności typowy dla
5-miejscowego SUV-a. Użytkownicy
nie muszą martwić się obsługą sa-
mochodu dzięki 8-letniej gwarancji na

akumulatory oraz pakietowi serwiso-
wemu Jaguar Care

W wykonanym z aluminium i przy-
stosowanym specjalnie do potrzeb
pojazdu elektrycznego nadwoziu
wykorzystano technologię nitowania
i klejenia, która zapewnia lekkość
i sztywność konstrukcji. Wraz z peł-
niącym rolę elementu strukturalnego
pakietem akumulatorów, nadwozie
gwarantuje sztywność skrętną na po-
ziomie 36 kNm/stopień – jest to naj-
wyższa wartość uzyskana kiedykol-
wiek w samochodzie marki Jaguar.

Trudno będzie spotkać na drodze
drugi samochód, który będzie wyglą-
dał i jeździł tak, jak Jaguar I-PACE. Zo-
stał on zaprojektowany w taki sposób,
by jak najlepiej wykorzystać możliwo-
ści oraz kompaktowe wymiary za-
awansowanego technicznie elek-
trycznego układu napędowego. Opły-
wowa, przypominająca nadwozie typu
Coupe sylwetka została zainspirowa-
na wyczynowym Jaguarem C-X75. 

Wnętrze zaprojektowano tak, by za-
pewnić pasażerom jak największą
ilość miejsca. Dzięki zaawansowa-
nym materiałom oraz niezwykłej dba-
łości o szczegóły od razu widać, że
mamy do czynienia z prawdziwym Ja-
guarem.Choć I-PACE plasuje się seg-
mencie SUV-ów średniej wielkości,
dzięki przesuniętej ku przodowi kabi-
nie oraz elektrycznemu zespołowi na-

pędowemu, ilość miejsca we wnętrzu
jest porównywalna z dużymi SUV-ami. 

I-PACE jest pierwszym modelem Ja-
guara, w którym zastosowano pokła-
dowy system informacji i rozrywki o na-
zwie Touch Pro Duo. Wykorzystuje on
innowacyjne połączenie ekranów do-
tykowych, czujników pojemnościowych
oraz fizycznych przycisków i jest nie-
zwykle intuicyjny w obsłudze.

Nowy system nawigacji dostoso-
wany do potrzeb samochodu elek-
trycznego uwzględnia topografię tra-
sy, a także informacje zebrane podczas
wcześniejszych podróży, takie jak styl

jazdy kierowcy, by niezwykle do-
kładnie wyliczyć zasięg oraz stan
naładowania baterii, zapewniając
tym samym kierowcy poczucie peł-
nego komfortu i spokoju.Zaawan-
sowany system „Smart Settings”
opiera się na sztucznej inteligencji
określając preferencje poszcze-
gólnych kierowców i dostosowu-
jąc do nich parametry układu jezd-
nego oraz konfigurację wnętrza
modelu I-PACE.

Aby zapewnić użytkownikom
dostęp do najnowszej wersji opro-
gramowania sterującego syste-

mem informacji i multimediów, ukła-
dami telematycznymi oraz ładowa-
niem akumulatorów, model I-PACE
będzie pierwszym Jaguarem aktuali-
zującym oprogramowanie bezprze-
wodowo, w sposób niezauważalny dla
użytkownika.

Dzięki konkurencyjnym kosztom
ponoszonym w całym cyklu życia pro-
duktu oraz wysokim wartościom rezy-
dualnym, I-PACE będzie chętnie wy-
bierany przez klientów prywatnych
oraz firmy dążące do ograniczenia ne-
gatywnego wpływu na środowisko
oraz do zmniejszenia kosztów eksplo-
atacji floty.

Pierwsze modele I-PACE trafiły już
na polski rynek  i są dostępne w wer-
sjach S, SE oraz HSE. Oferowana bę-
dzie także odmiana First Edition, zaś
wszystkie wersje będą inspirowane
zaprezentowanym pierwotnie pojaz-
dem koncepcyjnym. Jaguar I-PACE do-
stępny jest od 354 900 złotych brutto.

Jako firma odpowiedzialna spo-
łecznie Jaguar Land Rover dąży do
ograniczenia negatywnych zmian
w środowisku naturalnym i planuje
zwiększyć żywotność stosowanych w jej
pojazdach elektrycznych akumulato-
rów, nawiązując współpracę z przed-
siębiorstwami recyklingowymi oraz
prowadząc próby ponownego wyko-
rzystania systemów przechowywania
energii. �

JAGUAR I-PACE Auto VIP-a
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Volvo XC60
– zmieniony nie do poznania

J
eśli interesujecie się motoryzacją
i widzieliście już najnowsze XC90,
to już zdjęcia testowanego przez
nas modelu, czyli Volvo XC60, wy-
każą spore podobieństwo. Na-

wiązywanie do poszczególnych aut
danego producenta jest w modzie. Po-
równajcie Audi A4, A6 i A8, Mercede-
sa klasy C, E i S czy BMW serii 3, 5
i 7. Trudno zobaczyć różnice. Nie in-
aczej jest u Szwedów.

Mimo że Volvo XC60 jest nowym au-
tem, nawiązuje do poprzednika. Mowa
o charakterystycznym dla marki dużym
grillu z centralnie umieszczonym logo

producenta. Znawcy marki dostrzegą
także duże tylne reflektory, które były
cechą rozpoznawczą poprzednika.
Oczywiście cały projekt jest świeży, lek-
ki i stylowy. Sporo tu przetłoczeń, ma-
sywnych elementów, nowoczesnych
linii. Wzornictwo nowych modeli Volvo
jest naprawdę ciekawe i mało komu się
nie podoba.

Wnętrze Volvo XC60
Jeśli mielibyśmy w jednym zdaniu

opisać, jak czuje się w nowym Volvo
XC60 kierowca i pasażer, trzeba
by ująć to krótko: luksus, przepych

i komfort na najwyższym poziomie.
Wcale nie przesadzamy. Dopasowa-
nie poszczególnych elementów jest
wręcz wzorowe, trudno się tu do cze-
goś przyczepić. Materiały, czyli skóra,
drewno i aluminium, są tu najwyższej
jakości. Podobać się może wiele cie-
kawych smaczków, np. flaga Szwecji
umieszczona na aluminiowej listwie
nad schowkiem. Miłym akcentem jest
także dobrze dobrane oświetlenie
ambiente.

Czy jest to wnętrze pozbawione
wad? Zdecydowanie nie. Przede
wszystkim dużym problemem może

Szwedzka marka aut prezentuje kolejne modele, które zachwycają cały świat.
Po świetnym i prestiżowym SUV-ie XC90 nadszedł czas na jego mniejszą od-
mianę. Czy Volvo XC60 to także premium z krwi i kości? Przekonajmy się.
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okazać się centrum multimedialne
schowane w ogromnym ekranie
umieszczonym w centralnym miej-
scu kokpitu. Cóż, stopień zaawanso-
wania tego elementu jest tak wysoki,
że osoba, która „na żywioł” wsiądzie
za kierownicę Volvo XC60 i będzie
chciała w drodze przełączyć piosen-
kę, ustawić nawigację albo zmienić
temperaturę, zderzy się z gąszczem
zakładek, ustawień itd. Zapewne pro-
ducent będzie usprawiedliwiać się
tym, że po jakimś czasie dojdziemy do
wprawy i problem zniknie, jednak
dostęp do podstawowych ustawień,
a więc np. klimatyzacji, powinien być
zaprojektowany w formie tradycyjne-
go przycisku. Volvo nie jest jednak pre-
kursorem w tej kwestii. Takie samo po-
dejście prezentuje w swoich najnow-
szych modelach Peugeot.

Volvo XC60 w trasie
Miejsca jest w tym modelu na-

prawdę dużo i nikt nie powinien na-
rzekać. Oczywiście przy założeniu, że
podróżujemy w czwórkę, ponieważ
z tyłu irytować może tunel środkowy.
Plus za klimatyzację czterostrefową
i podgrzewane tylne fotele. Wycisze-
nie kabiny stoi na wysokim pozio-
mie, ale w końcu Volvo chce być
(a może nawet już jest) marką premium,
dlatego to nikogo raczej nie dziwi.

Ponarzekać można na podstawo-
wy system audio. Za dopłatą otrzy-
mujemy Harman Kardon, a jak na
prawdziwego VIP-a przystało, lepiej do-
płacić do Bowers & Wilkins, który gra
świetnie. Na plus zasługuje też spory
bagażnik, który liczy 505 l. Jeśli złoży-
my kanapę, uzyskamy równą podłogę,
co także jest atutem tego auta. Spala-
nie? Dwulitrowy motor wysokoprężny
o mocy 190 KM i 400 Nm z napędem
4x4 i 8-biegowym automatem spala
w trasie 5–5,5 l, natomiast w mieście
około 7,5 l. Na autostradzie wynik pod-
nosi się do około 9–10 l. Przyspieszenie
do setki trwa 8,4 s.

Podsumowanie
Volvo XC60 to naprawdę udany

SUV, który może śmiało rywalizować
z Audi, Lexusem, Alfą Romeo czy
Mercedesem. Auto cechuje się świet-
ną stylistyką i dobrą jakością wyko-
nania. Oferuje wysoki komfort po-
dróżowania. Niestety nie jest ideałem.
Mowa o trudnym w obsłudze systemie
zarządzania ustawieniami i multime-
diami. Szwedzki SUV jest naprawdę
dobrą alternatywą dla popularnych
marek. To połączenie luksusu, no-
woczesności, ale i tradycji, którą Vo-
lvo pielęgnuje. �
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SsangYong Tivoli

P
ostęp, jaki wykonała kore-
ańska marka w projekto-
waniu swoich aut, jest
ogromny. Wystarczy popa-
trzeć, jak wygląda Rexton,

którego mieliśmy okazję testować.
Nie inaczej jest z Tivoli. Design tego sa-
mochodu naprawdę przykuwa uwagę.
Przednie reflektory wyposażone
w diody LED zachodzą na błotnik, dol-
na część zderzaka posiada wiele
przetłoczeń. Te znajdziemy także na

masce. Krótko mówiąc, jest napraw-
dę ciekawie.

Równie dobrze wygląda boczna li-
nia SsangYong Tivoli. Główną cechą
są oczywiście bardzo masywne nad-
kola z plastikowymi nakładkami. Prze-
świt jest niewielki, co w połączeniu
z dużymi, aluminiowymi felgami spra-
wia, że w teren raczej nie ma co się
wybierać. Wracając do wyglądu auta,
tylna szyba jest delikatnie podniesio-
na przy jej dolnej części. Ciekawie jest
także z tyłu. Producent zdecydował się
na podłużne lampy, których projekt
jest bardzo ładny. Reflektor przeciw-
mgielny trafił na dolną część zderza-
ka – umieszczono go centralnie.

Wnętrze ładne, choć jakość 
pozostawia wiele do życzenia

Projekt wnętrza jest naprawdę
ładny (chociaż przypomina mi Hyun-
daia i40). Niestety kiedy przyjrzymy mu
się z bliska, zasmucić może fakt, że
przeważają plastiki. W sumie nawet
nie przeważają, a wręcz obejmują
całe wnętrze. Całe szczęście, że ja-
kość spasowania jest naprawdę do-
bra i nie będzie nas irytować wszech-
obecne skrzypienie. Plusem jest tak-
że to, że kierownica została obszyta
skórą i posiada dobre wyprofilowanie,
co oczywiście przekłada się na po-
prawne trzymanie. Przyciski stero-
wania, które się na niej znajdują,
mają bardzo ergonomiczne roz-
mieszczenie. Ich obsługa bez od-
wracania uwagi od jezdni zajmie nam
kilka chwil.

SsangYong Tivoli w trasie
Zacznijmy od tego, że SsangYong

Tivoli, którego mieliśmy okazję testo-
wać, wyposażony był w benzynowy sil-
nik o pojemności 1,6 l. Generuje on
128 KM. Działa on z manualną, 6-bie-
gową skrzynią, natomiast napęd prze-
noszony jest na przednią oś. Fani 4x4
będą zmuszeni do zakupu wersji z au-
tomatem.

Jeśli chodzi o samo prowadzenie,
to jest poprawnie. Nie ma na co na-
rzekać, ale emocji nie doświadczymy.
To po prostu samochód, który w mia-
rę komfortowo przewiezie nas z punk-
tu A do B. Fotele są wyprofilowane do-
brze. Miejsca zarówno na nogi jak
i nad głową jest sporo. Również ba-
gażnik to duży plus tego auta, ponie-
waż oferuje 423 litry. Spalanie? Około
7 litrów w trasie i do 10 litrów w mieście. 

Podsumowanie
SsangYong Tivoli w podstawowej

wersji kosztuje 56 990 zł. Wyposażenie
w tej wersji jest bardzo ubogie. Lepiej
wybrać wersję Quartz, która startuje
od 73 990 zł. Oferuje ona wiele fajnych
dodatków, takich jak reflektory LED,
kamera cofania czy aluminiowe felgi.
Co ciekawe, za 3400 zł możemy do-
kupić fabryczną instalację LPG, która
znacznie obniży koszty użytkowania
auta.

Krótko mówiąc, Tivoli to samochód
dla kogoś, kto chce mieć w miarę wy-
godny, a przede wszystkim nowy – i tani
– pojazd do poruszania się zarówno po
mieście, jak i poza nim. �

Gdybyś kilka lat temu
usłyszał, że ktoś ze zna-
jomych chce kupić ko-
reańskiego crossovera,
zapewne popatrzyłbyś
na niego krzywo. Te cza-
sy dawno minęły, a ta-
kie marki, jak Hyundai
czy KIA, zyskują coraz
większe uznanie. Ssang-
Yong do niedawna ofe-
rował tylko dużo twar-
dych plastików i niską
cenę. Tivoli to napra-
wdę interesujący cross-
over, który coraz czę-
ściej pojawia się na na-
szych drogach.

– test koreańskiego crossovera
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Poczuj się jak 
prawdziwy, amerykański farmer
Pickupy kojarzone są przede wszystkim z wielkimi, amerykańskimi farmami.
Przynajmniej tak się nam wydaje. Osoby, które kupowały tego typu samo-
chody, najczęściej używały ich do ciężkiej pracy. Pickupy przyjechały do Eu-
ropy, gdzie są wykorzystywane nie do końca do tego, do czego pierwotnie były
przeznaczone. Sprawdziliśmy, jak jeździ się Nissanem Navarą NP300.

Trochę SUV, trochę pickup 
– krótko mówiąc, auto uniwersalne

Nissan Navara NP300 to nie ty-
powy „wół roboczy”. Jeśli chodzi
o jego wygląd, auto jest jednym z naj-
ładniejszych pickupów dostępnych
na rynku. Można go używać nie tylko
do pracy, ale także po prostu jeździć
nim na co dzień. Z przodu widzimy
duży, bardzo masywny grill. Są tak-
że oczywiście ogromne reflektory
z diodami LED, które służą do jazdy
dziennej. Dopełnieniem jest duży
zderzak z wbudowanymi reflektora-
mi przeciwmgłowymi. Kiedy zwróci-
my swój wzrok na boczną linię nad-
wozia, na pewno w oczy rzuci się
nam duży prześwit, który wynosi aż
224 mm. Będzie on przydatny pod-
czas pokonywania głębokich kolein.
Jazda terenowa nie jest Nissanowi
Navara straszna, ponieważ kąt na-
tarcia wynosi 32 stopnie, natomiast
zejścia 25 stopni. Jeśli chodzi o mak-
symalne nachylenie drogi, nie po-
winno przekraczać 30%. Producent
zdecydował się na umieszczenie li-
stwy progowej pod drzwiami, co po-
zwala na wygodne wsiadanie do ka-
biny. Auto na każdym kroku ukazuje
nam, że nie jest stworzone tylko i wy-
łącznie do pracy – również za spra-
wą chromowanych dodatków, np.
na klamkach czy zderzaku tylnym. 

Dwa typy kabiny
Auto oferowane jest z dwoma ty-

pami kabiny. King Cab, czyli prze-
dłużoną oraz Double Cab, czyli po-
dwójną. Mieliśmy możliwość spraw-
dzenia możliwości tej drugiej wersji.
Dzięki niej w naprawdę komforto-
wych warunkach podróżować mogą
cztery osoby. Oczywiście może je-
chać autem również w pięć osób,

ale z racji wysokiego tunelu środko-
wego lepiej unikać jazdy z kompletem
pasażerów. 

W teren, do pracy, 
ale i do jazdy na co dzień

Nissan Navara wyposażony jest
w przestrzeń ładunkową, której długość
wynosi 1578 mm, szerokość 1560 mm,
a wysokość progu załadunku to 815
mm. Z tyłu producent zdecydował się
na zastosowanie sprężyn piórowych, co
pozwala na załadowanie nawet tony.
Maksymalny uciąg wynosi 3,5 tony. 

Auto może jechać w trzech try-
bach: 4WD High pozwala na jazdę
w terenie „turystycznym”, 4WD Low
umożliwia poruszanie się w trudniej-
szym terenie, czyli np. po głębokim
błocie, natomiast ostatni tryb – 2WD
– służy do codziennej jazdy po asfal-
cie. Navara posiada także elektro-
nicznie sterowany mechanizm różni-
cowy o ograniczonym poślizgu. 

Navara dostępna jest z silnikiem
2.3 dCi, który może posiadać 160 lub
190 KM. Moment obrotowy wynosi
450 Nm. Możemy wybrać automat
lub manual. Jeśli chodzi o spalanie, to
jest naprawdę dobrze. Siedem litrów
w trasie i dziewięć w mieście. Mówi-
my oczywiście o jeździe „na pusto”,
bez szaleństw. Atutem Navary jest
także rama kratownicowa z profili
zamkniętych. To dzięki niej nasz pic-
kup będzie radził sobie nawet z bar-
dzo intensywnym użytkowaniem. 

Podsumowanie
Nissan Navara to bardzo udane

auto – zarówno do zadań specjalnych,
jak i do jazdy na co dzień. Pickupa mo-
żemy kupić już za 118 500 złotych. Naj-
droższa wersja to Trek-1, która kosz-
tuje 183 620 zł brutto. Testowany przez
nas model kosztował 159 020 zł brut-
to. To dobra cena jak za tak uniwer-
salny samochód. �








