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Wydarzenia

Ewa Minge podpisała kontrakt na współpracę z marką
Medora, liderem w branży odzieży medycznej. Właścicie-
lem marki i prezesem firmy Medora Sp. z o.o. jest Ewa Mał-
gorzata Wiertelak. Celem tej współpracy jest przekazanie
kreatywnego podejścia do uniformów medycznych. W ra-
mach obowiązującego kontraktu Ewa Minge zaprojektuje
kolekcję fartuchów damskich i męskich. Zobowiązana jest
także do uczestniczenia w targach i konferencjach bran-
żowych, wydarzeniach i imprezach marki Medora, a także
do współpracy wizerunkowej w promowaniu zaprojekto-
wanych sampli. Nowa linia odzieży medycznej, którą za-
projektuje znana i ceniona na świecie projektantka, będzie
miała swoją premierę już w grudniu 2018 roku.

JA

Medora by Eva Minge

W warszawskim salonie Od Czasu do Czasu odbyła się
konferencja prasowa, podczas której poinformowano, że
marka szwajcarskich zegarków Aerowatch została nowym
partnerem Energa Basket Ligi, Energa Basket Ligi Kobiet
oraz Polskiego Związku Koszykówki. Aerowatch od tego
sezonu będzie również sponsorem tytularnym Konkursu
Rzutów Za Trzy Punkty podczas turnieju finałowego Suzuki
Pucharu Polski. Aerowatch SA jest dynamicznie rozwija-
jącą się, niezależną firmą rodzinną, która od 1910 roku zaj-
muje się produkcją wysokiej jakości zegarków. W spotkaniu
udział wzięli: Piotr Sobota (dyrektor zarządzający firmy
Morwa, dystrybutora zegarków Aerowatch), Radosław Pie-
siewicz (prezes Energa Basket Ligi) i Władysław Meller
(właściciel salonu).

JA

Precyzja na parkiecie

Od lewej: Radosław Piesiewicz, Piotr Sobota i Władysław Meller

3 października w Studio Bank odbyła się inauguracja ko-
lekcji Artistry Studio NYC Edition. Na spotkaniu pojawili się
dziennikarze i influencerzy branży urodowej. Zaprezento-
wano produkty z linii inspirowanej pozytywną energią naj-
większych miast świata. Linia Artistry Studio NYC składa się
z sześciu produktów: tuszu do rzęs 3 w 1, wielofunkcyjnej pa-
lety do makijażu, rozświetlającego pudru w kompakcie,
kredki do oczu 2 w 1, szminki 2 w 1 oraz koloryzującego bal-
samu do ust. Produkty stworzone zostały w kilku wariantach
odcieni, a dla każdego z nich przewidzianych jest kilka za-
stosowań. W ten sposób możliwe jest uzyskanie dowolnej
konfiguracji stylizacji – każda w ekspresyjnym, inspirującym,
miejskim stylu Nowego Jorku!

JA

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Fot. Jarosław Adkowski

Od lewej: Monika Mrozowska, Marcin Kłódkiewicz i Andrzej Sawicki

Kolory miasta

Od lewej: Ewa Małgorzata Wiertelak i Ewa Minge
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Wydarzenia

Dzień Jedności Niemiec

Za nami kolejna, 6. edycja dorocznego turnieju bowlingo-
wego dziennikarzy o Puchar ABC Data, w którym zapro-
szone redakcje walczyły o atrakcyjne nagrody. Zmaganiom
towarzyszyły spore emocje, a zwycięzcy – poza nagrodami
rzeczowymi – otrzymali czek do przekazania na cele cha-
rytatywne. W warszawskim klubie Arco stawiło się szesna-
ście drużyn reprezentujących redakcje mediów
biznesowych i technologicznych. Najlepsi okazali się za-
wodnicy wydawnictwa IDG, którzy odnotowali spektaku-
larne serie strike’ów (strike – wynik uzyskany, gdy gracz
strąci wszystkie kręgle w pierwszym rzucie). Kolejne miej-
sca na podium zajęły redakcje INN Poland oraz IT Reseller,
do samego końca naciskające na lidera.

JA

Turniej o Puchar ABC Data
Fot. materiały prasowe 

1 października br. w Ambasadzie Republiki Federalnej Nie-
miec w Warszawie odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Jedno-
ści Niemiec. Okolicznościowe przemówienie wygłosił
Ambasador Niemiec w Polsce – Rolf Nikel. Oto jego naj-
istotniejsze fragmenty: 
– 3 października przypada 28. rocznica zjednoczenia Nie-
miec. Tego dnia my, Niemcy, w drodze swobodnego samo-
stanowienia i w pełnym porozumieniu z naszymi sąsiadami
odzyskaliśmy naszą państwową jedność. To była i jest jedna
z najbardziej szczęśliwych chwil w naszej historii. Dziękuję
Polsce za jej istotny wkład w zjednoczenie Niemiec. Wiemy,
ile to znaczy, że mimo niewyobrażalnych zbrodni popełnio-
nych przez Niemców w imieniu Niemiec Polska podała nam
rękę w geście pojednania.

JA

Fot. materiały prasowe 

Od lewej: Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP i Rolf Nikel

Michał „Wes” Wesołek zdobył Grand Prix w globalnej edy-
cji konkursu Huawei Next Image. Zdjęcie Polaka, wyko-
nane smartfonem Huawei Mate 10 Pro, okazało się
najlepszym z ponad 400 000 zdjęć zgłoszonych przez au-
torów z całego świata. Warunkiem uczestnictwa w tym co-
rocznym wydarzeniu było zgłoszenie zdjęcia zrobionego
smarfonem Huawei. Ideą konkursu jest pokazanie tech-
nologicznego zaawansowania fotografii mobilnej, które
sprawia, że zdjęcia robione smartfonami nie ustępują ja-
kością zdjęciom robionym tradycyjnymi aparatami.
Wszystkie fotografie zgłoszone do tegorocznej edycji Hu-
awei Next Image można obejrzeć na stronie konkursu:
www.gallery.consumer.huawei.com/en/. 

JA
Od lewej: Jefferson Zhang, CEO Huawei Polska i Michał „Wes” Wesołek

Grand Prix dla Polaka
Fot. materiały prasowe 

Dziennikarzy gościł warszawski klub Arco
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Wydarzenia

„Piękna nasza Polska cała” – to tytuł wystawy Danuty Król
i Marii Dziopak, które zaprosiły na jej wernisaż 4 listopada
br. do hotelu Boss w Warszawie. Wydarzenie wpisało się
w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Prezentowane obrazy stanowiły przekrój dorobku
twórczego obu artystek-malarek, które już nie raz zachwy-
cały swoimi dziełami rodzimą i międzynarodową publicz-
ność. Na wystawę zaprosili: Rada Osiedla Miedzeszyn,
Wawerskie Centrum Kultury, Hotel Boss i Podkarpacka
Fundacja Kultury.

JA

Wernisaż twórczości 
Danuty Król i Marii Dziopak

Podczas konferencji zorganizowanej 28 listopada br.
przez Fundację Qualitas Mysłowice wnętrza Szybu Boń-
czyk stały się centrum rozmów o jakości, zarządzaniu
i współczesnym podejściu do biznesu. Wystąpienie inau-
guracyjne wygłosił Marek Śliboda, prezes Marco Sp. z o.o.
Kwestia efektywnego zarządzania w czasach rynku pra-
cownika została poruszona również podczas panelu dys-
kusyjnego, moderowanego przez Marcina Kałużnego,
prezesa zarządu Fundacji Qualitas.  
Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta gala, podczas
której laureatom European Quality Certificate® 2018 wrę-
czone zostały dyplomy i statuetki. Złotą statuetkę otrzymało
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM.

ZW

European Quality 
Certificate® 2018

Dr Joanna Rosak-Szyrocka, wiceprezes Fundacji Qualitas, Danuta Hanna
Jakubowska, PR Manager, Monika Wtorek, specjalista PR z Firmy LEK-AM

Wielkie emocje i wyjątkowi goście, a przede wszystkim
– znakomita sportowa rywalizacja w szlachetnym celu. Tak
w skrócie można opisać akcję zorganizowaną przez Fun-
dację Legii #WszyscyDoWioseł, której trzecia edycja odbyła
się 29 listopada br. na stadionie Legii. 100% zebranych pod-
czas akcji środków zostanie przeznaczonych na zakup
sprzętu medycznego dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne
św. Krzysztofa w Warszawie. W ciągu 10 godzin 100 cztero-
osobowych drużyn przepłynęło 1096,82 km. Czwartkowa
akcja zamknęła się w kwocie 125 tysięcy złotych. Do końca
roku można jeszcze wpłacać datki na konto: 50 1140 1010
0000 5259 0300 1027, z tytułem przelewu: darowizna hospi-
cjum.

JA

Fot. materiały prasowe

Fot. Mateusz Kostrzewa/legia.com

Anna Mioduska, prezes Fundacji Legia

„Wszyscy do wioseł”

Wystawa „Piękna nasza Polska cała”
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Nowa płyta 
Anny Jurksztowicz

Na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczy-
sta premiera smartfonów z serii Huawei Mate 20. Ogło-
szono na niej, że do #TeamHuawei, grupy influencerów
identyfikujących się z marką i używających na co dzień pro-
duktów Huawei, dołączyła Anna Lewandowska, mistrzyni
świata w karate, ceniona trenerka i przedsiębiorczyni. Ka-
pitanem „drużyny Huawei” jest Robert Lewandowski, am-
basador marki w Polsce. Poza nimi w skład #TeamHuawei
wchodzą: Kuba Wojewódzki, Sarsa, Krzysztof „Jankes” Jan-
kowski, Karolina Pisarek, Marta Wierzbicka, Jakob Kosel,
Damian Kordas, Karolina Pielesiak, Natalia Szymaniec,
Błażej Jeliński i Michał „Wes” Wesołek.

JA

Polska premiera Huawei
Fot. Jarosław Adkowski

Jest to płyta przede wszystkim bardzo kobieca. Opowiada
historie skupione wokół spraw damsko-męskich. Nie są to
koniecznie historie szczęśliwe, ale jest w nich moc i wgląd
w złożoność kobiecej natury. Tętnią emocjami i niosą ener-
gię: raz niepokojącą, raz ciepłą, zalotną i ulotną. Emocje są
tak prawdziwe, jak i sama Anna Jurksztowicz w takim wy-
daniu. Nie udaje, nie boi się wracać do przeszłości, ale nie
roztrząsa, nie żałuje – patrzy w przyszłość, zachowuje
otwarty umysł – starsza, dojrzalsza.

JA

Fot. materiały prasowe 

Samsung QLED 8K Q900R to telewizor, który pozwoli cie-
szyć się obrazem i dźwiękiem w zupełnie nowej, niedo-
stępnej dotychczas jakości. Dzięki wykorzystaniu sztucznej
inteligencji możemy liczyć na realistyczny i szczegółowy
obraz w jakości 8K. Telewizor ten wyznacza nowy kieru-
nek rozwoju branży RTV na świecie. Został stworzony, aby
dostarczać niesamowite wrażenia wizualne niezależnie
od tego, jakie treści są oglądane. Ten sprzęt to swoiste za-
proszenie do odkrywania filmowego świata na nowo – wi-
dzowie mogą liczyć nie tylko na wysoką rozdzielczość 8K,
doskonale oddane detale, ale także na bogactwo kolorów,
które zachwyca. Podczas warszawskiej premiery tajem-
nice nowej technologii prezentowali Grażyna Torbicka
i Tomasz Raczek.

JA Od lewej: Tomasz Raczek i Grażyna Torbicka

Nowy wymiar rozrywki
Fot. Jarosław Adkowski

Anna Lewandowska (pierwsza z lewej) i #TeamHuawei
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Wydarzenia

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to program zainicjowany w 1998 roku w celu wzmacniania wizerunku krajowych przedsiębiorstw.
Jego celem jest certyfikacja tych firm, które cieszą się zaufaniem klientów, partnerów biznesowych i lokalnej społeczności, są
wiarygodne i rzetelne oraz działają w oparciu o najwyższe standardy jakości. 
W tegorocznej edycji certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2018” otrzymało 280 firm. Zwieńczeniem programu była uroczy-
sta Gala finałowa, która odbyła się 16 listopada w hali Expo XXI w Warszawie, w towarzystwie przedstawicieli nagrodzonych
firm, partnerów i organizatorów oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz mediów. 
Laureaci odebrali tego dnia nie tylko certyfikaty, ale także przyznane przez Kapitułę konkursu nagrody specjalne – w pro-
gramie można było ubiegać się o najważniejszą z nich: statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”, która trafiła do 15 firm szcze-
gólnie wyróżniających się na tle innych zgłoszonych przedsiębiorstw. Wśród nich znalazły się: ASD Toyota Ukleja Sp. j. oddział
Ujście, Suchy Las, Złotkowo oraz Lexus w Poznaniu; Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; EDPOL
Food & Innovation Sp. z o.o. z Łomży; ERKADO Zbigniew Kozłowski z Gościeradów-Folwark; MILKPOL S.A. z Czarnocina;
Przedsiębiorstwo Wielbranżowe „FAST" Sp. z o.o. z Zielonej Góry; Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek
S.A. z Wrocławia, Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o. z Lęborka; RECARO Air-
craft Seating Polska Sp. z o.o. ze Świebodzina; Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu samodzielny pu-

bliczny zakład opieki zdrowotnej; VOSTER Sp. z o.o. Sp. k. z Zarzecza;
WAMAX Artykuły i Urządzenia Biurowe z Wrocławia; Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego w Olsztynie; WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o. z Koła; Zakład Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowy „OSKA” Zbigniew Oskwarek, Kazimierz
Kasprowicz, Jarosław Kasprowicz – Sp. j. z Przyłęk. 
Z kolei wyjątkową działalność na rzecz środowiska naturalnego nagrodzano
Wyróżnieniem Ekologicznym. Tę zieloną statuetkę otrzymały 4 przedsiębior-
stwa: Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j. z Gdyni; Miejski Zakład Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Konina; Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych Sp. z o.o. z Rzeszowa oraz WŁODAN Andrzej Włodarczyk
Sp. j. z Porszewic. 
Przedsiębiorstwa, które uczestniczą pierwszy raz w programie, a wyróżniają
się na tle innych, nagrodzono tytułem „Debiut Fair Play”. Nagrodę uzyskały
firmy: ALTER S.A. z Tarnowa Podgórnego; Gas Storage Poland Sp. z o.o.
z Dębogórza; M&M Consulting Jarosław Michniewski z Wrocławia oraz Mi-
mari Michał Mirocha, również z Wrocławia. 
W ubiegłym roku obchodzone było 20-lecie programu – z tej okazji pierwszy
raz nagrodzono firmy, które uzyskały certyfikat aż w 20 edycjach. Specjalnie
na tę okazję stworzono statuetkę „Semper Fidelis” – podczas tegorocznej
Gali zostały nią uhonorowane 4 firmy: DORA METAL Sp. z o.o. z Czarnkowa,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Jasienicy Rosielnej, Polmass S.A.
z Bydgoszczy oraz TFP Sp. z o.o. z Dziećmierowa. 
Więcej informacji o laureatach i programie można znaleźć na stronie
www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl. „Magazyn VIP” był patronem medialnym
tego prestiżowego wydarzenia.

„Przedsiębiorstwo Fair Play”
– Gala finałowa

Laureaci nagrody głównej

Laureaci diamentowej statuetki „Semper Fidelis”
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NOWE POWIERZCHNIE

BIZNESOWE



Emilia Krakowska, Ewa Kasprzyk, Maciej Damięcki, Tomasz Kozłowicz, Bartosz Opania, Mariusz Gryżewski
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Gala VIP 2018

B
ohaterowie tegorocznej Gali
otrzymali tytuły w katego-
riach: VIP Biznesu, VIP Sa-
morządu, VIP w Ochronie
Zdrowia, VIP 2018 – osobo-

wość, Firma VIP-a, Rekomendacja
VIP-a, Marka VIP-a, Innowacja VIP-a.
Niespodzianką wieczoru było wrę-
czenie statuetek… samym prowadzą-
cym – nieocenionej Monice Zama-
chowskiej oraz Michałowi Olszań-
skiemu, których profesjonalizm w pra-
cy oraz umiejętność stworzenia wyjąt-
kowej atmosfery podczas Gali docenili
również zebrani tego wieczoru go-
ście, nagradzając zaskoczony duet
gromkimi brawami. 

Foyer hotelowe, wypełnione gwa-
rem rozemocjonowanych laureatów
i gwiazd, było miejscem łączącym

28 września br. w eleganckich wnętrzach warszawskiego hotelu Sheraton odbyła się
szósta już Gala „Magazynu VIP”, organizowana przez Wydawnictwo MaxMedia. To
niezwykłe wydarzenie łączy sfery szeroko pojętego biznesu ze światem kultury – jest
uhonorowaniem pracy i działalności wyjątkowych postaci związanych m.in. z gospo-
darką, ochroną zdrowia, samorządnością i sztuką, a także wyróżnieniem produktów,
miejsc i instytucji godnych VIP-a. Laureaci otrzymali tego wieczoru prestiżowe sta-
tuetki stanowiące dowód uznania dla ich osiągnięć.

Wieczór VIP-ów



świat zmysłów: wzroku, zapachu i sma-
ku. Wzroku – bowiem szanowni goście
mogli podziwiać: obrazy stworzone
przez malarkę Joannę Kossuth, naj-
nowszego Jaguara I-PACE nagrodzo-
nego tytułem Innowacja VIP-a 2018,
a także drogocenne faksymilia (kopie
starych ksiąg oprawione w okładki ze
srebra, złota i drogocennych kamieni)
stworzone przez nagrodzoną tytułem
Rekomendacja VIP-a w kategorii Dzie-
dzictwo Narodowe firmę Manuscrip-
tum Sp. z o.o. Zapachu i smaku – po-
nieważ to właśnie tu, w późniejszych
godzinach wieczornych, zaserwowano
wyrafinowane potrawy stworzone spe-
cjalnie dla uczestników Gali przez
szefa kuchni hotelu Sheraton oraz luk-
susowe alkohole, takie jak ekskluzyw-
na wódka Uluvka, wyśmienite nalew-
ki (Nalewki Staropolskie – Karol Ma-
jewski) czy orzeźwiające czeskie wino
Habánské sklepy, dystrybuowane
w Polsce przez firmę Amazis.net.

Najważniejszym punktem wieczo-
ru, który rozpoczęło przemówienie re-
daktora naczelnego „Magazynu VIP”
– Mariusza Gryżewskiego, było oczy-
wiście rozdanie statuetek. Jako pierw-
si odebrali je zwycięzcy w kategorii VIP
Biznesu 2018:
• Witold Romanowski, prezes Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej
DEMBUD; nagrodzony za poświęcenie
w zarządzaniu spółdzielnią oraz im-
ponujący wkład w tworzenie archi-
tektonicznego krajobrazu stolicy. 
• Tadeusz Wrześniak, właściciel Hut
Szkła z Ładnej k. Tarnowa; docenio-
ny za kunszt produkowanych wyro-
bów o niezwykle oryginalnym wzor-
nictwie, które tworzone są metodą

ręczną i eksportowane na światowe
salony.
• Edward Kostrubiec, prezes zarządu
Zakładu Obróbki Metali KOMECH;
uhonorowany za skuteczne poszerza-
nie oferty firmy zdobywającej uznanie
zarówno w Polsce, jak i w Europie, a na-
wet w skali globalnej oraz za znaczą-
cy wkład w rozwój myśli technicznej
w krajowym przemyśle. 
• Wiesław Jackowski, prezes zarzą-
du WIR Engineering Ltd., biura pro-
jektowo-inżynierskiego, które zostało
wyróżnione również prestiżowymi ty-
tułami „Firma Roku 2017”, „Diament
Polskiej Jakości” czy „Rekomendowa-
nej Marki Polskiej Gospodarki”.
• Anna i Czesław Koliszowie, właści-
ciele spółki ANKOL – lidera na rynkach
krajowym oraz międzynarodowym
w zakresie dostaw dla lotnictwa – któ-
rzy od prawie 30 lat wspólnie z ogrom-
nymi sukcesami zarządzają firmą, sta-
nowiąc doskonały duet zarówno w ży-
ciu prywatnym, jak i w przestrzeni za-
wodowej. 
• Krzysztof Pianowski, właściciel Przed-
siębiorstwa Budowlanego ARKOP
Sp. z o.o. Sp. k.; doceniony za zarzą-
dzanie firmą, która z sukcesami pod-
jęła się budowy: obiektów mieszkal-
nych, użyteczności publicznej, hal
przemysłowych, a także ponad 100 sta-
cji paliw dla największych koncernów
paliwowych. W 2007 r. przedsiębiorstwo
poszerzyło zakres usług o działalność
deweloperską. 
• Jan Chorostkowski, założyciel i pre-
zes zarządu Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Ogólnego DACH BUD
Sp. z o.o.; Konsul Republiki Bułgarii
i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego,

wyróżniony przez Wrocławską Izbę
Gospodarczą prestiżowym tytułem
„Ikony Biznesu”. Doceniony za konse-
kwentne kierowanie firmą, która jest
znanym i cenionym deweloperem na
terenie województwa dolnośląskiego.
• Kazimierz Okińczyc, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przylesie”; na-
grodzony za wieloletnią efektywną
pracę i determinację w skutecznym re-
alizowaniu planów z troską o dobro
mieszkańców. Laureat pełni tę funkcję
od 28 lat. 
• Marcin Chmielewski, właściciel fir-
my PATIO – Chmielewski, Dudzik
Sp. j.;  która specjalizuje się w budowie
nowoczesnych osiedli apartamentów
oraz domów jednorodzinnych zlokali-
zowanych w pobliżu w Warszawy. Do-
ceniony za konsekwencję w działaniu
i stosowanie innowacyjnych techno-
logii. 
• Dariusz Zabrowarny, prezes firmy
Partner Systems Sp. z o.o. (w jego imie-
niu nagrodę odebrała Aleksandra Za-
browarna) specjalizującej się w pro-
dukcji urządzeń filtracyjnych prze-
znaczonych do uzdatniania wody w sy-
tuacjach kryzysowych oraz profesjo-
nalnych urządzeń do magazynowania
wody pitnej w warunkach polowych. 
• Stanisław Marchewka, właściciel fir-
my Schody–Podłogi–Wnętrza Sp. z o.o.
Sp. k., której oferta obejmuje eksklu-
zywne drewniane schody, deski pod-
łogowe i elementy wnętrza, takie jak
stoły czy drzwi. Wyroby laureata zna-
lazły zastosowanie zarówno w po-
mieszczeniach prywatnych, jak i we
wnętrzach budynków publicznych, a fir-
ma skutecznie działa na polskim ryn-
ku od ponad 30 lat.

Danuta Stankiewicz, Urszula, Małgorzata Ostrowska, Janusz Józefowicz, Joanna Trzepiecińska, Maria Sadowska,
Anna Domańska (w imieniu Andrzeja Krzywego), Mariusz Gryżewski

Jan Nowicki i Andrzej Pągowski
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• Włodzimierz Bosowski, prezes za-
rządu, dyrektor naczelny Zabrzań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej; do-
ceniony za efektywne i profesjonalne
zarządzanie jedną z największych
spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
z dbałością o jakość świadczonych
usług oraz zadowolenie mieszkań-
ców. 
• Robert Rajewski, właściciel restau-
racji Endorfina Foksal; doceniony za
przywrócenie świetności Pałacowi Za-
moyskich w Warszawie, gdzie laureat
stworzył wspaniałe, eleganckie miej-
sce, wyróżniające się na kulinarnej ma-
pie stolicy. 
• Jarosław Chrobociński, właściciel fir-
my TuThai, będący jednym z naj-
większych autorytetów krajowej bran-
ży gastronomicznej oraz autorem suk-
cesu kilkunastu marek gastrono-
micznych znajdujących się w czo-
łówce warszawskich adresów kuli-
narnych.

Do grona laureatów dołączył również
wójt gminy Tarnowo Podgórne – Ta-
deusz Czajka (w jego imieniu statuet-
kę odebrała Agnieszka Rzeźnik, rzecz-
nik prasowy Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne), uhonorowany w kategorii
VIP Samorządu 2018 za efektywne
i profesjonalne zarządzanie podległą
mu jednostką. 
Kolejna kategoria, która zgromadziła
perfekcyjnych menedżerów oraz firmy
reprezentujące sferę medyczną, to
VIP w Ochronie Zdrowia. Tytuł ten
otrzymali:
• Jan Krakowiak, prezes zarządu Pod-
dębickiego Centrum Zdrowia (w jego
imieniu statuetkę odebrał Adam Rzeź-
nicki, specjalista ds. promocji i rozwoju
szpitala); laureat został nagrodzony za
profesjonalne zarządzanie i gospo-
darowanie budżetem, co pozwoliło
na umocnienie pozycji Centrum na tle
innych medycznych placówek wielo-
specjalistycznych

• Michał Michalik, założyciel i wła-
ściciel Centrum Medycznego MML
Sp. z o.o.; uhonorowany został za
stworzenie placówki medycznej, która
oferuje pełnoprofilowe leczenie ope-
racyjne oraz zaawansowaną diagno-
stykę – specjalizuje się również w prze-
prowadzaniu mało inwazyjnych am-
bulatoryjnych zabiegów likwidujących
przyczyny zaburzeń snu.
• Lucyna Kęsicka, dyrektorka Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku; laureatka zo-
stała doceniona za umiejętne inwe-
stowanie w rozwój pracowników, na-
stawienie na jakość i samorozwój,
oraz efektywne zarządzanie placówką,
dzięki czemu stanowi ona konkurencję
na tle innych tego typu organizacji. 
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.(nagrodę odebrała
Danuta Jakubowska, PR Manager fir-
my); nagrodzone za konsekwentnie re-
alizowaną strategię rozwoju i posze-
rzanie doskonałej oferty blisko 80 pro-
duktów: leków RX i dostępnych bez re-
cepty oraz suplementów. 
• Centrum Medyczne Kształcenia Po-
dyplomowego w Warszawie (statuetkę
odebrał Wojciech Bik, zastępca dy-
rektora ds. dydaktycznych i nauko-
wych); docenione za działalność ba-
dawczą w obszarze nauk medycz-
nych, a także realizację projektów i za-
dań niezwykle istotnych dla postępu
medycyny. 
• Statuetka w kategorii Klinika VIP-a
trafiła do Kliniki Estetycznej Ortodon-
cji i Implantologii SOLDENT (odebra-
ła ją Katarzyna Łoza-Sołtyk, właści-
cielka), zajmującej wiodącą pozycję
w dziedzinach: protetyki komputerowej,

�
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Joanna Trzepiecińska i Maria Sadowska Ewa Pacuła Jacek Kret – Poparzeni Kawą Trzy
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implantologii oraz ortodoncji lingwal-
nej. 

Kolejną kategorią była osobowość
VIP 2018 – która zgromadziła przed-
stawicieli świata kultury docenionych
za wieloletnią działalność, ogromny ta-
lent i dostarczanie odbiorcom wielu
wspaniałych wrażeń i wzruszeń.

Pierwszą parą laureatów doce-
nionych przez redakcję oraz czytelni-
ków „Magazynu VIP” i nagrodzoną
owacją na stojąco byli: Barbara Kraf-
ftówna oraz Franciszek Pieczka. Do
tego duetu dołączyły kolejne postaci fil-
mu, teatru i sztuki: Emilia Krakowska,
Ewa Kasprzyk, Maciej Damięcki, To-
masz Kozłowicz i Bartosz Opania. 

W dalszej kolejności na scenie po-
jawiły się panie: Urszula, Małgorzata
Ostrowska, Joanna Trzepiecińska, Ma-
ria Sadowska i Danuta Stankiewicz,
dołączył do nich Janusz Józefowicz.
W kategorii tej laureatem został rów-
nież Andrzej Krzywy, który niestety nie
mógł być obecny na rozdaniu statuetek
– w jego imieniu odebrała ją małżon-
ka – Anna Domańska). Ostatnimi na-
grodzonymi byli: Jan Nowicki – doce-
niony, wyjątkowo, za swój talent pi-
sarski, reżyser Jerzy Gruza oraz arty-
sta grafik – Andrzej Pągowski. 

Dodatkowymi gwiazdami, które
pojawiły się tego wieczoru na Gali, były
panie: Małgorzata Potocka, Sylwia
Wysocka, Halina Rowicka-Kalczyń-
ska, Kamila Kamińska oraz Ewa Pa-
cuła, które wystąpiły w nietypowej dla
siebie roli – modelek prezentujących
stroje podczas pokazu mody przygo-
towanego przez projektantkę Annę
Cichosz. 

Kobiece wdzięki zaprezentowały
tego wieczoru również modelki wy-

Od lewej: Witold Romanowski, prezes Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD; Tadeusz Wrześniak,
właściciel Hut Szkła z Ładnej k. Tarnowa; Edward Kostrubiec, prezes zarządu Zakładu Obróbki Metali KOMECH;
Wiesław Jackowski, prezes zarządu WIR Engineering Ltd.; Anna i Czesław Koliszowie, właściciele spółki ANKOL,
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Stanisław Marchewka, właściciel firmy Schody–Podłogi–Wnętrza Sp. z o.o. Sp. k.; Włodzimierz Bosow-
ski, prezes zarządu, dyrektor naczelny Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agnieszka Rzeźnik, rzecznik prasowy
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (odebrała nagrodę w imieniu wójta gminy Tarnowo Podgórne, Tadeusza Czajki),
Robert Rajewski, właściciel restauracji Endorfina Foksal; Jarosław Chrobociński, właściciel firmy TuThai, Mariusz
Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Krzysztof Pianowski, właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego ARKOP Sp. z o.o. Sp. k.; Jan Chorostkow-
ski, założyciel i prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.; Kazimierz Okiń-
czyc, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”; Marcin Chmielewski, właściciel firmy PATIO – Chmielewski,
Dudzik Sp. j.; Aleksandra Zabrowarna (odebrała nagrodę w imieniu Dariusza Zabrowarnego, prezesa firmy    Partner
Systems Sp. z o.o.), Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu, dyrektor
naczelny MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
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stępujące w pokazie luksusowej i bar-
dzo zmysłowej kolekcji bielizny marki
Alles. Oba występy stanowiły nagro-
dzony gorącymi brawami przerywnik
między rozdaniem statuetek z kolej-
nych kategorii VIP-a.

Następną kategorią była Firma
VIP-a 2018, w ramach której wyróżnio-
ne zostały następujące przedsiębior-
stwa:
• Autobox Innovations Sp. z o.o. (sta-
tuetkę odebrał prezes zarządu Miro-
sław Kalinowski); ta istniejąca 16 lat fir-
ma początkowo zajmowała się pro-
dukcją nadwozi do samochodów cy-
wilnych, żurawi, kontenerów, wywrotek
i skrzyń, później natomiast poszerzyła
ofertę o usługi remontowo-produkcyj-
ne samochodów wojskowych. 
• agencja pracy tymczasowej Work
Room (nagrodę odebrał właściciel fir-
my Arkadiusz Jankowski); uhonoro-
wana za sukces na polu usług outso-
urcingowych skierowanych zarówno
do przedsiębiorstw krajowych, jak i glo-
balnych. Prowadzone przez firmę pro-
cesy rekrutacyjne umożliwiają ela-
styczne dostosowanie wielkości za-
trudnienia do rzeczywistych potrzeb or-
ganizacyjnych danego klienta.
• Iławskie Przedsiębiorstwo Budow-
lane (nagrodę odebrała prezes za-
rządu Anna Szymczak); nagrodzone za
konsekwentną dbałość o jakość usług
i kładzenie nacisku na politykę kadro-
wą, dzięki czemu w skład zespołu fir-
my wchodzą prawdziwi profesjonaliści.
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Techbud (wyróżnienie odebrał prezes
firmy Marian Cydzik); uhonorowane
statuetką za szeroki zakres działalno-
ści obejmujący prace montażowe i re-
monty istniejących instalacji przemy-
słowych bez konieczności zamykania
modernizowanych obiektów.
• TorKol Sp. z o.o. (statuetkę odebrali
członkowie zarządu Jarosław Kędzio-
ra i Agnieszka Bandura); spółka zo-
stała nagrodzona za wieloletnie do-
świadczenie w budowie i profesjonal-
nym remontowaniu obiektów inżynie-
ryjnych związanych z infrastrukturą
kolejową.
• KGH Polska Sp. z o.o. (statuetka
trafiła w ręce Waldemara Gawłow-
skiego, właściciela firmy); firma została
uhonorowana za konsekwentny rozwój
naturalnych produktów (soków, napo-
jów, lemoniad) pod marką Qeency
oraz GREAT, z dbałością o najwyższe
standardy jakości i tworzenie atrak-
cyjnych kompozycyji smakowych. 

W kategorii najlepszych marek
i produktów VIP-a statuetkę wygrał
nowoczesny, elektryczny Jaguar I-Pace

Od lewej: Adam Rzeźnicki, specjalista ds. promocji i rozwoju Poddębickiego Centrum Zdrowia (statuetkę odebrał w imie-
niu Jana Krakowiaka, prezesa zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia), Lucyna Kęsicka, dyrektor Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
Michał Michalik, założyciel i właściciel Centrum Medycznego MML Sp. z o.o., Katarzyna Łoza-Sołtyk, właścicielka Kli-
niki Estetycznej Ortodoncji i Implantologii SOLDENT, Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych
w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Danuta Jakubowska, PR Manager Przedsiębiorstwa
Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Mikołaj Laskowski, właściciel marki Odkupienie Win, Arkadiusz Rutkowski, prezes zarządu British Auto-
motive Centrum, Artur Sokołowski i Bartłomiej Feluś z Manuscriptum Sp. o.o., Piotr Suchodolski, Retail Manager
firmy Kettler Polska Sp. z o.o.

Od lewej: Waldemar Gawłowski, właściciel firmy KGH Polska Sp. z o.o., Mirosław Kalinowski, prezes zarządu
Autobox Innovations Sp. z o.o., Arkadiusz Jankowski, właściciel firmy Work Room, Anna Szymczak, prezes zarządu
Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Marian Cydzik, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
Techbud, Jarosław Kędziora i Agnieszka Bandura, członkowie zarządu TorKol Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski,
redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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– odebrał ją prezes zarządu British Au-
tomotive Centrum – Arkadiusz Rutkow-
ski. Z kolei Rekomendacja VIP-a w ka-
tegorii Dziedzictwo Narodowe trafiła
do wspomnianej już firmy Manuscriptum
Sp. z o.o. – odebrali ją panowie – Artur
Sokołowski i Bartłomiej Feluś. 

Tytuł Marka VIP-a 2018 trafił do fir-
my Kettler Polska Sp. z o.o., która jest
dystrybutorem wysokiej jakości pro-
duktów: urządzeń fitness, mebli ogro-
dowych, biurek i placów zabaw dla

dzieci oraz wielu innych innowacyjnych
produktów do aktywnego wypoczynku.
Statuetkę odebrał Retail Manager fir-
my – Piotr Suchodolski. 

Ostatnia nagroda trafiła do wła-
ściciela marki Odkupienie Win, Miko-
łaja Laskowskiego. Wyróżnienie zostało
przyznane za niezwykłe połączenie
przestrzeni restauracyjnej ze sklepem
i winiarnią, która oferuje ogromny wy-
bór win z różnych stron świata, a przy
okazji za zachowanie niepowtarzalnej

kameralnej atmosfery. Odkupienie Win
organizuje również wydarzenia po-
zwalające zgłębić wiedzę na temat
wina: degustacje, wykłady i warsztaty
wine & food pairingu. 

Na gości czekała podczas tego
wieczoru jeszcze jedna niespodzianka
– mini kasyno, w którym można było
spróbować swoich sił np. w emocjo-
nującej grze w ruletkę. Osoby, które wy-
grały najwyższe kwoty, mogły wyko-
rzystać te środki w licytacji specjalnych
nagród: obrazu autorstwa Joanny Kos-
suth oraz pobytu w hotelu Słoneczny
Zdrój w Busku Zdroju.

Kolejnym punktem programu była
loteria wizytówek – właściciele tych wy-
losowanych otrzymywali atrakcyjne
nagrody ufundowane przez partnerów
Gali. O poruszającą do tańca oprawę
muzyczną tego wrześniowego wie-
czoru zadbał energetyczny zespół Po-
parzeni Kawą Trzy. Goście mogli rów-
nież bawić się przy utworach wyko-
nanych przez Natalię Bujak oraz play-
liście przygotowanej przez profesjo-
nalnego DJ-a.

Mamy nadzieję, że ten wspaniały
wieczór dostarczył gościom wielu wra-
żeń – kolejna edycja już za rok!

PM

PARTNERZY GALI

Pokaz kolekcji bielizny marki Alles





Rozmowa VIP-a

Ma pani ogromny dorobek: teatr, film, kabaret,
ponad 70 ról teatralnych, 40 filmowych.

– No, nie liczyłam, ale jakaż to satys-
fakcja. Tych wszystkich ról pamięcią nie
ogarniam, ale liczby imponujące.
Aktor pozwala widzowi przeżywać emocje,
które czerpiemy z obcowania ze sztuką – po wyj-
ściu z teatru zostaje w nas jakaś cząstka tego,
co chciała nam pani przekazać.

– Bardzo się cieszę, że to usłyszałam.
Teatr proponuje widzom wiele form, a ak-
tor może mieć nieograniczone możliwo-

ści wykorzystania tekstu. Wciela się w tak
różne postaci, ale jedna rzecz jest nie-
zmienna: musi być dla widza prawdziwy,
bo tylko wtedy działa na jego wyobraźnię.
Może wzruszać, denerwować, wywoływać
różne emocje. Człowiek przychodzi do te-
atru, żeby przeżyć coś ważnego, a jak wy-
chodzi i nie pamięta, po co przyszedł, to
szkoda czasu.
Aktorstwo to zawód magiczny, aktor musi być
obdarzony wyobraźnią, wrażliwością, wytrwa-
łością.

– Tak, to wszystko rodzi się na bazie
wiedzy, ale rodzi się z wyobraźni, wrażli-
wości. Zawsze myślę, czym mogę za-
chwycić publiczność, co mogę zaofiarować
tekstem i moją osobą. Mój ruch, moje cia-
ło, moja fizyczność odgrywają podsta-
wową rolę. Podaję przykład – zazna-
czam: łopatologiczny. W Teatrze Współ-
czesnym Giovanni Pampiglione rozpo-
czynał pracę nad spektaklem, komedią
dell’arte „Król Jeleń” Gozziego. Spytałam
od razu reżysera, czy godzi się na taki mój

20 VIP

Moja fabryka

Barbara
Krafftówna

Rozmawia ANNA ARWANITI

Wybitna, wszechstronna artystka: aktorka teatralna, filmowa, kabaretowa i piosenkarka. Ma
na swoim koncie ponad 70 ról teatralnych, 40 filmowych, 35 ról w Teatrze Telewizji. Żywio-
łowa, spontaniczna, pełna radości. Obdarzona ogromną wrażliwością i wyobraźnią.

twórczości



pomysł aktorski, czy mogę jeszcze przed
podniesieniem kurtyny wyjść z tą rolą
i ukłonić się, ale nie normalnym gestem
rąk, tylko w pantomimicznej pozie nogą,
stopą, bo to przecież komedia. Oczywiście
otrzymałam zgodę, pochwalił mój pomysł.
I tu właśnie zadziałała moja wyobraźnia,
że wcale ukłon nie musi być wykonany
ręką, może być nogą. Grając role, czy to
w teatrze, czy w filmie, aktor musi wyka-
zać się samodzielnym myśleniem.
Role kultowe: Felicja w „Jak być kochaną” ze Zbi-
gniewem Cybulskim i Wiesławem Gołasem
,Camila de Tormez w „Rękopisie znalezionym
w Saragossie”, też ze znakomitymi aktorami,
m.in. z Franciszkiem Pieczką, Gustawem Holo-
ubkiem, Beatą Tyszkiewicz – oba filmy w reży-
serii Wojciecha Hasa. Współpracowała pani
z wielkimi nazwiskami.

– No tak, są to role, które zaznaczy-
ły się w moim dorobku zawodowym. Mia-
łam szczęście do niezwykłych ludzi, któ-
rzy akceptowali moje propozycje, moje
wyobrażenie postaci. Na sukces pracuje
obok reżysera wiele osób – cały zespół
techniczny, oświetleniowcy, dźwiękowcy,
charakteryzatorzy, kostiumografowie.
Oczywiście to jest wielkie doświadczenie,
z każdej współpracy wynosimy coś cen-
nego, co przydaje się w następnych ro-
lach.
Które role są szczególnie bliskie pani sercu?

– Na pewno z okresu Teatru Drama-
tycznego, np. „Parady” Jana Potockiego
– jak zostałam obdarzona rolą w tym spek-
taklu, to moja fabryka twórczości nagle za-
częła działać, wszystko zaczęło pracować
i w ułamku sekundy rodziła mi się jakaś
propozycja – wiedziałam, że ja nie zrezy-
gnuję, pozostawało pytanie, czy reżyser bę-
dzie chciał zaakceptować mój pomysł. Ale
udało się. Co do filmu to na pewno „Jak
być kochaną”, ale i „Kabaret Starszych Pa-
nów” też pamiętam. 
Ma pani duży dystans do życia i do siebie.

– Niestety przykleił mi się nachalnie ten
dystans. To prawdopodobnie naturalny sa-
mozachowawczy instynkt, a ponieważ je-
stem przez całe życie zawodowe czynna
i cały czas wśród ludzi, tym bardziej nie
mogłam sobie pozwolić na, nazwijmy to,
rozmemłanie.
Można o pani powiedzieć – chodzący wdzięk.

– W życiu, czy na scenie?
I tu i tu. 

– No, to niech tak zostanie.
Była pani gwiazdą Kabaretu Starszych Panów,
Pod Egidą, śpiewała niezapomniane piosenki:
„W czasie deszczu dzieci się nudzą”, „Przeklnę
cię”, Dramat w ogródkach działkowych”. Czy lubi
pani śpiewać?

– Śpiewałam od dziecka – już w łó-
żeczku podśpiewywałam. Jestem z tzw.
muzykującej i muzykalnej rodziny. Matka
miała nadzwyczajny słuch – grała na
skrzypcach, była wykształcona muzycznie,
siostra też skończyła konserwatorium.
Trudno, mając taką bazę, będąc w takim
muzycznym domu, sama pozostać głuchą.
Cały czas były okazje do śpiewania, a to
w szkole, a to w domu i tak powstał ten re-
pertuar. Natomiast odnośnie kabaretu – te
teksty to majstersztyk: Kofta, Osiecka, Tym,
Przybora, muzyka – Wasowski. To są
perły muzyczne, do tego jacy partnerzy:
Łazuka, Michnikowski, Gołas. Kultura,
subtelny humor, inteligentna ironia. W tym
wszystkim było nasze życie. Kabaret re-
agował na to, co się działo wokół nas
i z nami. Byliśmy bardzo pracowitym,
zgranym zespołem, a atmosfera w Kaba-
recie była wyjątkowa.
Bo to był wykwintny kabaret klasy i elegancji.

– O tak – ładne określenie.

Jest w pani tyle energii, optymizmu – ten
uśmiech w oczach, którym pani zaraża, ta radość,
której ludziom tak brakuje. Jak z panią rozma-
wiam, to jakoś tak mi cieplej.

– O, jak miło. To fakt, że jesteśmy po-
nurym społeczeństwem. Dosyć banalnie
można powiedzieć, że to taki klimat.
Mnie uczono od dziecka, żeby być miłą,
uśmiechać się do ludzi, być życzliwą. Nie
warczeć na świat.
Jak to było z zakochaniem się w czwartek, nie-
chcący, pierwsza miłość – Michał Gazda. Na-
rzeczeństwo trwało 17 dni, ślub odbył się 17
maja. To jakaś magiczna liczba?

– To prawda, liczyła się i liczy ta licz-
ba. Pojawiała się tak uporczywie i na-
chalnie, że ci, którzy stawiali mi horoskop,
uznali, że jest dla mnie magiczna. I spraw-
dziła się. Może i teraz też bym się jej do-
szukała ze zdumieniem i stwierdziła, że ją
przeoczyłam.
Czy lubi pani wspomnienia?

– Ja nie mam czasu, inni to robią za
mnie i cały czas mnie zahaczają, czy ja lu-
bię czy nie. Teraz to już się śniadanie wspo-
mina. Wspominanie wszystkiego, nie mó-
wiąc o złamanym paznokciu, jak jest
piękny manicure, a tu nagle pazur się ła-
mie. No, ale żarty na bok. Wspomnienia,
oprócz swojej wartości, mają też magię
i zagłębiamy się w taką analizę: co było
przedtem, co przed nami. Najmniej mó-
wimy i myślimy o tym, co będzie potem.
A jest to błąd – np. w kosmetyce na to, żeby
ładnie wyglądać „na zaś”, trzeba pracować
już dziś: nie można nadwyrężyć organi-
zmu, bo potem żaden makijaż już nie po-
może, jak człowiek jest niewyspany, wy-
maglowany, zabalowany. Okazuje się,
że teraźniejszość, przeszłość i przyszłość
– wszystko jest ważne.
Powiedziała pani: – Dla mnie najważniejszym
warsztatem była i jest scena.

– Zdecydowanie, największą wagę
przykładam do żywego słowa. To jest
magia, a przede wszystkim wartość spo-
tkania z widzem – to jest spotkanie towa-
rzyskie, a nie rozmowa przez telefon.
Film mamy na taśmie, teatr jest tu i teraz.

– Teatr to sztuka ulotna, ale jest to na
tyle silna forma, że to, co chcemy prze-
kazać i uda nam się przekazać, zostaje. Są
to wartości, które trafiają do widza. Je-
steśmy uzależnieni od widza, a on od nas.
My wyczuwamy dokładnie, jaką mamy pu-
bliczność: czy publiczność teatralną, wy-
robioną, która razem z nami przeżywa, czy
tzw. żywiołową, zebraną z przypadku,
choć to również bardzo cenny widz. Zna
nas tylko z ekranu, a tu nagle siada w fo-
telu i inaczej nas ocenia i przyjmuje żywego
w całości, a nie patrzy na ekran. 

Bardzo przestrzegam dyscypliny za-
wodowej. Polega na tym, że grając spek-
takle, ponoszę pełną odpowiedzialność za
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Wszystko rodzi się na
bazie wiedzy, ale rodzi
się z wyobraźni, wrażli-
wości. Zawsze myślę,
czym mogę zachwycić
publiczność, co mogę
zaofiarować tekstem 
i moją osobą. Mój ruch,
moje ciało, moja fizycz-
ność odgrywają pod-
stawową rolę. 
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teatr i za widzów. Świecę oczami przed ży-
wym organizmem. To jest zupełnie co in-
nego niż występ w telewizji. Mam oczy-
wiście świadomość, że przed telewizora-
mi siedzą setki czy tysiące ludzi i ogląda-
ją spektakl. Jak się potknę, kichnę, to jest
to na żywo. Kamera staje się żywym in-
strumentem, nie martwym przedmiotem.
Nie ma takiej możliwości, że tracimy kon-
takt z widzem i zapominamy – to na trzeź-
wo się nie zdarza, może po pijaku, to tak.
Pani amerykański sen zaczął się w 1983 r. i wią-
zał się z propozycją zagrania w Los Angeles, po
angielsku, w „Matce” Witkacego. W tej sztuce
kreowała pani rolę Doroty, wcześniej zagraną
również w Teatrze Dramatycznym w 1970 roku.

– Tak, jak pani powiedziała, rola mia-
ła być po angielsku – gdyby to była rola po
chińsku, nie wiem, czy bym się zdecydo-
wała, ale że jestem zawzięta, to bym pew-
nie chociaż spróbowała. Nauczyłam się kil-
ku słówek, a że jestem umysłowo rozwi-
nięta, mam dobry słuch, to nauczyłam się
roli fonetycznie. Premiera została dobrze
przyjęta – dostaliśmy owacje na stojąco. 
Po Los Angeles wyruszyła pani w trasę koncer-
tową.

– Kolejny przystanek Chicago, gdzie
przygotowałam dwugodzinny recital dla
Polonii, następne miejsce to San Franci-

sco – tam zabawiłam na dłużej. Zmie-
niałam miasta, aż osiadłam w Los Ange-
les. Budziłam się i zasypiałam przez czter-
naście lat z napisem Hollywood przed
oczami. Taki był widok z mojego okna. 
Po powrocie do Polski znowu się pani wzięła
ostro do pracy: film, kabaret, teatr, bo tak, jak
pani mówi – wiek niekoniecznie ma coś wspól-
nego z człowiekiem.

– No, rzeczywiście piękne zdanie, tyl-
ko żebym je teraz zapamiętała.
Powiedziała pani – „człowiek musi być zawsze
gotowy na dobre i na złe”. Musi być ubrany
i umalowany.

– Tak mnie nauczyła matka. Zawsze
była gotowa absolutnie na wszystko. To był
czas nalotów bombowych, wojny. Czasa-
mi nawet trzeba było położyć się w ubra-

niu. Ta szalona dyscyplina polegała na tym,
że jeżeli nagle, w środku nocy człowiek zo-
stałby wyrwany z głębokiego snu, to musi
mieć wszystko perfekcyjnie ułożone. Za-
kodowane: gdzie, co jest. W kolejności mu-
siały być ułożone pończochy, majtki, sta-
niki, sweterki – wtedy można, jak to się
mówi: na ślepo, w pośpiechu założyć
wszystko błyskawicznie na siebie. To dla
mnie wielka sprawa, biorąc pod uwagę mój
charakter. W zasadzie jestem bardzo pre-
cyzyjna, ale jednocześnie czuję się bała-
ganiarą. Aczkolwiek ten bałagan jest dla
mnie w jakiś sposób poukładany: sięgam
w ciemno np. po szklankę, bo wiem, gdzie
stoi. Koordynacja i precyzja ruchu są tu
najważniejsze.
Czy teksty, których tyle pani w życiu się nauczyła,
pozostają w pamięci?

– To zostaje na zawsze, chyba że
skleroza dopada, na zasadzie: gdzie ja po-
łożyłam majtki, podczas gdy dawno mam
je na sobie. Trzeba uczyć się własnej skle-
rozy i nauczyć się z nią żyć. Nie wiem, czy
akurat polubić. 
Na 10. Festiwalu gwiazd w Międzyzdrojach od-
cisnęła pani dłoń na Promenadzie Gwiazd.

– A kiedy to było?
W 2005 roku.

– Ojej, ile to lat – policzmy, 13, jak wi-
dać, to też była szczęśliwa liczba.
60-lecie pracy twórczej zaczęło się w Gdyni
– tam, gdzie rozpoczęła pani karierę. W listo-
padzie 1946 r. debiutowała Pani rolą Rybaczki
w „Homerze i orchidei” – sztuce Tadeusza Gaj-
cego. Na jubileusz Remigiusz Grzela napisał spe-
cjalnie dla pani monodram „Błękitny anioł”.
W książce „Krafftówna w krainie czarów” Grze-
li możemy przeczytać, że znajduje pani dużo po-
dobieństw w losie swoim i Marleny Dietrich.
I jej, i pani potęgą, królestwem, był film.

– Tak, tak – to prawda, było między
nami wiele podobieństw: lubiła śpiewać,
bardzo dobrze czuła się przed kamerą, była
w tym samym wieku. To był bardzo waż-
ny dla mnie jubileusz – wróciłam do ko-
rzeni. Tyle już było tych uroczystości,
podsumowań. To są dla mnie wielkie,
wzruszające przeżycia .
I kolejny Jubileusz, hucznie obchodzony, odbył
się 4 grudnia w Teatrze Polonia.

– Uroczystości związane z liczbami
– to jest nieuniknione. Niemniej sama się
dziwię, uważam zdecydowanie, że ta
90-tka to coś irracjonalnego. I co ja mam
tu powiedzieć, sama sobie zadaję pytanie,
czy ja może za mało zaznaczam ten wiek.
Ale niby po co mam zaznaczać. Garbu nie
mam, a to, że boli tu i ówdzie, to i bolało
przedtem. Świadomość mnie nie opusz-
cza ani w życiu, ani na scenie: to i cieszyć
się jest z czego.
Życzę Pani 111 lat, a może coś więcej!

– Nie, to pani powiedziała. Trzy kak-
tusy wystarczą. �
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Uroczystości związane 
z liczbami są nieunik-
nione. Niemniej sama się
dziwię, uważam zdecydo-
wanie, że ta 90-tka to 
coś irracjonalnego. 



BARBARA KRAFFTÓWNA  Rozmowa VIP-a

VIP 23

BARBARA KRAFFTÓWNA
Występowała w literackim kabarecie Frascati, U Lopka,

w Kabarecie Starszych Panów – z kultowymi piosenkami: „Prze-
klnę Cię”, „W czasie deszczu dzieci się nudzą”, „Zakochałam
się w czwartek niechcący”, w kabarecie Pod Egidą z niezapo-
mnianymi utworami „Sztuczny miód” czy „Dramat w ogródkach
działkowych”. 

– Dla mnie najważniejszym warsztatem pracy była i jest
scena – mówi artystka. Jest tytanem pracy, kocha swój zawód,
w którym doskonale spełnia się do dzisiaj: można zobaczyć ją
w farsie „Trzeba zabić starszą panią” w Och-Teatrze i w „Jesien-
nych manewrach” w Teatrze Syrena. Fantastyczna kobieta
– silna i z charakterem. Zawsze elegancka, z uroczym makija-
żem, uśmiechnięta, z ogromnym poczuciem humoru. Jak mówi,
żyje na wysokich obrotach i nie wybiera się na emeryturę.

Jej rola Felicji w filmie Wojciecha Hasa „Jak być kochaną”
została uznana za najciekawszą postać kobiecą w polskim filmie
powojennym. Za ten wybitny występ dostała nagrodę Złote
Wrota na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Fran-
cisco. Stworzyła również bardzo ciekawą kreację Camilli de Tor-
mez w filmie kostiumowym „Rękopis znaleziony w Saragossie”.
Ogromną popularność przyniosła aktorce rola Honoraty w kul-
towym serialu „Czterej pancerni i pies”. W ważnym dla kinema-
tografii polskiej filmie „Nikt nie woła” Kazimierza Kutza
wykreowała z kolei ciekawą postać Niury. W książce „Krafftówna
w krainie czarów” Remigiusza Grzeli wspominała: bardzo lubię
tę swoją Niurę, taką niekochaną, czekającą na coś ważnego
w życiu, podszytą smutkiem i raptem rozchichotaną.
Grała w wielu spektaklach w Teatrze TV, u znakomitych reżyse-
rów, m.in. w „Operze za trzy grosze” Konrada Swinarskiego,
„Mieszczanin szlachcicem” Jerzego Gruzy, w „Paragrafie 4”
Marka Piwowskiego czy „Dwóch teatrach” Kazimierza Brauna,
wystąpiła także w teatralnej adaptacji baletu-pantomimy Karola
Szymanowskiego „Mandragora”, w reżyserii Wandy Laskow-
skiej, w którym zaprezentowała swój talent baletowy.  

W 1946 r. zadebiutowała rolą Rybaczki w sztuce Tadeusza
Gajcego „Homer i Orchidea” w Teatrze Wybrzeże w Gdyni,
w którym spędziła 3 lata, grając m.in. w spektaklach „Jak wam
się podoba” Szekspira czy „Weselu” Wyspiańskiego. Następny
przystanek to Teatr Jaracza w Łodzi, potem Wrocław i Warszawa

– Teatr Dramatyczny, gdzie spędziła 7 lat i stworzyła wiele wspa-
niałych ról, m.in. w „Iwonie księżniczce Burgunda” Gombrowi-
cza, „W małym dworku” Witkiewicza, „Paradach” Potockiego,
gdzie występowała w pięciu paradach. Spektakl zaprezento-
wany został w paryskim Teatrze Narodów, a jej rola spotkała się
z wielkim aplauzem. Była modelową aktorką Witkacego i Gom-
browicza.

Potem był Teatr Narodowy – u Kazimierza Dejmka grała
m.in. w „Ciężkich czasach” Bałuckiego i „Żywocie Józefa” Reja
– z tym spektaklem teatr wyjechał na występy m.in. do Wiednia,
Kopenhagi, Pragi, na Międzynarodowy Festiwal w Wenecji. Ko-
lejne lata spędziła w Teatrze Współczesnym, grając m.in. u takich
reżyserów jak Andrzej Wajda, Erwin Axer, Jan Kreczmar. 

W 1983 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzy-
mała propozycję zagrania w „Matce” Witkacego. Nie znała an-
gielskiego, ale nauczyła się tekstu fonetycznie. Za tę rolę
otrzymała prestiżową nagrodę miesięcznika „The Drama
Logue”. Z dużym powodzeniem występowała w teatrach ame-
rykańskich w San Francisco i Los Angeles. W 1997 r. przyjechała
do Polski ze spektaklem „Biesiada u hrabiny Kotłubaj” Gom-
browicza, w reżyserii prof. Michaela Hacketta, z którym współ-
pracowała w Los Angeles. Rok później powróciła do kraju i ostro
wzięła się do pracy. W ostatnich latach mogliśmy oglądać ak-
torkę na scenach Teatru Dramatycznego, Na Woli, w Syrenie
i Och-Teatrze.

– Na Twojej sztuce uczyliśmy się zawodu, jesteś wielką ar-
tystką i człowiekiem– powiedział Andrzej Seweryn na benefisie
z okazji 85-lecia urodzin, który aktorka świętowała w Teatrze Pol-
skim, gdzie podjechał czołg Rudy. „Sto lat” zagrała dla niej Or-
kiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.  

Barbara Krafftówna jest również laureatką wielu nagród
i odznaczeń. Na Festiwalu Filmowym w Międzyzdrojach odci-
snęła swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd.
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Uczniowie mogą wybrać w państwa placówce
program międzynarodowej matury (Inter-
national Baccalaurate Diploma Programme
– IB DP) – dlaczego warto się na niego zde-
cydować?

– Program IB jest przede wszystkim,
w odróżnieniu od polskiej podstawy
programowej (czy systemów eduka-
cyjnych innych państw), uniwersalny, je-
śli chodzi o wymiar globalny. Oznacza
to taki sam program nauczania w każ-
dej szkole IB na świecie, co ogromnie
ułatwia przemieszczanie się po całym
globie, bez konieczności nadrabiania
różnic pomiędzy szkołami w kolejnych
placówkach edukacyjnych. Dyplom
IB jest honorowany na wszystkich
uczelniach w Polsce i na całym świe-
cie. Jest zatem idealny dla ucznia my-
ślącego o studiowaniu poza granica-
mi kraju, ale i w Polsce. Młody człowiek
może liczyć na lepsze przeliczniki
punktowe wyników matur przy rekru-
tacji na większość uczelni, dodatkowe
stypendium itp. Z naszych obserwacji
wynika, że ok. 60% naszych absol-
wentów studiuje za granicą: głównie
w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Da-
nii a nawet w Chinach. Jako Kolegium
Europejskie pierwsi w Krakowie i Ma-
łopolsce (od 2004 r.) prowadzimy pro-
gram matury międzynarodowej IB
i mamy w tym ogromne doświadcze-
nie. Nasza szkoła szczyci się dużą
międzynarodowością – w Kolegium
Europejskim uczą się dzieci nie tylko
z Polski, 50% stanowią osoby między in-
nymi z takich krajów jak: USA, Kana-
da, Szwajcaria, Niemcy, Wietnam, Chi-
ny, Nowa Zelandia, Egipt, Japonia,
Ukraina i wiele innych.

Pierwsze klasy liceum, tzw. Pre-IB,
to klasy, w których wyrównuje się po-

ziomy wiedzy młodzieży z wielu krajów
oraz gdzie intensywnie pracujemy nad
opanowaniem i doskonaleniem języka
angielskiego (8 godzin zajęć w tygo-
dniu, w tym 2 godziny z native spe-
akerem). Uczniowie poznają specjali-
styczne słownictwo w języku angielskim
na wszystkich przedmiotach. Mamy kil-
ka klas Pre-IB z różnym poziomem wy-
kładowego języka angielskiego od 20
do 100%. Stopniowo w tych klasach,
gdzie jest mniejsza procentowa ilość ję-
zyka angielskiego, zwiększamy pod-
czas roku szkolnego jego ilość. Mamy
wypracowany od wielu lat system eta-
powego dojścia do wykładowego ję-
zyka angielskiego. 

W dwóch ostatnich klasach liceum,
w których jest realizowany program IB
DP, językiem wykładowym w 100% jest
język angielski i w tym języku zdaje się
maturę międzynarodową z 6 wybra-
nych przedmiotów (na różnym pozio-
mie zaawansowania). Przedmioty, któ-
re młodzież wybiera i których uczy się
przez dwa lata po klasie Pre-IB i zda-
je maturę, są bardzo różne – od biz-
nesu, ekonomii, psychologii, computer
science, visual arts poprzez historię,
biologię, chemię, fizykę, po matema-
tykę i informatykę czy języki obce. 

Oprócz nauki sześciu wybranych
przedmiotów obowiązkowym elemen-
tem jest zaliczenie kursu Teoria Wiedzy,
TOK (Theory of Knowledge). Jest to
przedmiot interdyscyplinarny, mający na
celu naukę podstaw teorii poznania
i krytycznego myślenia młodego czło-
wieka. TOK ma za zadanie nauczyć go
zdolności stawiania pytań. Uczniowie
zapoznają się z poszczególnymi ob-
szarami wiedzy, takimi jak język, po-
znanie zmysłowe, umysł, emocje, intu-
icja, oraz ze sposobami jej zdobywania.

Trzecim elementem edukacji w ra-
mach programu IB jest program CAS
(Creativity, Action, Service), który ma

na celu wszechstronny rozwój osobo-
wości: umysłu (Creativity), sprawności
fizycznej (Action) oraz wrażliwości spo-
łecznej (Service). Udzielanie się spo-
łecznie czy udział w akcjach charyta-
tywnych to niezmiernie ważne punkty
przy aplikowaniu na uczelnie amery-
kańskie czy angielskie. Ostatnim nie-
zmiernie istotnym elementem Diploma
Programme jest napisanie pracy Exten-
ded Essay. 

W Kolegium Europejskim jest or-
ganizowanych też wiele wymian z in-
nymi szkołami na świecie, z takich kra-
jów jak Indie, Włochy, USA, Chiny i in-
nych. W naszej szkole prowadzone są
również: teatr w języku angielskim,
zajęcia z pisania CV i listów motywa-
cyjnych. Uczeń otrzymuje również po-
moc w aplikowaniu na uczelnie na ca-
łym świecie oraz uczy się autopre-
zentacji czy przemawiania na forum
publicznym. Młodzież o zaintereso-
waniach biznesowych może też uczest-
niczyć w grach biznesowych, które
polegają na wirtualnym prowadzeniu
działalności gospodarczej. Więcej in-
formacji na ten temat można znaleźć
na naszej stronie internetowej
www.ke.edu.pl i na profilu Kolegium Eu-
ropejskiego na Facebooku.
Jak rozwija się zainteresowanie polskich ro-
dzin programem IB?

– Z roku na rok obserwujemy zwięk-
szone zainteresowanie programem
IB wśród młodzieży oraz rodziców z Pol-
ski. Statystyki IB pokazują znaczny
przyrost szkół IB na świecie. Widzimy
też, że wielu młodych ludzi, którzy
wracają do Polski, chce realizować pro-
gram IB i zdawać maturę międzyna-
rodową a nie polską. Tworzy to fanta-
styczną międzynarodową atmosferę
– młodzież nawiązuje wiele przyjaźni,
nieraz na całe życie. Jest to elitarny, czę-
sto uważany za najlepszy na świecie,
program edukacyjny dla kreatywnych.

Elitarne
Kolegium Europejskie w Krakowie to działające od
wielu lat: prywatna szkoła podstawowa i liceum
z maturą międzynarodową (IB) oraz maturą polską.
O trendach w edukacji prywatnej – rozwoju tego
rynku oraz jego zaletach, a także działalności i misji Ko-
legium Europejskiego rozmawiamy z prezesem zarządu
– Krzysztofem Felpelem.

kształcenie



Stawia na rozwój indywidualnych za-
interesowań ucznia i jego zdolności.
Nasi absolwenci to elokwentni młodzi
ludzie, ciekawi świata, niebojący się no-
wych wyzwań, a jednocześnie potra-
fiący dokonywać dobrych wyborów,
planujący dobrze swoją przyszłość.
To przyszli obywatele Europy i świata,
z otwartymi umysłami i pomysłami na
swoje dorosłe życie.
Czy pana zdaniem zmieniła się opinia o szko-
łach prywatnych w Polsce? 

– Przede wszystkim zmieniła się
w Polsce mentalność ludzi, ewolu-
owało ich myślenie o prywatnej edu-
kacji. Szkoły niepubliczne stały się
szkołami elitarnymi dla ucznia pew-
nego siebie, nieszablonowego – mło-
dego obywatela świata chcącego być
uczestnikiem międzynarodowej spo-
łeczności. To szkoły prywatne uatrak-
cyjniły swoje programy, profile, siatki
godzin, zajęcia dodatkowe według
trendów światowych i realiów, jakie
obecnie mamy. 
W jakim kierunku rozwija się prywatna edu-
kacja w Polsce? Jak będzie wyglądać za 3, 5,
10 lat?

– Myślę, że nadal będzie zwiększać
się liczba niepublicznych placówek,
zwłaszcza anglojęzycznych, które będą
oferowały inne systemy nauczania
(jest to związane chociażby z tym, że
polski rynek stał się atrakcyjny dla za-
granicznych korporacji). Nadal bę-
dzie się uatrakcyjniać zarówno loka-
lowo, jak i programowo niepubliczna

edukacja – tym samym stając się dużą
i bardziej atrakcyjną konkurencją dla
mało elastycznego systemu panują-
cego w szkołach publicznych. Bardzo
ważne jest dostosowanie kształcenia
młodzieży do potrzeb rynku i tu widzę
duże pole do rozwoju. 

Dynamicznie rozwijają się też pry-
watne szkoły podstawowe – mają one
bardzo ciekawą ofertę. Z roku na rok
obserwujemy również coraz większe
zainteresowanie naszą szkołą pod-
stawową z oddziałami dwujęzycznymi.
Oferujemy w niej ciekawy program ze
zwiększoną liczbą godzin języka an-
gielskiego i drugiego języka. Do wyboru
mamy język hiszpański, niemiecki,
francuski lub rosyjski. W naszej szkole
podstawowej w Kolegium Europejskim
uczy się wiele dzieci z Polski, jak i z za-
granicy. Dla dzieci z zagranicy mamy

dodatkowe zajęcia języka polskiego. Na
tych zajęciach wykwalifikowani na-
uczyciele z uprawnieniami do na-
uczania języka polskiego jako obcego
pomagają dzieciom, które mają pro-
blem ze zrozumieniem lekcji w tym ję-
zyku, osiągnąć poziom pozwalający
uzyskać jak najlepsze wyniki z egza-
minów końcowych.

Mocno wierzymy w to, że realizo-
wany w naszej szkole program, wraz
z całą ideą matury międzynarodowej,
to najlepszy start w przyszłość dla
młodego człowieka – o uczniów koń-
czących program IB DP zabiegają
uczelnie z całego świata.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

www.ke.edu.pl
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Sybilla 2017 – wydarzenie muzealne roku

Jaki jest powód tego gwałtownego wzrostu
odwiedzin w muzeach? Nasza mentalność
jako widzów się zmieniła, czy same muzea się
zmieniły?

– Myślę, że jedno i drugie. Ten
ogromny przyrost frekwencji sięga
roku 2004, kiedy otwarto w Warszawie
Muzeum Powstania Warszawskiego: to
było pierwsze muzeum zwane narra-
cyjnym, gdzie opowiada się o prze-
szłości w formach atrakcyjnych dla
współczesnego zwiedzającego. Muzea
zmieniły się więc w tym sensie, że
w większym stopniu niż dotychczas do-
strzegły potrzeby publiczności takiej,
jaką ona rzeczywiście jest, a nieko-
niecznie takiej, jaką chcieliby widzieć
muzealnicy. Muzeum przestało być
instytucją elitarną, kształcącą pewną
zamkniętą grupę odbiorców – skiero-
wało swoją ofertę do wszystkich osób
zainteresowanych zbiorami, historią,
przeszłością, kontaktem ze sztuką.
W czym tkwi główna wartość Konkursu na
Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla, który od

lat cieszy się popularnością i uznaniem śro-
dowiska?

– Główna wartość tego konkursu,
odkąd istnieje, czyli od ponad 30 lat, po-
lega na tym, że promuje on to, co jest
w muzeach najistotniejsze. Zgłaszane
są do niego najważniejsze muzealne
projekty, nagradzane są również przy-
gotowujące je zespoły. Największa
wartość polega więc na efekcie pro-
mowania dokonań ludzi, którzy są
w muzeach zatrudnieni.  
Czy są jeszcze konkursy tego formatu w Pol-
sce?

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prowadzi konkurs na
doroczną nagrodę ministra – to jest
konkurs dotyczący wszystkich sfer
działalności kulturalnej, jest również
konkurs na wydarzenie historyczne
roku, który organizuje Muzeum Histo-
rii Polski, są konkursy organizowane
przez poszczególne muzea i stowa-
rzyszenia muzealne. Wszystkie po-
wstały jednak po Sybilii. Jest również
europejski konkurs o nagrodę muze-
alną – EMYA: European Museum of the
Year Award – notabene w tym roku
gala tej nagrody odbyła się w Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin w War-
szawie, w ramach wieloletniego pro-
gramu rządowego „Niepodległa”. Na-
sza instytucja była współorganizatorem
gali i jest punktem kontaktowym tej na-
grody w Polsce. 

Niemal 40 lat temu, kiedy rodził się
konkurs Sybilla, w Polsce panował
inny ustrój – obecnie konkurs wyrósł do
rangi dużego wydarzenia promocyj-
nego, ale ma również, co naturalne,
sporą i rosnąca konkurencję. Nawet
w obrębie naszej instytucji, ponieważ
poza Sybillą – jednym z naszych fla-
gowych projektów – organizujemy
przegląd pod nazwą Muzeum Wi-
dzialne, poświęcony identyfikacji ko-

munikacyjnej muzeów – projektom
stron internetowych, oprawie graficz-
nej, również cieszący się dużym zain-
teresowaniem.
Czy na przestrzeni lat formuła konkursu ule-
gała modyfikacjom? 

– Formuła konkursu zmieniała się
i będzie się zmieniać. Był on inicjowa-
ny jako niewielki projekt – na począt-
ku zgłaszało się do niego kilkadziesiąt
muzeów. Tymczasem 2 lata temu osią-
gnęliśmy rekordową liczbę 270 zgło-
szeń – to ok 1/3 wszystkich działających
w Polsce muzeów. Początkowo był to
również konkurs stricte środowiskowy
– jury składało się z muzealników, dy-
rektorów muzeów – samo środowisko
oceniało własne dokonania. Od 2010 r.
zmieniona została formuła jury, tak aby
znaleźli się w nim ludzie znający się na
muzealnictwie, piszący o nim, ale nie-
związani z nim poprzez jakąkolwiek for-
mę zatrudnienia. Oczywiście na ten te-
mat cały czas toczy się dyskusja mię-
dzy nami a środowiskiem muzealnym,
ale stoimy na stanowisku, że dzięki
temu jest on w pełni obiektywny. Osta-
tecznie uznaliśmy, że nie chodzi o to,
aby oceniać dokonania muzeów ocza-
mi osób z branży, tylko oczami ludzi, za
pośrednictwem których społeczeń-
stwo na muzea patrzy, czyli specjali-
stów z uczelni, dziennikarzy, recen-
zentów. Mam nadzieję, że Sybilla na
długo pozostanie właśnie w takiej for-
mule.
W tegorocznym jury konkursowym zasiada-
li: historycy sztuki, pracownicy Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, et-
nologowie, archeolog, specjaliści ds. ochro-
ny zabytków sztuki inżynieryjnej – jak wyłania
się członków jury?

– Założenie jest takie, aby w 11-oso-
bowym jury znaleźli się ludzie kompe-
tentni w zakresie całej działalności
muzeów (opisanej w ustawie o muze-

Elita muzealnictwa
Polskie muzealnictwo oceniane z perspektywy stulecia odzyskania niepodległości – bo
jest to dobry moment, aby takie oceny formułować – znajduje się w takiej fazie wzrostu,
w jakiej się nigdy nie znajdowało. Liczba wizyt w muzeach sięgnie w tym roku 40 mln
osób – nigdy polskie muzea nie były odwiedzane przez tak liczną publiczność. Muzeal-
nictwo rozwija się nie tylko z woli rządu, czy ogólnie mówiąc władz, ale także ze względu
na to, że konkretni ludzie, konkretne organizacje z własnych środków, na własne po-
trzeby chcą takie instytucje tworzyć – mówi dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Naro-
dowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).



ach) – muszą to być wymienieni przez
panią specjaliści od edukacji, kon-
serwacji, badań naukowych, wysta-
wiennictwa, komunikacji medialnej.
Skład jury jest przygotowywany przez
dyrektora NIMOZ – natomiast projekt
tego składu jest konsultowany ze śro-
dowiskami muzealnymi, a następnie
przekazywany, jako propozycja, do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego i to minister podejmuje osta-
teczną decyzję.
W tym roku nie przyznano nagrody w kate-
gorii Digitalizacja i Nowe technologie (tylko
wyróżnienia) – czy jest to kategoria w jakiś
sposób trudna albo oznaka tego, że muzea
mają problem z wdrażaniem takich techno-
logii? 

– To jest zjawisko dla mnie niezro-
zumiałe – z jednej strony digitalizacja
w muzeach bardzo aktywnie się roz-
wija, natomiast do konkursu trafiają po-
jedyncze, przypadkowe zgłoszenia. I to
jest chyba kwestia nas, jako organi-
zatorów, aby bardziej ten aspekt pro-
mować i zachęcać do uczestnictwa
w tej konkursowej kategorii – mamy
w planach zadbanie o to, co przede
wszystkim możemy zrobić ze swojej
strony, aby tych zgłoszeń było więcej.
Powracając do zmian – czy w tej kwestii
NIMOZ ma jakieś plany na najbliższy rok?

– Już w najbliższym roku planujemy
zmianę formuły konkursu, ponieważ
odnieśliśmy wrażenie, że osiągnął on
pułap nasycenia – obserwujemy nie-
wielki spadek liczby zgłoszeń. Nadal
jest ich dużo, ale zauważalny jest trend
zniżkowy. Uznaliśmy tym samym, że na-
leży tę formułę odświeżyć na dwóch po-
ziomach: po pierwsze promocji – wię-
cej mówić o konkursie za pośrednic-
twem form nowoczesnej komunikacji,
a po drugie – ograniczenia liczby ka-
tegorii. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom środowiska i uczestników,
zdecydowaliśmy się na zmniejszenie
ich z 11 do 6. Mamy nadzieję, że spo-
woduje to zwiększenie dynamiki samej
gali, a przede wszystkim spowoduje
skoncentrowanie wnioskodawców na
bardzo ściśle określonych i jasnych ka-
tegoriach. Chcemy również zmienić
tryb oceniania – wprowadzając w więk-
szym stopniu sparametryzowane kry-
teria. Dotychczas pracę jury można było
nazwać sumą subiektywizmów – na
podstawie średniej z dyskusji, spo-
tkań, wyciągało ono wnioski w posta-
ci nagród i wyróżnień. Dostawaliśmy
jednak sygnały, że środowisko oczekuje
większej ścisłości w kryteriach – po-
stanowiliśmy więc je przede wszystkim
opublikować, aczkolwiek z zastrzeże-

niem, że jury nadal będzie posiadało
absolutną autonomię w kwestii wybo-
ru najwybitniejszych muzealnych osią-
gnięć. Niemniej prace jury będą bar-
dziej sparametryzowane.

Jest jeszcze jedna ważna zmiana
i intencja – obecnie tak formułujemy
kategorie i tak układamy procedury,
aby wyrównać różnice pomiędzy tzw.
małymi a dużymi muzeami. To jest
problem zgłaszany od zawsze, że
małe muzea mają poczucie niedo-
wartościowania. Co prawda prze-
prowadziliśmy przegląd statystyczny
wszystkich wcześniejszych konkur-
sów i nie do końca pokrywa się to
z rzeczywistością, ale faktycznie zda-
rza się, że duże muzea samorządowe
czy ministerialne otrzymują po kilka
nagród i wyróżnień w ciągu roku, co
tworzy pewne wrażenie dominacji.
Tego typu wrażenia też są dla nas
istotne – dlatego chcieliśmy dokonać
zmian w takim kierunku, aby wyrów-
nać te szanse. Przyszły rok na pewno
będzie tym samym pełen wyzwań
i dość trudny pod względem plano-
wanych zmian.
Pozostaje mi zatem życzyć panu powodzenia
w ich udanym wdrażaniu. 

Rozmawiała Paulina Mróz
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MHF trzeci rok z rzędu otrzymuje nagrodę na
Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla – tym ra-
zem podwójną. Co składa się na sukces do-
brej wystawy?

– Nie ma pewnej recepty na suk-
ces. MHF nie jest muzeum arcydzieł,
masowo rozpoznawanych i wielbio-
nych. To automatycznie chroni przed
pokusą rozleniwienia intelektualnego
i narzuca konieczność problematyzo-
wania wystaw. Nasze hity to nagro-
dzone Sybillą „My(d)lenie oczu” – wy-
stawa poświęcona szeroko rozumianej
percepcji, ekspozycja poświęcona fo-

toreporterom z kręgu czasopisma
„itd.” oraz wystawa „Osobliwe”, pre-
zentująca zdjęcia, jak je określili auto-
rzy: „nie-wiadomo-po-co-zrobione”, ta-
jemnicze i intrygujące. To pokazuje, że
interesującą wystawę można zrobić
z każdego tematu. Problem leży
w tym, co się ma do powiedzenia i jak
się to robi.
Jakie założenia przyświecają modernizacji za-
bytkowej siedziby muzeum?

– Do niedawna muzeum funkcjo-
nowało w willi przy ul. Józefitów. Naszą
codziennością był brak miejsca i nie-
funkcjonalność pomieszczeń. Zakup
dla MHF przez Gminę Miejską Kraków
budynku dawnej zbrojowni przy ul.
Rakowickiej otworzył przed nami nowe
możliwości. W dotychczasowej, mo-

dernizowanej właśnie siedzibie, znaj-
dą się pracownie konserwatorska i do-
kumentacji obrazowej oraz magazyny,
w części dostępne dla zwiedzających.
Przestrzenie wystawowe zostaną prze-
niesione na ul. Rakowicką już w 2020
roku. Do tego czasu zapraszamy na
wystawy do Strzelnicy na ul. Królowej
Jadwigi. Mam nadzieję, że zmiany lo-
kalowe wpłyną na wzmocnienie obec-
ności MHF w świadomości Polaków,
a muzeum stanie się ośrodkiem re-
fleksji nad obrazem fotograficznym
o zasięgu międzynarodowym.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

www.mhf.krakow.pl

Na temat tego, co jest sukcesem dobrej,
wartościowej wystawy i o modernizacji pla-
cówki Muzeum Fotografii w Krakowie roz-
mawiamy z jej dyrektorem – Markiem Świcą.

Podwójna statuetka
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Czy wszystkie nagrody są dla państwa rów-
norzędne? Co stoi za sukcesami w tak różnych
dziedzinach?

– Trzecia statuetka dla naszego
muzeum to swoiste dopełnienie naszej
działalności. Te nagrody są dla nas
równorzędne, ale nie są równoznacz-
ne. Statuetka za wystawę w Fabryce
Emalia Oskara Schindlera (2010) to do-
cenienie naszej zdolności w opero-
waniu językiem ekspozycyjnym. Na-
groda za książkę Marii Zientary Kra-
kowscy artyści i ich sztuka w latach
1939–1945 (2015) to ważny krok na
drodze rozwoju naukowego Muzeum,
a obecna statuetka to potwierdzenie
naszej dbałości o zbiory oraz spraw-
ności inwestycyjnej. Sukcesy w tak
różnych kategoriach pokazują, że mu-
zea stały się instytucjami o niezwykłej
rozmaitości form działania.
Nagrodzony oddział nosi nazwę Thesaurus
Cracoviensis: Centrum Interpretacji Artefak-
tów. Co się za nią kryje? 

– Nazwa projektu zwraca uwagę na
jego dwa najważniejsze założenia pro-
gramowe. Po pierwsze nasz magazyn
jest skarbcem – pełnym tajemnic, war-
tości, pilnie i profesjonalnie strzeżonym.
Po drugie, nie jest miejscem, w którym
„skarby” śpią, pozostają w magazy-
nowej martwicy. Stąd nacisk na „in-
terpretację”, umożliwienie dostępu do
tego miejsca publiczności. Dostępu
innego niż na wystawie, gdzie inter-
pretacja jest już dokonana. W naszym
skarbcu nie ma żadnej pierwotnej in-
terpretacji. Są przedmioty – artefakty –
które czekają na nasze emocje, pyta-
nia. Takie podejście zmienia magazy-
nową martwicę w żywą reakcję.
Czy Cyfrowy Thesaurus, projekt digitalizacji
kolekcji MHK, jest częścią tego projektu? Czy
multimedialna kolekcja to gest w stronę mło-
dego pokolenia?

– Cyfrowy Thesaurus jest „dziec-
kiem” naszego procesu kreacyjnego.
Młodszym bratem Thesaurus Craco-

viensis. Gdy rozpoczęliśmy proces di-
gitalizacji naszych zbiorów, zgodnie
uznaliśmy, że ma nim rządzić ta sama
zasada wartości i interpretacji. Digi-
talizacja kolekcji nie jest jednak tylko
gestem wobec młodego pokolenia.
To konieczna droga pomnażania ka-
pitału wiedzy i rozwoju. Od autentyzmu
zabytku ważniejszy jest bowiem au-
tentyzm reakcji w kontakcie z nim,
a siłą muzealium nie jest fizyczna mor-
fologia, lecz niematerialna ontologia.
Jeśli zetknięcie z cyfrowym odwzoro-
waniem może zaowocować niezapo-
mnianym przeżyciem, to odwzorowa-
nie spełnia swoją rolę. Digitalizacja to
nie tylko metoda archiwizacji. To nie-
zwykła, niedostępna naszym przodkom
szansa na rozwój, a muzea są dzisiaj
instytucjami rozwoju skierowanymi
bardziej w przyszłość niż w przeszłość.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Potrójne
zwycięstwo

Nowy oddział, otwarty w grudniu 2017 roku, zapewnił
Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa kolejną już
statuetkę w konkursie Sybilla, tym razem w kategorii in-
westycje. Poprzednie nagrody zostały przyznane MHK
w kategoriach: wystawa i wydawnictwo. O konkursie
rozmawiamy z dyrektorem placówki – Michałem Nie-
zabitowskim.



K
ierunki, w których podąża-
ją, nie pokrywają się z pla-
nami wycieczek biur tury-
stycznych. Z muzealnego
portu docieramy dalej.

Skonstruowany na wystawie statek, na-
wiązujący do parowca, którym do „Ją-
dra ciemności” dopłynął Joseph Con-
rad, dociera do światów Wacława
Sieroszewskiego, Jana Czekanow-
skiego czy Bronisława Malinowskiego.
W towarzyszącej wystawie obszernej
publikacji wymienia się aż 51 badaczy,
do których dzieła nawiązuje ekspozy-
cja. W muzealnej bazie danych figuruje
około trzystu nazwisk Polaków zaan-
gażowanych w etnologiczne badania
prowadzone na wszystkich kontynen-
tach – jest więc o czym opowiadać.

Jedną z kluczowych postaci, pre-
zentowanych w muzeum, jest Stepha-
nie Zweig, autorka książki „Nigdzie
w Afryce”, na podstawie której nakrę-
cono nagrodzony Oskarem w 2003 r.
film. Mała Stephanie przyjeżdżała do
Żor w odwiedziny do swojego dziadka.
W 1938 r. wraz z rodzicami wyemigro-
wała do Afryki. Kiedy pracownicy Mu-
zeum spotkali się z pisarką w 2013 r.,
mówiła o tym, że przez całe życie no-
siła w sobie kilka tożsamości pozo-
stających w pozornym konflikcie. Dla
Polaków rodzina Zweigów to byli Niem-
cy, a dla Niemców – Żydzi. W Kenii Ste-

phanie trafiła do szkoły, w której mó-
wiono po angielsku. Jednak lektura jej
pasjonującej opowieści o latach dzie-
ciństwa pozwala na przypuszczenie, iż
to właśnie owe doświadczenie różno-
rodności stanowiło fundament posta-
wy pozwalającej jej na afirmację świa-
ta i radość życia. 

Przeczucie to legło u podstaw kon-
cepcji drugiej stałej wystawy – „Nasza
tożsamość”. Żory to stare miasto, któ-
re w latach 60. XX wieku liczyło niecałe
6 tys. mieszkańców, podczas gdy już
w latach 70., w związku z budową no-
wych kopalń, żorzan było już prawie
70 tysięcy. Autorzy wystawy zadali so-

bie zatem pytanie, kim są współcześni
żorzanie? Jak w tym konkretnym przy-
padku opowiedzieć o przeszłości mia-
sta, by oddać złożoność jego historii
i nie wpaść w pułapkę konwencji czy
patosu? Jedną z sal cieszących się naj-
większą sympatią zwiedzających jest
„Szuflandia”. Wśród przeszklonych
gablot znajdują się tu szuflady opa-
trzone etykietą: „Miejsce na Twoją
opowieść”. Mieszczą się w nich ro-
dzinne pamiątki, których istnienie wią-
że się z historią miasta, oddane Mu-
zeum w depozyt przez mieszkańców.
Wystawa nie przynosi gotowych od-
powiedzi. Została skonstruowana tak,
by w zwiedzających rodziło się pytanie
o własną tożsamość.

Takie myślenie o roli muzeum znaj-
duje uznanie. Za wystawę „Nasza toż-
samość” Muzeum w Żorach otrzyma-
ło Sybillę – najbardziej prestiżową na-
grodę w polskim środowisku muzeal-
nym. Wcześniej w tym samym konkur-
sie, organizowanym przez NIMOZ,
dostrzeżono i wyróżniono: „Polskie po-
znawanie świata”. 

Zapraszamy Państwa, byście mo-
gli doświadczyć światów, które odkry-
wamy, w trakcie naszych muzealnych
wypraw w nieznane. Jesteśmy bardzo
ciekawi Waszych wrażeń.

Joanna Cyganek

Muzeum Miejskie w Żorach oferuje niezwykłe podróże. Na pokładzie wy-
stawy: „Polskie poznawanie świata” zwiedzający najbardziej odległe zakątki
różnych kultur wsłuchują się w głosy przewodników z przeszłości – po-
dróżników z Polski rodem, którym świat zawdzięcza wiedzę o sobie.

Ciekawych świata zapraszamy do nas

VIP 29
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K
onkurs odbywa się dwu-
etapowo – w pierwszym
etapie wyłaniani są laure-
aci na szczeblu regional-
nym, w drugim – na szcze-

blu centralnym, podczas którego fi-
nalistom przyznawane są statuetki i ty-
tuł Lodołamacza 2018. Nagrody roz-
dane zostały w sześciu kategoriach:
• Zakład Pracy Chronionej,
• Instytucja,
• Otwarty Rynek Pracy,
• Zdrowa Firma,
• Przyjazna Przestrzeń,
• Dziennikarz Bez Barier.

Dodatkowo pojawiły się dwie ka-
tegorie specjalne: Super Lodołamacz
i Lodołamacz Specjalny. Warto wspo-
mnieć, że w tym roku wyróżniono rów-
nież Europejski Festiwal Filmowy „In-

tegracja Ty i Ja” odbywający się od 15
lat w Koszalinie – reprezentowany na
Gali przez dyrektor Barbarę Jaroszyk.
Misją tego wyjątkowego Festiwalu jest
integrowanie osób niepełnospraw-
nych i włączanie ich do społeczeństwa
poprzez prezentowanie dzieł filmo-
wych dotyczących problematyki tej
grupy, organizowanie warsztatów, kon-
certów i wystaw.

Barbara Jaroszyk – powiedziała, że
za sukces tego przedsięwzięcia od-
powiedzialni są wszyscy, którzy szeroko
wspierają Festiwal: osoby prywatne, in-
stytucje, grantodawcy oraz sponso-
rzy i właśnie tym postaciom złożyła po-
dziękowania. Dodatkowo dedykowała
wyróżnienie współpracującym z Fe-
stiwalem kinom studyjnym i lokalnym
w 50 miejscowościach naszego kraju.

– Laureaci tego wyjątkowego kon-
kursu nagradzani są za upór, nie-
złomność i ciągłe udowadnianie, że
pracujący niepełnosprawni w niczym
nie ustępują pełnosprawnym – po-
wiedziała podczas Gali Pierwsza
Dama, Agata Kornhauser-Duda, która
kolejny już raz objęła konkurs patro-
natem honorowym.

Gali towarzyszyła część arty-
styczna, podczas której wystąpili: Re-
nata Przemyk, pianista Grzegorz Płon-
ka oraz chór zespołu „Mazowsze”
wraz z akompaniatorem Krystia-
nem Segdą. Cały wieczór uświetnił
swoim profesjonalnym prowadzeniem
Krzysztof Ibisz. „Magazyn VIP” był
patronem medialnym tego wydarze-
nia – serdecznie gratulujemy laure-
atom. �

27 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się XIII finałowa Gala kon-
kursu Lodołamacze 2018, organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych. Ideą konkursu jest docenienie i wyróżnienie nagrodą tych
podmiotów i osób, które przełamują uprzedzenia dotyczące osób niepełnosprawnych,
ułatwiając im aktywność zawodową czy dostęp do edukacji, a tym samym wyrównu-
jąc ich szanse m.in. na rynku pracy.

Krzysztof Ibisz

Lodołamacze 2018 Gala finałowa

Renata Przemyk
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PEŁNA LISTA 
LAUREATÓW

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2018 otrzymało:
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego,
Zakład Aktywności Zawodowej z Puław
II miejsce i srebrny medal:
Zakład Aktywizacji Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa
Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi
III miejsce i brązowy medal:
Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej ze Szprotawy

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2018 otrzymał:
MOTOMAX Sp. z o.o. z Torunia
II miejsce i srebrny medal:
Fundacja Celeste z Łodzi
III miejsce i brązowy medal:
Ele-Comp Sp. z o.o. z Rzeszowa

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2018 otrzymało:
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łaza-
rza „Lazarus” z Elbląga
II miejsce i srebrny medal:
Fundacja Potrafię Pomóc na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
z Wadami Rozwojowymi z Wrocławia
III miejsce i brązowy medal:
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera 
w Łodzi

Kategoria Przyjazna Przestrzeń
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2018 otrzymało:
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka CINiBA
z Katowic
Wyróżnienie:
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2018 otrzymały:
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. z Siemiano-
wic Śląskich
Wyróżnienia:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
PZU Zdrowie S.A. z Warszawy

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2018 otrzymał:
Maciej Dowbor – Telewizja Polsat
Wyróżnienia:
• Jerzy Łączny – Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia 
w Poznaniu – „Radio Poznań” S.A.
• Michalina Topolewska – „Dziennik Gazeta Prawna”

Tytuł honorowy: Super Lodołamacz 2018
Agencja Modelek Butterfly
Wyróżnienie:
Festiwal „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie

Lodołamacz Specjalny 2018
Agata Roczniak
Wyróżnienie:
Ewa Minge – prezes Fundacji Black Butterflies

C
entrum powtórzyło suk-
ces 27 września 2018 r.,
podczas XIII ogólnopol-
skiej Gali tej kampanii,
odbywającej się na Zam-

ku Królewskim w Warszawie, gdzie me-
dal oraz dyplom za zajęcie III miejsca
w kategorii Instytucja odebrał dr Kamil
Szyszow, zastępca dyrektora ds. me-
dycznych w Miejskim Centrum Me-
dycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi. 

– Jestem dumny z pracowników
Szpitala. Ich codzienna praca to dbałość
o zdrowie i życie pacjentów, szczególnie
tych niepełnosprawnych – powiedział
publiczności Konrad Łukaszewski. Jed-
nocześnie podkreślił, iż jest dumny
z tego, że prawie 10 proc. pracowników
Centrum stanowią osoby o rożnym
stopniu niepełnosprawności, wśród

których są lekarze, pielęgniarki, re-
habilitanci i pracownicy administracji.
Niepełnosprawność nie przeszkadza
im w realizacji planów życiowych i za-
wodowych. 

Dyrektor Łukaszewski w imieniu
Centrum podziękował organizatorom
konkursu Lodołamacze za wyróżnienie

szpitala, bo to znak, że w przestrzeni
społecznej miasta, ale także kraju dba-
łość o zdrowie jest ważna i dostrzega-
na. Co roku w Miejskim Centrum Me-
dycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi le-
czonych jest ok 16 tysięcy pacjentów,
a 188 tysięcy korzysta ze specjali-
stycznej opieki ambulatoryjnej. �

Podwójny laureat
Podczas XIII regionalnej edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze w dniu 18 września 2018 r.
w Poznaniu statuetka Lodołamacze 2018 trafiła do rąk mgr. Konrada Łukaszewskiego, dyrektora
Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi. Centrum otrzymało pierwszą na-
grodę w kategorii Instytucja.

Dyrektor Konrad Łukaszewski (w środku) odbiera I nagro-
dę dla Centrum

Doktor Kamil Szyszow dyplom i medal odebrał w Zamku
Królewskim
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U
niwersytet, jako dostawca
usług edukacyjnych, po-
dejmuje liczne działania
uwzględniające potrzeby
osób z niepełnosprawno-

ścią. Dokłada wszelkich starań, aby
wyrównywać ich szanse w dostępie do
edukacji, jednocześnie zapewniając im
najwyższy poziom kształcenia. Uczel-
nia nie tylko zatrudnia osoby z niepeł-
nosprawnością, kształci studentów
i doktorantów z niepełnosprawnością,
ale również podejmuje szereg dodat-
kowych inicjatyw, mających na celu
uświadamianie i uwrażliwianie spo-
łeczności akademickiej na potrzeby do-
tkniętych nią osób. 

Ponadto BON zajmuje się udziela-
niem wsparcia edukacyjnego studen-
tom z problemami natury psychicznej,
przewlekle chorym lub takim, którzy
ulegli nagłym wypadkom, a także oso-
bom ze zdiagnozowaną dysleksją
(w tym dysgrafią, dysortografią). Stu-
denci z niepełnosprawnością mogą ko-
rzystać z udogodnień zagwarantowa-
nych w Regulaminie studiów wyższych
UEK, mającym zapewnić im równy
dostęp do wyższego wykształcenia, co

przełoży się na łatwiejsze znalezienie
w przyszłości dobrej pracy. Aktualnie
na uczelni obowiązują także dwa
inne ważne dokumenty: Zarządzenie
w sprawie wsparcia udzielanego stu-
dentom i doktorantom niepełno-
sprawnym przez UEK (uaktualnione
w 2016 r.), szczegółowo określające for-
my pomocy dla tej grupy osób, a tak-
że Zasady wsparcia studentów nie-
pełnosprawnych oraz studentów
z dysleksją opracowane przez BON we
współpracy z Centrum Językowym
UEK.

UEK jest współinicjatorem unika-
towego na skalę Polski porozumienia
o współpracy międzyuczelnianej na
rzecz studentów z niepełnosprawno-
ścią, które podpisano w 2007 r. wraz
z Akademią Górniczo-Hutniczą i Poli-
techniką Krakowską. Celem porozu-
mienia jest wymiana doświadczeń
w zakresie wyrównywania szans stu-
dentów z niepełnosprawnością na
uczelniach oraz w zakresie ich wspar-
cia edukacyjnego. Obecnie do poro-
zumienia należy już osiem uczelni kra-
kowskich. Ponadto, z inicjatywy człon-
ków porozumienia, 2 czerwca 2016 r.,

uchwałą Prezydium Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP) została powołana Komisja
ds. Wyrównywania Szans Edukacyj-
nych przy KRASP. Przewodniczącą Ko-
misji jest Prorektor UEK ds. Komunikacji
i Współpracy, prof. dr hab. Janina Filek.
Komisja podejmuje działania na rzecz
wsparcia edukacyjnego na poziomie
szkolnictwa wyższego – aktywnie
uczestniczyła w pracach nad nową
ustawą o szkolnictwie wyższym. Re-
zultatem jej prac jest m.in. Projekt do-
brych praktyk w zakresie wsparcia stu-
dentów z niepełnosprawnością w szko-
łach wyższych.

Uniwersytet jest również pomysło-
dawcą i głównym koordynatorem co-
rocznych Krakowskich Dni Integracji
(KDI), których głównym celem jest
przełamywanie barier oraz zwiększa-
nie świadomości środowisk akade-
mickich na temat zagadnień związa-
nych z niepełnosprawnością. W ra-
mach KDI BON UEK organizuje cykl
szkoleniowy Zobacz niepełnospraw-
ność. W trakcie szkoleń pracownicy
Biura przybliżają studentom UEK po-
szczególne rodzaje niepełnospraw-

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, począwszy od 2002 roku, kiedy to na uczelni
powołana została Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, aktywnie
wspiera studentów z niepełnosprawnością. W 2004 r. założone zostało Zrzeszenie Stu-
dentów Niepełnosprawnych, a w 2008 r. powstało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
(BON), które 23 października 2018 r. obchodziło jubileusz 10 lat działalności.

Uczelnia wrażliwa społecznie



ności, uwrażliwiając ich tym samym na
osoby niepełnosprawne.

W kwietniu 2018 r. odbyły się XI Kra-
kowskie Dni Integracji. W ramach tej
edycji Dział ds. ON Uniwersytetu Ja-
giellońskiego wydał publikację „Od-
powiedzialne wsparcie a zrównowa-
żony rozwój, czyli o siedmiu zasadach
wsparcia edukacyjnego będących fi-
larami edukacji włączającej w szkol-
nictwie wyższym”, w której autorem jed-
nego z tekstów pt. „Odpowiedzialne
wsparcie edukacyjne” jest prof. dr
hab. Janina Filek, a autorami analizy
przypadku do zasady nr 4 jest dwoje
pracowników BON UEK, mgr Wioleta
Gałat i mgr inż. Mateusz Macałka. 

Ponadto, UEK prowadzi wewnętrz-
ny system wyróżniania i nagradzania
swoich pracowników, którzy aktywnie
wspierają osoby niepełnosprawne
i działają na ich rzecz. Są to nagrody
„Integralia” przyznawane przez BON
UEK podczas Krakowskich Dni Inte-
gracji. Dodatkowo Biuro wraz z pozo-
stałymi Biurami ds. ON działającymi
w ramach porozumienia przyznaje
wspólną nagrodę „Integralia” osobie
bądź instytucji spoza uczelni za dzia-
łania na rzecz osób z niepełnospraw-
nością, a w szczególności na rzecz stu-
dentów.

UEK jest także inicjatorem powo-
łania w 2009 r. Międzyuczelnianego
Centrum Wsparcia Psychologiczne-
go, którego głównym koordynatorem
jest psycholog zatrudniony w BON
UEK. MCWP wspiera studentów i pra-
cowników nie tylko UEK, ale także in-
nych krakowskich uczelni. W ofercie
MCWP skierowanej do studentów znaj-
dują się: warsztaty rozwoju osobistego
dla studentów niepełnosprawnych,
poradnictwo psychologiczne oraz szko-
lenia z tematyki chorób i zaburzeń psy-
chicznych pod nazwą „Zdrowie a cho-
roba psychiczna”, skierowane do
wszystkich studentów. W roku akade-
mickim 2017/2018 odbyła się VI edycja
szkolenia. Z kolei oferta MCWP skie-
rowana do pracowników naukowo-
dydaktycznych i administracyjnych
obejmuje obecnie cykl szkoleniowy
„Uczelnia wobec studentów chorują-
cych psychicznie”, poświęcony tema-
tyce chorób i zaburzeń. W roku aka-
demickim 2017/2018 odbyła się VII
edycja szkolenia. 

Uniwersytet wprowadził ponadto
unikatowy w skali kraju wewnętrzny
system certyfikacji i oceny katedr: Ka-
tedra Przyjazna Osobom z Niepełno-
sprawnością (KatPON) – narzędzie
wspierające proces edukacyjny stu-
dentów z niepełnosprawnością. Wpro-

wadzenie systemu wpływa także zna-
cząco na zwiększenie świadomości
pracowników naukowych. W jego ra-
mach powoływani są katedralni peł-
nomocnicy ds. studentów z niepełno-
sprawnością. Na UEK działa ich już 21
(19 w katedrach i 2 w jednostkach mię-
dzywydziałowych). W 2018 r. odbyła się
IV edycja certyfikacji na lata 2018–2020,
w której wzięła udział rekordowa licz-
ba jednostek uczelnianych, bo aż 16,
z czego 13 zdobyło certyfikat.  

W ciągu ostatnich lat UEK zlikwi-
dował także wiele barier architekto-
nicznych. Część budynków na kam-
pusie wyposażona jest w drzwi na fo-
tokomórkę, a przy schodach znajdują
się platformy; windy posiadają sy-
gnalizację dźwiękową i oznakowanie
w alfabecie brajla. We wszystkich bu-
dynkach znajdują się przystosowane
toalety, a sale wykładowe są oznako-
wane alfabetem brajla. Na kampusie
jest 11 miejsc parkingowych prze-
znaczonych dla osób z niepełno-
sprawnością. W celu likwidacji barier
edukacyjnych Uczelnia sukcesywnie
zakupuje również specjalistyczny
sprzęt ułatwiający studiowanie (Jaws,
Fine Reader, Zoom Text, skanery, po-
większalniki, dyktafony, laptopy do
osobistego użytku). Jedna z sal ćwi-
czeniowych wyposażona jest w pętlę
indukcyjną służącą studentom słabo-
słyszącym. W 2015 r. zainstalowano
drugą pętlę – tym razem w sali wy-
kładowej. W 2016 r. w budynku biblio-
teki oddano do użytku w pełni dosto-
sowaną windę. Zakupiono przeno-
śną rampę montowaną tymczasowo
wewnątrz budynków i na zewnątrz
kampusu. We wrześniu 2018 r. prze-
budowano drzwi wejściowe w pawi-
lonie F. Uruchomiona została także

procedura budowy windy w pawilonie
Ustronie.

BON UEK organizuje wystawy do-
tyczące problematyki niepełnospraw-
ności oraz obozy adaptacyjno-szkole-
niowe dla studentów z niepełno-
sprawnością I roku studiów, a także
kursy polskiego języka migowego. Pra-
cownicy BON UEK prowadzą szkolenia
dla pracowników UEK poszerzające
ich wiedzę nt. różnych niepełno-
sprawności, uczące nawiązywania
pierwszego kontaktu z osobami nie-
pełnosprawnymi i przede wszystkim
pokazujące, jak wspierać je w proce-
sie edukacji. Pracownicy BON uczest-
niczą w wymianach zagranicznych
oraz wizytach studyjnych na uniwer-
sytetach europejskich (łącznie 10 wizyt,
ostatnia w ramach Staff Training Week
na Uniwersytecie Cypryjskim w 2017
roku). 

Wychodząc naprzeciw obcokra-
jowcom studiującym na UEK, od stycz-
nia 2014 roku uruchomiono konsulta-
cje psychologiczne w języku angiel-
skim, natomiast od marca 2015 roku –
w języku rosyjskim. Kolejną formą
wsparcia osób niepełnosprawnych
jest współredagowanie przez UEK
„Krakowskiego Semestralnika Stu-
dentów Niepełnosprawnych” (do tej
pory wydano 18 numerów). 

Reasumując, UEK podejmuje wie-
le działań nakierowanych na promo-
wanie aktywności osób z niepełno-
sprawnością w różnych dziedzinach ży-
cia społecznego i zawodowego. Uczel-
nia przełamuje bariery, walczy z nie-
chęcią i obojętnością społeczeństwa,
zdając sobie sprawę z faktu, jak waż-
na jest integracja pełno- i niepełno-
sprawnych oraz jak wymierne korzyści
może mieć w przyszłości. �
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Prof. Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK z Wojciechem Sarnackim, 
Pełnomocnikiem ds. Studentów z Niepełnosprawnością w Parlamencie Studentów RP

Lodołamacze 2018
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Jakie są główne cele działalności Stowarzy-
szenia Unii Uzdrowisk Polskich?

– Do Stowarzyszenia, na zasa-
dach dobrowolności, należą najwięk-
sze w kraju podmioty uzdrowiskowe
stanowiące własność Skarbu Pań-
stwa, samorządów wojewódzkich, kon-
sorcjów i grup kapitałowych, prywat-
nych przedsiębiorców, związków za-
wodowych, spółek kapitałowych, dzia-
łające w takich miejscowościach i gmi-
nach uzdrowiskowych. Głównym i stra-

tegicznym celem Unii Uzdrowisk Pol-
skich jest rozwój i wzmacnianie roli
i znaczenia lecznictwa uzdrowisko-
wego w systemie krajowej opieki zdro-
wotnej, promocja polskich uzdrowisk
w kraju i za granicą, dbałość o ochro-
nę środowiska oraz obiektów zabyt-
kowych w uzdrowiskach, wypracowy-
wanie oraz kreowanie nowych roz-
wiązań organizacyjno-prawnych dla
funkcjonowania uzdrowisk i medycyny
uzdrowiskowej. 

Za nami XXVII edycja Kongresu Uzdrowisk Pol-
skich pod hasłem „Uzdrowiska XXI wieku to
spełnione nadzieje czy niewykorzystane
szanse?”. Jaka odpowiedź na to pytanie ry-
suje się w ramach wniosków po kongresie?

– Ponad 20-letnia współpraca Unii
Uzdrowisk Polskich z innymi branżo-
wymi organizacjami pozarządowymi,
m.in. z Izbą Gospodarczą „Uzdrowiska
Polskie” oraz Stowarzyszeniem Gmin
Uzdrowiskowych RP, owocuje corocz-
ną organizacją odbywających się ko-

Uzdrowiska XXI wieku
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich założone zostało na przełomie 1998 i 1999
roku. Jest to organizacja pozarządowa, działająca na podstawie ustawy o stowarzy-
szeniach, powstała z potrzeby i inicjatywy własnej menedżerów zarządzających przed-
siębiorstwami uzdrowiskowymi, której członkami są osoby fizyczne i prawne
prowadzące działalność w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności lecznictwa
uzdrowiskowego (medycyny uzdrowiskowej, rehabilitacji, turystyki zdrowotnej, re-
kreacji). O działalności Stowarzyszenia oraz XXVII Kongresie Uzdrowisk Polskich
rozmawia z nami prezes Stowarzyszenia – Jerzy Szymańczyk.



lejno w innych miejscowościach uzdrowiskowych Kongresów
Uzdrowisk Polskich, które stały się najpoważniejszym i naj-
większym wydarzeniem w branży turystyczno-uzdrowiskowej.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich w 2016 r.
podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, w ramach
VII Forum Ochrony Zdrowia po raz pierwszy odbył się panel
dotyczący lecznictwa uzdrowiskowego pn. „Lecznictwo
uzdrowiskowe jako element koordynowanej opieki zdrowotnej
państwa”. Obecnie jednym z istotnych obszarów aktywno-
ści Stowarzyszenia jest organizowanie konferencji i kon-
gresów z udziałem specjalistów ze świata nauki i zarządzania,
z kraju oraz zagranicy, przedstawicieli władzy ustawodaw-
czej i polityki, dotyczących nowoczesnych rozwiązań euro-
pejskich w zakresie funkcjonowania i finansowania w ramach
różnych systemów ubezpieczeń zdrowotnych lecznictwa
uzdrowiskowego. Zorganizowany w tym roku w Augustowie
Kongres Uzdrowisk Polskich był już XXVII edycją tego waż-
nego dla branży wydarzenia.

Celem organizatorów tegorocznego Kongresu było sku-
pienie uwagi wokół debaty nt. potencjału polskich uzdrowisk
w świetle zachodzących zmian demograficznych, a tym sa-
mym wzrostu popytu na profilaktykę, leczenie i rehabilitację
na rynku usług medycznych, w tym branży uzdrowiskowej.
Tematy omawiane w trakcie Kongresu i prowadzone wokół
nich dyskusje ukierunkowane były na dokonanie oceny, czy
polskie uzdrowiska gotowe są sprostać trendom globalnym
starzenia się społeczeństw i pełnić znaczącą rolę na uzdro-
wiskowej mapie Europy, oferując nowe produkty na per-
spektywicznym rynku turystyki zdrowotnej. 

Zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki, sa-
morządowcy i przedsiębiorcy sektora turystyczno-uzdrowi-
skowego – dyskutowali również nad koniecznością zmiany
i dostosowania do obecnych realiów przepisów tzw. „usta-
wy uzdrowiskowej”, które pozwolą na pogodzenie funkcji
uzdrowiskowych z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowi-
skowych. Ważne miejsce w dyskusjach kongresowych za-
rezerwowane zostało dla koncepcji rozwiązań systemowych
w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego. Eksperci
podkreślają, że Polska nie wykorzystuje w pełni potencjału,
który występuje w tym segmencie rynku. W ogólnej struktu-
rze przyjazdów gości zagranicznych do Polski liczba cu-
dzoziemców goszczących w naszym kraju w celach zdro-
wotnych jest niezadowalająca: wynosi od 300 do 400 tys. (jak
podają różne źródła). W zakładach lecznictwa uzdrowisko-
wego w 2016 r. na blisko 740 tys. leczonych stacjonarnie pa-
cjentów/kuracjuszy 6,6% stanowili cudzoziemcy (w tym oso-
by polskiego pochodzenia), co stanowi ok 48 tys. gości, z cze-
go 93% cudzoziemców przebywało w uzdrowiskach znaj-
dujących się na terenie dwóch województw: zachodniopo-
morskiego i dolnośląskiego. 

Turystyka, w tym zdrowotna, należy do dziedzin gospo-
darki, w której wzrost innowacyjności nie determinuje spad-
ku miejsc pracy jak np. w różnych innych gałęziach gospo-
darki, w tym przemysłu. Turystyka zdrowotna w Polsce to
„uśpiony potencjał” niewykorzystujący źródeł przewagi kon-
kurencyjnej, jakimi są: wysoka jakość usług, położenie geo-
graficzne, atrakcyjność turystyczna i kulturowa, bezpie-
czeństwo publiczne, konkurencyjność cenowa na usługi me-
dyczne i – co najbardziej cenione wśród potencjalnych klien-
tów-pacjentów – wysoki poziom kwalifikacji kadry medycz-
nej.

Potrzebne są skoordynowane działania państwa, m.in. ta-
kie jak realizowane przez POT, w ramach projektu Go to brand
3.3.3., ze środków krajowych i unijnych z przeznaczeniem
na systemowe działania promocyjne turystyki zdrowotnej �
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za granicą na obszarach działań
marketingowych. Niezbędne jest dal-
sze, zintensyfikowane wsparcie or-
ganizacyjne i finansowe państwa,
m.in. w proces tworzenia stabilnego
rynku dla rozwoju rozpoznawal-
nej marki usług turystyki zdrowotnej,
w tym uzdrowiskowej, wzorem innych
państw europejskich. 
Jak najskuteczniej godzić w dzisiejszych re-
aliach funkcje lecznicze uzdrowisk z turysty-
ką i rekreacją, aby wpłynąć na rachunek eko-
nomiczny i wizerunek terenów uzdrowisko-
wych?

– Obecnie, gdy obserwujemy ten-
dencję starzenia się społeczeństw i ro-
snące zapotrzebowanie na utrzymanie
dobrej kondycji również w zaawanso-
wanym wieku, podmioty uzdrowiskowe,
podejmując starania o pozyskanie
klientów-kuracjuszy, przedstawiają co-
raz bardziej atrakcyjną ofertę zarów-
no od strony medycznej, jak i spędza-
nia czasu wolnego.

W polskim społeczeństwie coraz
większą popularność zyskuje zdrowy
tryb życia, dzięki czemu oprócz ośrod-
ków sanatoryjnych w miejscowościach
uzdrowiskowych swoją działalność
rozwijają również podmioty gospo-
darcze świadczące usługi uzupełnia-
jące. Aktualnie wiele osób przybywa-
jących do uzdrowiska nie tylko ocze-
kuje kuracji i leczenia, ale również
chce skorzystać z usług rekreacyj-

nych, kulturalnych, rozrywkowych bądź
kosmetycznych. Większość podmio-
tów branży lecznictwa uzdrowiskowe-
go stara się zapewnić swoim gościom
dostęp do tego rodzaju oferty uzupeł-
niającej, oferując w bezpośrednim są-
siedztwie usługi upiększające czy re-
kreacyjne (większość ośrodków dys-
ponuje obecnie także basenami, z któ-
rych mogą korzystać przebywający
w sanatoriach), organizując wyciecz-
ki krajoznawcze, czy też umożliwiając
udział w towarzyszących wydarze-
niach kulturalnych. 

Gminy uzdrowiskowe również sta-
rają się zwiększać atrakcyjność tere-
nów pod kątem aktywnego spędzania
wolnego czasu (budowa ścieżek ro-
werowych, siłowni plenerowych itp.)
– co również umożliwia podmiotom po-
zyskanie większej liczby kuracjuszy,
a także zaoferowanie im pobytu w cie-
kawym otoczeniu. Wszystkie te czynniki
składają się na wzrost rentowności
i wyników ekonomicznych.

Innym obszarem współpracy gmin
uzdrowiskowych z podmiotami uzdro-
wiskowymi jest organizacja imprez
kulturalnych i sportowych, takich jak np.
Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-
Zdroju tworzony wspólnie z Uzdrowi-
skiem Krynica-Żegiestów S.A, bieg
w Szczawnicy organizowany wspólnie
z Uzdrowiskiem Szczawnica S.A., czy
też festiwale filmowe, takie jak Festiwal

Filmów Górskich w Lądku-Zdroju or-
ganizowany z Uzdrowiskiem Lądek-
Długopole S.A.

Same podmioty uzdrowiskowe
również kreują wydarzenia kulturalno-
rozrywkowe – koncerty, prelekcje, fe-
stiwale. Dodatkowo, aby umożliwić
kuracjuszom poznanie okolic uzdro-
wiska, wiele spółek prowadzi Uzdro-
wiskowe Biura Podróży oferujące wy-
cieczki do okolicznych atrakcji tury-
stycznych – przykładem mogą być tu
Uzdrowiska Kłodzkie S.A., a także
inne spółki Polskiej Grupy Uzdrowisk.

Wszystkie wspomniane powyżej
aktywności podmiotów uzdrowisko-
wych stanowią jedynie uzupełnienie
oferty rehabilitacyjnej i medycznej
uzdrowisk. Mając na względzie trendy
prozdrowotne społeczeństwa, jak rów-
nież czynniki demograficzne, uzdro-
wiska dostrzegają konieczność do-
stosowania swojej oferty medycznej
także do klienta/pacjenta komercyj-
nego, poszukującego rehabilitacji czy
leczenia w profesjonalnym ośrodku,
przy udziale specjalistycznej kadry
medycznej. Właśnie taka oferta pod-
miotów uzdrowiskowych jest szansą na
budowanie, obok świadczeń finanso-
wanych ze środków publicznych w ra-
mach współpracy z NFZ czy ZUS,
tzw. „drugiej nogi” działalności, za-
pewniającej rozwój ekonomiczny i biz-
nesowy uzdrowisk. 
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Czy któreś państwa i ich rozwiązania orga-
nizacyjne w zakresie lecznictwa uzdrowi-
skowego mogłyby być dla nas wzorcem?

– Jedną z aktywności, na których
koncentruje się obecnie Stowarzysze-
nie, jest informowanie organów władzy
wykonawczej i ustawodawczej o roz-
wiązaniach organizacyjnych i finan-
sowych obowiązujących w sąsiednich
krajach UE w zakresie poziomu finan-
sowania lecznictwa uzdrowiskowego
oraz rozwiązań systemowych doty-
czących wspierania przez tamtejsze
rządy rozwoju i promocji kwalifikowa-
nej turystyki zdrowotnej. W związku
z tym UUP na bieżąco analizuje funk-
cjonowanie branży w innych krajach,
starając się m.in. wpłynąć na zwięk-
szenie nakładów na finansowanie tego
rodzaju świadczeń czy poprawić po-
zycję polskiego lecznictwa uzdrowi-
skowego na rynkach międzynarodo-
wych, korzystając z doświadczeń i roz-
wiązań innych krajów.

Takie kraje jak Węgry, Czechy, Ło-
twa, Słowacja, Izrael, Niemcy, Grecja,
Hiszpania zajęły się turystyką zdro-
wotną w sposób systemowy, mogący
być dla nas przykładem. Wymienione
państwa we właściwy sposób pode-
szły do lecznictwa uzdrowiskowego,

odpowiednio eksponując tę branżę
jako istotny element oferty turystycznej. 

W Grecji, w 2016 r., powstała The
Greece Health Tourism Confedera-
tion. W jej skład wchodzą podmioty,
a sygnatariuszami są minister turystyki,
Uniwersytet Patraski i region Grecja
Zachodnia. W założeniu ma to być ofi-
cjalna platforma do rozwoju i promo-
cji turystyki zdrowotnej w tym kraju.
Z kolei hiszpański rząd dąży do pro-
mocji kraju – także jako celu turystyki
medycznej – pod marką „Spaincares”.
Podaje się, że Hiszpanię odwiedza

ok. 100 tys. turystów zdrowotnych w cią-
gu roku, co daje przychód rzędu 500
mln euro.

Niestety Polska jest jednym z nie-
licznych krajów w Europie będącym na
ścieżce wzrostu rozwoju gospodar-
czego, który nie zajął się systemowo
najpierw badaniem a następnie wspie-
raniem i rozwojem turystyki zdrowotnej,
w tym uzdrowiskowej jako źródła do-
chodów.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Patronaty Honorowe Prezydenta RP

C
harakter działań To-
warzystwa dobitnie
wpisuje się w dwie
rocznice: stulecia
odzyskania przez

Polskę niepodległości i setnej
rocznicy wybuchu powstania
wielkopolskiego. Ten walor pa-
triotyczny i obywatelski działań
Towarzystwa został doceniony
w sposób wyjątkowy. Tegoroczna
edycja Gali Złotych Hipolitów
uzyskała Patronat Honorowy Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

Statuetki Złotego Hipolita to
najwyższe wyróżnienia Kapituły
Towarzystwa. Osoby, które ją otrzy-
mują, zyskują godność „Wybitnej Oso-
bistości Pracy Organicznej”. Pierw-
szą osobistością, która przyjęła statu-
etkę Złotego Hipolita, był Jan Paweł II.
Akt przyjęcia nastąpił w Watykanie,
1 sierpnia 2001 roku. Złotego Hipolita
wręczył dr Marian Król, prezydent To-
warzystwa. 

Od tej pory statuetka odnalazła
godne miejsce wśród stu dwudziestu
dziewięciu osobistości. 27 październi-
ka br. laureatami zostały takie wybitne
osobistości pracy organicznej jak: Ed-
mund Dudziński – działacz społeczny;
Katarzyna Gaertner – kompozytor;
prof. Zbigniew Jasiewicz – UAM; ks. ar-

cybiskup Mieczysław Mokrzycki, Me-
tropolita Lwowski; prof. Zbigniew Mły-
narek – naukowiec; prof. Józef Orczyk
– rektor; prof. Stanisław Sołtysiński
– UAM, dr Szczepan Gawłowski, przed-
siębiorca. Statuetkę wręczono również

laureatowi sprzed roku – Jerze-
mu Gołębiewskiemu, dzienni-
karzowi-publicyście.  

W tym roku na czele Kapitu-
ły stanęła dr Zofia Szalczyk,
przewodnicząca sejmiku woje-
wództwa wielkopolskiego. Człon-
kami Kapituły byli: Renata Bo-
rowska-Juszczyńska – dyrektor
naczelny Teatru Wielkiego w Po-
znaniu, prof. Roman Budzinow-
ski – dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Dominik Górny – poeta, dzien-
nikarz, twórca; Katarzyna Ka-
mińska – dyrektor Wydawnictwa

Miejskiego w Poznaniu, dr Marian Król
– prezydent Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego; Sławomir Lechna – re-
daktor naczelny czasopisma „Nasz
Głos Poznański”, Agata Ławniczak
– dyrektor naczelna TVP Poznań, prof.
Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki
Poznańskiej; Andrzej Nowak – architekt
Miasta Poznania w latach 2007–2016, Lu-
cyna Woch – dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego św. Marii Magdaleny
w Poznaniu. 

Gala Złotych Hipolitów była rubi-
nem w koronie wydarzeń 20-lecia To-
warzystwa im. Hipolita Cegielskiego. 

Dominik Górny 

Złote Hipolity
Idea pracy organicznej jest nie tylko legendarna, ale nade wszystko współczesna. Wie-
dzą o tym najlepiej Wielkopolanie, a w szczególności: laureaci Złotego Hipolita, sym-
patycy oraz członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które obchodzi w tym
roku 20-lecie swego istnienia. 

Gala Złotych Hipolitów 2018: laureaci, członkowie Kapituły, goście honorowi

Jan Paweł II przyjmuje statuetkę Złotego Hipolita z rąk dr. Mariana Króla, prezy-
denta THC (Watykan 2018)
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Fot. Hieronim Dymalski (2)

T
owarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego to wizytówka pra-
cy organicznej w Polsce.
Zdobyło zaufanie ludzi oraz
znaczących instytucji na po-

ziomie całego kraju oraz wybranych
ośrodków w Europie. Nagradza, inspi-
ruje i kreuje to, co jest odpowiedzialne
za jakość polskiej kultury, gospodarki
i życia społecznego. Kolejnym tego
dowodem była inauguracja obcho-
dów 20-lecia Towarzystwa na Uniwer-
sytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Po uroczystym wbiciu gwoździ
w drzewiec sztandaru uczestnicy byli
świadkami uhonorowania Towarzy-
stwa: odznaką honorową „Za zasługi
dla województwa wielkopolskiego”;
Kombatanckim Certyfikatem Pamięci
oraz medalem Deutsch-Polnische Ge-
prüfte Qualität (Polsko-Niemiecka Naj-
wyższa Jakość). Poznaliśmy m.in.: lau-
reatów statuetki Honorowego Hipolita
mianowanych „Liderami Pracy Orga-
nicznej”. Byli to: prof. Jan Pikul, rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego; prof. To-
masz Łodygowski, rektor Politechniki
Poznańskiej; Maciej Kozik, prezes sto-
warzyszenia Wielko-
polski Ośrodek Kształ-
cenia i Studiów Samo-
rządowych oraz Jacek
Pawełczak, dyrygent,
kompozytor. Prestiżo-
we, Srebrne Medale
Labor Omnia Vincit
uhonorowały takie oso-
bistości jak: Wojciech
Wiza, wiceprezes za-
rządu Głównego Zrze-
szenia Prawników Pol-
skich i Piotr Waśko,
dziennikarz. 

Artystycznym sztan-
darem obchodów była
pieśń „Labor Omnia
Vincit”, której świato-

we prawykonanie odbyło się 20 paź-
dziernika br. w Akademii Muzycznej
w Poznaniu, w towarzystwie blisko 400
Wielkopolan, w tym gości z zagranicy,
m.in. z Parlamentu Europejskiego.
Pieśń została przyjęta oklaskami na
stojąco. 

– Szczerze gratuluję tej pięknej
pieśni jej twórcom oraz wykonawcom.
Mamy szczęście, że możemy być bez-
pośrednimi świadkami jej prawyko-
nania – powiedziała prof. Halina Lor-
kowska, rektor Akademii Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego. 

– To, że nasz hymn
został tak dobrze przyjęty,
jest dowodem artystycz-
nego kunsztu jego twór-
ców: Jacka Pawełczaka
i Dominika Górnego. Mo-
żemy być szczęśliwi, że
mamy pieśń tak suge-
stywnie oddającą idee
pracy organicznej naszej
ojczyzny, która dzięki temu
jest doceniana również
przez środowisko mię-
dzynarodowe – zaznaczył
dr Marian Król, twórca-
założyciel, prezydent To-
warzystwa.

Dominik Górny

Sztandar i hymn
– jubileusz 20-lecia THC
Zakładając Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wiedziałem, że ten prekursor pracy
organicznej w Wielkopolsce przyniesie nam szczęście – mówi dr Marian Król, prezy-
dent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Tegoroczne obchody 20-lecia
THC upłynęły pod znakiem wprowadzenia Sztandaru Organizacyjnego Towarzystwa,
stworzenia hymnu – pieśni „Labor Omnia Vincit” i wydania arkusza znaczków. 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowane Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Dr Marian Król, prezydent THC symbolicznie przekazuje sztandar Towarzystwa w ręce młodej generacji Pola-
ków, którą reprezentuje Dominik Górny, Sekretarz THC (towarzyszą: Łukasz Dembski i Filip Suś)
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Czy może pan przybliżyć czytelnikom histo-
rię gminy?

– Pierwsze wzmianki o Opatowcu
pochodzą z XI wieku, kiedy to Judyta,
żona księcia Władysława Hermana,
nadała Opatowiec opactwu Benedyk-
tynów z Tyńca. Od wieków Opatowiec
był ważnym miejscem na szlakach
handlowych i komunikacyjnych (ze
Śląska na Ruś Kijowską oraz z Krako-
wa do Wilna). Przeprawa przez Wisłę
sprzyjała rozwojowi handlu, myśli tech-
nicznej, rzemiosła, kultury i sztuki. W la-
tach 1271–1869 posiadał prawa miej-
skie. Była to jedna z najstarszych lokacji
w historycznej Małopolsce. 

To z tej ziemi wywodzą się Marek
z Opatowca – w I poł. XV w. wykła-
dowca Akademii Krakowskiej i Maciej
z Opatowca – wielkorządca krakowski
i sandomierski, wójt i zasadźca Lubli-
na oraz Hińcza z Rogowa, podskarbi
koronny Władysława Jagiełły. W Opa-
towcu znajduje się źródełko Św. An-
drzeja Świerada – pierwszego pol-
skiego świętego, urodzonego na tej zie-
mi. 

Tutaj gościli królowie, książęta, tu
swe domostwa budowało bogate
mieszczaństwo. Obecność spławnej
Wisły i urodzajność lessowych czar-
noziemów sprzyjała budowie spichle-
rzy, kościołów i portów rzecznych – pa-
miątki tamtych czasów do dziś zdobią
okolicę. 

Co ciekawe, wiele wskazuje na to,
że Opatowiec odzyska prawa miejskie,
które posiadał przez blisko 600 lat. Ma
to się stać formalnie 1 stycznia 2019
roku, a ważne decyzje wiążące zapa-
dają właśnie na szczeblu rządowym.
Miejscowość ta zalicza się do grona
ośrodków regionu świętokrzyskiego,
które czynią starania o przywrócenie
praw miejskich – utraconych w wyniku
represji carskich po upadku powstania
styczniowego w 1869 roku. Będzie wte-
dy miastem wyjątkowym, bo… naj-
mniejszym w Polsce.

W tej gminie historię spotykamy na
każdym kroku. To właśnie tutaj swoje
„pierwsze boje” w 1914 roku rozpo-
czynał Józef Piłsudski. W celu upa-
miętnienia tamtych dni, w 1994 roku
powstał pomnik Marszałka, przez wie-
lu uznawany za najpiękniejszy w kra-
ju. 

Władze gminy dbają o miejsca, któ-
re przypominają o losach historycznych
tego regionu. W ostatnim czasie na ma-
pie gminy powstało kolejne. W miej-
scowości Kocina odsłonięto pomnik ku
czci lotników alianckich, którzy zginę-
li w październiku 1944 roku. 
Kocina to kolejna miejscowość na mapie gmi-
ny Opatowiec, która staje się symbolem bo-
haterstwa tamtych lat. Co takiego się tu wy-
darzyło?

– Sołectwo Kocina, jak również
cała nasza gmina są głęboko prze-
pełnione symboliką. Powstał tu po-
mnik, nie tak dawno odsłonięty, świad-
czący o przykładnej i szlachetnej po-
stawie lotników Brytyjskiej Wspólnoty
Narodów sprzed 74 lat – czasów II woj-
ny światowej – którzy z narażeniem ży-
cia, ochotnie nieśli pomoc okupowanej

Polsce. Symbolizuje również odważną
i chwalebną postawę mieszkańców Ko-
ciny i okolicznych miejscowości, którzy
narażając życie własne i członków
swoich rodzin, uratowali życie ocalo-
nego lotnika.
Lotnicy brytyjscy podejmowali się często
zadań, z których sami nie wiedzieli, czy po-
wrócą. To nie były tylko epizody?

– Według dostępnej dokumentacji
i publikacji na przestrzeni lat 1941–1944
takich lotów do Polski było 966 – do-
konano 512 zrzutów, w tym przy-
najmniej jeden potwierdzony w okoli-
cy pobliskich Chrustowic. Polskę ro-
zumiemy w jej granicach przedwo-
jennych, taką, jaką widzimy na tym oto
pomniku, sprzed „porządku jałtań-
skiego”. W tych wojskowych misjach
stracono 62 samoloty i załogi, plus
9 maszyn, które uległy zniszczeniu
podczas lądowania. W czasie oku-
pacji do Polski przerzucono 345 spa-
dochroniarzy (cichociemnych i kurie-
rów). Zrzucono 590 ton sprzętu oraz 35
mln dolarów i 20 mln marek według
ówczesnych nominałów. Zasługi lot-
ników były ogromne – wykonywali
loty, pokonując olbrzymie odległości
przez całą okupowaną Europę, bro-
nioną przez artylerię przeciwlotniczą
i myśliwce.
Zasługi naszych lotników też nie pozostały bez
echa w Anglii.

– Tak to można by ująć: połączyły
Polaków i Brytyjczyków siły powietrzne,
bo pamiętamy wkład naszych znako-
mitych lotników w „Bitwę o Anglię” – ich
ofiarność i poświęcenie były bezcenne,
nie zawsze właściwie docenione i oce-
nione. Dzisiaj to piękna chwila, gdzie
i my Polacy możemy podziękować im
za najwyższą złożoną ofiarę.
Udało się po latach starań stworzyć wspaniałe
miejsce pamięci. To sukces mieszkańców
i władz gminy.

– Pamięć o wydarzeniach z jesieni
1944 roku, które rozegrały się na polach
Krzczonowa i Kociny, ciągle była żywa
na tym terenie i przenoszona z poko-

Gmina Opatowiec znajduje się w województwie świętokrzyskim – jest malowniczo
położona w samym sercu historycznej Małopolski, w południowej części Wyżyny
Małopolskiej przy ujściu Dunajca do Wisły. Zajmuje powierzchnię 6855 ha, za-
mieszkiwaną przez ok. 3300 mieszkańców, składa się z 20 sołectw. O gminie i jej nie-
zwykle bogatej historii rozmawiamy z wójtem – Sławomirem Kowalczykiem.

Opatowiec – tu historia jest ciągle żywa



lenia na pokolenie. Są jeszcze wśród
nas, choć już nieliczni, świadkowie
tamtych dni. Zbiorowym wysiłkiem,
z potrzeby serc, zrodziła się piękna ini-
cjatywa. Inicjatywa uczczenia i utrwa-
lenia tej żołnierskiej ofiary i patrio-
tycznej postawy: bo przypomnijmy, że
z ośmiu członków załogi samolotu
ocalał jeden lotnik Richard Pither, bo-
hatersko przechowywany w konspira-
cji przez miejscowych partyzantów
AK, w tym rodzinę Mieczysława Jańca
„LOT”.
Musiała to być inicjatywa wywodząca się
z tego środowiska. Jak to się stało?

– Zawiązał się Społeczny Komitet
w składzie: Adam Jarkiewicz, Jacek Ja-
niec, Stanisław Jarkiewicz, Marian
Gruszka, Jakub Różycki, który został
wsparty przez wiele osób i instytucji,
w tym Instytut Pamięci Narodowej
w Warszawie. Działania te, napotyka-
jąc na życzliwość i zrozumienie, sku-
tecznie doprowadziły nas wszystkich
do tego oto momentu. Równolegle, ze
strony Gminy Opatowiec wykonywane
były niezbędne czynności prawne,
techniczne i logistyczne. Cieszy nas,
mieszkańców tej miejscowości i tej
gminy, że oto tu znalazło się kolejne już
miejsce świadczące o żołnierskim mę-
stwie, ofiarności i braterstwie.
Odsłonięcie pomnika było wyjątkowym wy-
darzeniem.

– Tak, rzeczywiście Patronat Naro-
dowy nad uroczystością objął Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, An-
drzej Duda. Odwiedziło nas też wielu

znamienitych gości z kraju i zagranicy,
że wymienię: Agata Wojtyszek – woje-
woda Świętokrzyski, Adam Jarubas –
marszałek województwa świętokrzy-
skiego, Kazimierz Krajewski – Konsul
UK w Polsce. Asystę Honorową pełni-
ła Kompania Reprezentacyjna Sił Po-
wietrznych. Nie zabrakło członków ro-
dzin poległych lotników, licznych przed-
stawicieli środowisk kombatanckich
i weteranów AK, a przede wszystkim
mieszkańców.
Dowodem potwierdzającym wydarzenia
tamtych lat były dwukrotnie prowadzone pra-
ce wykopaliskowe.

– Naszą gminą i przekazem zwią-
zanym z katastrofą Liberatora zainte-
resowało się Stowarzyszenie „Wizna
1939”, które przeprowadziło prace wy-
kopaliskowe, efektem czego jest wie-
le cennych znalezisk. Wszystko zosta-
ło udokumentowane przez redaktora
Adama Sikorskiego z TVP w programie
z cyklu „Było, nie minęło”.
Stawia pan bardzo mocno na promocję
miejsc szczególnych – historycznych.

– Oprócz spraw ważnych, co-
dziennych, wspieramy też działania
służące zachowaniu prawdy histo-
rycznej. Gmina Opatowiec to miej-
sce, w którym historię spotykamy na
każdym kroku. Dbamy więc o wszelkie
zachowane ślady świetności i wielko-
ści, ale także niosące ciężar bole-
snych doświadczeń.     
Proszę wskazać kilka przykładów.

– Systematycznie, rokrocznie,
uczestniczymy w uroczystościach pa-

triotycznych, niepodległościowych pod
pomnikiem żołnierskim w Ksanach
oraz Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.
W wakacje gościmy archeologów
z Uniwersytetu Jagiellońskiego eks-
plorujących osadę sprzed około dwóch
tysięcy lat na terenie dzisiejszych Rze-
mienowic. Z Kociny pochodził ks. Fran-
ciszek Pluta, który bohatersko ocalił set-
ki dzieci – polskich sierot – ewakuując
je z ZSRR do Indii, do domu „Dobrego
Maharadży”. Wszystko to można prze-
czytać w książce „Ojciec Tysiąca Sie-
rot’’. Nie zapominając o przeszłości,
myślimy także o przyszłości. W ra-
mach planowanej rewitalizacji, której
wartość wynosi ponad 4 miliony zło-
tych, przeprowadzimy szereg inwe-
stycji, które niewątpliwie wpłyną na
atrakcyjność naszej gminy.
Piękna postawa, liczne inwestycje i pamięć
historyczna – tak można określić Gminę
Opatowiec, za chwilę prawdopodobnie rów-
nież najmniejsze miasto w Polsce. Gratuluję!

– W imieniu mieszkańców dzięku-
ję bardzo. Wszystko to jest możliwe
dzięki zaangażowaniu wielu grup spo-
łecznych. Wszyscy dążymy do jednego
celu, by Opatowiec był miejscem,
gdzie historia jest ciągle żywa. W ob-
liczu tak wielkiego jubileuszu, jakim jest
100. rocznica odzyskania niepodle-
głości, życzę wszystkim nam pielę-
gnowania postaw patriotycznych nie-
zmiennie przez kolejne lata. Niech
pamięć historyczna trwa.

Rozmawiał Igor Korczyński
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Od lewej: Adam Jarkiewicz – przedstawiciel Społecznego Komitetu, Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, Sławomir Kowalczyk - wójt Gminy Opatowiec, Malcolm Pither – syn ocalo-
nego Richarda Pithera. Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego
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M
y Polacy nie znamy po-
jęcia pokoju za wszel-
ką cenę. Jest jedna
rzecz w życiu narodów
i państw, która jest bez-

cenna: tą rzeczą jest honor – tą zna-
ną wypowiedzią ministra rozpoczęto
w dniu 19 października otwarcie eks-
pozycji „Chciejmy Polski, a będzie! – mi-
nister Józef Beck”. Uroczystość odby-
ła się pod Patronatem Narodowym
Prezydenta RP Andrzeja Dudy w stu-
lecie odzyskania niepodległości. Wy-
stawę otworzyli: Magdalena Urbaniec
– dyrektor Muzeum Regionalnego Zie-
mi Limanowskiej, Andrzej Fąfara – dy-
rektor Departamentu Dyplomacji Pu-
blicznej i Kulturalnej w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, Wiesław Jan-
czyk – poseł na Sejm RP, Grzegorz Bie-
droń – radny Sejmiku Województwa
Małopolskiego, Władysław Bieda –
burmistrz Miasta Limanowa oraz Jo-
lanta Juszkiewicz – przewodnicząca
Rady Miasta.

W galicyjskim miasteczku Lima-
nowa w latach 1899–1918 mieścił się
dom rodzinny Becków, gdzie gościły
osoby zaangażowane w walkę o nie-
podległość, m.in. Bronisław i Józef Pił-
sudscy. Wówczas Józef Alojzy Beck
senior organizował władzę samorzą-
dową w powiecie limanowskim, na
wzór czego konstruował później fun-
damenty samorządności w niepodle-
głej Polsce, a młody Józef Beck był

uczniem, który zaciągnął się w 1914 r.
do Legionów Polskich, by wyruszyć
w bój o wolną ojczyznę. 

– Narracja wystawy – mówi dyrek-
tor muzeum – ma za zadanie pozwo-
lić odbiorcy zrozumieć ministra Becka
poprzez jego korzenie, wartości i ide-
ały, jakie kształtowały jego sposób
myślenia i rozumienia rzeczywistości,
co istotnie wpłynęło na jego późniejszą
działalność wojskową i polityczną. Nie
podejmujemy się oceny jego doko-
nań, pozostawiając tę ocenę państwu.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom odbiorców, wystawa pod wzglę-
dem elementów ekspozycyjnych oraz
stylu narracji łączy klasyczne metody
z nowoczesnymi rozwiązaniami. Za-
opatrzono ją w sprzęt multimedialny
oraz elementy aranżacyjne, dzięki cze-
mu przybrała niepowtarzalną formę
merytoryczną i wizualną. Podjęto się
również stworzenia filmu animowa-
nego prezentującego historię życia
i działalności polityka II RP opowie-
dzianą przez samego ministra Becka.

Wystawę przygotowało Muzeum
Regionalne Ziemi Limanowskiej przy
współpracy z Miastem Limanowa, In-
stytutem Historii PAN oraz I LO w Li-
manowej. Projekt został dofinansowa-
ny ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

www.muzeum.limanowa.pl

Chciejmy Polski, a będzie!
W limanowskim muzeum, w ramach obchodów 100-lecia niepodległości, otwarto
pierwszą w Polsce wystawę poświęconą Józefowi Beckowi – wybitnemu polskiemu
politykowi i dyplomacie II RP, który sprzeciwiał się europejskiej polityce appeasmentu
i dostrzegł zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec.

Oficjalni goście z modelem postaci młodego Józefa Becka w mundurze legionowym w „gabinecie” jego ojca Józefa Alojzego
Becka na wystawie.  Od lewej Grzegorz Biedroń (radny Sejmiku Województwa Małopolskiego), Andrzej Fąfara (dyrektor
Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych), Wiesław Janczyk (poseł na Sejm
RP), Jolanta Juszkiewicz (przewodnicząca Rady Miasta Limanowa), Władysław Bieda (burmistrz Miasta Limanowa), Mag-
dalena Urbaniec (dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej)





44 VIP

Patronaty Narodowe Prezydenta RP

Ś
piewając, ożywiamy pa-
mięć bohaterów, opowia-
damy historię, mówił wójt
Rafał Szkaradziński do
licznie zebranych gości

w pięknym, zabytkowym kościele pw.
Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach.
Kościół powstał w 1350 r. fundacją
Opactwa Cystersów w Ludźmierzu.
Został oddany w opiekę Św. Andrze-
jowi Apostołowi. Po pożarze drewnia-
nego kościółka wybudowano nowy
w 1810 roku. Wtedy też – 7 października
1833 r. – dekretem Gubernium Lwow-
skiego została reaktywowana parafia
Szaflarska, której obecnym probosz-
czem jest ks. Kazimierz Duraj.

Podczas uroczystości wystąpiło
wielu wspaniałych artystów, m.in. Mag-
dalena Panek cudownie zaśpiewała
„Pieśń Kronika” Marka Grechuty, Ola
Lichaj zaprezentowała kompozycję
Fryderyka Chopina ,, Leci liście z drze-
wa”. Następnie swoje wzruszające
wiersze zadeklamowała podhalańska
artystka ludowa – Dorota Adamczyk.
We wspaniały niepodległościowy na-
strój wprowadził widzów Stanisław
Bielecki ze swoja grupą, przedstawia-
jąc montaż słowno-muzyczny pt. ,,Nie-
podległość – trudne słowo”. Gościnnie
wystąpił i swoim występem uświetnił
uroczystość Nauczycielski Chór Gor-
ce z Nowego Targu pod dyrygenturą Jo-
anny Szczerby. W ostatniej części kon-
certu przepięknie zaśpiewali kilka
utworów patriotycznych, zapraszając
do wspólnego śpiewu wszystkich ze-
branych, uczestnicy projektu ,,Mozart
kontra Sinatra”, a mianowicie: Zespół
Śpiewaczy ,,Skrzypnianki” pod opieką
Moniki Peciak, Chór Kościelny z Sza-
flar pod opieką Siostry Kamili, Orkie-
stra Dęta z Szaflar pod opieką Alek-
sandry Cabaj, a akompaniowali im:
Piotr Urzędowski, Wojciech Inglot, Woj-
ciech Mrowca. Kierownikiem arty-
stycznym przedsięwzięcia był Miro-
sław Witkowski.

Wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych było źródłem wielu wzruszeń,
a obrazy przesuwające się na ekranie
podczas prezentacji multimedialnej
pozwoliły uczestnikom zapoznać się
z historią regionu w dążeniu do nie-
podległości. Na zakończenie organi-
zatorzy podziękowali za przybycie
wszystkim zgromadzonym: zaproszo-
nym gościom, mieszkańcom Szaflar
i okolic. Wójt szczególnie podzięko-
wał wykonawcom, którzy zaprezento-
wali wysoki poziom artystyczny. Koncert

był wyrazem ogromnej wrażliwości ar-
tystycznej wykonawców i wspaniałą lek-
cją patriotyzmu.

Współorganizatorami tego przed-
sięwzięcia były: Gminne Centrum
Kultury Promocji i Turystyki w Szafla-
rach, parafia pw. Św. Andrzeja Apo-
stoła w Szaflarach oraz Stowarzy-
szenie Muzyka Świata – Akord. Kon-
cert galowy zrealizowany został w ra-
mach projektu ,,Mozart kontra Sinatra
– aktywizacja integracyjna przez sztu-
kę” (VII edycja). �

,,Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca mają.  Źli ludzie, wierzaj mi, ci
– nigdy nie śpiewają” – słowami Johana Wolfganga von Goethego uczennice z gminy
Szaflary rozpoczęły koncert patriotyczny. Koncert pod Narodowym Patronatem Pre-
zydenta RP w stulecie odzyskania niepodległości, pt. ,,Śpiewem i słowem w darze tym,
co o wolność walczyli”, został zorganizowany z inicjatywy wójta Gminy Szaflary
– Rafała Szkaradzińskiego. 

Zespół Śpiewaczy „Skrzypnianki”, Chór Kościelny z Szaflar

Wójt Gminy Szaflary – Rafał Szkaradziński Dorota Adamczyk – artystka ludowa z Szaflar

Historia zaklęta w muzyce



Chciałabym zaprosić Państwa na największą w regionie
lubuskim ekspozycję muzealną. Jest ona szczególna i wyjąt-
kowa, gdyż prezentuje jedyne zachowane w pierwotnej formie
autentyczne dzieła twórców, konstruktorów, powstałe dzięki wie-
dzy pozyskanej przez doświadczenie, przekazanej tradycyjnie
– ustnie, z pokolenia na pokolenie. Mówi ona o miejscach, prze-
strzeniach wydzielonych przez człowieka z symbolicznie poj-
mowanego „chaosu” w celu zaspokojenia pierwotnej potrzeby
schronienia, bezpieczeństwa, azylu. Myślę, że również dla Pań-
stwa i przyszłych pokoleń może to być szczególna ekspozycja,
gdyż odnosi się do pojęć: „rodzina”, „bezpieczeństwo”, „cie-
pło”, „dom”. Słowa te są nadal aktualne, ważne, związane są
z nimi także nasze emocje, uczucia, więzi… Na prezentowanej
przez Muzeum ekspozycji „mówią wieki”. To artefakty – znaki
kultury i cywilizacji Europy Środkowej, za którymi kryje się czło-
wiek, jego wiedza, możliwości, umiejętności, sposób życia,
pracy, świętowania, poczucia piękna w określonym czasie
i przestrzeni. Dom, zagroda, ze względu na swoją powszech-
ność, ale i centralność, jest formą oswajania przez człowieka
przestrzeni wokół, organizowania środowiska naturalnego i ko-
relacji z nim. Dom to przestrzeń kobiety, mężczyzny, dzieci. To
miejsce działania praktycznego – codziennego, ma on także
wymiar symboliczny – jego przestrzeń odnosi się również do
wymiaru metafizycznego, sfery sacrum i profanum. Jest to prze-

strzeń egzystencjonalnego doświadczenia człowieka. W naszej
kulturze dom ma dobre skojarzenia i odnosi się do ważnych
wartości. W jaki sposób był budowany i doświadczany na prze-
strzeni dziejów, możemy ocenić, wędrując po 13 hektarach eks-
pozycji muzealnej, gdzie objęto ochroną 80 zabytkowych
obiektów architektury wiejskiej, wśród nich unikatowe: wieża wi-
niarska z XVIII wieku z Budachowa i najstarszy, datowany na
1675 rok obiekt mieszkalny z Potrzebowa oraz sektor budow-
nictwa łużyckiego. Wnętrza zabytkowych obiektów mieszkal-
nych i gospodarczych eksponują tradycyjną kulturę materialną
ludności autochtonicznej, jak i powojennych osadników. Wizyta
w Muzeum Etnograficznym to osobisty kontakt z najważniej-
szymi, najcenniejszymi zabytkami tradycyjnej kultury zachod-
niej Wielkopolski, Dolnego Śląska, wschodnich Łużyc, obszaru
środkowo-lubuskiego (dawnej Marchii Brandenburskiej), Po-
dola i Wołynia, Wileńszczyzny, Polesia, historycznej Bukowiny
oraz mniejszości narodowych: Łemków czy Ukraińców. 

Oferta muzeum dotycząca wydarzeń kulturalnych do-
stępna jest na stronie internetowej www.muzeumochla.pl. 
Życzę Państwu wielu wrażeń pośród ocalonych od zapomnie-
nia artefaktów.

Irena Lew 
– dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli
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P
rzełom lat 60 i 80 był czasem
ogromnego rozmachu in-
westycyjnego. ZSM posta-
wiła wtedy dziesiątki blo-
ków. Przestała budować

w latach 90, ponieważ warunki kredy-
towania takiej działalności gospodar-
czej znacznie się pogorszyły. Podjęła
się wtedy nowych zadań, które konty-
nuuje – przede wszystkim związanych
z remontowaniem oraz modernizacją
nieruchomości. Inwestycje te poma-
gają mieszkańcom zmniejszyć zużycie
coraz droższych mediów i umożliwia-
ją indywidualne rozliczenie zużycia.
Przy okazji podwyższają one standard
budynków, a co za tym idzie – wartość
lokali oraz komfort zamieszkiwania
w nich. ZSM jest obecnie jedną z naj-
większych spółdzielni w wojewódz-
twie śląskim i w kraju – zarządza 228
nieruchomościami w sześciu rejonach
miasta. 214 z nich to budynki wieloro-
dzinne, w których jest aż 12 018 miesz-
kań zajmowanych przez ponad 23 500
osób, a 14 to wolnostojące pawilony.
W blokach i pawilonach spółdzielnia
posiada 129 lokali użytkowych – za-
rządza również 703 garażami.

Obecnie Spółdzielnia już nie bu-
duje – ze względu na niekorzystne
warunki kredytowe – ale nadal jest fir-
mą istotną dla miasta, ponieważ za-
spokaja potrzeby mieszkaniowe kil-
kudziesięciu tysięcy zabrzan. 

– Największym wieloletnim przed-
sięwzięciem, jakiego się podjęliśmy, jest
termomodernizacja budynków. Zaan-
gażowaliśmy się w nią, gdy znacząco
zaczęła rosnąć cena ciepła. Dzięki
temu zabezpieczamy budynki przed
utratą ciepła, a to pozwala obniżyć
koszty ogrzewania. Był czas, gdy ścia-
ny zewnętrzne ocieplano płytami za-
wierającymi szkodliwy dla zdrowia
azbest. Od 1998 płyt azbestowo-ce-
mentowych nie wolno produkować
– należy je usunąć z elewacji budynków
i zutylizować. Robimy to, korzystając
z dotacji państwowych – mówi Wło-
dzimierz Bosowski, prezes zarządu
Spółdzielni, dyrektor naczelny. 

– Mamy ogromną satysfakcję
z tempa termomodernizacji budyn-
ków. Wkrótce zakończymy to przed-
sięwzięcie. Na koniec bieżącego roku
179 budynków (83%) zostanie ocie-
plonych całkowicie, w 33 do ocieplenia
pozostanie po jednej ścianie, nato-
miast kompleksowej termomoderni-
zacji będzie wymagał już tylko jeden
blok. Z ciepłem i ogrzewaniem łączy-
ła się jeszcze jedna spółdzielcza in-
westycja, którą nadzorowałem w ostat-
nich latach. Była to wymiana niemal
40 tysięcy podzielników ciepła, za-
montowanych w 2003 roku. Ich żywot-
ność kończyła się, więc zastąpiliśmy je
urządzeniami nowszej generacji, od-
czytywanymi radiowo. Pozwalają one
dokładniej niż poprzednie rozliczyć
ciepło pobierane w poszczególnych
mieszkaniach. Inwestycja została zre-
alizowana w 2014 roku. Zaraz po tym,
bo już w 2015 roku, ruszyliśmy z kolej-

nym przedsięwzięciem, które także
nadzoruję, a które kończy się w bie-
żącym roku. Montujemy we wszystkich
mieszkaniach indywidualne wodo-
mierze wysokiej klasy metrologicznej,
z nakładkami zdalnego odczytu wska-
zań zużycia wody. Będzie ich około
28 tysięcy. 

Kolejnym wyzwaniem na najbliższe
lata są dalsze plany modernizacyjne –
m.in. wymiana instalacji wewnętrz-
nych wodno-kanalizacyjnych, central-
nego ogrzewania, centralni ciepłej
wody czy wyprowadzenie z mieszkań
na klatki schodowe pionowych insta-
lacji gazowych. W związku ze zmianą
przepisów konieczne jest również na-
wodnienie tzw. suchych pionów w wy-
sokich budynkach, co jest kosztownym
przedsięwzięciem, ale niezbędnym ze
względu na bezpieczeństwo miesz-
kańców. W planach jest także zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej na

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa świętuje w 2018 roku swoje 60-lecie. Pod
obecną nazwą działa 42 lata, ale jej historia zaczęła się 18 lat wcześniej, gdy w Za-
brzu powstały dwie spółdzielnie i rozpoczęło się budowanie nieruchomości, które
do dziś znajdują się w zasobach ZSM.

Przepis na sukces

Włodzimierz Bosowski, prezes Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Cezary Głogowski dziennikarz „Magazynu VIP”



klatkach schodowych – poprzez wy-
mianę tradycyjnego oświetlenia na
nowoczesne LED-owe.

– Mam pewność, że zrealizujemy
nasze zamierzenia, bowiem nasza
gospodarka remontowa jest uporząd-
kowana, plany są racjonalne, a kon-
dycja finansowa dobra. Oczywiście jest
to zasługa dobrego zespołu. W Spół-
dzielni pracują fachowcy, którzy cały
czas podnoszą swoje kwalifikacje. Wy-
magamy od nich profesjonalizmu, wy-
sokiej efektywności oraz życzliwości
w stosunku do mieszkańców – prze-
konuje Włodzimierz Bosowski.

– Dużą wagę przywiązujemy do in-
formowania spółdzielców o naszych
bieżących działaniach oraz do wyja-
śniania wszystkich kwestii finanso-
wych, zwłaszcza tych, które dotyczą
opłat ponoszonych przez mieszkań-
ców. Mam podstawy, by twierdzić, że
zauważają nasze starania.

Jedną z ważniejszych kwestii jest
dla ZSM osiągnięta płynność finan-
sowa – co nie było zadaniem łatwym
ze względu na niekorzystne z jej per-
spektywy zmiany przepisów praw-
nych, jakie wprowadzono w kraju na
początku lat 90. XX wieku. Wprowa-
dzenie podatku od towarów i usług
(VAT) oznaczało utratę części docho-
dów – z kolei od 2007 roku obowiąz-
kowy stał się również podatek od osób
prawnych (CIT), wpływający na każdy
rodzaj prowadzonej przez Spółdzielnię

działalności. Na przestrzeni lat pod-
wyższano również podatki od nieru-
chomości i za dzierżawę gruntów, co
bardzo obciążało budżet z racji po-
siadania przez ZSM ponad tysiąca
działek. Zmianą, która wpłynęła po-
zytywnie na rozwój działalności, była
możliwość sięgania po pożyczki oraz
dotacje z Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, Banku Go-
spodarstwa Krajowego czy Unii Euro-
pejskiej. W latach 2011–2017 Spół-
dzielni udało się pozyskać z wymie-
nionych instytucji ponad 34 mln złotych
(z czego umorzono jej spłatę ponad 12
mln). 

– Co ważne, kredyty i pożyczki nie
obciążają hipotek mieszkań i budyn-
ków, którymi zarządzamy. Ich zabez-
pieczeniem są lokaty bankowe, a pod-
stawą udzielenia jest zdolność kredy-
towa spółdzielni. Nasza kondycja fi-
nansowa jest stale sprawdzana przez
zewnętrzne instytucje. Od 1 lipca 2016
roku przekazujemy organom skarbo-
wym dane podatkowe i księgowe w wy-
maganym, wystandaryzowanym for-
macie Jednolitego Pliku Kontrolnego –
mówi Ilona Wilczek, wiceprezes za-
rządu i główna księgowa ZSM.

Spółdzielnia prowadzi ewidencję
poszczególnych nieruchomości – po-
przez system technicznej obsługi za-
sobów, w którym zarejestrowane są:
wszystkie typy bieżącej działalności,
wizyty konserwatorskie i każde miesz-

kanie. Kontakt z mieszkańcami utrzy-
mywany jest za pośrednictwem Biura
Obsługi Klienta oraz rejonowe admi-
nistracje, ale wdrożono również no-
woczesne rozwiązania, takie jak pocz-
ta elektroniczna czy e-kartoteka. Stwo-
rzono także stronę internetową, gdzie
przekazywane są bieżące komuni-
katy i informacje na temat Spółdziel-
ni, oraz dwumiesięcznik „Z Naszych
Osiedli”.

– Mamy powody do satysfakcji.
Dobry stan techniczny budynków, o któ-
re dbamy, wiąże się ze stabilną sytu-
acją ekonomiczną firmy. Odpowiada-
my za bezpieczeństwo niemal 24 ty-
sięcy mieszkańców, którzy oczekują od
nas nie tylko podwyższania standardu
budynków, ale i nowoczesnej obsługi
administracyjnej, a przy tym – rzecz ja-
sna – jak najniższych opłat czynszo-
wych. Potencjał techniczny, finansowy
i kadrowy tak dużej firmy, jaką jesteśmy,
gwarantuje prawidłowe wywiązywanie
się z obowiązków zarządczych i moż-
liwość spełniania wielu oczekiwań
mieszkańców. Sukcesem ludzi zawo-
dowo związanych przez lata ze Spół-
dzielnią oraz samych mieszkańców na-
szych bloków jest to, że przetrwaliśmy,
nie podzieliliśmy się i jesteśmy jedną
z największych tego typu organizacji
w kraju, mimo że przepisy nie zawsze
sprzyjały polskiej spółdzielczości miesz-
kaniowej – podsumowuje prezes Wło-
dzimierz Bosowski. �
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P
rzygotowane atrakcje dały
wiele radości przede wszyst-
kim dzieciom, ale nie nudzili
się także ich opiekunowie.
Interesujące pokazy, zwią-

zane z hasłem festynu „Żyj i mieszkaj
bezpiecznie”, przyciągnęły wiele osób
do Akademii młodego ratownika, gdzie
ratownicy medyczni tłumaczyli, co na-
leży zrobić, gdy dojdzie do nagłego za-
grożenia czyjegoś zdrowia bądź życia.
Z kolei policjanci i strażacy prezento-
wali wyposażenie swoich pojazdów.
Osobą budzącą zaciekawienie był Ja-
rosław Botor – zabrzanin, ratownik
medyczny, instruktor ratownictwa gór-
skiego, himalaista, który wraz z inny-

mi ratownikami z GOPR-u omawiał
kwestię bezpieczeństwa w górach i
prezentował sprzęt ratowniczy. Uczest-
nicy bawili się również na koncercie
Brathanków oraz zespołu Folky Band.
Na otwarciu festynu zaprezentowali się
miejscowi artyści i Górnicza Orkiestra
Dęta „Makoszowy”. Impreza zakoń-
czyła się pokazem „Teatru ognia”. Go-
śćmi ZSM byli przedstawiciele władz
miasta: prezydent Zabrza – Małgorzata
Mańka-Szulik i przewodniczący Rady
Miasta – Marian Czochara, a także
przedstawiciele kierownictwa spółek
komunalnych oraz innych firm i insty-
tucji współpracujących z ZSM, takich
jak sponsor festynu, firma UNIQA. �

Urodzinowe spotkanie z mieszkańcami
Ponad 1000 osób mieszkających w budynkach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej uczestniczyło w rodzinnym festynie z okazji jej 60-lecia. 
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Jak dynamicznie zmienia się branża lotnicza
i jakie wyzwania stawia ten rynek przed pod-
miotami, które chcą być konkurencyjne i cie-
szyć się pozycją lidera?

– ANKOL jest dostawcą dla lotnic-
twa już ponad ćwierć wieku. Biorąc pod
uwagę wysokie wymagania sektora lot-
niczego, to bardzo długi staż. Od chwi-
li powstania firmy, w 1991 roku, sytuacja
na rynku ulegała wielu zmianom eko-
nomiczno-prawnym. Inwestując w roz-
wój i nowe technologie, zbudowaliśmy
markę postrzeganą jako solidny i wia-
rygodny partner. Wyznacznikami na-
szych działań są jakość, kompetencje
i standardy, które pozytywnie wyróż-
niają firmę na tle innych. Poprzez pro-
fesjonalizm i najwyższą jakość zdoby-
waliśmy zaufanie na wielu rynkach
w dostawach dla lotnictwa cywilnego
i wojskowego. Współpracujemy z naj-
większymi zakładami lotniczymi, pro-
dukcyjnymi i remontowymi w kraju i na
świecie, co pozwala wciąż rozszerzać
naszą ofertę handlową i realizować za-
mówienia dla departamentów MON
czy innych podmiotów z kilkudziesięciu
państw.
Jakie znaczenie w powodzeniu państwa po-
mysłu na biznes ma rodzinny charakter firmy?

– Nazwa i logo ANKOL jest zwią-
zane z moim imieniem i nazwiskiem,
co niesamowicie zobowiązuje i nada-
je tożsamość związaną z konkretną
osobą czy rodziną. Budowaliśmy firmę
z mężem od podstaw, na fundamen-
cie własnych doświadczeń, wiedzy
i umiejętności. Syn Eryk stopniowo
przygotowywał się do wsparcia ro-
dzinnego biznesu. Dziś wspólnie za-
rządzamy i tworzymy strategię na
przyszłość. Uzupełniamy się w swoich
kompetencjach i podziale obowiąz-
ków. Mąż, Czesław Kolisz, jako prezes
i dyrektor generalny odpowiada za
kontrakty i działania handlowe, syn

Eryk z małżonką Ka-
roliną są członkami

zarządu i nadzorują prawidłowość re-
alizacji kontraktów zwłaszcza z ryn-
kami wschodnimi. Ja jestem wicepre-
zesem spółki i dyrektorem zarządza-
jącym wieloma obszarami, takimi jak
finanse, HR, IT, infrastruktura i marke-
ting. Spoczywa na nas odpowiedzial-
ność za ciągłość i efektywność dzia-
łania, a także zatrudnionych pracow-
ników. Jako rodzina mamy więcej cza-
su na analizy i wnioski w zaciszu do-
mowym, co jest czasem uciążliwe, ale
nierozłączne w rodzinnym biznesie.
Wydała pani książkę pt. „Kobieta Sukcesu”,
podsumowującą swoje życie prywatne i za-
wodowe – jaki cel przyświecał stworzeniu ta-
kiej publikacji?

– Pomysł napisania książki za-
szczepiła we mnie moja przyjaciółka.
Uważała, że moje osiągnięcia zawo-
dowe są konsekwencją osobowości,
wytężonej pracy i uporu w dążeniach
do celu. Doszłam do wniosku, że na
własnym przykładzie mogę wskazać
innym drogę do samorealizacji. To
nie gotowa recepta, ale wskazówka,
motywacja do działania i stawiania so-
bie zawsze ambitnych celów, realiza-
cji śmiałych marzeń i planów. Nie na-
leży również zaniechać posiadanych
pasji i marzeń, lecz nieustannie je
pielęgnować, bo one przynoszą ra-
dość, dają zadowolenie i wzmacniają
naszą pozytywną energię. Zdobywanie
wiedzy, przyswajanie nowych umie-
jętności, obserwacja świata i dostoso-
wanie się do nowych trendów dosko-
nali nas, kształtuje nowe horyzonty
i świadomość. Jestem przeciwniczką
narzekania i oczekiwania na mannę
z nieba. Trzeba iść z duchem czasu,
by spełniać się i osiągać radość
z dokonań. Uważam, że zwykli ludzie
potrafią dokonywać rzeczy niezwy-
kłych. W książce wskazuję też rolę ro-
dziny w kształtowaniu osobowości.

Pokazuję kolejne etapy życia i docho-
dzenie do sukcesów.  
Co składa się na właściwy dobór personelu
i skuteczność polityki kadrowej?

– Zawsze uważałam, że kapitałem
firmy są pracownicy. Tylko kompe-
tentna i świadoma wspólnych celów
kadra może osiągać założenia bizne-
sowe oraz odnosić sukcesy w wymia-
rze ekonomicznym i marketingowym.
Zatrudniam ludzi kreatywnych i otwar-
tych na nowe wyzwania, rozumiejących
potrzeby i wymagania rynków, znają-
cych biegle języki. Inwestycje w pod-
noszenie poziomu środowiska pracy
oraz rozwój zawodowy kadry, w ra-
mach wielu projektów edukacyjnych,
umożliwiają ich samorealizację i za-
dowolenie. Właściwa motywacja kadry
i jasna strategia działania są podsta-
wą wspólnych dążeń.

Warta podkreślenia jest również
rola managementu, którego postawa,
otwartość na zmiany, pasja pracy i ety-
ka kreują pozytywne środowisko pra-
cy. 
Jaki podział obowiązków najlepiej się spraw-
dza w drużynie ANKOL-u? To efekt pierwot-
nych założeń sprzed lat, czy rezultat prób i błę-
dów?

– Początkowo oboje z mężem sta-
nowiliśmy trzon firmy. Nasze obowiązki
wynikały z posiadanych doświadczeń.
Mąż jako inżynier budowy statków po-
wietrznych posiada ogromną wiedzę
z zakresu techniki lotniczej i handlu za-
granicznego w tym sektorze. Znając
specyfikę dostaw dla lotnictwa i wy-
magania rynków, wyspecjalizował
działalność w sektorze lotniczym. Moje
umiejętności w zarządzaniu na płasz-
czyźnie finansów, kadr i strategii roz-
woju zapewniają wysoki poziom or-
ganizacyjny firmy. Od początku naszym
celem było budowanie stabilnej mar-
ki, o nienagannej reputacji. Wdrażanie
nowoczesnych metod zarządczych i in-
nowacji umocniło firmę i nadawało dy-

ANKOL to firma z wieloletnim doświad-
czeniem w branży lotniczej, zdobywca
wielu wyróżnień i nagród. O recepcie na
sukces i sposobach na utrzymanie się na
wysokiej pozycji na rynku rozmawiamy
z wiceprezeską spółki – Anną Kolisz.

Recepta  na sukces



namiki rozwoju. Idąc z duchem czasu,
przygotowywaliśmy także zespół ma-
nagementu do podejmowania kie-
rowniczej roli w firmie, dzięki czemu jest
on obecnie dużym wsparciem dla za-
rządu. 
Czy zmieniające się warunki polityczne wpły-
wają w jakikolwiek sposób na państwa dzia-
łalność – czy raczej jest ona uniezależniona
od tego typu wpływów?

Oczywiście decyzje polityczne bez-
pośrednio wpływają na biznes. Wpro-
wadzone przez UE embargo na Rosję
spowodowało, że straciliśmy nasz stra-
tegiczny rynek. Zmobilizowało to nas
do szybkiej zmiany strategii działania.
Rozpoczęliśmy ekspansję na nowe
rynki zbytu. Pozyskanie nowych kon-
trahentów wymaga czasu – w celu do-
tarcia do nich uczestniczyliśmy w naj-
większych wydarzeniach branżowych
na świecie: w USA, Anglii, Francji czy
Emiratach Arabskich. Dążyliśmy do
rozszerzania oferty handlowej poprzez
pozyskanie przedstawicielstw za-
chodnich producentów. Współpraca
partnerska m.in. z amerykańskim pro-
ducentem części pozwala dostarczać
innowacyjne rozwiązania dla lotnictwa
w Europie Wschodniej.
Czy specyfika polskiego rynku różni się od
rynków zagranicznych – na którym jest pań-
stwu łatwiej funkcjonować?

– Współpraca handlowa w zakre-
sie dostaw dla lotnictwa wymaga speł-
nienia wielu rygorystycznych kryte-
riów. ANKOL posiada zezwolenia Rzą-
du RP na obrót specjalny krajowy i za-
graniczny towarami i usługami dla
lotnictwa oraz stosowne zezwolenia na
uczestnictwo w przetargach dla państw
NATO oraz USA. ANKOL jest członkiem
ASA (Aviation Suppliers Association)
i Trace International, stowarzyszeń
weryfikujących rzetelność i etykę do-
stawców. Różnice we współpracy na
rynkach zagranicznych wynikają z pa-
nujących warunków polityczno-praw-
nych poszczególnych państw, a także
różnych kultur, tradycji, języków czy
spełniania wymogów jakościowych
i norm. Rynek krajowy jest nam bliski,
ale równie wymagający. Aby sprawnie
realizować kontrakty dla krajowych
i zagranicznych odbiorców, wdrożone
zostały normy jakości wymagane w lot-
nictwie. Proceduralne podejście w re-
alizacji zamówień ułatwia nadzór ja-
kościowy nad wyrobami, usługami i do-
stawami. ANKOL jako nowoczesna
firma, by szybciej i skuteczniej odpo-
wiadać na potrzeby i wymagania ryn-
ków, korzysta z wdrożonych innowa-
cyjnych systemów i platform informa-
tycznych. Posiadamy m.in. unikatową

bazę produktów do samolotów i śmi-
głowców różnych typów, która jest pro-
wadzona w 5 językach, zawiera ponad
320 000 pozycji i jest nadal aktualizo-
wana.  
Jakie najważniejsze czynniki sukcesu mogli-
by państwo wskazać na podstawie wła-
snych doświadczeń?

– Nasze cechy osobowości prze-
nikają na grunt firmowy. Rzetelność, od-
powiedzialność, pasja pracy, otwartość
na zmiany, odwaga, profesjonalizm
i wiara w powodzenie towarzyszą nam
od początku drogi biznesowej. Z upo-
rem dążymy do realizacji nawet naj-
trudniejszych projektów i mimo napo-
tykanych trudności nigdy się nie pod-
dajemy. Lubimy wyzwania i wciąż się-
gamy po nowe.  
Jaką wagę przywiązują państwo do aktyw-
ności w różnych środowiskach biznesowych
i przynależności do klubów oraz stowarzyszeń
przedsiębiorców?

– Jesteśmy aktywni na wielu płasz-
czyznach, również poprzez przyna-
leżność do klubów biznesowych w Pol-
sce, Europie i USA. Uczestniczymy
w forach, kongresach i mitingach, któ-
re kształtują naszą świadomość doty-
czącą sektora lotniczego, ekspor-
tu/importu, innowacji, trendów w za-
rządzaniu, wartości i pozycji marki na
tle innych. 
Które z licznych nagród zdobytych przez fir-
mę, a także przyznanych państwu za efek-
tywne zarządzanie, są państwu najbliższe i
zajmują szczególne miejsce w kolekcji przy-
znanych wyróżnień?

– Nagród mamy naprawdę impo-
nującą kolekcję. Cenimy zarówno kra-
jowe, jak i zagraniczne, przyznawane
m.in. przez Stowarzyszenie Worldcob
z USA jak np. ostatnia statuetka Pin-
nacle oraz tytuł World Business Leader
czy Złoty Medal Inspirational Compa-
ny 2018. Europejska organizacja pro-
mująca zarządzanie w oparciu o ja-
kość – Business Initiative Directions
(BID) – przyznała firmie już niemal
wszystkie najwyższe laury. W ubie-
głym roku, w Pradze, otrzymaliśmy
statuetkę Arch of Europe for Quality
and Technology w kat. diamentowej.
Wyróżnienia w kraju, jak Diament dla
Lidera Polskiego Biznesu 2018 i Medal
Europejski przyznane przez BCC czy
statuetki VIP Biznesu i Firma Efektyw-
nie Zarządzana 2018 są równie ważne
w kreowaniu wizerunku ANKOL. Zdo-
byte trofea potwierdzają naszą wyso-
ką pozycję na globalnej arenie bizne-
su. 
Czego państwu życzyć na najbliższy – 2019
rok?

– Stabilizacja geopolityczna ryn-
ków stwarza więcej możliwości roz-
wojowych dla przedsiębiorców. Po-
przez sukcesy ekonomiczne wpły-
wamy na umacnianie rodzimej go-
spodarki. Dlatego też życzmy sobie tej
stabilizacji rynkowej, by z powodze-
niem podejmować nowe zamierzenia
i pomyślnie realizować wyznaczone
cele.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Anna i Czesław Kolisz z Mariuszem Gryżewskim podczas Gali VIP 2018
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W drugim kwartale br. zostali państwo wy-
różnieni „Gepardem Biznesu” za dynamiczny
rozwój Centrum i wzrost wartości rynkowej
spółki. Co stoi za tak dobrymi wynikami?

– U podstawy każdego sukcesu
leży tytaniczna praca i zaangażowanie
wszystkich pracowników. 7 lat temu
przejąłem szpital, który do 2011 r. wy-
generował 50 mln zł zobowiązań i po-
siadał 15-milionowy kontrakt. Obecnie
dzięki ciężkiej pracy całego zespołu
szpital w pełni się bilansuje i realizuje
kontrakt o wartości prawie 40 milionów.
Z opieki w Poddębickim Centrum Zdro-
wia z roku na rok korzysta coraz więk-
sza liczba pacjentów. Nie ustajemy tak-
że w inwestowaniu w dalszy rozwój pla-
cówki – poszerzenie oferty usług, w tym
tworzenie nowych oddziałów, zakup

wysokospecjalistycznego sprzętu, in-
formatyzację części administracyjnej
placówki. Wszystkie takie działania
przyczyniają się do wzrostu wartości
rynkowej spółki i są pozytywnie po-
strzegane   przez różne gremia.
Jakie inwestycje są najważniejsze i najpo-
trzebniejsze dla dalszego rozwoju Poddę-
bickiego Centrum Zdrowia?

– Obecnie PCZ rozpoczęło reali-
zację projektu pn. „Poprawa dostęp-
ności do nowoczesnych technologii
informatycznych oraz rozbudowa in-
frastruktury informatycznej w Poddę-
bickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.”.
Projekt jest współfinansowany z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014–
2020. 

Największym wyzwaniem jest uru-
chomienie ośrodka radioterapii. Po-
siadamy wymagane pozwolenie na bu-
dowę. Obecnie w szpitalu udzielamy
świadczeń z zakresu pełnej onkologii
i chemioterapii. Nasz projekt uzyskał
bardzo dobrą ocenę wojewody. Gdy to
się powiedzie, Poddębickie Centrum
Zdrowia będzie pełnoprofilowym szpi-
talem onkologicznym, jako druga pla-
cówka w województwie łódzkim.

W planach mamy również uru-
chomienie tak potrzebnego dla pa-
cjentek w centralnej Polsce oddziału re-
habilitacji po mastektomii.
Z czego jest pan najbardziej dumny w kon-
tekście pełnionej funkcji i dokonań na sta-
nowisku prezesa zarządzanej spółki?

– W Poddębickim Centrum Zdrowia
zrealizowano wiele przedsięwzięć, któ-
re niewątpliwie są chlubą dla szpitala
i z których jestem bardzo dumny. Od
2013 r. dzięki naszym inwestycjom w
pełni korzystamy z potencjału wód
geotermalnych znajdujących się na te-
renie Poddębic. W 2014 r., w efekcie
współpracy z Państwowym Fundu-
szem Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, został zrealizowany projekt
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
potrzeb osób niepełnosprawnych re-
habilitowanych w Poddębickim Cen-
trum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębi-
cach”. W ramach projektu zakupiono
różne urządzenia rehabilitacyjne, w tym
nowoczesną kriokomorę. W 2015 r.
Poddębickie Centrum Zdrowia uzy-
skało dofinansowanie od Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na przebudowę
kotłowni dla potrzeb współpracy z sys-
temem geotermii. Podstawowym źró-
dłem zasilania szpitala jest woda geo-
termalna, z której pozyskujemy ciepłą
wodę na ogrzewanie szpitala. Pod ko-
niec 2015 r. Szpital zrealizował projekt
zakupu sprzętu do diagnostyki kar-
diologicznej przeznaczonego dla od-
działu wewnętrznego w ramach pro-
gramu polityki zdrowotnej POLKARD.
W 2016 r., wychodząc naprzeciw po-
trzebom pacjentów z województwa
łódzkiego, został zmodernizowany
i rozbudowany Oddział Anestezjologii

Gdy to się powiedzie, Poddębickie Centrum Zdrowia będzie pełnoprofilowym szpitalem
onkologicznym, jako druga placówka w województwie łódzkim – zapowiada prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jan Krakowiak, prezes zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia.

Chcę uruchomić ośrodek radioterapii



i Intensywnej Terapii. Tak jak wspomi-
nałem wcześniej, planujemy dalsze in-
westycje, które niewątpliwie przyspo-
rzą mi i naszemu personelowi wielu po-
wodów do dumy. 
Jak ważny dla efektów realizowanych dzia-
łań oraz renomy placówki jest czynnik ludz-
ki, a więc polityka kadrowa i podejście do pa-
cjenta? 

– Sukces i korzystne wyniki pla-
cówki medycznej to również, a może
przede wszystkim, zasługa zespołu
wysokiej klasy specjalistów. Zawsze
uważałem, że zasoby ludzkie organi-
zacji, szczególnie działającej na rynku
usług medycznych, stanowią dla niej
wartość najcenniejszą. Dlatego staram
się o najlepszych specjalistów oraz do-
kładam wszelkich starań, aby zapew-
nić im satysfakcjonujące wynagro-
dzenie. Jest to jeden z podstawowych
elementów wysokiej satysfakcji z pra-
cy, co ma bezpośrednie przełożenie na
jej jakość, a tym samym jeszcze lepszą
opiekę nad pacjentem. 

Pacjenci wybierający naszą pla-
cówkę mogą być spokojni, że zabez-
pieczymy ich potrzeby w sposób kom-
pleksowy. Możemy poszczycić się no-
woczesnym sprzętem medycznym.
Stawiamy na wysoką jakość usług
medycznych. Podchodzimy do na-
szych pacjentów ze zrozumieniem,
troską i życzliwością. Po to, żeby pa-
cjenci czuli się u nas dobrze i komfor-
towo, jak w domu. 

Jedyny problem, z którym się spo-
tykam, to wciąż za niski kontrakt, a pa-
cjent głosuje ,,nogami”, decydując
się na leczenie w naszym szpitalu.
W 2018 r. ponownie mamy tzw. nad-
wykonania, czyli przyjmujemy więcej
pacjentów niż przewiduje kontrakt.
Uważam, że system wprowadzonej
sieci szpitali wymaga pełnej modyfi-
kacji, chociażby w udzielaniu świad-
czeń ratujących życie.
Co jest wyznacznikiem postępu oraz inno-
wacyjności w medycynie na przykładzie
PCZ? Czy inwestycje w nowoczesne rozwią-
zania są równoznaczne z jakością i konku-
rencyjnością?

– Nowoczesne rozwiązania, inno-
wacyjność i specjalistyczny sprzęt są
niezmiernie ważnym elementem wpły-
wającym na konkurencyjność pla-
cówki na rynku usług medycznych.
Systematycznie inwestujemy w nowo-
czesną aparaturę medyczną. Pozy-
skujemy również środki zewnętrzne
na zakup dodatkowego sprzętu dla
szpitala. Na przykład w tym miesiącu
podpisałem z ministrem zdrowia umo-
wę na doposażenie Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego Poddębickiego

Centrum Zdrowia – będziemy realizo-
wać projekt o wartości ponad 413 ty-
sięcy złotych.

Jeżeli wspominamy o konkuren-
cyjności, to należy również pamiętać
o rzeczach na pozór prozaicznych, ta-
kich jak posiadanie własnej kuchni. Nie
jest to standardowe działanie w pol-
skich szpitalach. Wiele z nich decyduje
się na łatwiejsze rozwiązanie, jakim jest
catering, a przy wyborze firmy kieruje
się jedynie ceną. Mój ośrodek stawia
na własne żywienie. I nie chodzi tu tyl-
ko o smak posiłków, który dorównuje
dobrym restauracjom, ale przede
wszystkim o wartości odżywcze. Przy-
gotowujemy bowiem diety odpowied-
nio, indywidualnie dobrane do po-
trzeb żywieniowych naszych pacjentów.
Dla przykładu, dieta pacjenta, który ma
podawaną chemię, składa się z pięciu
posiłków dziennie.
Zarządzanie placówką medyczną rządzi się
swoimi prawami, a zarządzanie szpitalem to
szczególnie duże wyzwanie. Jak udaje się po-
godzić cele ekonomiczne i medyczne?

– Najważniejszym, a zarazem naj-
trudniejszym wyzwaniem dla każdej
osoby zarządzającej szpitalem jest
zapewnienie stabilności finansowej

placówki przy założeniu, że zawsze naj-
ważniejsze jest dobro pacjenta, przy
zachowaniu jak najwyższej jakości
oferowanych usług. Sprawne zarzą-
dzanie podmiotem medycznym nie
może się sprowadzać jedynie do za-
pewnienia efektywności finansowej.
Głównym celem zarządzania w ochro-
nie zdrowia jest zapewnienie pacjen-
tom jak najlepszej opieki. 

Zawsze powtarzam wszystkim swo-
im pracownikom oraz studentom, dla
których prowadzę zajęcia, że zarzą-
dzanie placówką medyczną to przede
wszystkim dążenie do zapewnienia
tego, czego od placówki medycznej
oczekują sami pacjenci i ich rodzina,
a w następnej kolejności realizacja
dwóch pierwszych punktów w możliwie
najbardziej efektywny sposób. Dobro
pacjenta – jako priorytet – w połącze-
niu z odpowiednią polityką kadrową
i umiejętnym zarządzaniem dostęp-
nymi środkami finansowymi – pozwa-
la sprawnie funkcjonować placówce
medycznej, jak widać do tej pory na
przykładzie Poddębickiego Centrum
Zdrowia.  

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Pacjenci wybierający naszą placówkę mogą być spokojni,
że zabezpieczymy ich potrzeby w sposób kompleksowy.
Możemy poszczycić się nowoczesnym sprzętem medycz-
nym. Stawiamy na wysoką jakość usług medycznych.
Podchodzimy do naszych pacjentów ze zrozumieniem,
troską i życzliwością. Po to, żeby pacjenci czuli się u nas
dobrze i komfortowo, jak w domu.
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Chciałem zapytać o fundusze europejskie
– dużo się mówi o tym, że Polska nie wyko-
rzystała tych środków, że Unia nam nic nie
dała – a zdaje się, że firmy wodociągowe są
przykładem umiejętnego zaabsorbowania
tych środków. 

– Wszyscy dostrzegają, że firmy
z branży wodociągowo-kanalizacyj-
nej w Polsce wyglądają zupełnie ina-
czej niż 15–20 lat temu. Aktualnie to do
nas przyjeżdżają specjaliści z tej bran-
ży z Europy i świata, aby zobaczyć, jak
wiele zrobiliśmy, oraz by brać z nas
przykład. Ten sukces wynika z faktu, że
potrafiliśmy zaabsorbować środki unij-
ne. A potrafiliśmy to zrobić, ponieważ
dysponujemy znakomitą kadrą inży-
nieryjno-techniczną i jako jedyni
w okresie przekształceń nie zostaliśmy
poddani silnym procesom restruktu-
ryzacyjnym, w tym prywatyzacji.
Czyli mieliśmy pracowników, tylko brakowało
środków finansowych? 

– Tak, posiadaliśmy know-how,
ale nie mieliśmy potencjału finanso-
wego. A inwestycje wodno-kanaliza-
cyjne, o czym nie wszyscy wiedzą, są

bardzo kapitałochłonne. Unia wpraw-
dzie gwarantowała dofinasowanie do
właściwie przygotowanych projektów,
ale musieliśmy posiadać wkład własny
– około 30% środków. Jednak 70% sub-
wencji z Unii było bardzo kuszące, gdyż
była to tak naprawdę dotacja, a próba
realizacji tych zadań z innych środków
byłaby praktycznie niemożliwa. Wy-
konane inwestycje są, moim zdaniem
oraz zdaniem wszystkich osób z bran-
ży, solidnym wkładem dla społeczeń-
stwa.

Dodatkowo warto wspomnieć, że
jesteśmy jednym z nielicznych krajów
Europy Wschodniej, gdzie pozyskane
środki zostały w naszej branży wła-
ściwie wykorzystane, co potwierdziły
liczne kontrole instytucji krajowych
i unijnych. Gdy pozyskaliśmy środki na
kanalizację, oczyszczalnie ścieków,
wodociągi, stacje uzdatniania – te
obiekty faktycznie zostały dzięki tym
środkom bardzo starannie zbudowa-
ne i wykonane. Podsumowując tę kwe-
stię, trzeba powiedzieć, że bez Unii nie-
wiele zostałoby wykonane. Tylko
w przypadku Legionowa jest to około
36 milionów zaabsorbowanych środ-
ków i zrealizowane: stacje uzdatniania,
przepompownie ścieków, sieci wodo-
ciągowe i kanalizacyjne.
Jak ważnym aspektem jest dobra współpra-
ca z samorządem? Wydaje się, że w Polsce te
małe ojczyzny mocno się sprawdziły – były za-
interesowane tym, żeby powstały np. nowe
oczyszczalnie. Czy samorządy zdają sobie
obecnie sprawę, jak ważne są tego typu in-
westycje?

– Samorządy zdają sobie spra-
wę, że te inwestycje są najważniejsze,
bo jeśli nie mamy infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej, to możemy tylko
marzyć o rozwoju danego regionu. To

był dobry pomysł lat 90-tych, żeby
przekazać wodociągi i kanalizacje
gminom – a nie sterować nimi odgór-
nie. W momencie, gdy przekazano im
kompetencje, one wiedziały, co danym
przedsiębiorstwom, a przede wszyst-
kim ludziom, jest najbardziej potrzeb-
ne. Lokalni gospodarze bardziej dba-
ją o swoje małe ojczyzny.
Kończy się rok – jaki był dla pana przedsię-
biorstwa?

– Znowu dobry, zbudowaliśmy
w Legionowie wiele kilometrów no-
wych sieci wodociągowych i kanali-
zacyjnych, wykonaliśmy kolejnych 200
podłączeń, jeżeli chodzi o wodę i po-
nad 200, jeśli chodzi o kanalizację.
W tym roku ponownie pozyskałem
środki zewnętrzne na kanalizację. Wła-
śnie podpisałem umowę z NFOŚiGW
na dofinasowanie systemów kanali-
zacyjnych w naszym mieście. Podda-
ję modernizacji kolejne obiekty kana-
lizacyjne, w tym przepompownie ście-
ków. Aktualnie kończymy budowę no-
wej przepompowni, dzięki której zli-
kwidujemy dwie stare i zdegradowane.
Mam też szersze plany – zgodnie
z przyjętą strategią rozwoju, która za-
kłada wejście wodociągów legio-
nowskich na tereny sąsiednich gmin
– w kwestii zaopatrzenia w wodę i od-
bioru ścieków.
Pytanie na koniec – czy jako osoba z tej bran-
ży ma pan poczucie dobrze spełnionej misji?
Dziś całe miasta zwracają się znów w stronę
wody i coraz czystszych rzek czy jezior – czy
czuje się pan częścią tego sukcesu? 

– Mogę powiedzieć, że czuję dumę,
że potrafiliśmy to zrobić – i to nie na po-
ziomie deklaracji tylko z widocznymi
efektami. Gdzie nie pojadę, tam widzę,
że zrobiliśmy skok cywilizacyjny w ra-
mach naszej branży. Kiedyś my oglą-
daliśmy infrastrukturę na Zachodzie,
a teraz Zachód przyjeżdża do nas – po-
kazujemy, jak wykorzystaliśmy środki
unijne i jak na tym zyskało środowisko.
Możemy być dumni z naszej pracy.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Wodociągi w Legionowie
O wykorzystaniu funduszy unijnych w branży wo-
dociągowo-kanalizacyjnej rozmawiamy z prezesem
Zarządu Przesiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
„Legionowo” – Grzegorzem Gruczkiem.



Przedsiębiorstwo Budowlane ARKOP działa na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1990 roku.
Przez ten okres firma zdobywała doświadczenie i pracowała na zaufanie i lojalność Klientów.
ARKOP wybudował w Polsce ponad 100 stacji paliw dla największych koncernów paliwowych,
tj. Shell, BP, Orlen; liczne hale przemysłowe różnego przeznaczenia i obiekty mieszkalne – jedno-
i wielorodzinne oraz obiekty użyteczności publicznej. ARKOP oferuje usługi w generalnym wyko-
nawstwie w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego oraz robót specjali-
stycznych. ARKOP to nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne. 
W 2007 roku firma poszerzyła usługi o działalność deweloperską. ARKOP-Deweloper aktualnie
realizuje inwestycje mieszkaniowe na terenie Wrocławia i Warszawy. 

Od początku działalności firma kładzie nacisk na jakość, fachowość, staranność i rzetelność. Taka
polityka zarządzania doprowadziła do uzyskania miana dobrego wykonawcy i wiarygodnego part-
nera. Uhonorowaniem wieloletniej pracy ARKOP-u są liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi
w 1999 roku ARKOP otrzymał Złoty medal za najlepszy produkt na Międzynarodowych Targach
Paliw, w latach 2009 i 2010 minister infrastruktury przyznał nagrodę II i III stopnia w konkursie
Budowa Roku oraz wielokrotnie został wyróżniony w różnych rankingach, takich jak Gazele Biz-
nesu i miesięcznika „Forbes”. Miesięcznik ten w 2017 roku uznał ARKOP za najlepszą firmę w sek-
torze średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku.

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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C
zas w kulturze muzycznej możemy od-
mierzać rocznicami, choć przecież każ-
dy koncert jest czymś w rodzaju święta
wyrastającego ponad codzienne wyda-
rzenia. Doświadczenia i przeżycie muzyki

na żywo, w kontakcie bezpośrednim, staje się warto-
ścią wyjątkową oraz zapisuje się emocjami w naszej
pamięci – pisze we wstępie do albumu Elżbieta Pen-
derecka.

Osiem dni świętowania z muzyką kompozytora i dy-
rygenta, który należy do grona najwybitniejszych
współczesnych osobowości w dziedzinie muzyki,
zgromadziło artystów z całego świata współpracują-
cych z kompozytorem od lat. Siedem koncertów sym-
fonicznych i trzy kameralne, dwunastu zagranicznych
dyrygentów, osiem chórów, siedem orkiestr, wielu zna-
komitych muzyków i śpiewaków – to statystyki tego
spektakularnego wydarzenia. Tak imponującego
przeglądu własnej twórczości nie doczekał się za ży-
cia żaden polski kompozytor. Festiwal pokazał muzy-
kę kompozytora na przestrzeni ponad 40 lat, pod ką-
tem wielu różnorodnych gatunków, form muzycz-
nych, instrumentalizacji, a także czasu, w którym po-
wstawały utwory. Zaprezentowane zostały utwory
awangardowe z lat 60. i 70. I Symfonia (1973), „Ema-
nacje” (1958), „Capriccia” (1967), I Koncert skrzypco-
wy (1967). – Trudno wskazać drugiego twórcę naszych
czasów, który miałby równie liczne grono wiernych mu
artystów – pisze Jerzy Marczyński w „Beethoven Ma-
gazine”. – Ta wyjątkowa sytuacja wynika zarówno
z charakteru muzyki, jak i z kompozytorskiej wszech-
stronności mistrza.

Utwory Pendereckiego rozbrzmiewają w salach
koncertowych i teatrach operowych całego świata i sta-
nowią jedno z naszych najcenniejszych dóbr kultury
i sztuki. Doktoraty honoris causa przyznały mu Uni-
wersytety w: Rochester, Bordeaux, Leuven, Belgradzie,
Waszyngtonie, Madrycie, Poznaniu, Warszawie i Glas-
gow, a napisana przez niego przeszło pół wieku
temu „Pasja według św. Łukasza” do dziś uznawana
jest za jedno z najwybitniejszych dokonań muzyki XX
wieku i jest jednym z najczęściej wykonywanych

Osiem dni świętowania z muzyką

Urodzinowy Festiwal Krzysztofa
Pendereckiego przygotowany był
z wielkim rozmachem. Jubilat na
swoje 85. urodziny dostał niezwykły
prezent od żony i dyrektora Festi-
walu, Elżbiety Pendereckiej.

Anna Arwaniti

na 85. urodziny mistrza



utworów. Penderecki jest laureatem
czterech prestiżowych nagród Gram-
my oraz licznych wyróżnień przyzna-
wanych artyście na całym świecie,
które świadczą o jego międzynarodo-
wej randze i popularności od Europy
po Amerykę i Azję.

18 listopada 2018 roku na Zamku
Królewskim w Warszawie, podczas
urodzinowego koncertu Krzysztofa
Pendereckiego,  odbyła się uroczy-
stość wręczenia mistrzowi statuetki
„Magazynu VIP”. – Jest mi niezmiernie
miło, że mogę w imieniu naszych czy-
telników i swoim przekazać panu pro-
fesorowi to wyróżnienie za wybitny
wkład w szerzenie kultury polskiej
w kraju i na świecie, i życzyć jeszcze
wielu wspaniałych dokonań twórczych
– powiedział Mariusz Gryżewski, re-
daktor naczelny magazynu, wręczając
nagrodę.

Na jubileusz kompozytora przyje-
chali jego przyjaciele, uznani mistrzo-
wie, ale także młodzi wykonawcy, któ-
rzy dokładają się, jak pisze Elżbieta
Penderecka, do interpretacji muzyki no-
wej odczytaniami indywidualnymi, po-
szukując drogi dla siebie. Do udziału
w Festiwalu zaproszone zostały czo-
łowe polskie zespoły: Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Narodowej, Na-
rodowa Orkiestra Symfoniczna Pol-
skiego Radia w Katowicach, Sinfonia
Varsovia, Orkiestra Sinfonia Iuventus,
Polska Orkiestra Radiowa, Sinfonietta
Cracovia, Chór Filharmonii Narodowej,
Chór Teatru Wielkiego i Opery Naro-
dowej, Chór Filharmonii Krakowskiej,
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej,
Polski Chór Kameralny, Warszawski
Chór Chłopięcy i nowy zespół Pende-
recki Piano Trio. Za pulpitem stanęli mi-
strzowie batuty, m.in. John Axelrod,
Rolf Beck, Christoph Eschenbach,
Lawrence Foster, Jacek Kasprzyk, An-
dres Mustonen, Alexander Liebreich,
Rafael Payare, Leonard Slatkin, Maxi-
miano Valdés.

Wśród wybitnych polskich i zagra-
nicznych solistów biorących udział
w Festiwalu znalazły się zarówno na-
zwiska młodych gwiazd sal koncerto-
wych, jak i światowej sławy muzyków,
przyjaciół kompozytora, takich jak
Anne-Sophie Mutter, Arto Noras, Ivan
Monighetti, Yuri Bashmet, Danjulo Ishi-
zaka, Gábor Boldoczki czy zespół
Shanghai Quartet.

Na moje pytanie, czego jubilat ży-
czyłby sobie z okazji urodzin, Pende-
recki odpowiedział: – Spokoju, ale to
żart, mój niepokój twórczy jest ze mną
i we mnie. W wywiadzie z Andrzejem
Gizą, pt. „Najlepszą muzykę piszę

w Polsce”, na pytanie, jakie kompozy-
tor ma marzenia, odparł: – Chcę jesz-
cze napisać kilka utworów. Chociaż zo-
stała mi tylko jedna symfonia, bo na-
pisałem osiem, a jak wiadomo, po-
winno się pisać dziewięć. Ale nie spie-
szę się jeszcze, bo jest to zazwyczaj
ostatnia symfonia.

Swój urodzinowy rok Penderecki
rozpoczął wykonaniem „Pasji według
św. Łukasza” na otwarcie tegoroczne-
go Festiwalu w Salzburgu, jednego
z najważniejszych festiwali muzycznych
na świecie. Pod koniec października
zakończył swoją urodzinową trasę
koncertową po Chinach, którą odbył
z Anne-Sophie Mutter i Sinfonią Var-
sovia. Ta wybitna skrzypaczka wyko-
nała skomponowaną specjalnie dla
niej „La Folie”, a w koncercie finałowym
w Warszawie wykonała zadedykowa-
ny jej II Koncert skrzypcowy „Meta-
morfozy". Na otwarciu Festiwalu w Fil-
harmonii Narodowej zabrzmiał „Polo-
nez dla Niepodległej 2018”. Tym nowym

utworem kompozytor uczcił stulecie od-
zyskania państwowości przez Polskę.

Uroczysty finałowy koncert Festi-
walu Krzysztofa Pendereckiego, zor-
ganizowanego 23 listopada, w dniu
urodzin kompozytora, wypełnił salę
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
po brzegi. Wystąpiło siedmioro solistów,
trzy chóry, trzech dyrygentów i orkiestra
Sinfonia Varsovia. Koncert, a zara-
zem finał Festiwalu, zwieńczyła „Dies
illa”, monumentalny utwór poświęco-
ny pamięci ofiar I wojny światowej. Na
zakończenie koncertu orkiestra, chór
i widzowie odśpiewali jubilatowi pięk-
nie brzmiące „Sto Lat”.

Obecność na jubileuszu tak wielu
znaczących artystów z całego świata
jest dowodem wielkiego uznania, jakim
cieszy się Krzysztof Penderecki w śro-
dowisku muzycznym, a także wśród pu-
bliczności, która mogła zaznać nieza-
pomnianych wzruszeń podczas spo-
tkania z muzyką mistrza, podziwiane-
go w Polsce i na całym swiecie. �
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„Jak to widzisz?” – co to za formuła i skąd
wziął się pomysł na to, żeby to osoby z ze-
wnątrz zdecydowały, co ma zaprezentować
muzeum? 

M.M.: „Jak to widzisz?” to projekt
partycypacyjny angażujący naszą pu-
bliczność. Jego pierwszą część stano-
wił plebiscyt, w którym z setki obrazów
z kolekcji Muzeum Pałac Herbsta każ-
dy mógł wybrać 5 dzieł. Dodatkowo
można było umotywować swój wybór
– a spośród osób, które zdecydowały
się pozostawić swoje przemyślenia,
niezależne jury wybrało 10, które pra-
cowały nad finalnym kształtem wy-
stawy jako jej kuratorzy.

Z najwyżej punktowanych obrazów
wybraliśmy 40, które prezentujemy na
wystawie. Są to zarówno
dzieła powszechnie roz-
poznawalne, jak też prace
mniej znane, dawno nie-
pokazywane publiczności.
Zespół kuratorski spoty-
kał się cyklicznie, by wspól-
nie przejść przez klasycz-
ny proces tworzenia wy-
stawy. 
Zapytam teraz panie kuratorki:
takie spotkanie państwa jako
kuratorów to zapewne ciekawa
platforma wymiany doświad-
czeń?

N.B.: Jest to niezwykłe
doświadczenie ze względu
na to, że uczestniczymy
w całym długofalowym pro-

cesie powstawania wystawy
– od stworzenia koncepcji,
po współpracę z architektem
czy konserwatorami dzieł
sztuki. Zależy nam, żeby pokazać też
nasz punkt widzenia – z naszej per-
spektywy jest to unikatowa inicjatywa,
brakuje takich w przestrzeni kultural-
nej. Dla nas, jako osób zakochanych
w sztuce, jest to wielkie wydarzenie. 

M.P.: Jest to rozwijająca współpra-
ca – spotkanie różnych osób, które mu-
siały nauczyć się komunikować, by
stworzyć coś, co będzie spójną cało-
ścią. Projekt stanowi przełamanie ba-
riery pomiędzy instytucją, uznawaną za
elitarną, a „zwyczajnymi” ludźmi – jest
to nawiązanie dialogu z publicznością.

Jako kuratorzy czujemy ogromną od-
powiedzialność za organizowanie wy-
stawy w instytucji publicznej. 
Dla kogo jest przeznaczona wystawa?

M.M.: Zawsze staramy się tak kon-
struować wystawy, żeby odbiorcą mógł
być każdy i tak jest również w tym przy-
padku. Bardzo istotny jest program
edukacyjny, który towarzyszy projek-
towi. Podsumowaniem wystawy bę-
dzie seminarium naukowe. Zależy
nam na nawiązaniu dialogu ze spe-
cjalistami – skonfrontowaniu ich opinii,
dzięki czemu będziemy mogli wycią-

gnąć wnioski na przy-
szłość przy planowaniu
kolejnych projektów otwar-
tych na publiczność.

„Jak to widzisz?” to
pytanie, które pojawia się
cały czas wśród człon-
ków naszego zespołu ku-
ratorskiego – będzie rów-
nież towarzyszyło wszyst-
kim widzom wystawy. To
podkreślenie tego, że
sztuka nie ma jednej de-
finicji – jest terenem nie-
skończenie wielu eksplo-
racji. 

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski

„Jak to widzisz?” to niezwykły projekt, w którym
Muzeum Pałac Herbsta, oddział Muzeum Sztuki
w Łodzi, oddało decyzję odnośnie treści przyszłej
wystawy w ręce głosujących na poszczególne
dzieła. Spośród nich niezależne jury wybrało na-
stępnie 10 kuratorów. O idei i szczegółach reali-
zacji projektu rozmawiamy z pracownikiem
Działu Sztuki Dawnej – Marią Milanowską
– oraz reprezentantkami zespołu kuratorskiego:
Natalią Bartczak i Michaliną Perugą.

Jacek Malczewski, Thanatos II, 1899, obraz z kolekcji Muzeum Pałac Herbsta
oddział Muzeum Sztuki w Łodzi

Sztuka okiem widza

Spotkania zespołu kuratorskiego w Muzeum Pałac Herbsta Fot, Studio HaWa
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Z
przekonaniem i satysfakcją mogę dzisiaj powie-
dzieć, że sukcesywnie rozwijana od 2015 roku
współpraca z Muzeum Sztuki w Łodzi opiera się
nie tylko na niezbędnym zaufaniu i partnerstwie,
ale przede wszystkim na przyjaźni i szacunku obu

instytucji. Wspieramy się przy tworzeniu atrakcyjnych i war-
tościowych wydarzeń oraz przy opracowywaniu istotnych pu-
blikacji i katalogów – mówi Elżbieta Dzikowska, prezes Fun-
dacji.

Dla programu Spectra Art Space, zainicjowanego w 2013
roku, kluczowa jest możliwość uzupełniania wystaw o dzie-
ła z imponującego łódzkiego zbioru. Z drugiej strony Muzeum
otrzymuje wsparcie, które pozwala realizować ambitne
programy edukacyjne oraz projekty wydawnicze. Dla Fundacji
ważne jest także umożliwienie bezpłatnego wejścia do Mu-
zeum młodzieży, senio-
rom czy osobom niepeł-
nosprawnym.

Wierzę, że ta współ-
praca może stać się cen-
nym przykładem budują-
cym poczucie bezpie-
czeństwa i zaufanie
wśród innych podmiotów,
tak przedstawicieli sekto-
ra prywatnego, jak i pań-
stwowych instytucji, do
aktywnego angażowania
się w podobne inicjatywy
w obszarze kultury. Zatem
zapraszam do odwie-
dzenia Muzeum Sztuki
w Łodzi oraz Spectra
Art Space w Warszawie
– podsumowała Elżbieta
Dzikowska.                         �

Mecenat 
– partnerstwo, 
zaufanie, szacunek

Od początku powołania w 2008 roku,
Fundacja Rodziny Staraków z odpowie-
dzialnością podjęła rolę mecenasa, aby
w znaczący sposób uzupełniać działania
muzeów i innych instytucji kultury. Bar-
dzo ważne było dla niej wypracowanie
przyjaznego i przejrzystego modelu part-
nerstwa publiczno-prywatnego, w opar-
ciu o długofalowy program wsparcia. 

W
2017 roku współpracowaliśmy przy wystawie
Ryszarda Winiarskiego „Event – Information
– Image”, która dzięki staraniom Fundacji Ro-
dziny Staraków została włączona do ofi-
cjalnego programu wydarzeń towarzyszą-

cych Biennale w Wenecji. W tym samym roku wspólnie świę-
towaliśmy stulecie Polskiej Awangardy. Jako główny partner
Muzeum wsparliśmy bogaty program działań oraz dofi-
nansowaliśmy wydanie publikacji związanych z Władysła-
wem Strzemińskim.

Dzieła z kolekcji Anny i Jerzego Staraków są prezento-
wane podczas licznych zagranicznych wydarzeń, ważnych

dla promocji polskiej sztuki na
świecie. Aktualnie szczególne
miejsce w harmonogramie zaj-
muje wystawa Katarzyna Ko-
bro i Władysław Strzemiński
„Prototypy Awangardy” zorga-
nizowana przez Muzeum Sztu-
ki w Łodzi, która w formie tour-
née prezentowana była już
w Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía w Madrycie,
a obecnie można obejrzeć ją
w Centre Pompidou w Paryżu. 

www.starakfoundation.org

Spectra Art Space
W 2015 roku, dzięki uprzejmości i zaan-
gażowaniu Muzeum Sztuki w Łodzi,
pod kierownictwem dyrektora Jarosława
Suchana, zaprezentowaliśmy warszaw-
skiej publiczności pierwszy „Obraz li-
czony” Romana Opałki, podczas zor-
ganizowanej przez Fundację wystawy
w 50 rocznicę inauguracji programu ar-
tysty OPALKA 165/1 – ∞. To wydarzenie
zapoczątkowało nasze partnerstwo,
wzmacniane później przy okazji kolej-
nych projektów dedykowanych mię-
dzy innymi Henrykowi Stażewskiemu
czy prof. Stanisławowi Fijałkowskiemu
– mówi Ania Muszyńska, kuratorka
Spectra Art Space.

Elżbieta Dzikowska, prezes Fundacji Rodziny Staraków i Ania Muszyńska, kuratorka Spectra Art
Space, podczas wernisażu wystawy Andrzej Wróblewski | Spectra Art Space Masters

Fot. B. Marcinkowska
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A
tam… Warszawa między-
wojenna, rozkoszna, sza-
lona „Warszawka”, pięk-
ne panie i teściowe, na-
rzeczeni i mężowie, bale

i skandale, kabarety, strusie pióra,
kankan, koronki i wachlarze, Kamilla,
Józia, Rózia, Fruzia…

Farsa została napisana w 1879 r.
przez Stanisława Dobrzańskiego,
a w 1936 r. została opracowana przez
Juliana Tuwima, który z Tadeuszem Sy-
gietyńskim dobrał piosenki i szlagiery
z dawnych operetek. Wodewil był gra-
ny z wielkim powodzeniem na wielu
scenach teatralnych, z niezapomnia-
nymi kreacjami Miry Zimińskiej i Lu-
dwika Sempolińskiego. Był też dwu-

Bój się Boga,

Pod koniec października w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła 
się premiera „Żołnierza Królowej Madagaskaru” – wodewilu Juliana Tuwima 
w opracowaniu i reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.

Anna Arwaniti

Mazurkiewicz!
Fot. Kasia Chmura (4)



krotnie sfilmowany: w 1939 i 1958 roku.
„Bój się Boga, Mazurkiewicz!” – to po-
pularne dawne powiedzonko przewi-
ja się w całym spektaklu.

Propozycja „napisania na nowo”
starej farsy S. Dobrzańskiego „Żołnierz
królowej Madagaskaru” przyszła w jak
najbardziej sprzyjającym tej pracy
okresie – pisał Tuwim – od wielu mie-
sięcy wertowałem pękate roczniki
„Kuriera Warszawskiego”, „Kłosów”,
„Kolców” i „Muchy” z tych właśnie cza-
sów, oglądałem nieprzeliczone ilości
karykatur Kostrzewskiego. Z wielką
więc ochotą zabrałem się do „Żołnie-
rza królowej Madagaskaru”, farsy
z wielkimi tradycjami teatralnymi, bo
to podobno był „szlagier” pierwszej
klasy, zawsze z powodzeniem wzna-
wiany. 

Fabuła nie jest skomplikowana.
Nieśmiały, stateczny wdowiec, mece-
nas z Radomia – Saturnin Mazurkie-
wicz (doskonały w tej roli Zbigniew Za-
machowski), założyciel i prezes To-
warzystwa Krzewienia Dobrych Oby-
czajów i Walki z Zarazą Moralną oraz
jego syn Kazio – początkujący dra-
maturg, afrykanista-hobbysta ruszają
w podróż do stolicy, gdzie teatrzyk Ar-
kadia wystawia debiutancką sztukę Ka-
zia „Żołnierz królowej Madagaska-
ru”. Mecenas stara się o rękę Sabiny,
wychowanicy państwa Mąckich, która
potajemnie podkochuje się w synu
swoich opiekunów. Władzio jednak
zajmuje się Kamilą, gwiazdą kabare-
tu. Mecenas Mazurkiewicz próbuje
ratować sytuację, ale ulega czarowi
diwy kabaretu i wplątuje się w pełne

humoru i zaskakujące sytuacje. – Prze-
cież nie lada zrobił karierę bohater na-
szej sztuki! Stał się przysłowiowy! Żyje
do dziś w dawnym powiedzonku: „Bój
się Boga, Mazurkiewicz!”, znanym
starszemu pokoleniu jak Polska długa
i szeroka – pisał Tuwim.

Reżyserem wodewilu jest Krzysztof
Jasiński – założyciel i wieloletni dyrek-
tor krakowskiego Teatru STU, gdzie był
współtwórcą spektakli okrzykniętych
manifestem pokolenia, takich jak:
„Spadanie”, „Sennik polski”, „Exo-
dus” oraz późniejszych: „Hamlet”, „Wy-
zwolenie”, „Biesy”. W swoim dorobku
reżyserskim ma m.in. opery Giuseppe
Verdiego „Makbet” i „Rigoletto”. Po-
wiedział o spektaklu – to jest czysty re-

laks i próba złapania oddechu, z bar-
dzo inteligentnym, lekkim tekstem Ju-
liana Tuwima.

W obsadzie znaleźli się znakomici
aktorzy, m.in.: Zbigniew Zamachowski,
Krzysztof Kwiatkowski, Szymon Ku-
śmider, Joanna Pocica. Trzeba zoba-
czyć ten szalony wodewil, posłuchać:
„Jakie to dziewuszki, jakie mają nóżki”,
„O Madagaskar, kraina czarna, skwar-
na Afryka na wpół dzika”, bawić się ra-
zem ze świetnymi wykonawcami, po-
dziwiać barwne dekoracje i świetne ko-
stiumy Justyny Łagowskiej, perfekcyjną
choreografię Agnieszki Barańskiej
oraz doskonałe opracowanie mu-
zyczne Krzysztofa Herdzina, a przede
wszystkim po prostu się pośmiać. �
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W
stulecie odzyskania
niepodległości, o któ-
rą tak skutecznie za-
biegał dla nas Ignacy
Jan Paderewski – pi-

sze we wstępie do programu Walde-
mar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wiel-
kiego – Opery Narodowej – do reper-
tuaru wraca dzieło niezwykle ważne
dla polskiej literatury muzycznej, sze-
rzej: polskiego dorobku kulturowego.
Warto spróbować podążyć tropem re-
fleksji kompozytora, spojrzeć na istot-
ne kwestie społeczne z perspektywy
człowieka, który przywracał życie na-
szej ojczyźnie. 

Rzadko pracowałem nad czymś z
większą przyjemnością i zaintereso-
waniem – pisał Paderewski w 1900 roku
o jedynej swojej operze, która po-
wstawała etapami przez szereg lat po-
między 1893 a 1901 rokiem. Libretto
stworzył polski pisarz i rzeźbiarz – Al-
fred Nossing. Szkice utworu oparł nie-

przypadkowo na powieści Kraszew-
skiego Chata za wsią, która cieszyła się
ogromną popularnością, poruszała
bowiem ważne kwestie społeczne –
wprowadzała nieznany wątek życia Cy-
ganów, ich różnorodności kulturowej,
odmienności i konfliktów z tym zwią-
zanych. 

Obcy to ktoś spoza naszej wspól-
noty, spoza naszej historii. Jeśli boimy
się obcych, na przykład Cyganów lub
uchodźców – pisze Magdalena Środa
w tekście Cząstka Heroda w Naszym
sercu – to często nie tylko dlatego, że
są biedni, lecz dlatego, że są posłań-
cami złych wiadomości. Uświadamia-
ją nam, że nasza sytuacja jest krucha,
że wszyscy możemy znaleźć się w po-
dobnej roli.

Prapremiera opery miała miejsce
w Dreźnie, 29 maja 1901 r., a w czerw-
cu we Lwowie. Tryumfalny pochód
dzieła przez sceny Europy i Ameryki
Północnej, w tym nowojorskiej Metro-

politan Opera, zaowocował licznymi
wystawieniami opery Manru, chętnie
włączanej do repertuaru najważniej-
szych teatrów i znakomicie przyjmo-
wanej przez publiczność oraz krytykę.
Manru było pierwszą polską operą na
scenie Metropolitan. Po tym tryumfie
popadła jednak w zapomnienie i po-
jawiała się dość rzadko i tylko w pol-
skim repertuarze.  

Powrót Manru na warszawską sce-
nę jest jednocześnie reżyserskim po-
wrotem znakomitego twórcy, Marka
Weissa, którego świeże spojrzenie na
bohaterów opery pokazuje ciekawe
podejście do tematu z niezwykłą ak-
tualnością. Wszystko dzieje się tu i te-
raz. To, co się dzieje, ma współczesny
koloryt – mówi reżyser w wywiadzie z
Marcinem Fediszem – gdy oglądamy
jakiś dramat w kostiumie historycznym,
to nie widzimy problemu, uspokaja on
nasze sumienie. Dla współczesnego
widza jest on też przeważnie komicz-

Cygański tabor na motorach 
Po prawie 120 latach od światowej prapremiery jedyna opera w dorobku artystycznym
Ignacego Jana Paderewskiego, Manru, otworzyła sezon 2018/2019 w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej. 

Anna Arwaniti



ny. A komizm zawsze osłabia drama-
turgię.

Manru to historia tragicznej miłości,
skazanej na przegraną w konfrontacji
z konwenansami i tradycyjnymi nor-
mami społecznymi – pisze Waldemar
Dąbrowski – bezsilnej wobec uprze-
dzeń, głęboko zakorzenionych prze-
sądów. Jest w istocie przestrogą przed
ksenofobią i nietolerancją – trakta-
tem o miażdżącej sile ogółu. Marek
Weiss osadził akcję w rzeczywistości
współczesnej, w dwóch przeciwstaw-
nych światach ludzi żyjących swoim ży-
ciem, na przekór uznanym wartościom
i konwenansom. W zakazanej miłości
i lojalności wobec wspólnoty, wierno-
ści i tęsknocie za wolnością. W ja-
skrawy sposób pokazuje przywary
społeczności wiejskiej, która nie wy-
bacza inności.

Cygan Manru, obcy kulturowo,
wzbudzający agresję wsi, niespokojny
duch, outsider, zostawia swoją wolność

dla wielkiej miłości, która z czasem sta-
je się dla niego wielkim ciężarem. Na
tle jego wyborów rozgrywa się dramat
Ulany − kobiety, która dla miłości po-
święca swoje bezpieczne życie w ro-
dzinie, wybierając trudny los u boku
ukochanego. Bohaterowie dramatu
żyją w świecie obojętności i nienawiści,
w poczuciu wyobcowania, wyjęcia
poza nawias wspólnoty – co w konse-
kwencji prowadzi do dramatu.

W XXI wieku, w świecie tak dalekim
od tego, który znał Paderewski, od-
krywamy na nowo finezję jego partytur
– tak jak podkreślają muzykolodzy,
odnajdujemy w orkiestrowym zapisie
nawiązania do największych twórców
opery: Wagnera, Pucinniego, Mozarta,
a monumentalne orkiestracje i nie-
zwykle bogate chóry stają się równo-
prawnymi bohaterami tego przedsta-
wienia obok wiodących partii solo-
wych. Bardzo mocną stroną spektaklu
są główni bohaterowie: Manru – Peter

Berger i Ulana – Ewa Tracz. Chore-
ografii podjęła się twórczyni Białego Te-
atru Tańca – Isadora Weiss.

Spektakularnym pomysłem sce-
nografa i projektanta kostiumów – Ka-
spara Glarnera – jest zastąpienie cy-
gańskiego taboru sceną ucieczki na
motocyklach. Niezwykły koloryt wpro-
wadzają też do spektaklu bardzo barw-
ne i żywiołowe sceny wesela. 

Wybór Manru jako pierwszej pre-
miery sezonu w roku świętowania
przez Polaków stulecia odzyskania
niepodległości, o którą tak skutecznie
zabiegał Ignacy Jan Paderewski, wy-
daje się oczywisty. Manru okazuje się
dziełem niezwykle ważnym dla polskiej
literatury muzycznej i szerzej – pol-
skiego dorobku kulturowego i mimo
upływu lat nie traci na aktualności.
Warto wsłuchać się w piękno i bogac-
two muzyki Paderewskiego. To dzie-
dzictwo – dodaje W. Dąbrowski – z któ-
rego możemy być bardzo dumni. �
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S
pektakle wzbudzają za-
chwyt profesjonalnej kry-
tyki i zostały uznane za
jedno z najciekawszych
zjawisk w świecie tańca

ostatnich lat. – Problemy, które poru-
szamy, dotyczą nas wszystkich – mówi
reżyserka – to miłość, nienawiść, cier-
pienie. Tańcem opowiadamy wielką li-
teraturę .

Isadora Weiss jest autorką chore-
ografii do 30 spektakli prezentowanych
w kraju i za granicą. Była założycielką
i dyrektorem artystycznym Bałtyckiego
Teatru Tańca w Gdańsku, w którym zre-
alizowała 15 autorskich spektakli.
Pierwszy koncert skrzypcowy Krzysz-
tofa Pendereckiego okazał się przeło-

mowym w jej karierze artystycznej. Je-
den z największych współczesnych
choreografów – Jiri Kylian – po jego
obejrzeniu zaprosił choreografkę do
Nederlands Dance Theater na staż.
Z dorobku tego znakomitego artysty,
którego uważa za swojego mistrza, We-
iss czerpie wiele swoich wizji chore-
ograficznych.  

Sen nocy letniej Szekspira w jej
choreografii, do muzyki Gorana Bre-
govica, z kostiumami Gosi Baczyń-
skiej, uznano w 2013 r. w mediach bry-
tyjskich za najlepszą premierę teatru
tańca na świecie. Zespół współpracuje
ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van
Beethovena – prezes stowarzyszenia,
Elżbieta Penderecka, stworzyła tan-

cerzom możliwość współpracy z Eu-
ropejskim Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego. Dzięki zaangażowaniu
E. Pendereckiej zespół wystąpił w Pe-
tersburgu, w ramach Diaghilev Inter-
national Festival of Arts, z trzema spek-
taklami: „Fedrą”, „Śmierć i Dziewczy-
na“ oraz „Tristan& Izolda”. Bardzo
udany był też występ w galerii Ermitaż,
zorganizowany z okazji światowej wy-
stawy obrazów Vermeera .

W londyńskim teatrze The Place za-
prezentowano spektakl Fedra według
Racine’a z muzyką Gustava Mahlera
– uznany on został za największe wy-
darzenie miesiąca. Specjalnie do spek-
takli I. Weiss komponowali muzykę: bry-
tyjski geniusz skrzypiec – Nigel Ken-

Miłość, nienawiść,
Biały Teatr Tańca stworzony jesienią 2016 r. przez znakomitą choreografkę – Izadorę
Weiss – to międzynarodowy zespół tancerzy m.in. ze Słowacji, Korei Południowej,
Włoch, Hiszpanii, Polski i Niemiec. Powstał jako kontynuacja działalności Bałtyc-
kiego Teatru Tańca stworzonego i prowadzonego przez osiem lat przez tę wybitną
polską choreografkę. 

Anna Arwaniti

cierpienie

Fot. Marcin Łabuz (2)



nedy oraz pianista – Leszek Możdżer.
Isadorę Weiss mogliśmy poznać rów-
nież na scenie Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej w balecie „Dark-
ness”, zainspirowanym„ Jądrem ciem-
ności” J. Conrada – przejmującą opo-
wieścią o samotności, władzy czło-
wieka nad człowiekiem i przemocy
mężczyzn wobec kobiet. A ostatnio
w operze Manru, Ignacego Jana Pa-
derewskiego, do której Weiss zreali-
zowała choreografię.

Wielkim wydarzeniem był także
projekt Eros Thantos, inspirowany ma-
larstwem Jacka Malczewskiego, do
muzyki m.in. Karola Szymanowskiego
i łotewskiego kompozytora Peterisa Va-
skasa. W Warszawskiej Operze Ka-
meralnej wyreżyserowała tryptyk Ha-
endla Tre donne – tre destini z Olgą Pa-
siecznik w roli głównej. Realizacja zo-
stała uznana przez „Rzeczpospolitą”
za jedno z dwóch  najważniejszych wy-
darzeń w polskim teatrze muzycz-
nym. 

Zespół przyjmowany jest entuzja-
stycznie zarówno przez publiczność,
jak i krytyków na całym świecie. W li-
stopadzie br. na scenie kameralnej Te-
atru Wielkiego – Opery Narodowej
w Warszawie wziął udział w najnow-
szym spektaklu autorskim Isadory We-
iss „Eurydyce w Piekle” oraz w „Fedrze”.
Choreografia do „Eurydyki w Piekle” po-
wstała na bazie kwartetów Karola Szy-

manowskiego w nagraniu kwartetu
Meccore oraz Dymitra Szostakowicza,
w nagraniu kwartetu Kronos, a także
niezwykłej ballady skrzypcowej Euge-
ne’a Ysaye’a, tancerza Białego Teatru
Tańca, w brawurowym wykonaniu We-
roniki Weiss. Libretto i scenografię rów-
nież stworzyła Izadora Weiss.

Spektakl opowiada o zawłasz-
czaniu wrażliwych i delikatnych osób
przez fanatyczne grupy podległe de-
magogom i kłamliwym ideologiom.
Artystka nie precyzuje, jakie ideologie
chce piętnować. Celowo unika kon-
kretu, chcąc pokazać uniwersalny
model przemocy, jaką grupa stosuje
wobec opornych jednostek, pragnąc
całkowicie je sobie podporządkować
i odebrać im samodzielność w doko-
nywaniu osądów. Orfeusz, który usiłuje
wyprowadzić ukochaną z tego ide-
ologicznego piekła, jest jak w greckim
micie: poetą i marzycielem – wierzy
w miłość i w zwycięstwo dobra nad
złem. 

W pracy Izadory Weiss funda-
mentalne znaczenie ma dobór muzy-
ki. Jej choreografia jest ściśle związa-
na z emocjami zawartymi w rytmie, me-
lodii i barwie dźwięków. To w perfek-
cyjny sposób przekłada się na taniec,
a muzyka jest jednym z bohaterów dra-
matu. Opowieść o konkretnych losach
ludzkich jest dla Izadory Weiss szcze-
gólnie ważna. Sam abstrakcyjny ruch

nie jest dla niej wystarczającym środ-
kiem, dlatego do swoich spektakli wy-
biera dzieła wybitnych kompozytorów,
bo uważa, że to w nich odnaleźć moż-
na humanistyczne przesłanie i wiarę
w piękno człowieka. 

Ferdra według Racine’a to opo-
wieść o tragicznej miłości macochy
do młodego pasierba. Arcydzieło lite-
ratury francuskiej zostało przetworzo-
ne przez choreografkę za pomocą
sztuki tańca. Jest to niezwykle  przej-
mujący spektakl o miłości niemożliwej,
o kłamstwie i poczuciu winy. O  bez-
radności wobec rodzących się w nas
namiętności. O  śmierci, która jest je-
dynym wyjściem z tej przeklętej pu-
łapki. O nieubłaganej hierarchii w ży-
ciu i w sztuce oraz o przezwyciężaniu
naszych słabości i lęków. Ważną rolę
pełni tu również muzyka Gustawa
Mahlera, w nagraniu Filharmonii No-
wojorskiej pod dyrekcją Leonarda
Bernsteina, spajająca dramaturgię
postaci. 

– Niezależnie od tego, że piękno
przestało być interesujące w mediach,
nie będąc wystarczająco szokującym
i łatwym do wyśmiania, ja zamierzam
zawsze bronić go na scenie – te słowa
Isadory Weiss w bardzo sugestywny
sposób podsumowują jej unikatową
twórczość baletową, a spektakle na
długo zostają pamięci zauroczonych jej
wizją widzów. �
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W
1637 roku na Zamku

Królewskim w War-
szawie powstała pier-
wsza stała scena ope-
rowa w Polsce. W tam-

tym czasie była to również pierwsza
stała opera w Europie  i  na świecie.
Złoty czas opery polskiej to także lata
panowania Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Jego wyśmienitemu gu-
stowi zawdzięczamy budowę Teatru
Królewskiego w Letniej Rezydencji
Łazienki Królewskie. Teatr szczęśli-
wie przetrwał czasy wojny i jest jed-
nym z nielicznych już, oryginalnych,
XVIII-wiecznych teatrów dworskich
tego okresu, który stał się ważnym miej-
scem działalności Polskiej Opery Kró-
lewskiej.

Obecnie obowiązki dyrektora peł-
ni w niej profesor Ryszard Peryt: zna-
komity reżyser, aktor, pedagog, głów-
ny twórca opery. W Warszawskiej Ope-
rze Kameralnej, za czasów dyrekcji
Stefana Sutkowskiego, ze scenogra-
fem Andrzejem Sadowskim, zrealizo-
wał wiele przedstawień oper baroko-
wych, klasycznych i współczesnych.
Wielokrotnie reżyserował Mozarta za
granicą, m.in. w Austrii, Hiszpanii, Ho-
landii, Norwegii, Szwajcarii, Włoszech,
Francji, Norwegii, Japonii i Emiratach
Arabskich. Reżyserował między in-
nymi Verdiego w Korei Południowej,
Hiszpanii, Niemczech. W Anglii reali-
zował przedstawienie Mesjasz Ha-
endla z Sir Yehudim Menuhinem na
Wszechświatowym Festiwalu Krzysz-
tofa Kolumba (1994) oraz dla Acca-
demia Santa Cecylia w Rzymie, Bay-
reuth Festival, EXPO-Festival w Sewilli,
„The Rape of Lucretia” Brittena dla
Madlenianum w Belgradzie, „Romeo
i Julię” Berlioza dla Teatro la Fenice w
Wenecji (1997). Tworzył także autorskie
inscenizacje takich dzieł jak: „Vespe-
ra” Monteverdiego, „Requiem” Ver-
diego, „Joanna d’Arc” Honeggera,
„Stabat Mater” Szymanowskiego, „Re-

quiem Polskie” Pendereckiego czy
„Symfonia Tysiąca” Mahlera.

Ryszard Peryt, jako jedyny reżyser
na świecie, zrealizował wszystkie dzie-
ła sceniczne Mozarta oraz Montever-

diego. Polska Opera Kameralna swo-
imi działaniami nawiązuje do dorobku
i tradycji kulturalnej osiemnasto-
wiecznej Rzeczypospolitej, rozwijającej
się dzięki wyjątkowemu mecenatowi.
Jest to najmłodsza, trzynasta scena
operowa w Polsce. Siedzibą Opery jest
Teatr Stanisławowski w Starej Oran-
żerii w Łazienkach Królewskich w War-
szawie.

Opera jest miejscem rozwijania
talentów młodych śpiewaków opero-
wych i absolwentów polskich uczelni
muzycznych. We wrześniu br. Ryszard
Peryt powołał również do życia zespół
instrumentów dawnych Capella Regia
Polona, którego repertuar obejmuje
muzykę polskiego i europejskiego ba-
roku, począwszy od XVI i XVII wieku:
dzieła oratoryjno-kantatowe, opery
i muzykę instrumentalną. Zespół two-
rzą młodzi instrumentaliści specjali-
zujący się w wykonawstwie muzyki
dawnej, grający na instrumentach
z epoki i ich kopiach. 

Polska Opera Królewska buduje
swoją tożsamość wokół fundamental-
nych wartości kultury Europy, którymi
są prawda, dobro i piękno. �

Polska Opera Królewska rozpoczęła swoją działalność 1 sierpnia 2017 roku. Początki
opery w Polsce były dosłownie królewskie. Powołana została w odniesieniu do histo-
rycznych korzeni opery w Polsce, sięgających czasów dynastii Wazów – stworzonej
z inicjatywy wielkiego miłośnika i mecenasa tej sztuki, króla Władysława IV. 

Anna Arwaniti

Prawda, dobro, piękno

Fot. Maciej Czerski



NAJWIĘKSZA W POLSCE 
HUTA SZKŁA 
RĘCZNIE FORMOWANEGO 

Huta Szkła 
Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.

Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
Telefony: 14 674 85 20, 
14 626 96 96, 14 674 57 52 

Fax: 14 674 51 60
e-mail: office@glassworks.pl 
www.glassworks.pl

Jeżeli szukasz: 
• szkła dekoracyjnego 

(wazony, kielichy dekoracyjne, 
świeczniki),

• szkła stołowego (np. kieliszki, dzbanki, 
salatery),

jesteś we właściwym miejscu!

Współpracując z nami, możesz korzystać 
z tysięcy naszych projektów lub zlecić nam 
realizację własnego pomysłu. 
Możesz przy tym liczyć na naszą radę 
i techniczne wsparcie.
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Perła 
WARSZAWY



Zespół pałacowo-parkowy w Na-
tolinie to jeden z największych skar-
bów polskiego dziedzictwa kulturo-
wego. Położony na granicy dwóch
warszawskich dzielnic: Wilanowa i Ur-
synowa, obejmuje obszar 120 hekta-
rów. Większa część dawnego parku
jest obecnie rezerwatem przyrody
„Las Natoliński”, ustanowionym
w 1991 roku w celu ochrony pozosta-
łości dawnej Puszczy Mazowieckiej,
między innymi ponad 120 drzew, któ-
re mają status pomników przyrody.
Żyją w nim dzikie zwierzęta charak-
terystyczne dla wilgotnych liściastych
lasów niżu europejskiego, rzadkie
owady, rośliny i grzyby. 

Pałac w Bażantarni (pierwotna
nazwa Natolina) został zbudowany
w stylu klasycystycznym pod koniec
XVIII wieku przez ówczesnego wła-
ściciela Wilanowa Augusta Czartory-
skiego, a zaprojektował go jeden z naj-
lepszych architektów tego okresu,
pochodzący z Saksonii Szymon Bo-
gumił Zug. Nazwa Natolin została
nadana przez jednego z kolejnych
właścicieli Stanisława Kostkę Potoc-
kiego na cześć jego wnuczki, Natalii
Potockiej, urodzonej w roku 1807. Nie-
opodal pałacu znajduje się jej pomnik,
wykuty w piaskowcu przez Ludwika
Kauffmanna, ucznia Antonio Canovy.
Do tego wybitnego dzieła rzeźbiar-
skiego w stylu etruskiego grobowca,
dojdziemy przez Most Mauretański,
zaprojektowany przez kolejnego wy-
bitnego architekta – Henryka Marco-
niego.

W skład założenia parkowo-pa-
łacowego wchodzą także inne zabyt-
kowe budynki – Oficyna Dworska z po-
czątku XIX wieku i Wozownia, a także
położone w rezerwacie: Świątynia
Dorycka, wzorowana na budowlach
stojących w dawnej greckiej kolonii
w Peastum (na południe od Neapolu)
oraz imponujące, sztuczne ruiny rzym-
skiego akweduktu. Posiadłość w cza-
sie I i II wojny światowej mocno ucier-
piała, stacjonowała tu m.in. niemiec-
ka jednostka Luftwaffe, a w dolnej czę-
ści parku gestapo przeprowadzało eg-
zekucje polskich patriotów. Po wojnie
ówczesne komunistyczne władze wy-
korzystywały ją jako zamkniętą, rzą-
dową rezydencję, w której często
przebywali zasłużeni partyjni funk-
cjonariusze: Bolesław Bierut, Józef
Cyrankiewicz czy Władysław Gomuł-
ka. Od 1993 roku w Natolinie działa
Kolegium Europejskie (College of Eu-
rope), międzynarodowy ośrodek edu-
kacyjny, w którym kształcą się studenci
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ze wszystkich państw Unii Europej-
skiej. 

W imieniu Skarbu Państwa ze-
społem pałacowo-parkowym w Na-
tolinie opiekuje się powstała w 1993
roku Fundacja „Centrum Europejskie
Natolin”. Dzięki pracy i staraniom
wielu jej pracowników zabytkowe bu-
dynki oraz park są świetnie utrzyma-
ne, a wnętrza pałacu są udostępnia-
ne wszystkim zainteresowanym
w czasie organizowanego corocznie
letniego programu zwiedzania i Nocy
Muzeów. 

Tekst: Magdalena Jędrzejewska-Py-
rzanowska, Zenon Żyburtowicz
Zdjęcia: Zenon Żyburtowicz



Zajmujemy się profesjonalną organizacją przyjęć weselnych. 
Organizujemy wesela 2-dniowe (przyjęcie weselne + poprawiny) z noclegami. 

Posiadamy klimatyzowaną salę weselną mieszczącą do 180 osób. 
Już dziś zarezerwuj termin na swoje fantastyczne wesele, a otrzymasz najnowszą promocję!

W CENIE ZAPEWNIAMY:
• obsługę • dekorację sali w stylu marynistycznym • wino musujące na powitanie dla

wszystkich Gości • chleb weselny na powitanie Młodej Pary 
• bogate menu • weselne ciasta • tort pięciopiętrowy • prosiaka pieczonego 

w owocach • program artystyczny • pokoje – noclegi

Cena już od 250 zł/os. z noclegiem!

Istnieje możliwość organizacji wesel all inclusive – wszystko w cenie.
Profesjonalna obsługa – sprawdź nas!

NIE ZWLEKAJ!
Liczba terminów ograniczona!
Zarezerwuj telefonicznie:

601 685 236, 55 247 72 37, 55 247 72 57 lub mailowo: ow@owbaltyk.pl

Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTYK
ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna

tel. 55 247 82 47, owbaltyk@owbaltyk.pl 
www.owbaltyk.pl

Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTYK
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Zenon Żyburtowicz poleca

www.zenonzyburtowicz.com

wyspy
Siostrzane
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Formentera to najmniejsza zamieszkana
wyspa Balearów, położona w odległości
3,6 km od większej i popularnej Ibizy. Ma
z nią dobre połączenia komunikacyjne
drogą morską. Promy i wodoloty kursują
często, a czas podróży to około 40 min.
Najlepsza pora na jej odwiedzenie to ter-
min od czerwca do września, kiedy po-
goda jest stała, a temperatury mieszczą się
w przedziale 25–30 C. Morze, które za-
wdzięcza swoją urodę podwodnym łąkom
Posidoni, jest ciepłe i znakomite do pływa-
nia. Wyspa jest idealna dla osób pragną-
cych w ciszy i spokoju podziwiać piękno
przyrody, odpocząć na białych, piaszczy-
stych plażach, które ciągną się kilome-
trami, lub powędrować w poszukiwaniu
ciekawych miejsc. 
Masowa turystyka tu nie istnieje, miesz-
kańcy zadbali o to, aby wyspa nie zamie-
niła się w kurort. Przemieszczać się po niej
najlepiej jest rowerem lub skuterem. Sa-
mochody nie są mile widziane na terenach
zielonych. Symbolem wyspy jest sargan-
tana (podarcis pityusensis formenterae)
– jaszczurka, która występuje tylko tutaj.
Można tu spotkać dziko rosnący rozmaryn,
gaje figowe i migdałowce. Pachnące lasy
piniowe pozwalają odpocząć od nadmiaru
słońca. Miłośnicy zabytków też znajdą coś
dla siebie, np. osadę megalityczną Cap De
Barbaria lub zamek rzymski Can Blai, cie-
kawe są również stare wiatraki i wieże
obronne. Warto wybrać się do niezwykłego
miejsca – parku solnego, gdzie sól pozy-

�
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Symbolem 
Formentery jest
sargantana
(podarcis 
pityusensis 
formenterae) 
– jaszczurka,
która występuje
tylko tutaj.

skuje się z jezior, których zasolenie jest
kilkakrotnie wyższe niż w morzu. Orygi-
nalne pamiątki rękodzieła z wyspy
można kupić w galeriach. 
Jeśli ktoś zapragnie rozrywki, ma blisko
Ibizę, na której jest również wiele miejsc
spokojnych, ale ogólnie wyspa jest bar-
dziej „imprezowa”. Dzięki słynnym klu-
bom muzycznym Space, Privilege, Pacha
czy Amnesia, w których króluje muzyka
elektroniczna – wyspa prawie nigdy nie
zasypia. Tłumy turystów przylatują tu
z całej Europy, aby nacieszyć się waka-

�



cyjną rozrywką. Amatorzy wylegiwania
się na plaży mają ich sporo do wyboru,
łącznie z plażami dla naturystów lub ką-
pielami błotnymi. Sama wyspa posiada
sporo ciekawych miejsc. Stare miasto,
otoczone murami obronnymi, to centrum
polityczno-kulturalne i handlowe wyspy.
Góruje nad nim katedra Dalt Vila – jeden
z symboli Ibizy. Wędrówki starymi wą-
skimi uliczkami sprawiają dużą przyjem-
ność. Z innych atrakcji warte zobaczenia
są: jaskinie Cova de Can Marca, targ
hipisowski przy Punta Arabi oraz osada
fenicka Sa Caleta. Z centrum stolicy
– Eivissy można dojechać autobusami do
wszystkich regionów wyspy.   

Tekst i zdjęcia
Zenon Żyburtowicz

�
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Stare miasto, otoczone murami
obronnymi, to centrum poli-
tyczno-kulturalne i handlowe
wyspy. Góruje nad nim katedra
Dalt Vila – jeden z symboli Ibizy.
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W przypadku Hotelu Białowieski*** Confe-
rence Wellness & SPA wspaniałe otoczenie do-
skonale uzupełnia się z walorami samego ho-
telu. Jakich atrakcji możemy oczekiwać? 

– Położenie w Puszczy Białowieskiej
ma ogromny wpływ na naszą ofertę
– od potraw serwowanych w restau-
racji, po wystrój i atmosferę całości. Ci-
szę i spokój natury najlepiej kontem-
plować podczas relaksujących zabie-
gów kosmetycznych bądź w jednej
z naszych saun – suchej lub parowej.

Do dyspozycji naszych gości
mamy 9 nowoczesnych gabi-
netów, prowadzonych przez
wykwalifikowaną obsługę.
Pracujemy w oparciu o pro-
fesjonalne kosmetyki wio-
dących firm. Kryty basen ho-
telowy jest największym tego
typu obiektem w Białowieży. Co-
dziennie o godz. 21:00 organizujemy
autorski Rytuał Naparzania w saunie
suchej.
Hotel dostrzegł również wzrastającą popu-
larność piw rzemieślniczych – jakiej oferty do-
tyczącej tego złotego trunku mogą spodzie-
wać się wasi goście?

– Obserwując dynamiczny rozwój
rynku piw rzemieślniczych, zdecydo-

waliśmy się zaproponować go-
ściom ofertę, jakiej jeszcze w Bia-
łowieży nie było. Zbudowaliśmy
własny browar rzemieślniczy,
który będzie produkował – na

małą skalę – piwo inne niż typo-
we, dostępne masowo. Będziemy je

oferować naszym gościom na miejscu,
co doskonale uzupełni ofertę naszej
uznanej, regionalnej kuchni. Dostępne
będzie także w butelkach, by umożli-
wić zabranie ulubionych smaków na
pamiątkę do domu. 

W ofercie znajdzie się zarówno
klasyka, jak bardzo popularne od-
miany pils i pszeniczne, jak również
bardzo interesujące gatunki nowofa-

lowe – pachnące m.in. cytrusami
i owocami tropikalnymi, a także piwa
ciemne. Z pewnością każdy znajdzie
w naszej ofercie coś dla siebie. Ob-
serwując dynamiczną sytuację na ryn-
ku, co jakiś czas będziemy zmieniać
ofertę, aby prezentować gościom nowe
smaki i poszerzać grono miłośników ja-
kościowego piwa.
Uwzględniając cechy hotelu i otoczenia, któ-
ra z pór roku to idealny czas na wypoczynek? 

– Nasz hotel to odpowiedź na każ-
dą porę roku dla tych, których intere-
suje ciekawy wypoczynek w stylu well-
ness. Puszczańskie otoczenie i poło-
żenie w Białowieskim Parku Narodo-
wym zachęca do wycieczek rowero-
wych i treningów nordic walking. Zimą
istnieje możliwość organizacji kuligów,
a w pozostałych porach roku przejaż-
dżek bryczkami. Kompleks basenowy
stwarza doskonałe warunki do relak-
su z przyjaciółmi i rodziną. Szeroka
oferta SPA zapewnia fachową, kom-
pleksową pielęgnację. Również zdro-
wa, regionalna kuchnia wspomaga
odzyskanie pełni sił witalnych. Dla
umysłu, duszy i ciała. Warto się skusić.

Rozmawiała Barbara Michorowska

W przypadku Hotelu Białowieski*** Conference Wellness & SPA trudno przecenić
bezpośrednie sąsiedztwo Białowieskiego Parku Narodowego – unikatowej na skalę
europejską pierwotnej puszczy. Jednak w przypadku tego wyjątkowego hotelu wa-
runki otoczenia idealne dla turystyki przyrodniczej to tylko jeden z powodów, aby
wybrać pobyt w tym miejscu. Rozmowa z piwowarem Piotrem Czarny.

Na skraju Puszczy Białowieskiej





P
od koniec września w warszawskim Studio
ATM duet Bizuu zaprezentował swoją kolek-
cję jesienno-zimową, której motywem prze-
wodnim była modowa podróż w czasie – po-

wrót do lat 80-tych. 
Kwiatowe wzory i nowoczesne

geometryczne florystyczne kompo-
zycje wystąpiły na koszulach, bluzkach
i zwiewnych sukienkach – zdomino-
wanych przez odcienie bordo, granat
i akcenty czerwieni. W kolekcji poja-
wiły się również: jeans, ciepłe kolo-
rowe swetry oraz bogato zdobione
koronkowe sukienki. Kolorystyka zde-
cydowanie odbiegająca od kojarzą-
cych się z tym okresem szarości czy
brązów – nadawała projektom lekko-
ści. Projektantki, Zuzanna Wacho-
wiak i Blanka Jordan, jak zawsze, po-
stawiły na najwyższą jakość wykona-
nia swoich projektów oraz wyjątkowe,
pochodzące z Włoch i Francji tkaniny:
jedwabie, żorżety, wspomniane ko-
ronki czy delikatny moher. 

W kolekcji znajdziemy bardzo kobiece propozycje
spódnic i sukienek we wszystkich długościach – od  mini,
przez midi, po maksi. W krojach pojawiły się kojarzone z la-
tami 80-tymi falbany oraz cha-
rakterystyczne bufiaste rękawy
i mocno podkreślona, często
podwyższona talia. A wszystko
to skontrastowane z cięższymi
botkami we wzór wężowej skó-
ry czy klasycznymi skórzanymi
kozakami z luźną cholewką.

Oprawę muzyczną pokazu
zapewnił Maciej Musiałowski wraz
z zespołem, którego aranżacje
muzyczne idealnie uzupełniały
jesienną scenografię. O orzeź-
wienie gości pokazu zadbała po
raz kolejny już Cisowianka Perlage. 

PM
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Kolorowa 
jesień

Weronika Książkiewicz

Fot. AKPA (3)

Bizuu





P
od koniec września swoją niezwykłą, pełną zmy-
słowości kolekcję haute couture na sezon jesień
zima 2018–2019 zaprezentowała przed zgroma-
dzoną publicznością Lidia Kalita. Projektantka

zaangażowała do pokazu w Studio Art&Passion nie tylko
profesjonalne modelki, ale także tancerzy Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej w Warszawie oraz Krzysztofa Len-
czowskiego – wybitnego wiolonczelistę, trzykrotnego
zdobywcę nagrody Fryderyka. 

To niezwykłe wydarzenie stanowiło połączenie po-
kazu mody z pokazem tańca, koncertem i wystawą sztu-
ki – widzowie przemieszczali się między poszczególny-
mi pomieszczeniami klimatycznej kamienicy, odkrywając
kolejne projekty i niespodzianki artystyczne. Mottem
pokazu było zdanie: „Ja mogę żyć tylko sercem,
niech inni żyją według zasad”. Stąd najważniejsze tego
wieczoru były kobiece emocje: pożądanie, marzenie,
nostalgia i zachwyt, uchwycone zarówno w mi-
strzowskich projektach, jak i muzyczno-tanecznych
aranżacjach.

Delikatne dzieła, stworzone przez projektantkę,
utrzymane były głównie w kolorach czerni i bieli – zo-

stały uszyte z koronek
i wielowarstwowego
tiulu, zdobionego ha-
ftami, materiałowymi
rozetkami czy mister-
nie wykonanymi apli-
kacjami z cekinów
i koralików.

Do tej przepięknej
kolekcji sukien ideal-
nie pasowały butelki
orzeźwiającej Ciso-
wianki Perlage, któ-
ra jest nieodłącznym
elementem polskich
pokazów mody.

PM

Koronkowa kolekcja
haute couture

Agnieszka Więdłocha

Fot. AKPA (3)
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Ł
ukasz Jemioł zaprezentował pod koniec września najnowszą
kolekcję jesienno-zimową, skierowaną w stu procentach
do kobiet. Hasłem przewodnim pokazu było zdanie: „Be-
lieve in your power”, czyli „Uwierz w swoją siłę” – za swój

cel projektant postawił sobie bowiem zmotywowanie kobiet do
odkrycia wewnętrznego potencjału i mocy, jaka w nich drzemie,
a dodatkowo to właśnie ich cechami inspirował się przy tworzeniu
strojów.

Jak powiedział: kobiety zawsze były i są ważne w jego życiu
– a ich siła, połączona z empatią i umiejętnością pogodzenia ży-
cia osobistego z zawodową karierą – stanowiły dla niego mo-
tywację do stworzenia najnowszej kolekcji. – Uwielbiam kobie-
ty. Tworzę dla nich i dzięki nim. Chciałem podkreślić ich moc-
ne strony przy jednoczesnym pokazaniu, że siła może iść w pa-
rze z kobiecością, seksapilem, a nawet eterycznością” – podkreślił
projektant.

Kolekcja utrzymana została w ciemnej tonacji – na wybiegu
królowała czerń i szarość, z akcentami granatu, musztardowej

żółci i zieleni. Pojawiły się delikatne
długie sukienki z ciekawymi ko-
ronkowymi wstawkami, elementy
skórzane (krótkie spodenki, gorse-
ty, szerokie pasy z dużymi klamra-
mi czy wysokie kozaki) skontrasto-
wane np. z jedwabiem, a także wzór
„panterki” utrzymany w czarno-
białej tonacji na swetrach, koszu-
lach i sukienkach. Projekty zostały
wykonane z najwyższej jakości tka-
nin – jedwabiu, wełny, skóry i eko-
skóry, koronek, bawełny. 

Partnerem projektu była za-
przyjaźniona z projektantem mar-
ka: Cisowianka Perlage.

PM

Siła

Fot. AKPA (3)

Agnieszka Dygant

KOBIET
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W
industrialnej przestrzeni obiektu Mińska 65 w Warszawie
swoją najnowszą kolekcję, zatytułowaną „The Beatles”, za-
prezentował Maciej Zień. Inspiracją projektanta był nie tylko
kultowy zespół muzyczny, ale generalnie lata 60 i 70 XX w.

z całym swoim kolorytem.
W kolekcji dominowały sukienki – od krótkich, przez zwiewne o dłu-

gości midi, po długie kreacje, wszystkie bardzo kobiece, podkreślające fi-
gurę, w większości z mocno zaznaczoną talią. Wśród nich m.in. delikat-
ne modele plisowane w odcieniach szarości i pudrowego różu, koronkowe
arcydzieła pełne przezroczystości, ale również sukienki z bardzo błysz-
czących materiałów, silnie kojarzące się z wybraną przez Zienia „epoką”.

Pojawiły się również ciekawe garnitury smokingowe, a nawet dawno
niewidziane na rynku modowym obcisłe spodnie-
rybaczki czy nawiązujące do stylistyki lat 60–70
dzwony. A wśród nielicznych wzorów – liście mon-
stery oraz wzór krokodylej skóry.

Maciej Zień postawił na stonowaną i ograniczoną
kolorystykę – głównie czerń, szarość, zgaszony róż,
czerwień. Wykorzystał szlachetne tkaniny, takie jak
jedwab czy muślin, a także pióra oraz ręcznie na-
szywane aplikacje z koralików i kryształów Swaro-

vskiego.
Podczas pokazu

– w ramach niespo-
dzianki – w roli mode-
lek wystąpiły gwiazdy:
Kasia Kowalska oraz
Aneta Kręglicka, które
zostały owacyjnie i cie-
pło przyjęte przez
zgromadzoną licznie
publiczność.

Partnerem pokazu Macieja Zienia była, ko-
lejny już raz, Cisowianka Perlage – marka sta-
le towarzysząca modowej scenie i rodzimym
projektantom.

PM

The Beatles

Aneta Kręglicka
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Bruksizm to zespół objawów pro-
wadzących do destrukcji elementów na-
rządu żucia, tj. stawu skroniowo-żu-
chwowego, mięśni oraz zębów. Ocenia
się, że może on dotyczyć nawet 20–30%
społeczeństwa i bardzo często jest nie-
wykrywany na początkowych etapach.
Największą grupą pacjentów cierpią-
cych na bruksizm są osoby w wieku 25–
50 lat, ale zdarzają się osoby nastoletnie,
mające z tym problem.

Przyczyny bruksizmu to przede
wszystkim zaburzenia centralnego ukła-
du nerwowego oraz zaburzenia psy-
chiczne – zwiększone napięcie nerwo-
we, zmniejszona wrażliwość na stres
oraz nerwice. Charakterystycznym ob-
jawem tej dolegliwości jest zwiększone
napięcie mięśni żucia, szczególnie po-
jawiające się w nocy. Występuje wtedy
nadmierna aktywacja mięśni, ich na-
pięcie i aktywacja zgrzytania zębami. Po
pewnym czasie na zębach widoczne są
pęknięcia i pojawia się poziome starcie
szkliwa, a później zębiny. W ekstremal-
nych przypadkach dochodzi do starcia

zębów na równo z dziąsłami, a często
do złamań zębów z przeciążenia. W ba-
daniu pacjentów często można wy-
czuć napięcie mięśni żucia oraz mięśni
szyi. W wywiadzie podają oni następu-
jące dolegliwości: chroniczne zmęcze-
nie i niewyspanie, uczucie napięcia
w mięśniach i ból w stawach. Po latach
zmienia się również twarz pacjenta na
skutek nadmiernej pracy mięśni.

Jako że bruksizm jest zespołem ob-
jawów obejmujących układ nerwowy,
mięśniowy i zęby oraz staw skroniowo-
żuchwowy leczenie powinno się odby-
wać przy udziale wielu specjalistów,
w szczególności neurologów, psychia-
trów i psychologów, terapeutów zaj-
mujących się radzeniem sobie ze stre-
sem, dentystów, fizjoterapeutów, a tak-
że przedstawicieli innych specjalności,
którzy pomagają pacjentom w osią-
gnięciu mniejszego napięcia nerwowe-
go.

Krzysztof Łoza
SOLDENT – Klinika Estetycznej

Ortodoncji i Implantologii

Bruksizm 
– dlaczego „zjadamy” zęby?

www.soldent.pl
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J
est to moment, w którym po długich przygoto-
waniach świątecznych potraw i dekoracji, po za-
kupieniu wszystkich podarunków, możemy od-
począć w rodzinnym czy przyjacielskim gronie, po-
rozmawiać, przeżyć wspólnie piękne chwile, po-

słuchać kolęd. Pełne zapachów Święta, z całą
otoczką rytuałów, stanowią jedne z najpiękniejszych
wspomnień każdego z nas.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Bo-
żego Narodzenia, obok choinki, jest gwiazda betle-
jemska – zwana inaczej poinsecją. Ta piękna roślina
pochodzi z Ameryki Południowej – głównie z Meksyku,
skąd została w latach 20. XIX wieku przewieziona do
Stanów Zjednoczonych. Tam – ze względu na swoją
wyjątkową urodę – stała się niezwykle popularną ro-
śliną ozdobną, obecnie jedną z najlepiej sprzedających
się roślin na świecie. Nazwa „poinsecja” pochodzi od
nazwiska J.R. Poinsetta – pierwszego ambasadora USA
w Meksyku, który jako pierwszy przesłał ją do Stanów
Zjednoczonych. Dzięki charakterystycznym liściom
w kształcie gwiazdy, rosnącym pod niepozornymi
kwiatostanami, tzw. przykwiatkom, posiadającym
piękne kolory, od lat 50. XX wieku jest najchętniej wy-
bieraną świąteczną dekoracją w wielu krajach na ca-
łym globie. Warto wiedzieć, że poza najpopularniej-
szymi odmianami wybarwiającymi się na czerwono ist-
nieją jeszcze odmiany z liśćmi białymi, żółtymi czy po-
marańczowymi. 

Poinsecja to roślina posiadająca wiele odmian,
Dzięki różnorodnym kolorom i możliwościom dekora-
cyjnym stanowi elegancki element, nadający świą-
teczny charakter każdemu pomieszczeniu. Wspania-
le komponuje się z innym symbolami bożonarodze-
niowymi, stając się motywem przewodnim świątecz-
nego okresu. Warto jednak wiedzieć, że poinsecja jest
wilczomleczem, czyli rośliną trującą – o ile jej dotyka-
nie nie jest niebezpieczne, o tyle zjedzenie jej liści np.
przez dziecko czy zwierzę wymaga pomocy lekarskiej.
Dlatego rodzice małych pociech i właściciele psów, ko-
tów czy innych domowych stworzeń powinni szcze-
gólnie zadbać o ustawienie roślin w bezpiecznym miej-
scu. 

Gwiazdę betlejemską można wykorzystać również
jako kwiat cięty, np. do przystrojenia świątecznych pre-
zentów, a nawet… choinki – czerwone gwiazdy w to-
warzystwie innych ozdób mogą stanowić piękny ele-
ment dekoracyjny każdego podarunku czy świątecz-
nego drzewka. Jeśli kupimy ją po prostu jako kwiat do
wazonu – wytrzyma w wodzie ok. 2–3 tygodni. 

Krzewy te są wymagające, jeśli chodzi o warunki ho-
dowli – gwiazda betlejemska nie toleruje mrozu czy
przeciągów. Dlatego, decydując się na zakup, warto wy-
brać rośliny sprzedawane w kwiaciarniach, a nie wy-
stawiane np. na dworze. W drodze do domu należy rów-
nież zadbać o owinięcie ich, tak by nie zmarzły. Nie wol-
no też stawiać ich bezpośrednio przy otwartym oknie,
ale również przy kaloryferze, oraz doprowadzać do
przelania, gdyż wtedy narazimy je na atak chorób grzy-
bowych. Warto również wiedzieć, że naturalną kwestią
jest całkowita utrata liści pod koniec zimy – poinsecja
przechodzi wtedy w stan spoczynku. Należy skrócić jej
pędy i przetrzymać ją w chłodnym pomieszczeniu, bez
podlewania, a w marcu przesadzić, podlać i nawozić,
dzięki czemu „narodzi się” na nowo.

PM

Gwiazda betlejemska
Boże Narodzenie to szczególny okres, pełen
wspaniałej symboliki, podczas którego, nieza-
leżnie od tego, czy obchodzimy je jako wyda-
rzenie stricte religijne, czy bardziej jako
świecką tradycję, mamy okazję spotkać się
z bliskimi przy wspólnym stole, aby wspólnie
przeżyć ten magiczny czas.

Fot. www.starsuniteeurope.eu



T
rudny do ustalenia jest fakt, od kiedy iglaste drzewko zaczę-
ło kojarzyć się z obchodami świąt Bożego Narodzenia. W wie-
lu religiach drzewo iglaste było symbolem życia, odradza-
nia się i trwania. Istnieją próby biblijnego uzasadnienia zwy-
czaju występowania bożonarodzeniowego drzewka, bra-

kuje jednak jednoznacznych źródeł rękopiśmiennych. Na jednym
z miedziorytów Cranacha Starszego (XVI wiek) obok żłóbka rozpo-
znajemy drzewko jodłowe ozdobione gwiazdą i świeczkami. W na-
stępnych wiekach świadectwa historyczne potwierdzają występo-
wanie choinki nawet w mieszkaniach prywatnych, dekorowanej
w dzień obchodów imienin Adama i Ewy, czyli 24 grudnia. Zwyczaj
dekorowania choinki stał się powszechny zwłaszcza w mieszczań-
skich rodzinach niemieckich i austriackich w XIX wieku. Później przy-
jął się także w pozostałych krajach, zarówno w rodzinach katolickich,
jak też protestanckich. Dopiero w XIX wieku zaczęto na szczycie drzew-
ka umieszczać gwiazdę betlejemską. W Polsce choinka pojawiła się
za sprawą kolonistów niemieckich osiedlających się na naszych te-
renach podczas zaborów. Później zwyczaj ten przyjęty został przez pol-
skich mieszczan i inteligencję. Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okre-
sie międzywojennym. Początkowo przystrajano je ozdobami naturalny-
mi: jabłuszkami, pierniczkami, orzechami, ozdobami ze słomy i papieru.
Sztuczne bombki i dekoracje wyparły jednak ten piękny zwyczaj.             �
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M
iasto Hanzy kusi świet-
nymi imprezami syl-
westrowymi nad samą
wodą. O ostatnim dniu
starego roku przy hi-

storycznych pirsach nad Łabą, w dziel-
nicach St. Georg, Eppendorf i Winter-
hude wokół jeziora Außenalster, moż-
na powiedzieć wszystko, tylko nie to, że
jest smutny. Idyllicznych miejsc nad
wodą, przy którymś z niezliczonych ka-
nałów, w Hamburgu akurat nie brakuje.
Kto zaś woli obchodzić sylwestra hucz-
nie, powinien wybrać się na tereny por-
towe nad Łabę.

Rozbłyskujące na niebie fajerwer-
ki zatapiają okolicę w niesamowitej fe-
erii barw, a o północy dodatkowo za-
lewa ją istna fala dźwięków. Punktual-
nie o godzinie 24.00 ze wszystkich cu-
mujących statków rozlega się głos sy-
ren okrętowych. Rozlokowane wzdłuż
portowej promenady stoiska gastro-
nomiczne zapraszają do prawdziwie
lukullusowej uczty. A komu atrakcji
wciąż mało, może zarezerwować so-
bie miejsce w jednym z licznych syl-

westrowych rejsów po Łabie, by z wody
przyglądać się widowisku. 

Osoby chcące bawić się nieco
mniej szumnie ciągną nad Außenalster.
Najpiękniej widowisko świetlne na
Höhe Schwanenwik wygląda obser-
wowane po wschodniej stronie jeziora.
Innymi doskonałymi i typowymi dla
Hamburga punktami obserwacyjnymi
są mosty Krugkoppelbrücke w górze
na północy i Kennedybrücke na połu-
dniu rzeki Alster. �

Historia
bożonarodzeniowej choinki

Jak sylwester, 
to tylko w Hamburgu! 

Fot. www.starsuniteeurope.eu

Fot. Michael Neumann, DZT
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BALL Engineer Manufacture 
Marvelight NM2128C-S1C-BK

Firma BALL Watch Company od 1891 r. produkuje mechaniczne ze-
garki, które spełniają rygorystyczne kryteria jakości i niezawodności.
Założyciel firmy, Webb C. Ball, spędził znaczną część swojego życia, pro-
jektując zegarki, które spełniały wymagania precyzyjnego wskazywa-
nia czasu w warunkach brudu, który był nierozerwalnie związany z prze-
mysłem kolejowym. Uhonorowaniem twórcy marki jest stworzenie
pierwszego manufakturowego chronometru z mechanizmem BALL
RRM7309-C, łączącego sportowy charakter z klasycznym wyglądem ze-
garka. Mechanizm udekorowano połączeniem szlifów perłowych oraz
pasów genewskich, co widać przez przeszklony szafirem dekiel. Zegarek
występuje w wersji 40 lub 43mm i posiada 17 lub 15 pałeczek z try-
tem na wskazówkach i tarczy do odczytu w nocy. Mechanizm zabez-
piecza opatentowany system antywstrząsowy Amortiser® zapewnia-
jący odporność na uderzenia: 5000Gs.

Historyczny jarmark bożonarodzeniowy w Weimarze 
Jesień i zima to w położonym w Turyngii mieście akademickim Weimarze tradycyjnie czas

świętowania i festiwali. Gdy tylko przeminie odbywający się zawsze w październiku naj-
większy turyński jarmark – Weimarski Targ Cebulowy, nazywany także Zippelmarkt – już
od końca listopada na objętej ochroną konserwatorską starówce słychać tupot re-
niferów i hałas sań. 27 listopada św. Mikołaj wraz ze swoją załogą bierze miasto wiel-
kich niemieckich poetów, Goethego i Schillera, oficjalnie we władanie. Odjazd św.
Mikołaja jest tym razem planowany dopiero na 5 stycznia 2019 roku. 

W mgnieniu oka wyrasta malowniczy weimarski jarmark bożonarodzenio-
wy z dziesiątkami świątecznie oświetlonych i często krytych strzechą kramów.
Od Marktplatz i Herderplatz po Theaterplatz wszędzie pełno turyńskich trady-
cji i historycznych kostiumów. Oczywiście nie może zabraknąć oryginalnych świą-
tecznych wypieków z treściwym ciastem drożdżowym na bazie masła (niem. But-
terstollen) na czele. Bardzo długą tradycję mają w Turyngii wykonywane meto-
dą dmuchaną i ręcznie zdobione bombki choinkowe z huty szkła w Lauscha. W roku
1847 pewien ubogi dmuchacz szkła z Lauscha wpadł na pomysł wytwarzania bom-
bek choinkowych z kolorowego szkła. Na drogie wtedy orzechy i jabłka do dekorowa-
nia drzewek nie każdy mógł sobie pozwolić. 

Aerowatch Renaissance 
Skeleton Fir Tree 50981 AA12

Tworząc w 2009 roku linię „Les Grandes Squelettes”, marka Aerowatch
prawdopodobnie nie spodziewała się, że zegarki z tej kolekcji staną się aż ta-
kim bestsellerem. Oferta czasomierzy z tej ciekawej linii co rok poszerza się
o nowe modele. Jednym z nich jest Renaissance Fir Tree – model zaprojek-
towany dla podkreślenia codziennej elegancji, który pojawił się teraz w no-
wej odsłonie. Zachowano w nim jednak charakterystyczny dla Aerowatch styl,
łączący nowoczesność z jednoczesnym poszanowaniem tradycyjnego rze-
miosła zegarmistrzowskiego. Mechanizm charakteryzuje się rezerwą chodu
wynoszącą 46 godzin oraz pięknym, miarowym „tykaniem”, a jego płyta głów-
na, mostki oraz pozostałe szkieletowane elementy ozdobione zostały szlifem.
Szkieletowanie to technika budowy zegarków tak, by tarcza, jak i wszystkie
części składowe mechanizmu, były skonstruowane w sposób umożliwiają-
cy podziwianie wnętrza zegarka. Czasomierze z tej kolekcji wyglądają rów-
nie imponująco zarówno od frontu, jak i od tylnej strony.

Fot. Weimar GmbH/Maik Schuck 
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Huawei Mate 20 Pro

Jest to najpotężniejszy smartfon w historii firmy. Napędzany jest
przez Kirin 980, najmocniejszy na świecie procesor mobilny z pierw-
szym w historii chipem z podwójnym dedykowanym procesorem NPU.
Odpowiada on za obsługę sztucznej inteligencji na jeszcze wyższym
poziomie. Mate 20 Pro wyposażony jest także w pierwszy na świecie
potrójny aparat z ultraszerokokątnym obiektywem, stworzony we
współpracy z Leica. Posiada też wydajną baterię 4200 mAH oraz su-
perszybką ładowarkę. Dzięki sztucznej inteligencji (AI) Huawei Mate 20
Pro rozpoznaje wiele scenariuszy oraz obiektów, automatycznie do-
bierając najlepsze możliwe ustawienia aparatu, oraz gwarantuje do-
skonałe efekty nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Smart-
fon charakteryzuje się zakrzywionym ekranem Oled o przekątnej 6,4”,
rozdzielczości 1440x3120 (2K+) oraz proporcjach 19,5:9.

JA

Omega De Ville Trésor

Model Omega De Ville Trésor stanowi esencję ko-
biecego zegarmistrzostwa Omegi. Nie tylko na-
wiązuje do wspaniałej historii, ale także prezentuje
najwyższą jakość i styl najbardziej urzekających ze-
garków dla współczesnych kobiet. Ten zamknię-
ty w 36 mm kopercie wykonanej z 18-karatowe-
go złota Sedna™ czasomierz posiada brylantowe
zdobienia wzdłuż boków koperty oraz pojedynczy
brylant osadzony w koronce. Dodatkowym akcen-
tem, który Omega dodała, by ozdobić koronkę, jest
kwiat utworzony z pięciu czerwonych logotypów mar-
ki, z płynnej ceramiki. Na opalizującej, srebrzystej tar-
czy osadzono tłoczone cyfry rzymskie, które podobnie jak
wskazówki zostały wykonane z 18-karatowego złota Sedna™.
Gdy odwrócimy zegarek, ujrzymy lustrzany dekiel w stylu „Her
Time”. Wnętrze koperty skrywa kaliber 4061.

JA

J.A. Baczewski Whisky

Marka J.A. Baczewski przywraca polskie trady-
cje produkcji whisky. Kontynuuje historię Special
Polish Whisky wytwarzanej od początku XX wieku
w lwowskiej destylarni Baczewskiego. Dzisiejsza J.A.
Baczewski Whisky to nowoczesne odwzorowanie
nie tylko receptury, ale i opakowania pierwowzo-
ru. Nowa J.A. Baczewski Whisky jest już dostępna
w sklepach spożywczych oraz w sieci dedykowa-
nej alkoholom mocnym – Distillers Limited (skle-
py partnerskie Centrum Wina). W nadchodzącym
sezonie świątecznym J.A. Baczewski Whisky do-
stępna będzie w karafce lub dodatkowo w pre-
zentowej tubie.

JA
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Omega Seamaster Diver 300M „Titanium Tantalum” L.E. 2500

W 2018 roku Omega zaprezen-
towała kompletnie odmienioną wer-
sję znakomitego zegarka Seamaster
Diver 300M wraz z jedną edycją li-
mitowaną do liczby 2500 szt., wyko-
nanych z tytanu, tantalu i złota Sed-
na™. Koperta w rozmiarze 42 mm
wykonana została ze szczotkowane-
go tytanu z 18-karatowym złotem
Sedna™ i tantalu. Jednokierunkowy,
obrotowy bezel ma pierścień ze zło-
ta Sedna™, a osadzona na nim krop-
ka na godzinie 12 pokryta jest świe-
cącą w ciemności substancją Super-
LumiNova. Na godzinie 10 znajduje
się stożkowy zawór helowy ze złota
Sedna™ z wytłoczonym napisem
„He”. Na tarczy ze szczotkowanego
tytanu laserowo wygrawerowano
wzór fali. Gdy odwrócimy zegarek, uj-
rzymy szczotkowany dekiel Omega „Naiad Lock”, zdobiony wizerunkiem konika morskiego na szafirowym szkle. Specjalnie
dla nurków – z uwagi na ograniczoną widoczność pod wodą – użyto substancji Super-LumiNova, emitującej kolor zie-
lony na wskazówce minutowej i na kropce znajdującej się na bezelu oraz kolor niebieski na pozostałych elementach. Bran-
soleta zegarka, z udoskonalonym mocowaniem do koperty, składa się z elementów polerowanych i szczotkowanych.
Istotnym atutem bransolety jest dodatkowa regulacja, dająca całkowitą długość 33 mm. Wewnątrz czasomierza pracuje
kaliber Omega Co-Axial Master Chronometer 8806.

JA

Huawei Watch GT łączy w sobie ele-
gancję klasycznego zegarka i zalety
smartwatcha do zadań specjalnych
z zaawansowanymi funkcjami sporto-
wymi. Urządzenie wyposażone jest
w kolorowy ekran Amoled HD z dużym
i czytelnym wyświetlaczem o przekątnej
1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454 pik-
seli. Smartwatch współpracuje z syste-
mami satelitarnymi GPS, Glonass i Gali-
leo. Watch GT zamknięty jest w ele-
ganckiej obudowie o grubości zaledwie
10,6 mm. Obudowa, wykonana z wy-
sokogatunkowej stali nierdzewnej, jest
dodatkowo pokryta specjalną cera-
miczną warstwą węglową DLC o wła-
ściwościach zbliżonych do naturalnego
diamentu, która zapewnia odporność
na ścieranie i chroni przed zarysowa-
niem. Smartwatch, w zależności od
użytkowania, może wytrzymać na jed-
nym ładowaniu nawet 30 dni.

JA

Smartwatch 
Huawei Watch GT





Auto VIP-a MERCEDES AMG

Kolejne AMG Mercedesa

M
ercedes po raz kolejny
poszerza gamę swo-
ich modeli AMG. Tym
razem na rynek wcho-
dzi A 35 4MATIC. Jest

on napędzany 4-cylindrowym silni-
kiem turbo, ma pojemność 2 litrów
i moc 225 kW (306 KM). Producent od
lat chwali się faktem, że każdy osob-
ny model silnika jest ręcznie monto-
wany przez jednego człowieka, hoł-
dując zasadzie „one man, one engi-
ne”. W nowym modelu to właśnie
jednostka napędowa ma być jednym
z głównych atutów. Przyjrzyjmy się
zatem nieco bliżej temu, co potrafi.

Samochód, jak przystało na serię
AMG, posiada imponujące osiągi  –
do setki przyspiesza w zaledwie 4,7 se-
kundy, a jego prędkość maksymalna
wynosi 250 km/h. Zapewne byłaby ona
jeszcze większa, gdyby nie zastoso-
wane przez producenta elektroniczne
ograniczenie. Z silnikiem świetnie
współpracuje automatyczna dwu-
sprzęgłowa skrzynia biegów AMG
SPEEDSHIFT DCT 7G. Za rozkład
momentu obrotowego odpowiedzial-
ny jest aktywny system AMG Perfor-
mance 4MATIC, dzięki któremu moc
jest rozkładana na obie osie, w za-
leżności od aktualnej potrzeby.  Może

być to na przykład rozkład 50–50,
w dowolnym momencie przechodzą-
cy całkowicie na przedni napęd.

Dla fanów jeszcze mocniejszych
wrażeń Mercedes przygotował do-
datkowy opcjonalny pakiet aerody-
namiczny AMG, który opracowany
został w tunelu aerodynamicznym.
W pakiecie tym dodano spojler przy
przednim zderzaku, który wraz z tyl-
nym skrzydłem AMG zwiększa siłę do-
cisku, co sprawia, że samochód lepiej
prowadzi się przy dużych prędko-
ściach. Za te dodatkowe udogodnie-
nia przyjdzie nam zapłacić 7607 PLN.

Jak przystało na AMG, samochód
jak zwykle przyciąga wzrok – jego bry-
ła wygląda elegancko, a zarazem
sportowo. W nowym modelu jest to do-
datkowo podkreślone poprzez 19-ca-
lowe felgi, które są dostępne na ży-
czenie klienta. Ciekawie wyglądają
także srebrne elementy umieszczone
na karoserii.

Jeszcze lepsze efekty wizualne
zapewnia pakiet AMG Night (3681
PLN). Posiada on czarne dodatki oraz
ciemne tylne szyby za słupkiem B, któ-
re podkreślają sportowy charakter
auta. Jest on ciekawym dodatkiem
i zgodnie ze swoją nazwą najlepiej
prezentuje się po zmroku.

W środku pojazdu mamy do dys-
pozycji tryb wyświetlania informacji,
który jest umieszczony na panora-
micznym kokpicie, wraz z obroto-
mierzem i wskaźnikami prędkości
w formie pasków. W konsoli środko-
wej znajdują się dotykowe panele, za
pomocą których możliwe jest stero-
wanie między innymi takimi funkcja-
mi jak ESP czy trybem ręcznej zmia-
ny przełożeń.

Producent przygotował też spe-
cjalną wersję Edition 1, która jest li-
mitowana i będzie dostępna tylko
przez 18 miesięcy od dnia premiery.
W tym wariancie otrzymujemy pakie-
ty aerodynamiczne AMG i AMG Night,
a samochód jest w niebieskim kolorze
denim blue. W dolnych rejonach
drzwi, a także na lusterkach bocznych
są zawarte złote elementy. Złote są
również obręcze 19-calowych kół,
a całość dopełnia szaroczarna tapi-
cerka. Wersja ta jest też wyposażona
w standardzie w podgrzewane fotele
i nastrojowe oświetlenie, a na kie-
rownicy AMG Performance widnieje
emblemat „Edition 1”.

Mercedes AMG, jak przystało na
ten segment pojazdów, nie należy do
najtańszych, jednak jego ceny nie są
aż tak wygórowane. Za podstawowy
model musimy zapłacić 188 500 PLN.
Wspomniany wariant Edition 1 to już
wydatek rzędu niemal 242 000 PLN.

Podsumowując, stylistyka auta
choć nie jest może rewolucyjna, na
pewno po raz kolejny przypadnie do
gustu fanom Mercedesa. Model A 35
4MATIC zapewnia znakomite osiągi
i z pewnością da swojemu właścicie-
lowi mnóstwo chwil dobrej zabawy.
Nie bez znaczenia są też komfort jaz-
dy i bogato wyposażone wnętrze. Do-
datkowo niebanalny wygląd i orygi-
nalna stylistyka auta sprawiają, że ten
model zawsze wyróżni się na parkin-
gu. �

Mercedes w modelu AMG to już niemalże klasyka motoryzacji. Auto jest z nami
od ponad 50 lat i już od momentu wejścia na rynek stało się synonimem spor-
towego charakteru. Mercedes każdym kolejnym modelem udowadniał, że sa-
mochody z gwiazdą to nie tylko elegancja i nieco rozdmuchana dostojność,
ale także sportowy styl i gratka dla fanów mocnych motoryzacyjnych wrażeń.
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Auto VIP-a NISSAN QASHQAI
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Nowe serce Nissana
Nissan Qashqai, od kiedy pojawił się na rynku, jest hitem sprzedaży i najlepiej
sprzedającym się samochodem w segmencie SUV. Polacy pokochali auto ja-
pońskiego producenta, ze względu na jego wszechstronność, niewielkie spa-
lanie oraz dobry stosunek ceny do jakości.

P
rawdziwym fenomenem jest
fakt, że sprzedaż Qashqa-
ia wciąż rośnie. W 2017
roku na jego kupno zdecy-
dowało się aż 16 tys.

osób. To 25% więcej niż w 2013 roku.
Nissan Qashqai bardzo popularny
jest również jako auto flotowe. W 2013
roku zdecydowało się na niego ponad
3000 firm, a w roku 2017 powyżej 7000.
Te imponujące liczby pokazują, jak do-
brze radzi sobie Qashqai zarówno
jako auto rodzinne, jak i przeznaczo-
ne do użytku firmowego.

Klienci doceniają liczne zalety
tego auta, do których należy przede
wszystkim wygoda w codziennym
użytkowaniu. Posiada ono bagażnik
o pojemności 445 litrów, a przy złożo-
nych siedzeniach – 1990. Doskonale
sprawdza się zatem jako samochód
rodzinny, dobry zarówno na wszel-
kiego rodzaju dłuższe trasy, jak i co-
dzienną jazdę po mieście. Nie bez
znaczenia jest też jego wygląd
– moda na SUV-y sprawiła, że Nis-
san świetnie wstrzelił się w swój mo-
ment, a opływowe kształty tego fla-
gowego modelu sprawiają, że Qashqai
jest idealnym balansem między du-
żym SUV-em a miejskim crossoverem.
Dobrze sprawdza się też jako auto flo-
towe, ponieważ nie wymaga dużych
kosztów serwisowania. Ze względu na
swoją wielkość i łatwość prowadzenia
jest chętnie wybierany przez kobie-
ty, które czują się w nim bezpiecznie
i komfortowo. Mężczyźni natomiast do-
ceniają jego sportowy i lekko off-ro-
adowy charakter oraz niezłe jak na
SUV-a osiągi.

Nissan Qashqai jest uwielbiany nie
tylko w Polsce, ale też na zachód od
naszej granicy. Warto wspomnieć, że
od momentu jego premiery, która
miała miejsce 10 lat temu, z taśm pro-
dukcyjnych w Europie zjechały już
ponad 3 miliony egzemplarzy, a tylko
w 2017 roku była to liczba przekra-
czająca 600 tys. sztuk.

Nowy silnik 1.3
Niedawno Nissan Qashqai otrzy-

mał nową jednostkę napędową o mocy
1,3 litra, która zastąpi poprzednie mo-
dele o mocy 1,2 oraz 1,6. Silnik powstał
w ramach współpracy sojuszu Re-
nault – Nissan – Mitsubishi z Daimle-
rem i jest nowością w modelu
Qashqai. Jest oferowany w pakiecie
z sześciobiegową manualną skrzynią
biegów lub najnowszym siedmiobie-
gowym, dwusprzęgłowym automatem
(DCT). Obie przekładnie zapewniają
napęd na przednią oś pojazdu. De-
biutująca w masowo produkowanych
Nissanach skrzynia DCT ma da-
wać większe przyspieszenie oraz bar-
dziej płynne przekazywanie mocy.

Nowa jednostka otrzymała tak-
że szereg ulepszeń, które mają na
celu jeszcze bardziej usprawnić co-
dzienne funkcjonowanie – dodano
do niej między innymi filtr cząstek sta-
łych. W tym miejscu należy wspo-
mnieć, że wszystkie nowe silniki speł-
niają najnowszą europejską normę
emisji spalin – Euro 6d-Temp.

Dodatkowo poprawiono też układ
wtryskowy, konstrukcję komory spa-
lania oraz dokonano obniżenia tarcia.
Poprawie uległa również turbosprę-
żarka. Liczne udoskonalenia mają

między innymi obniżyć spalanie jed-
nostki oraz jeszcze bardziej wyciszyć
dźwięk jej pracy, za pomocą wyższe-
go momentu obrotowego przy niż-
szej prędkości. Pasażerowie powinni
odczuć te zmiany poprzez mniejszy
hałas we wnętrzu kabiny.

Całość nowego zespołu napędo-
wego o pojemności 1,3 litra można za-
kupić w trzech konfiguracjach. Są
to: 140 KM i 160 KM z sześciobiegową
skrzynią manualną oraz 160 KM
z siedmiobiegową przekładnią DCT.
Moment napędowy tych jednostek
wynosi odpowiednio: 240 Nm w słab-
szej wersji, 260 Nm w mocniejszej
wersji z manualną skrzynią biegów,
oraz 270 Nm  w wersji ze skrzynią bie-
gów DCT.

Dodatkowo poprawiono także
przyspieszenie pojazdu. Największa
różnica jest odczuwalna przy przy-
spieszaniu w zakresie od 80 do 100
km/h, ponieważ z nową jednostką
jest ono lepsze aż o 1,2 sekundy – z 5,7
do 4,5. Jeśli chodzi o przyspieszenie od
zera do 100 kilometrów na godzinę,
uległo ono niewielkiej poprawie
i obecnie wynosi 10,5 sek. (wcześniej
10,6 sek.). O 35% poprawiono też
osiągi na 6 biegu przy prędkości 100–
120 hm/h. �
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Produkujemy kruszywa dla budownictwa i drogownictwa,
a także kamień przemysłowy dla hutnictwa, cukrowni
i energetyki. Jesteśmy znani z wysokiej jakości wyrobów
marmurowych. W swojej ofercie mamy również szeroką gamę
nawozów rolniczych.

Józef Dąbek
prezes zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” SA z Morawicy




