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Wydarzenia

Wyprawa Beaty Pawlikowskiej do Indii okazała się zupeł-
nie inna, niż wszystkie jej dotychczasowe podróże.
Słynna blondynka została uwięziona podczas kursu me-
dytacji, spotkała się ze śmiercią nad świętą rzeką Gan-
ges, przeżyła wiele chwil pełnych strachu i zwątpienia.
Dzięki temu powróciła jeszcze silniejsza. O tej niezwykłej
podróży opowiada w swojej najnowszej książce „Blon-
dynka nad Gangesem”, która ukazała się nakładem Edi-
presse Książki. Specjalnie przygotowane materiały
multimedialne, towarzyszące książce, można obejrzeć
dzięki aplikacji Tap2C. Są one dostępne po zeskanowa-
niu oznaczonej fotografii. Aplikację można pobrać bez-
płatnie z Google Play i AppStore.

JA

Podróż przez Indie

W ambasadzie Niemiec odbyło się przyjęcie z okazji
Dnia Jedności Niemiec, przypadającego na 3 paździer-
nika. W swoim wystąpieniu ambasador Rolf Nikel powie-
dział: – 25 lat temu Niemcy zjednoczyły się za zgodą
wszystkich naszych sąsiadów i partnerów. Wydarzenie to
należy do najszczęśliwszych chwil w historii naszego
kraju. Zjednoczenie Niemiec nie byłoby możliwe bez
udziału Polaków. Chciałbym wszystkim naszym przyja-
ciołom i partnerom serdecznie za to podziękować. Dzię-
kujemy Polakom nie tylko za dążenie do wolności, które
zburzyło mury w Europie w 1989 r. Jesteśmy też
wdzięczni za wspaniały gest, kiedy to Polacy wyciągnęli
do nas rękę na znak pojednania. Po zbrodniach dokona-
nych przez Niemców w czasie II wojny światowej nie
było to bynajmniej czymś oczywistym. 

JA

Dzień Jedności Niemiec

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel

„Doświadczona hodowczyni ogierów”, jak siebie na-
zywa Hanna Bakuła, dzieli się z czytelnikami swoimi ob-
serwacjami na temat mężczyzn. Tworzy plastyczną 
i pełną humoru panoramę, przedstawiającą „ogiery ca-
łego świata”, uzupełnioną o poradnik astrologiczny. Naj-
nowsza książka Hanny Bakuły to przewodnik nie tylko
dla mężczyzn, lecz także dla kobiet. Kobietom zdradza
szereg sposobów, jak takiego „ogiera” zdobyć i zatrzy-
mać przy sobie, zaś panowie mogą się przejrzeć niczym
w lustrze – odnaleźć typ, który najlepiej ich opisuje, i do-
wiedzieć się, jak są postrzegani przez kobiety. Ko-
nieczna będzie jednak duża dawka autoironii.

JA

Bakuły widzenie mężczyzn

Hanna Bakuła

Fot. Maciej Goliszewski dla Edipresse Książki 

Fot. Krzysztof Jarosz dla Edipresse Książki 

Fot. materiały prasowe Ambasady Niemiec

Beata Pawlikowska
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W eleganckich wnętrzach Pałacu Prymasowskiego od-
była się prezentacja kolekcji szwajcarskich zegarków
Carl F. Bucherer – marki która, od 90 lat szczyci się pro-
dukcją wysokiej jakości mechanicznych czasomierzy
oraz wyrafinowanych damskich zegarków jubilerskich.
Na spotkanie zorganizowane przez firmę Jubitom (naj-
większego oferenta marki w Polsce) przyjechali przed-
stawiciele ze Szwajcarii, by wspólnie zaprezentować
modele z kolekcji Carl F. Bucherer: Manero Tourbillon,
Manero PowerReserve, Patravi Scubatec i Pathos Gold.
Największe wrażenie na paniach zrobił jednak model
Alacria Swan w całości wysadzany 1300 diamentami,
dostępny w limitowanej ilości 88 szt.

JA

Urodziny PKiN

Od lewej: Paweł Biernacki (Jubitom), Peter Kaeser (CFB), Kazimierz Tomasie-
wicz (Jubitom), Renato Bonino (CFB) i Piotr Tomasiewicz (Jubitom)

Na początku października nowym trenerem piłkarzy
Legii Warszawa został Stanisław Czerczesow. Rosyjski
szkoleniowiec podpisał kontrakt, który będzie obowią-
zywał do końca sezonu 2016/2017. Czerczesow był wy-
bitnym bramkarzem – wielokrotnym reprezentantem
ZSSR i Rosji, piłkarzem m.in. Spartaka Moskwa, Dy-
nama Drezno i Tirolu Innsbruck. Jako trener prowadził
takie zespoły, jak Wacker Tirol, Spartak Moskwa, Terek
Grozny, Amkar Perm czy ostatnio Dynamo Moskwa.
Głównym zadaniem, jakie zarząd Legii postawił przed
nowym szkoleniowcem, jest odzyskanie mistrzow-
skiego tytułu w sezonie 2015/2016. Jest to o tyle istotne,
że w roku 2016 warszawski klub obchodzi 100-lecie ist-
nienia.

JA

Czerczesow zastąpił Berga

Stanisław Czerczesow, nowy trener Legii Warszawa

Fot. Mateusz Kostrzewa/legia.com

Fot. Zenon Żyburtowicz

Klasyka czasomierzy
Fot. materiały prasowe

Ten najwyższy do dziś budynek w Polsce (237 m) stoi w cen-
trum Warszawy już 60 lat. Został wybudowany jako ,,dar naro-
dów radzieckich dla narodu polskiego’’ i nosił imię Józefa
Stalina. Całość sfinansowali Rosjanie. Pałac ma 44 piętra,
a na jego 30. kondygnacji znajduje się taras widokowy. Po-
siada też sale kinowe, teatralne i Salę Kongresową. Prace
przy budowie kolosa trwały 4 lata, a wykonywało je 3,5 tys. ra-
dzieckich robotników. Z okazji jego jubileuszu odbyły się oko-
licznościowe imprezy: koncerty na Placu Defilad, pokazy
filmowe o historii pałacu, zorganizowano zwiedzanie niedo-
stępnych na co dzień wnętrz oraz wycieczki po jego dachach
i tarasach. Całość uświetnił event „Światło i dźwięk” z poka-
zem laserowym i fajerwerkami. Te ostatnie szczególnie pięk-
nie wyglądały z ostatniego piętra hotelu Novotel Centrum,
z którego mogliśmy je sfotografować dzięki uprzejmości dy-
rekcji hotelu, za co bardzo dziękujemy. 

ZŻ
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19 września podczas Lubelskiego Święta Młodego Cydru
odbył się wielki finał 3. edycji trasy koncertowej „Spra-
gnieni Lata”. Powiew świeżości, energetyzujące występy
i świetna zabawa – tak najkrócej można scharakteryzo-
wać trasę, w której udział wzięli wyróżniający się orygi-
nalnością i autentycznością artyści. Skubas, Julis Marcell,
Xxanaxx, Natalia Przybysz i L.U.C. przekazali publiczno-
ści niesamowitą energię i udowodnili, że potrafią ugasić
nawet największe pragnienia żądnych wrażeń fanów.
– To najbardziej inspirująca impreza, z jaką miałem do
czynienia – mówi Tymon Tymański, dyrektor artystyczny
trasy „Spragnieni Lata”. Jej inicjatorem i sponsorem jest
marka Cydr Lubelski.

JA

Orzeźwiające 
zakończenie lata

Ponad 20 gwiazd, skrzących dowcipem, ciętą ripostą i in-
teligentną puentą w jednym gwiazdozbiorze. Anegdoty,
które odsłaniają inną twarz ich bohaterów. Zabawne,
czasem dające do myślenia, innym razem zaskakujące
opowieści o ludziach estrady i filmu. Pożywka dla wspo-
mnień i wzruszeń, trening dobrego humoru na najwyż-
szym poziomie w wirtuozerskim wykonaniu Lidii
Stanisławskiej, okraszony mistrzowską kreską Jacka
Frankowskiego. To wszystko czeka na tych, którzy prze-
czytają najnowszą książkę Lidii Stanisławskie, zatytuło-
waną – a jakże – „Anegdoty”. Autorka to artystka
wszechstronna, piosenkarka o charyzmatycznym głosie
oraz utalentowana i błyskotliwa pisarka i felietonistka,
uchodząca za jedną z najbardziej pozytywnych postaci
polskiego show-biznesu. 

MP

Pośmiejmy się z gwiazdami

Na uroczystym spotkaniu z okazji 15-lecia firmy Benefia
Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny Magazynu Go-
spodarczego „Fakty”, uhonorował ją statuetką Firma
Dobrze Zarządzana . – Od początku działalności sta-
wiamy na nowoczesne technologie. Innowacyjne po-
dejście do sprzedaży oraz obsługa ubezpieczeń daje
szerokie możliwości tworzenia nowych kanałów dystry-
bucji, które pozwalają sprostać oczekiwaniom i wyma-
ganiom klientów. Od 1 listopada  działamy pod nowym
szyldem  Benefia Ubezpieczenia i nadal będziemy sta-
wiać na nowoczesne i unikatowe rozwiązania  w celu
zapewnienia klientom profesjonalne, sprawnej, w peł-
nie zinformatyzowanej obsługi – powiedział prezes
Paweł Bisek.

AA

Firma Dobrze Zarządzana

Mariusz Gryżewski i Paweł Bisek

Fot. materiały prasowe 

Na scenie L.U.C
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Od 12 do 15 sierpnia 2015 r. mogliśmy śledzić roz-
grywki w ramach jubileuszowego Turnieju Tenisa
Ziemnego Artystów Polskich o Puchar Prezydenta

Miasta Bielska-Białej BESKID CUP. Ta cykliczna impreza na
stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalno-sporto-

wych regionu. W tego-
rocznej edycji jak zwykle
nie brakowało emocji
i sportowego ducha walki.
Mimo letniej pogody, która
w tym roku wyjątkowo
dała się we znaki, zawod-
nicy nie okazywali zmę-
czenia, lecz ochoczo
podjęli wyzwanie i dawali
z siebie wszystko w zma-
ganiach z przeciwnikiem,
nie zapominając, że cho-
dzi przede wszystkim
o dobrą zabawę. W tur-
nieju mężczyzn 10. edycji
zwycięsko ze zmagań na
korcie wyszli Jacek Mezo
Mejer, Grzegorz Poloczek
i Wojciech Dąbrowski.

Emocje

Od lewej: Grzegorz Poloczek, Jacek Mezo i Wojciech Dąbrowski

26września do warszawskiego schroniska „Na Pa-
luchu” przybyło liczne grono gwiazd ze swoimi
pupilami: Stan Borys, Marcelina Zawadzka, Olga

Frycz, Joanna Osyda, Małgorzata Potocka, Sylwia Wysocka,
Anna Kalata, Agata Pruchniewska, Rafał Mroczek, Marek

Spotkanie
Fot. Ireneusz Rek (4)

z psem

Anna Kalata

Stan Borys
Beata Ścibakówna

na korcie
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Fot. J&R Stefanowicz SARA STUDIO (5)

Frąckowiak oraz Michał Olszański.
W programie imprezy, której przy-
świecało hasło „Spotkanie z psem”,
znalazł się pokaz mody na jesienny
spacer z czworonogiem. Aktorki
w pierwszym secie prezentowały
przyciągającą wzrok damską kolek-
cję Mia Stilo, której uzupełnieniem
były ekologiczne torby MRS. BAG.
Drugie wyjście to wygodna i ele-
gancka kolekcja SENSO. Finałowy
występ należał do firmy DORJAN
– aktorzy pokazali wyjątkowe skó-
rzane kurtki tej marki, spodnie jean-
sowe firmy JUKON oraz koszule
KASTORA. Panowie wystąpili w bu-
tach JOKERA, a panie – CARINII. Do-
pełnieniem damskich stylizacji były
torby CHOLEWIŃSKI. Pokaz mody
dotyczył również psów. Firma
GRANDE FINALE ubrała je w barwne
stroje, które prezentowały z dumą
podczas spaceru, zajadając się sma-
kołykami od firmy HAPPY DOG.

MK

Rafał Mroczek

Olga Frycz

Urszula Dudziak i Iwona Pavlović

Wojciech Dąbrowski i Marcin Daniec

W rywalizacji kobiet najlepsze we
władaniu rakietą okazały się trzy
panie: Ewa Sawka, Maria Bo-
rzyszkowska oraz Beata Ściba-
kówna. Turniej odbył się na
kortach SPA HOTEL JAWOR.
O randze wydarzenia świadczy
wieloletnia tradycja oraz patronat
honorowy wicemarszałka woje-
wództwa śląskiego. 

MSLeszek Malinowski
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Już po raz 4. wręczono statuetki „Gracja”, honorujące niezwykłe kobiety – Ikony
Gracji. Z rąk prezes Klubu Integracji Europejskiej Barbary Jończyk i wicepre-
zesa Krzysztofa Jończyka nagrody odebrały: Katarzyna Dowbor, Lidia Popiel,

Grażyna Wolszczak i Jolanta Kwaśniewska. Przyznawane są one wybitnym po-
staciom życia publicznego, kultury i sportu za elegancję i wdzięk. Są hołdem dla
wyróżnionych nią osób za to, co w swoim życiu osiągnęły, zachowując przy tym in-
dywidualny styl, który budzi podziw. 
Organizatorzy wydarzenia, które odbywa się w ramach Akademii Dobrego Stylu
Klubu Integracji Europejskiej, zadbali o należytą oprawę uroczystości. Miała ona
miejsce w pięknej i wypełnionej po brzegi gośćmi sali bankietowej Hotelu Airport
Okęcie w Warszawie. Gali towarzyszył niezwykły pokaz mody z kolekcji Kobra Fa-

shion, w którym w role modelek wcieliły się gwiazdy sceny i ekranu, m.in.: Olga Borys, Sylwia Wysocka, Katarzyna Walter, Do-
rota Czaja, Karolina Nowakowska, Ewa Kuklińska i Anna Kalata. Tego wieczoru odbył się pokaz nie tylko mody dla kobiet, ale
i dziecięcej marki Endo. Dodatkową atrakcją imprezy był energetyczny występ Magnetig Violin Show. Po części oficjalnej
odbył się wystawny bankiet.

ER

Ikony Gracji

Fot. archiwum organizatora (4)

Od lewej: Grażyna Wolszczak, Lidia Popiel, Katarzyna Dowbor, Jolanta Kwaśniewska, Barbara
i Krzysztof Jończykowie

Jolanta Kwaśniewska

Krystyna Mazurówna i Ryszard Rembiszewski Pokaz mody Endo



Kolekcja grafik i plakatów polskich ze zbiorów Grabowski Gallery London

www.ostoya.pl lub www.aukcjeostoya.pl

H.Siemiradzkiego, A. Karpińskiego, J. Pankiewicza, J. Malczewskiego, J. Fałata, O. Boznańskiej, L. Wyczółkowskiego, Kossaków, S. Żukowskiego,
malarzy Szkoły Wileńskiej,  Monachijczyków, malarzy Młodej Polski, J. Stanisławskiego, J.Matejki, S.Wyspiańskiego, a także sztuki rosyjskiej 

i wileńskiej.
Twórców współczesnych: T. Kantora, J. Cybisa, T. Dominika, E. Eibischa, J. Nowosielskiego, E. Dwurnika.

POSZUKUJEMY DZIEŁ:

Prosimy o wysyłanie ofert 
na adres e-mailowy:
aukcje@ostoya.pl 
lub zakupy@ostoya.pl

Biuro przyjęć i salon aukcyjny:
ul. Gen. J. Zajączka 8

01-522 Warszawa
tel. 22 839 24 06

Galeria:
ul. Freta 25

00-227 Warszawa
tel. 22 635 55 78

od 1990 roku

Terminy aukcji 
w 2015 roku

147 aukcja – 14 listopada 
148 aukcja – 12 grudnia

Poszukujemy na aukcje 
wybitnych dzieł sztuki rangi pałacowej, 

muzealnej i kolekcjonerskiej. 
Przyjmujemy pojedyncze 

przedmioty oraz całe kolekcje.

Jan III Sobieski (1629 –1696)
KRĄG JANA BOGUMIŁA PLERSCHA
JEDEN Z 16 OBRAZÓW Z CYKLU POCZET KRÓLÓW 
I KSIĄŻĄT POLSKICH Z PAŁACU HRABIÓW TURNÓW 
W OBJEZIERZU, po 1807.
Olej, płótno; 69 x 52 cm

rekordowa sprzedaż aukcyjna.
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Już po raz 18. w Klubie Jeździeckim
„Lewada” odbyły się Jeździeckie
Mistrzostwa Gwiazd Art Cup. Każ-

dego roku do Zakrzowa zjeżdżają
artyści, żeby wziąć udział w zawo-
dach, które – choć amatorskie – stoją
na wysokim poziomie. W tej edycji
w konkurencji powożenie 1. miejsce
zdobyli Karol Strasburger i Robert Ja-
nowski. W ujeżdżaniu zwyciężyła
Anna Powierza, w skokach – Maciej
Florek, zaś w dyscyplinie West – Mi-
chał Malinowski. Na mistrzostwa

Do mety w siodle

Fot. Małgorzata Iwanicka (11)

Powitalny przejazd bryczką

Anna Powierza
Bogusław Linda
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przyjechali także: Emilia Krakowska,
Bogusław Linda, Ewa Kania, Monika
Jarosińska, Iwona Guzowska, Mag-
dalena Waligórski, Elżbieta Roma-
nowska, Kiksa Kołodziejczyk, Julia
Pogrebińska, Tomasz Ciachorowski,
Roch Siemianowski, Marek Torzew-
ski, Robert Osam, Tomasz Lelek, Jerzy
Szejbal i Bogusław Kaczmarczyk.

MI

Andrzej Sałacki, pomysłodawca
imprezy, z żoną

Małgorzata Pieczyńska
i Magdalena Wojcik

Robert i Monika Janowscy

Magdalena Woligórska i Mateusz Lisiecki

Michał Malinowski

Ewa Kania, Anna Powierza i Henryk Sawka Radość zwycięzców

Iwona Guzowska
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Po raz kolejny Radom stał się sto-
licą lotnictwa. W przedostatni
weekend sierpnia gościło w nim

200 tys. ludzi, którzy podziwiali ponad
250 samolotów z blisko 20 państw. Im-
preza przyciągnęła zarówno cieka-
wymi popisami solowymi, jak
i spektakularnymi pokazami zespo-
łów akrobacyjnych. Na uwagę zasłu-
giwali: kpt. Adrian Rojek z 23. Bazy
Lotnictwa Taktycznego, który „dosia-

dał” egzemplarz „Fulcruma”,
ozdobiony wielkim godłem eska-
dry kościuszkowskiej na grzbie-
cie i podobizną kapitana
Eugeniusza Horbaczewskiego,
Tom „Gizmo” De Moortel, pilotu-
jący belgijskiego F16 AM, kpt.
Federico Petrarca, siedzący za
sterami francuskiego myśliwca
wielozadaniowego Dassault Ra-

Air Show 2015
Fot. Foto Poork (7), Piotr Dudek (2)
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Foto Poork to portal lotniczy, który cały czas dyna-
micznie się rozwija oraz zdobywa znaczącą pozycję
w świecie lotniczym. Ukazujące się na nim fotorepor-
taże to relacje z większości europejskich imprez,
a zdjęcia, artykuły i aktualności zawsze reprezentują
wysoki poziom. Dzięki współpracy z wieloma firmami
i instytucjami często prezentowane są na nim także
niecodzienne materiały z sesji zdjęciowych Air-to-Air
czy wydarzeń lotniczych z unikalnych perspektyw.
Foto Poork współpracował już m.in. z: polskimi Si-
łami Powietrznym, NATO, Messe Berlin GmbH, Emi-
rates czy Canonem. Kooperujący z serwisem
fotografowie, których można spotkać na pokazach
lotniczych oraz innych imprezach o charakterze lotni-
czym, są w stanie zaprezentować zdjęcia z różnych
perspektyw. Zapraszamy do obejrzenia efektów ich
pracy na www.foto.poork.pl.

fale i włoskiego Eurofightera, Gica Stancu
– pilot rumuńskiego MiGa 21 LanceR. 
Oprócz pokazów solowych Air Show w Ra-
domiu obfitował również w niesłychany
popis precyzji i zgrania w wykonaniu wspa-
niałych zespołów akrobacyjnych. Jak zwy-
kle nie zawiodły polskie „Biało-Czerwone
Iskry” i „Orliki”, ciekawy pokaz dali Hiszpa-
nie z zespołu Patrulla Aguila na samolotach
CASA C-101 oraz śmigłowcowa grupa Pa-
trulla Aspa. Szwajcarzy z Patrouille de Su-
isse na F5 Tiger II pokazali przysłowiową
szwajcarską precyzję. Niekwestionowaną
gwiazdą tegorocznego Air Show byli jed-
nak dobrze znani polskiej publiczności
Włosi z grupy Frecce Tricolori, których feno-
menalny pokaz był komentowany po pol-
sku przez Andrea Solo. Włoch, ku uciesze
tysięcy widzów, dzielnie stawił czoła zawiło-
ściom naszego ojczystego języka i wyszedł
z tego obronną ręką.

PD



12września w Sulejowie nad Pilicą zaroiło się od
gwiazd, które przyjechały, aby popierać zdrowy,
sportowy i ekologiczny tryb życia. W ramach imprezy

„Trzymaj formę ponad normę” obok maratonu rowerowego i ul-
tramaratonu biegowego odbyły się zawody wędkarskie Vip
Spinning, na które prosto z hotelu Zielony Gościniec z Włodzi-
mierzowa zjechali: Sylwia Wysocka, Olga Borys, Wojciech Maj-
chrzak, Mirosław Jękot, Bartosz Żukowski i Maciej Kowalewski.
Po uprzednim przydziale łódek aktorzy wraz z opiekunami, któ-
rymi byli zawodowi wędkarze, zeszli z lądu, zaopatrzeni w naj-
nowszy sprzęt wędkarski firmy Zebco Europe. Widzowie, którzy
w tym czasie zostali na brzegu, mogli skosztować wyśmienitej
grochówki, pieczonych kiełbasek i sałatek śledziowych.
Z małej wędzarni, która należała do Tawerny Rybackiej z Sule-

jowa, unosił się zapach świeżych wędzenia ryb. Dla chętnych odrobinę ruchu zapew-
nił klub Green Fit z Piotrkowa Trybunalskiego, zachęcając do tańczenia dynamicznej
Zumby. Wiele emocji wzbudziła parada jachtów, przygotowana przez Klub Żeglarski
Ziemi Piotrkowskiej „Szot”. Po kilku godzinach uśmiechnięci aktorzy wrócili na ląd.
Najwięcej powodów do radości miał Wojciech Majchrzak, który złowił ogromnego
szczupaka. Nie mniej zadowolony wrócił Mirosław Jękot, trzymający w rękach rów-
nież pokaźnego szczupaka. Jako trzeci do grona zwycięzców dołączył Bartosz Żu-
kowski.
Wieczorem, w klimatycznych wnętrzach byłego Opactwa Cystersów wszyscy z nie-
cierpliwością oczekiwali na Galę „Gwiazdy na Podklasztorzu”. To pierwsza taka im-
preza w Sulejowie, podczas której można było zobaczyć znany aktorów w roli
modelek i modeli. Jako pierwsze w pokazie zmysłowej kolekcji Anety Michalskiej wy-
stąpiły: Sylwia Wysocka, Olga Borys, Ewa Pacuła, Elżbieta Jędrzejewska i Dorota Gło-
wacka-Lesień. Następnie panowie Bartosz Żukowski, Wojciech Majchrzak, Jan
Monczka, Mirosław Jękot, Maciej Kowalewski i Jarosław Jakimowicz pokazali ekstra-
wagancką kolekcję marynarek Chi Chi Ude, dobrze się przy tym bawiąc. Całości do-
pełniły jeansy firmy Jukon. Ostatni set to drapieżna kolekcja Mia Stilo Agnieszki

Bonisławskiej. Wszyscy aktorzy prezentowali się
w eleganckich butach firmy Conhpol, nie zabrakło
też marek Alles i Adrian.
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Świat na głowie
w Sulejowie 

Mirosław Jękot

Olga Bończyk

Mirosław Jękot , Bartek Żukowski i Wojciech Majchrzak

Wojciech Majchrzak

Małgorzata Kotwica

Fot. Bartek Tomczyk (5)

Męski pokaz mody



Blisko 400 gości, w tym premier Ewa Kopacz, były
ambasador Izraela Szewach Weiss, Daniel Ol-
brychski, Emilian Kamiński, Marek Majewski, wzięło

udział w obchodach 72. urodzin Lecha Wałęsy. Uroczy-
stość odbyła się w podwarszawskim Ożarowie Mazo-
wieckim, połączono ją z 25. rocznicą pierwszych wolnych
wyborów prezydenckich.
W krótkim wystąpieniu jubilat przypomniał o wielkich rze-
czach, których dokonało jego pokolenie, m.in. o zburze-
niu podziału świata i wielu ograniczeń, podkreślił jednak,
że to tylko połowa zadania. Były prezydent zaapelował do
polityków o stworzenie zasad, które budowałyby przy-
szłość i jednocześnie byłyby fundamentami Europy. 
W trakcie wieczoru głos zabrali też Daniel Olbrychski
oraz Ewa Kopacz, która jako lekarz życzyła jubilatowi
przede wszystkim zdrowia, ale także powrotu do czynnej
polityki. – Chcę panu podziękować, że wtedy, kiedy był
pan prezydentem, i teraz, kiedy jest pan byłym prezy-
dentem, zawsze za granicą potrafi pan pięknie, z wielką
dumą mówić o swojej ojczyźnie. Nie ma przesady w
tym, kiedy pan słyszy w Polsce i za granicą, że jest pan
wielkim symbolem naszej wolności – dodała premier.
Lechowi Wałęsie towarzyszyła małżonka Danuta. Uro-
czystość uświetnił koncert Chóru Filharmonii Narodowej
pod dyrekcją Henryka Wojnarowicza.

MP

72. urodziny legendy Solidarności 

Życzenia od premier Ewy Kopacz

Sprostowanie
W numerze 3(46) lipiec/wrzesień 2015 na str. 104–106 opublikowaliśmy wywiad z Andrzejem Roterem, dyrektorem gene-
ralnym Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Zamieściliśmy przy nim uszkodzone logo KPF, za co przepra-
szamy dyrektora Rotera, pracowników kierowanej przez niego organizacji oraz czytelników. Logo we właściwej formie
prezentujemy obok. 

Redakcja

Na uroczystości pojawiło się wielu znamienitych gości

Lech Wałęsa przybył na uroczystość w towarzystwie żony Danuty

Fot. materiały prasowe (3)
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Jest pani wszechstronną aktorką, reżyseruje pani,
pisze scenariusze, nagrywa płyty, gra na forte-
pianie. Zamiłowanie do sztuki ma źródło w tra-
dycjach rodzinnych?

– To, czym nasiąkamy w domu od naj-
młodszych lat, kształtuje nas i wpływa na
to, kim jesteśmy. Mój dom był domem
wrażliwym na sztukę. Wprawdzie rodzice
nie byli profesjonalistami, ale lubili ama-
torsko muzykować, a w domu zawsze był
instrument – do dziś to bardzo leciwe pia-
nino stoi u mnie w salonie. Od początku
miałam też kontakt z teatrem. Myślę, że to
bardzo ważne podstawy. Teraz, kiedy z per-
spektywy czasu analizuję pewne sprawy,
widzę to szczególnie wyraźnie i dochodzę
do wniosku, że nasze korzenie i apetyty
z dzieciństwa mają ogromne znaczenie.
Gdyby nie przypadek, jakim była szkoła te-
atralna, być może wiodłabym dziś życie
muzyka? Trudno powiedzieć, czy z suk-
cesem, bo wielkiego talentu pewnie nie
miałam – ale kto wie?
Co w takim razie zawiodło panią na scenę?

– Polonistka. Zawsze byłam bardziej
humanistką, a przedmiotów ścisłych uczy-

łam się z przymusu. Nauczycielka języka
polskiego wyczuwała moje skłonności i za-
sugerowała mi, żebym zdawała do wyższej
szkoły teatralnej. Tak też zrobiłam.
Okazało się, że miała dobrą intuicję, a pani pod-
jęła słuszną decyzję.

– Chyba tak, skoro już 45 lat utrzymuję
się w tym zawodzie bez pauzowania. A to
bardzo chimeryczna muza, okrutna i nie-
wymierna, ulegająca modom, wpływom,
czasowi. Słusznie mówi się, że trzeba
wsiąść do pociągu we właściwym mo-
mencie i usiąść w odpowiednim przedziale.
Start w aktorstwie może być wielkim sko-
kiem w przyszłość albo skokiem w nie-
spełnienie i frustracje. Mój „przypadek” za-
władnął moim życiem i na szczęście tele-
fon wciąż dzwoni z propozycjami.
Wielu próbuje swoich sił w aktorstwie, ale nie-
wielu się udaje. Co decyduje o sukcesie albo po-
rażce w tym zawodzie?

– Tak naprawdę splot pewnych oko-
liczności i suma wielu czynników, przede
wszystkim pracy i talentu, czy raczej, jak
ja to wolę bezpieczniej nazywać, predys-
pozycji, bo wielkich talentów jest niewie-

le. Te predyspozycje czy zdolności muszą
jednak być poparte ciężką pracą, bo prze-
cież wszystko ma swoją cenę. To nie-
prawda, że sukces w tym zawodzie nie jest
opłacony niepełnym życiem rodzinnym, to-
warzyskim czy wypoczynkiem. Nie sposób
w pełni realizować się w domu, a jedno-
cześnie grać w 5 sztukach, filmie, Teatrze
Telewizji itd. Doba ma określoną liczbę go-
dzin, zawód aktora wiąże się z ogromnym
wysiłkiem i emocjami, które nas kosztują,
i często trudno je wygasić po spektaklu czy
zdjęciach przez całą nieprzespaną noc. Ja?
No cóż, staram się to wszystko łączyć ze
zmiennym szczęściem, i nie mogę powie-
dzieć, że z pełnym sukcesem. Przychodzą
momenty, kiedy trzeba wybrać. Dla kobiety
aktorki jest to np. decyzja o macierzyń-
stwie, która musi być podejmowana kosz-
tem propozycji zawodowych, może aku-
rat tych wymarzonych?
Czy trudno jest wyznaczyć granice, jak wiele jest
pani gotowa poświęcić dla kariery, roli?

– Granice dyktuje mi moja wrażliwość,
mój system wartości. Wybieram to, co jest
ważniejsze. Nigdy nie powiem, że dla
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Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER

Wybór drogi zawodowej – choć dość przypadkowy – zawładnął życiem
wrażliwej warszawianki, którą los rzucił do Krakowa. Tu poznawała rze-

miosło i próbowała, jak smakuje aktorstwo, chłonąc artystyczną atmosferę
miasta i Piwnicy pod Baranami. Doświadczenia tego okresu zaprocento-

wały, bo od 45 lat gra w teatrze, filmie, telewizji, radiu, nie wiedząc, co to
bezczynność. Jednocześnie od lat z uporem walczy z wizerunkiem damy 

i amantki, by pokazać się w innych wcieleniach. Chce wycisnąć od losu jak
najwięcej, odwzajemniając mu się uśmiechem, którego nie szczędzi też lu-

dziom, bo woli widzieć w nich biel niż czerń

Szczęściu
trzeba pomagać

�
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sztuki zrobiłabym wszystko, bo są sytuacje,
w których moi bliscy zawsze będą mieć
pierwszeństwo. Z drugiej strony, czasem
wybieram propozycje, które z góry wy-
kluczają mnie z życia rodzinnego, wspól-
nych wakacji itd. Ale to taki zawód i nie
płaczę z tego powodu.
Aktorstwo to predyspozycje i praca, ale również
splot okoliczności. Czy, patrząc z perspektywy,
miała pani szczęście do ról i ludzi?

– Ów splot okoliczności, o którym mó-
wiłam, równie dobrze można nazwać
szczęściem. Jeden z wybitnych twórców
mawiał, że do sukcesu prowadzi – po
pierwsze – szczęście, po drugie – szczęście,
po trzecie – szczęście, a dopiero potem cała

reszta. Szczęściu trzeba pomagać, a już na
pewno nie należy mu przeszkadzać. Jeśli
szczęście się do mnie uśmiechnie, to ro-
bię wszystko, żeby się ode mnie nie od-
wróciło. Nie chcę żyć z poczuciem, że ktoś,
Bóg, los dał mi jakiś prezent, a ja to zlek-
ceważyłam, depcząc swoją szansę. Jak już
coś dostanę od losu, robię wszystko, żeby
mój główny „sponsor” był zadowolony.
Częściej trafia pani na role szyte na miarę czy lu-
dzi, którzy pani sprzyjają i wyciągają pomocną
dłoń?

– Jestem bardzo wdzięczna wielu
osobom, które pomogły mi, zwłaszcza na
początku mojej drogi artystycznej, kiedy po
pierwszej poważnej porażce, która była dla
mnie jak kubeł zimnej wody, musiałam się
przenieść z Warszawy na studia do Kra-
kowa. Znaleźli się ludzie, którzy powie-
dzieli: „Nie powinnaś się poddawać”,
„Próbuj dalej”. Jeszcze podczas studiów
w PWST ogromnym kredytem zaufania
obdarowała mnie dyrektor Irena Babel,
proponując główną rolę w „Czajce” Cze-
chowa. A to rola marzenie na debiut! Mu-
siałabym tu wymienić wiele osób, którym

sporo zawdzięczam. Czasem były to uwa-
gi krytycznie, ale zawsze życzliwe. Przy-
znam, że bardziej cenię konstruktywną,
czasem nawet bolesną krytykę niż okrągłe
komplementy. Ot, choćby taki niby dro-
biazg: kiedy śpiewałam piosenki do wier-
szy Achmatowej w Piwnicy pod Barana-
mi, Piotr Skrzynecki na próbie koncertu we
Wrocławiu kazał mi zdjąć modne wówczas,
ogromne, okrągłe, błyszczące klipsy, w któ-
re się przystroiłam. Miał rację. Proszę so-
bie wyobrazić, że spalałabym się w pio-
sence o rozstaniu, a widz skupiałby uwa-
gę na błyszczących kołach w moich
uszach! Do dziś pamiętam emocje, jakie
towarzyszyły mi, kiedy po raz pierwszy zo-
baczyłam w Piwnicy Ewę Demarczyk,
wielką artystkę, mistrzynię ascetycznego wi-
zerunku – czerni bez dodatków, kiedy
całą uwagę skupiałam na sile jej genialnej
interpretacji.
Czy obok życzliwości spotkała się pani w śro-
dowisku, w którym przecież panuje konkuren-
cja, z zawiścią?

– Rywalizujemy – to prawda, ale nie
zawsze musi to być nieszlachetna rywali-
zacja. Każdy z nas ma w sobie i dobro,
i zło, jesteśmy w czarno-białą kratkę. Jed-
ni mają więcej bieli, inni czerni, która wręcz
lepiej się sprzedaje. Anioła trudniej sprze-
dać niż diabła, który w nas siedzi, ale nie
zajmuję się ciemną stroną natury ludzkiej.
Zawiść? Wolę jej nie zauważać. Może zbyt
optymistycznie albo wręcz naiwnie wierzę,
chcę wierzyć, że skoro szanuję ludzi i sta-
ram się wnieść coś dobrego swoim ist-
nieniem, to i inni nie mają powodu od-
dawać mi negatywnych emocji. Wolę sku-
piać się na tym, co buduje. A przecież po-
zytywnej energii nie brakuje. Kiedy 2 lata
temu odbierałam z rąk prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, dostałam ser-
deczne brawa nie tylko od licznie zgro-
madzonych kolegów po fachu, lecz także
od całej ekipy pracowników technicz-
nych, którzy przyszli do Pałacu Prezy-
denckiego: garderobianych, elektryków,
maszynistów, krawcowych, portierów. To
była piękna nagroda od nich.
Kontakt z publicznością i takie żywe reakcje wy-
dają się dla aktora największą nagrodą i moty-
wacją. A co jest dla pani największą barierą?

– Nieśmiałość. Mój zawód jest ciągłą
walką z tą słabością. Co ciekawe teraz, kie-
dy już założę kostium i ucharakteryzuję się,
trzeba by mnie wołami zatrzymywać, że-
bym nie wyszła na scenę! Tam poczucie
onieśmielenia natychmiast mnie opuszcza.
W momencie wyjścia na scenę albo przed
kamerę wszystkie opory mijają. Może to
dlatego, że zasłaniam się inną postacią, ko-
stiumem?
Role wymagające wyraźnego przeistoczenia
się przychodzą łatwiej?

– Oczywiście. Bardzo trudno jest grać
siebie czy blisko siebie. Rola jest przecież
wejściem w skórę kogoś innego. Kiedy
gram, nie jestem Grażyną Barszczewską
tylko np. szekspirowską Porcją czy Pod-
stoliną z „Zemsty” – postacią, w którą się
wcielam, ale jednak z moją barwą głosu,
moim temperamentem, moim ciałem.
Chodzi o całkowite przeistoczenie się do
roli przez pryzmat własnych emocji. Ak-
torstwo to rzemiosło, które posiłkuje się na-
szym życiem, naszymi doświadczeniami,
dlatego Lady Makbet w moim wykonaniu
będzie inna niż ta sama postać, którą za-
gra moja koleżanka.
Wizerunek damy, który do pani przylgnął, leży
jak ulał, czy nieco uwiera i kusi, żeby sięgać po
bardziej charakterystyczne postaci?

– Za tym wizerunkiem stoją moje
najpopularniejsze role, z którymi kojarzy
mnie szeroka publiczność, szczególnie
telewizyjna. Etykietka damy nie doskwie-
ra mi prywatnie, bo dla mnie dama to ktoś,
kto potrafi się zachować w każdej sytuacji
i szanuje drugiego człowieka. Zawodowo
od dawna – szczególnie na scenie – „od-
damiam się”. Widzowie, którzy lepiej zna-
ją moje role, wiedzą, że damą w niektórych
sztukach bywam, ale pokazuję się też od
zupełnie innej strony: i komediowej, i tej
czasem mało szlachetnej, i dekoracyjnej,
nieprzystającej do utartego wizerunku
damy.
W środowisku bywa pani nazywana „amantką
z pieprzem”. To trafne określenie?

– Ta odrobina pieprzu bardzo mi
schlebia, bo taka sama słodycz amantki to
straszna nuda. Oczywiście, jeśli rola tego
wymaga, staram się wyglądać po amanc-
ku. Pomagają mi w tym charakteryzatorzy,
fryzjerzy, operatorzy czy reżyserzy światła.
Moja twarz, moje ciało – to też mój
warsztat pracy i używam tych środków
świadomie. Kiedy jednak gram postać dra-
matyczną czy wręcz tragiczną, dbam o to,
żeby wyglądać źle, to znaczy prawdziwie.
Zresztą pojęcie piękna nie jest jedno-
znaczne. Piękno to nie kształt nosa ani ko-
lor oczu. Młodość i uroda to jednak nie
wszystko. W moich oczach piękna jest
np. pani Danuta Szaflarska.
Czy któraś z ról zapadła pani szczególnie w pa-
mięć?

– Musiałabym prześledzić co naj-
mniej 200 ról, które zagrałam, ale myślę,
że to jeszcze nie czas na podsumowania.
Może jeszcze coś istotnego się w moim za-
wodowym życiu zdarzy? Pracuję nad 2 du-
żymi projektami, które – mam nadzieję
– okażą się ważne. Wolę żyć tym, co
dzieje się teraz, niż analizować to, co już
przeminęło. Gdyby nie dokumentacja,
zdjęcia czy zapisy archiwalne na taśmie,
o wielu rolach w ogóle bym nie pamięta-
ła. Czasem przypominają o nich widzowie.
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Słusznie mówi się, że trzeba
wsiąść do pociągu we właści-
wym momencie i usiąść w odpo-
wiednim przedziale. Start 
w aktorstwie może być wiel-
kim skokiem w przyszłość albo
skokiem w niespełnienie i fru-
stracje. Mój „przypadek” 
zawładnął moim życiem i na
szczęście telefon wciąż
dzwoni z propozycjami.



�
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Wczoraj na spotkaniu z publicznością
w Szczecinie widzowie wspominali moją
Gizelę w „Dwojgu na huśtawce”, a to było
dosyć dawno. To miłe.
Od czasu do czasu słychać głosy, że brakuje ról
kobiecych, zwłaszcza dla dojrzałych aktorek. Wy-
daje się, że pani nie odczuwa braku propozycji.

– Niestety w literaturze dramatycznej,
scenariuszach filmowych trzy czwarte
postaci to role męskie. Z tych pozostałych
tylko nieliczne są dla kobiet dojrzałych. Je-
stem szczęściarą, że nigdy nie zaznałam
zawodowej bezczynności, i to na szczęście
trwa. Może dlatego, że jak już schwytam
okazję w swoje ręce, to wyciskam z niej ile
się da? Ale tak jest rzeczywiście i nie tyl-
ko u nas, chociaż w ostatnich latach we
współczesnej literaturze na świecie, w fil-
mie, dojrzałe aktorki mają coraz więcej cie-
kawych ról do zagrania. Szczególnie jest
to zauważalne w światowym kinie wyso-
kich lotów. Może i do nas dotrze ta ten-
dencja?
O czym pani marzy na obecnym etapie, z takim
stażem i bagażem doświadczeń? Ma pani pra-
gnienia, oczekiwania, czy zdaje się pani na to,
co przyniesie los?

– Jestem otwarta na nowe doświad-
czenia, na współpracę z ludźmi utalento-
wanymi, pracowitymi, z pasją, ale oprócz
moich obowiązków zawodowych mam bli-
skich, którym chcę poświęcać możliwie jak
najwięcej czasu, bo życie to nie tylko sce-
na i ekran.
Pracę zawodową łączy pani z działalnością
charytatywną. Czym się pani kieruje, wybiera-
jąc wśród wielu potrzebujących tych, którym naj-
bardziej warto pomóc?

– Ludzkie potrzeby to prawdziwy wo-
rek bez dna. Chciałoby się pomagać wie-
lu osobom czy instytucjom, ale możliwo-
ści są ograniczone. Robię to, co mogę, tyle,

na ile mnie stać. Od dawna jestem zwią-
zana z Towarzystwem Chorych na SM.
Biorę także udział w charytatywnych kon-
certach, akcjach, ostatnio na rzecz hospi-
cjum dla dzieci.
Sama więc pani bywa sponsorem, pomagając
potrzebującym. A czy warto wspierać sztukę, kul-
turę?

– Nie byłoby na świecie wielu wybit-
nych dzieł, artystów, spektakli, oper, filmów,
gdyby nie znaleźli się ci hojni, wspaniali lu-
dzie, którzy wyłożyli na to pieniądze. Po-
moc ma różny wymiar, czasem małych, in-
nym razem potężnych kwot, ale każdy ro-
dzaj wsparcia dla kultury jest cenny. Bywa,
że jest to obopólna korzyść. Nierzadko po-
kaźny zastrzyk finansowy zwraca się w po-
staci reklamy, splendorów spływających na
darczyńców, a to z kolei przekłada się na
zainteresowanie firmą, produktami i przy-
nosi wymierne zyski. Nie mówiąc już
o wielkiej roli wspierania wysokiej kultu-
ry. Ja także doświadczyłam takiego wspar-
cia przy produkcji przedstawienia „Sceny
niemalże małżeńskie Stefanii Grodzień-

skiej”, które z niesłabnącym powodzeniem
gramy od kilku lat w teatrze Ateneum. Nie
byłoby tego spektaklu, gdyby nie uwierzyła
w ten projekt i jego jakość pani Grażyna
Kulczyk, która nie od dzisiaj jest szano-
wanym mecenasem kultury. Wiem, że ta-
kich hojnych ludzi biznesu, przedsiębior-
ców gotowych wspierać kulturę jest spo-
ro, ale byłoby jeszcze więcej, gdyby były
stosowne zapisy prawne, żeby przedsię-
biorcy, którzy chcą być mecenasami sztu-
ki, mieli z tego coś więcej niż satysfakcję.
Na świecie z powodzeniem funkcjonują już
takie rozwiązania. Gdyby ci cudowni wa-
riaci, którzy wierzą w sztukę, zyskali po-
parcie władz, byłoby to z korzyścią dla nas
wszystkich. Tutaj może ktoś zapytać, czy
życie nie może obyć się bez sztuki. Oczy-
wiście przeżyć można, ale co to za życie?
Czy właśnie obcując ze sztuką, najlepiej pani wy-
poczywa, np. przy pianinie, jak za dawnych lat?

– Do pianina zasiadam już rzadko, za-
zwyczaj przy okazji świąt i rodzinnych spo-
tkań, kiedy wspólnie muzykujemy i śpie-
wamy kolędy. Kiedy jednak zdarza się, że
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Aktorka filmowa i teatralna, absolwentka krakowskiej PWST, od 1983 r. aktorka
Teatru Polskiego w Warszawie. Widzom jest bardzo dobrze znana z ról serialo-
wych, przede wszystkim z „Kariery Nikodema Dyzmy” oraz „Dyrektorów Zbi-
gniewa Chmielewskiego”, a także z filmów, np. „Anioł w szafie”. W swoim

dorobku ma około 200 wiodących ról dramatycznych i komediowych 
w teatrze, filmie i telewizji. Aktorka posiada również muzyczne wykształcenie,

występowała w kabarecie Dudek, jej charakterystyczny głos znają także 
słuchacze Polskiego Radia.

GRAŻYNA BARSZCZEWSKA

Jeśli szczęście się do mnie
uśmiechnie, to robię wszystko,
żeby się ode mnie nie odwróciło.
Nie chcę żyć z poczuciem, że
ktoś, Bóg, los dał mi jakiś pre-
zent, a ja to zlekceważyłam, dep-
cząc swoją szansę. Jak już coś
dostanę od losu, robię wszystko,
żeby mój główny „sponsor” był
zadowolony.
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rola wymaga zagrania kilku utworów,
wtedy ta umiejętność się przydaje. Oczy-
wiście ostro przystępuję wtedy do ćwiczeń,
żeby ożywić palce, nieprzywykłe do co-
dziennej gry.
Na jakie małe przyjemności najbardziej pani cze-
ka, mając czas tylko dla siebie albo perspekty-
wę wolnych dni?

– Zwykle to czas nadrabiania różnych
zaległości, ale największym wytchnieniem
codziennym, a właściwie conocnym, jest

lektura. Każdego wieczoru czekam na
swoją nagrodę i sięgam po książkę. Staram
się czytać wybitną literaturę, bo na byle jaką
szkoda mi czasu. Ostatnio wracam do po-
wieści Wiesława Myśliwskiego – obco-
wanie z taką wyobraźnią i z takim językiem
jest prawdziwą przyjemnością. Lubię też
podróże – nie tylko te w świat fikcji. Za cel
prywatnych podróży najchętniej wybieram

miejsca niewydeptane przez Japończyków
i bogate Amerykanki.
I pewnie najchętniej poznaje je pani bez prze-
wodnika, chodząc własnymi ścieżkami?

– Będąc w Indiach, trzeba zobaczyć
Tadż Mahal i warto tam spędzić nawet cały
dzień, ale mnie interesuje również to, co
znajduje się „za kulisami” tych sztanda-
rowych zabytków. Lubię podglądać, co kry-
je się za odmalowanymi fasadami, od-
wiedzać podwórka, na których zatrzymał
się czas, szukać autentyzmu na ulicach
i w zaułkach. Uwielbiam chłonąć atmos-
ferę miejsc, na którą składają się ludzie, sy-
tuacje, dźwięki i zapachy. Zwłaszcza, że
mam szczególnie wrażliwy zmysł po-

wonienia i pamięć zapachów mnie
prześladuje, co bywa niekiedy uciąż-

liwe. Przechowuję np. w mojej
pamięci słony zapach stepu w Ka-
zachstanie i rozgrzaną ziołami
bezmotoryzacyjną wyspę Lamu
na Oceanie Indyjskim, ale także
swojski klimat domowego ogródka
z grządkami gdzieś na naszej małej
podlaskiej wsi. �
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Zawiść? Wolę jej nie za-
uważać. Może zbyt opty-
mistycznie albo wręcz
naiwnie wierzę, chcę wie-
rzyć, że skoro szanuję
ludzi i staram się wnieść
coś dobrego swoim istnie-
niem, to i inni nie mają
powodu oddawać mi ne-
gatywnych emocji. Wolę
skupiać się na tym, co bu-
duje.



Haston City Hotel to nowy, luksusowy obiekt biznesowy usytuowany w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia i ob-
wodnicy śródmiejskiej. Jego dogodne położenie powoduje, że do każdego zakątka miasta i okolic można dostać się bardzo spraw-
nie i szybko. Dojazd do kluczowych punktów miasta, takich jak lotnisko, dworzec PKP czy Stadion Miejski, zajmuje zaledwie 10–15
min. 
Hotel posiada 111 gustownie urządzonych pokoi, w tym aż 9 przestronnych i nowoczesnych apartamentów. Pokoje są wyposa-
żone w minibar, sejf, telewizor LCD oraz zestawy do parzenia kawy i herbaty. Ponadto każde pomieszczenie jest dźwiękoszczelne,

klimatyzowane oraz posiada bezpłatny dostęp do Internetu.
Integralną częścią Haston City Hotel jest centrum konferencyjne o całkowitej powierzchni 2500 mkw. W Haston Congress Center znajduje się 8 sal konferencyjnych o zróż-
nicowanej powierzchni (z możliwością ich łączenia i dzielenia), mieszczących jednocześnie 1500 osób. Dzięki temu istnieje możliwość zorganizowania zarówno kameralnych
spotkań, jak i dużych kongresów, konferencji, targów czy wytwornych bankietów. Każda z sal jest wyposażona w niezbędny sprzęt multimedialny, taki jak: podwieszany rzut-
nik i ekran, nagłośnienie, mikrofon i szerokopasmowe łącze internetowe. Ponadto wewnątrz każdego pomieszczenia znajdują się panele do sterowania klimatyzacją, fonią, oświe-
tleniem i obrazem. 
Haston City Hotel oddaje również do dyspozycji swoich Gości elegancką restaurację, serwującą wykwintne dania kuchni europejskiej i polskiej oraz lobby bar. Bogate menu
i niezwykła atmosfera sprawiają, że każdy Gość czuje się tutaj wyjątkowo. Wystrój hotelu nawiązuje do tematu motoryzacji. W lobby można podziwiać oryginalne samochody
z lat 30. i 40. ubiegłego stulecia. W ofercie jest również wypożyczalnia oldtimerów.

www.haston.pl

Hotel Basztowy jest położony
na skarpie wzgórza Starego
Miasta Sandomierza,
w otoczeniu renesansowej
architektury wpisanej 
w malowniczy pejzaż 
lessowych wąwozów. 
Wystarczy jeden krok 
i odrobina wyobraźni, 
by rozpocząć frapującą 
podróż najwspanialszymi 
zakątkami naszej historii. 

O
biekt powstał z myślą, że
będzie służył gościom
nie tylko jako miejsce
wypoczynku, efektywnej
pracy i twórczych spo-

tkań, lecz także jako miejsce, z które-
go umysł może rozpocząć kolejne,
wierzymy, że najciekawsze, podróże. 

Po dniu pełnym wrażeń za-
praszamy do gabinetu odnowy
biologicznej i salonu urody.
Hotel Basztowy odpowiada  tak-
że na potrzeby związane  z or-
ganizacją spotkań, konferencji
i szkoleń. Dysponujemy 3 no-
woczesnymi, doskonale wypo-
sażonymi salami konferencyj-
nymi. Oferujemy 57 miejsc noc-

legowych w pokojach 1- i 2-osobowych
oraz w apartamentach. 

Hotel Basztowy ***
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 

27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 34 50

recepcja@hotelbasztowy.pl
www.hotelbasztowy.pl

Jeden hotel
– wiele dróg
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– O czym będziemy rozmawiać?
O aktorstwie.

– Są dni, kiedy bardzo bliskie są mi sło-
wa mojego przyjaciela Wiktora Zborow-
skiego: „Czas zerwać z tym komedianc-
twem”. Martwi mnie to, co dzieje się z kul-
turą. Dawniej ulice pustoszały w ponie-
działki wieczorem, bo wszyscy oglądali Te-
atr Telewizji. Dziś sztukę wysoką przemyca
się ukradkiem. Jeżeli się tego nie zmieni,
to wychowamy naród wysportowanych
durniów. Dziwi mnie, że schlebia się gu-
stom publiczności w imię oglądalności
i pieniędzy z reklam. Społeczeństwo trze-
ba wychowywać.
To coraz trudniejsze zadanie w zalewie komer-
cyjnych produkcji rozrywkowych.

– Można to zrobić, tylko trzeba chcieć.
I muszą się znaleźć na to pieniądze. Tym-
czasem teatry padają i mają dofinanso-
wanie na poziomie 1/10 tego, co dostawały
w komunizmie. I mówię to jako zdekla-
rowany antykomunista.
Czy ta diagnoza przekłada się na pana stosunek
do zawodu?

– Przekłada się o tyle, że dawniej by-
łem wrogiem wszelkiej koturnowości na-
szego zawodu; uważałem, że aktorstwo nie
ma nic wspólnego z misją i staniem na pie-
destale. Z czasem zmieniłem zdanie – ak-
torstwo jest posłannictwem. W dobie
wczesnego, drapieżnego kapitalizmu na-
leży wychowywać społeczeństwo, zawy-
żając poprzeczkę. Z całym szacunkiem dla

całkiem niezłych popularnych progra-
mów rozrywkowych, obok nich musi
być miejsce dla zawodowych kabaretów
z prawdziwego zdarzenia i teatru telewi-
zji. Kultura i sztuka ratowały nas w cza-
sie rozbiorów, okupacji – dzięki nim nie
zruszczono nas ani nie zgermanizowano,
a dziś promuje się bylejakość i amatorsz-
czyznę, która podoba się mniej wykształ-
conym warstwom społeczeństwa. Lu-
dziom wystarczy, że wyjdzie ktoś przebrany
za księdza albo za kobitę, żeby rechotać.
O tym mówiłem, odbierając w tym roku
Wielką Nagrodę Festiwalu Teatru Pol-
skiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej
„Dwa Teatry” w Sopocie, przyznaną mi po
takich wielkich nazwiskach, jak Gustaw
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Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER

Ani męki przeżywane z każdym wyjściem na scenę, ani niepochlebne głosy
krytyków nie są w stanie zniechęcić do zawodu aktora, który zna swoje rze-
miosło i priorytety, pracuje z pasją, a przy tym pozostaje wierny swoim prze-
konaniom. Taki aktor wie, jak pokonać tremę, i które role przyjąć, a tęsknota
za prawdziwą sztuką sprawia, że nie w głowie mu emerytura. Przeciwnie
– chce czuć na sobie oddech widowni jak najdłużej

Rzadko
dotykam chmur

PANIAO
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Dawniej byłem
wrogiem

wszelkiej ko-
turnowości

naszego 
zawodu; uwa-
żałem, że ak-

torstwo nie
ma nic wspól-
nego z misją 
i staniem na

piedestale. 
Z czasem
zmieniłem 

zdanie 
– aktorstwo
jest posłan-

nictwem.
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Fot. Maciej Kłoś (4)



Holoubek, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr, Piotr
Fronczewski, Anna Polony, Anna Seniuk,
Teresa Budzisz-Krzyżanowska czy Woj-
ciech Pszoniak, a moje stanowisko, o dzi-
wo, spotkało się z żywym aplauzem, i to
ludzi młodych. To pokazuje, że nie jestem
w swoim myśleniu odosobniony.
W czym widzi pan ratunek, żeby przywrócić po-
trzebę kultury wysokiej w społeczeństwie?

– W zmianie stosunku kolejnych rzą-
dów do kultury i sztuki. Nie licząc premier
i dużych uroczystości, nie widuję w teatrze
posłów. Wyjątkiem są marszałek Kidawa-
-Błońska, poseł Śledzińska-Katarasińska
czy marszałek Borowski, który stale za-
siada na widowni – dlatego się polubiliśmy.
Jeżeli wypatrzę ze sceny polityka, nawet
z opcji politycznej, której nie jestem sym-
patykiem, to zyskuje moje wielkie uznanie.
Powiedział pan, że zawód aktora to profesja
z misją. Czy również z powołania? A może
wszystko jest do opanowania z czasem?

– W tym zawodzie niewiele można wy-
ćwiczyć. Z tym się człowiek rodzi. Aktor
od małego marzy, żeby być kimś innym
– księciem, podróżnikiem, zbrodniarzem,
wspaniałym kochankiem. I ten zawód to
udostępnia, pomaga wejść w skórę bardzo
różnych osobowości. Jednocześnie mimo
wielu lat w zawodzie pozostaję zwykłym

człowiekiem, który nie cierpi rautów i by-
cia na afiszu. Oczywiście każdy aktor ma
w sobie pierwiastek narcyzmu. Musi mieć
przekonanie, że coś znaczy, bo inaczej nie
miałby śmiałości wyjść na scenę.

A to wyjście zwykle kojarzy się z tremą.
– Mnie niejednokrotnie kojarzy się

z drogą na szafot. Niekiedy paraliżuje tak,
że nie można wydobyć głosu. To nerwy,
których nikt, kto nie jest aktorem, nie po-
trafi sobie wyobrazić. Ale po pierwszych
słowach albo taktach piosenki zapomina
się o wszystkim: bólu, stracie, problemach,
bo koncentruje się na widzu i na tym, czy
on go kupi. Aktor czuje na sobie oddech
widowni – dopóki na sali jest cisza, jest słu-
chany, ale kiedy ludzie zaczynają chrząkać,
wycierać nosy, wiercić się, to znaczy, że coś
jest nie tak. Zdarza się też, że aktor gra zna-
komicie, ale poprzeczka jest ustawiona za
wysoko i mniej przygotowany widz nie na-
dąża za logiką tekstu.
Dziś trema jest taka sama jak na początku ka-
riery?

– Większa, bo dziś ludzie mogą mnie
posądzić o sklerozę. Na szczęście mam pa-
mięć matematyczną. Od najmłodszych lat
byłem dość zdolnym chłopięciem. Dobra
pamięć mnie zawsze ratowała – dosta-
wałem dobre stopnie, bo zapamiętywałem,
co nauczyciel mówił na lekcjach. Dzięki niej
dziś nie używam suflera. Kiedy gram, na-
wet nie słyszę, że ktoś coś podpowiada.
Mam zdolności literackie i jeśli już się po-
mylę – co rzadko mi się zdarza – potrafię

Aktor, który myśli wy-
łącznie, jak zachwycić

swoją urodą, nie będzie
dobrym aktorem. To

pierwszy stopień do pie-
kła, zaś do nieba można

dojść, zapominając 
o swoich warunkach fi-

zycznych. Aktor nie może
mieć buzi jak lalka. Sam

jestem znany z tego, 
że jeśli pracuję z charak-

teryzacją, musi to 
coś znaczyć.

Rozmowa VIP-a  MARIAN OPANIA
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zgrabnie wybrnąć, w piosence
nawet do rymu. Ludzie, któ-
rym zależy, a przy tym są wraż-
liwi i mają raczej niską samo-
ocenę, nigdy nie wyzbędą się tre-
my. Niektórzy są pewni siebie
i nie mają obaw związanych
z wyjściem na scenę, ale wcale im
nie zazdroszczę. Sztuka rodzi się
w mękach. Bardzo rzadko do-
tyka się chmur. Większość ról jest
tylko dobrym wykorzystaniem
warsztatu.
Co w takim razie sprawia, że – mimo
tylu minusów – wciąż jest pan ak-
tywny zawodowo?

– Jest zbyt późno, bym zo-
stał fizykiem jądrowym, którym
kiedyś chciałem być. Aktorstwo
bywa podróżą w zbyt złudną
krainę marzeń, czasem cel jest
strasznie daleko i człowiek zda-
je sobie sprawę, że nie da rady
zainteresować publiczności
przez 1,5 godz., ale stopniowo
dochodzi do tego, że chcieć to
móc – na zasadzie rad Romka
Wilhelmiego, który swój eg-
zemplarz tekstu miał oznaczony
dwiema powtarzającymi się li-
terkami P i O, które, jak kiedyś
wyjaśnił, oznaczały: „przypier-
dolić”, „odpuścić”. To głęboka
prawda o każdej roli – aktor
musi wiedzieć, kiedy widzem
wstrząsnąć, a kiedy dać mu od-
począć. Jeżeli moi koledzy pła-
czą na widowni, oglądając wy-
stęp, to dla mnie nie ma lepszej
recenzji. Efekty mojej pracy są
różne, choć zawsze tak samo się
przykładam, bo w moim słow-
niku nie ma słowa „chałtura”.
Niezależnie od tego, gdzie wy-
stępuję, odkąd jako dziecko sta-
wałem blady jak trup przed ro-
dziną i śpiewałem albo mówiłem
wierszyk, zawsze daję z siebie
100 proc. Aktor, który myśli wy-
łącznie, jak zachwycić swoją
urodą, nie będzie dobrym aktorem. To
pierwszy stopień do piekła, zaś do nieba
można dojść, zapominając o swoich wa-
runkach fizycznych. Aktor nie może mieć
buzi jak lalka. Sam jestem znany z tego, że
jeśli pracuję z charakteryzacją, musi to coś
znaczyć. Tak było w „Moskwie-Pietuszki”,
gdzie grałem alkoholika i chciałem mieć za-
puchnięte, przekrwione oczy lub sprawiać
wrażenie wychudzonego. W połączeniu
z moim aktorstwem te zabiegi dały pożą-
dany efekt na ekranie. Zazwyczaj jednak
nie pozwalam sobie przygładzać koguci-
ków na głowie, nakładać pudru na twarz,
poprawiać krawata – chcę być naturalny

jak w życiu, gdzie nie zawsze dobrze się wy-
gląda. Z tego względu Kazio Kutz nazwał
mnie swego czasu „Prawdziwkiem”.
Trudniej jest widza wzruszyć czy rozbawić?

– Rozbawić. Czuję się bardziej akto-
rem liryczno-dramatycznym, mimo że
trzy czwarte ról, które zagrałem, to kreacje
komediowe. Musiałem się tego nauczyć,
bo nie miałem vis comica, która znacznie
ułatwia komikowi zadanie. Na Janka Ko-
buszewskiego, Romka Kłosowskiego, Wie-
sia Gołasa wystarczy spojrzeć, żeby było
śmiesznie; ja musiałem włożyć w to wię-
cej wysiłku. Jednak już od szkoły byłem ob-
sadzany w rolach komediowych i – ku mo-

jemu zdziwieniu – ludzie się
śmiali. Dziwnym trafem z po-
spolitą twarzą o regularnych ry-
sach i wzroście 1,70 m w kape-
luszu potrafiłem bawić publicz-
ność. W pewnym momencie
wrzucono mnie wręcz do szu-
fladki, zresztą nie po raz ostatni.
Ale w sumie zagrałem już kilka-
set ról, więc nie narzekam na róż-
norodność.
Lepiej odnajduje się pan na scenie czy
na planie?

– Nie hierarchizuję tych ro-
dzajów aktorstwa. W młodości
wolałem film, ale wtedy nie było
dla mnie ról w teatrze.
Trudniej jest dziś wybrać dla siebie
role wśród propozycji repertuaro-
wych?

– Potężny minus tego zawo-
du w Polsce polega na tym, że im
człowiek starszy, tym go mniej wi-
dzą. W oczach młodych widzę
udawany szacunek, za którym
kryje się myśl: „Teraz my, dziad-
ku”. Mając 70 lat, pomyślałem
sobie, że czas na emeryturę, że te-
raz zacznę łowić ryby, rzeźbić,
jeździć po świecie, robić to, co
sprawia mi przyjemność, a na co
zawsze brakowało mi czasu.
Czułem się wypalony i niepo-
trzebny. I wtedy nastąpił nie-
spodziewany zwrot – propozy-
cja amerykańskiego monodramu
Glenna Bergera „W progu” w te-
atrze Ateneum. Po premierze
pomyślałem: „Teraz to dopiero
mogę”. Planów mam tyle, że
głowa mała. Wiem, że wszyst-
kiego nie zdążę, ale będę się sta-
rał, bo jestem niesłychanie upar-
ty. Może mi to zająć lata, ale
w końcu dopnę swego. Tak było
z przedstawieniem „Cohen
– Nohavica”, dla którego zna-
lazłem przychylność Janusza
Stokłosy i Janusza Józefowi-
cza, ci zaś otworzyli mi drzwi

w teatrze Buffo. Przeszedłem długą dro-
gę, żeby mój spektakl wszedł na afisze, bo
zależało mi, żeby wykonywane piosenki
miały skrzydła, a nie skrzydełka. Dlatego
część tekstów przetłumaczyłem sam, inne
zleciłem tym, którzy zrobili to zgodnie
z moim zamysłem. Obaj twórcy są nieco
inni, ale równie tajemniczy i nieodgadnieni,
można rzec „wewnętrznie niewypraso-
wani”, dlatego tak mi bliscy, bo sam jestem
w środku cały poszarpany. Marzy mi się
też wystawić „Pod wulkanem” – ponurą
szkocką opowieść o tych samych proble-
mach, które stanowiły trzon sztuki „Mo-
skwa-Pietuszki”. Pewna bardzo ważna
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Aktor filmowy, teatralny, debiutował na scenie Teatru Kla-
sycznego, obecnie związany z teatrem Ateneum w War-

szawie. Największą popularność przyniosły mu role
komediowe, wszyscy pamiętają jego kreacje w „Rozmo-

wach kontrolowanych”. Marian Opania jest również świet-
nym artystą kabaretowym, jego wszechstronność 

i charakterystyczny wygląd sprawiają, że odgrywanych
przez niego ról się nigdy nie zapomina.
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pani dała mi zielone światło i czeka na sce-
nariusz. Na to jednak musiałbym prze-
znaczyć urlop, a chciałem odpocząć, więc
w tym roku wygrało wędkowanie w pół-
nocnej Norwegii za Kołem Polarnym i wy-
poczynek w Dębkach, gdzie urządzałem
swój warsztat.
Od początku ciągnęło pana do mikrofonu, czy za-
miłowanie do piosenki aktorskiej przyszło z cza-
sem?

– Śpiewam właściwie od 4. roku życia.
Moją pierwszą pieśnią była starorosyjska
dumka, którą potem podkradł mi Czesław
Niemen. Mam szeroką duszę, pochodzę
ze Wschodu, z Lubelszczyzny, i lubię tę kul-
turę. Stąd moje ciągoty do Wysockiego,
Okudżawy i innych rosyjskich bardów.
Śpiewałem na studiach, a potem miałem
krótki rozbrat z piosenką, bo uważałem się
za aktora dramatycznego i marzyłem
o Makbecie albo Ryszardzie III, a nie o sce-
nie muzycznej, więc śpiewałem spora-
dycznie w spektaklach. Dopiero współ-
praca z Marcinem Wolskim przy jego ka-
barecie „60 minut na godzinę”, a potem
z Wojciechem Młynarskim, spowodowa-
ła, że dziś niekiedy jestem mylnie brany za
piosenkarza. Przez całe życie podświa-
domie byłem cwaniakiem i wydeptałem so-
bie wiele ścieżek, po których mogę zawo-
dowo chadzać, i kiedy któreś poletko wy-

sycha, przeskakuję na inne, dzięki czemu
udaje mi się wiązać koniec z końcem.
Miał pan intuicję do wyboru ról?

– Jak sięgam pamięcią, szczególnie nie
lubiłem ról komediowych, które wymagały
grania w kostiumie, ale nie zawsze mogłem
sobie pozwolić, żeby odmawiać. To też się
zmieniło, bo wkrótce zagram w teatrze Ate-
neum w sztuce Moliera „Uczone biało-
głowy” w reżyserii Janusza Wiśniewskie-
go. Wprawdzie w sztuce będą i kostiumy,
i peruki, i śmiała charakteryzacja, ale to
wszystko zapowiada się bardzo ciekawie.
Z teatrem Ateneum jest pan związany od lat. Do-
brze mieć taką bazę? To również miejsce, gdzie
kwitnie życie towarzyskie i rodzą się przyjaźnie?

– Niestety większość kolegów, z któ-
rymi się przyjaźniłem, odchodzi. Przy-
chodzą młodzi, zdolni aktorzy, do których
dyrektor Domalik ma dobrą rękę, ale – jak
widać – nie zapomina też o starcach.
To bezpieczna przystań?

– Bez wątpienia Ateneum zawsze było
dla mnie drugim domem, szczególnie
pod dyrekcją Janusza Warmińskiego, któ-
ry sprawił, że przychodziłem do pracy
z przyjemnością, a nie z obowiązku. Uda-
ło mu się stworzyć zespół, który znał
priorytety i miał niezwykle profesjonalne
podejście do zawodu. Czasem w imię do-
bra teatru trzeba zrezygnować z ciekawych,

dochodowych projektów albo współpra-
cy z wielkimi artystami. Młodzi nie bardzo
to rozumieją, ale tak powinno być. Nas, ak-
torów starej daty, ukształtowano w prze-
świadczeniu, że jeżeli aktor nie wychodzi
na scenę, to znaczy, że umarł. Niezależnie
od okoliczności wychodzi na scenę i robi
swoje.
Z Wiktorem Zborowskim połączyła pana sztuka,
czy najpierw była relacja towarzyska?

– Sztuka. Szczególna, bo poznałem
Wiktora, kiedy graliśmy w bajce telewizyjnej
– on żyrafę, ja słonika. Zanim dostrzegłem
jego talent, powalił mnie jego wzrost,
zwłaszcza że sam jestem niepozorny.
Zresztą wzrost często bywa źródłem wie-
lu zabawnych sytuacji. Raz, gdy byłem na
fali, pokaźnego wzrostu Marek Perepecz-
ko wypalił: „Jak to jest, kurduplu, że cię
wszędzie widzę?”, na co odpowiedziałem
mu: „Bo ja się wszędzie mieszczę”. Wra-
cając do Wiktora, przy okazji bajki usły-
szałem, jak ten dryblas śpiewa mocnym,
niskim głosem. Gdy później przyszło do
produkcji Hemara z moim udziałem, bra-
kowało nam wysokiego, zdolnego artysty
z mocnym głosem. Wtedy przypomniałem
sobie o Wiktorze. I tak dołączył do Ate-
neum, co dało początek naszej przyjaźni.
Zauważyliśmy, że jak się pokazujemy ra-
zem na scenie, publiczność od razu wy-
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bucha śmiechem. To nas zainspirowało do
stworzenia kabaretowego duetu „Super
Duo”, z którym od lat jeździmy po Polsce
i po świecie. Od lat nienawidzimy się jak
psy i kochamy się jak bracia.
Lubi pan zawodowe spotkania z synem?

– Ja lubię, on ich unika, bo sądzi, że
będzie posądzony o układy. Poza tym
ma świadomość, że jestem wymagający,
a od niego wymagam szczególnie dużo.
Mam jednak nadzieję, że w sztuce „Pod
wulkanem”, którą mam w planach, zagra
konsula. Widzi pani, zawód aktora jest nie-
zwykle zazdrosny o wszystko poza nim:

o życie rodzinne, pasje, inne miłości. Je-
żeli się go zaniedba, to wkoło jest mnóstwo
innych osób, gotowych zająć nasze miej-
sce. Ja mogę sobie już pozwolić, żeby od-
puścić, zrobić przerwę, ale przez 25 lat nie
miałem urlopu. Aktor musi umieć myśleć
logicznie i kombinować, żeby właściwie wy-
ważyć proporcje, nie przepychając się
łokciami.
Konkurencja w środowisku daje w kość?

– Tak. Bywa, że jak się potkniesz, jesz-
cze ci dokopią, bo wtedy o jednego mniej.
Prawdziwe przyjaźnie są rzadkie. Zwykle
wszystko opiera się na pozorach ogłady
i życzliwości, na pseudouśmiechu. Dlate-
go unikam festiwali, bankietów, środowi-
skowych koterii.
Czy spodziewał się pan, że pańska odmowa roli
Lecha Kaczyńskiego wywoła taką burzę?

– Nie mogę zrozumieć ludzi, którzy
wierzą, że katastrofa smoleńska miała
cokolwiek wspólnego z zamachem, ani
tych, którzy co miesiąc głoszą inną teorię
spiskową. Jak mógłbym grać w filmie, któ-
ry – moim zdaniem – przedstawia nie-
prawdę? Przyczyną katastrofy był po pro-
stu burdel u nas i u Rosjan. Nie chcę ni-
komu torować drogi do władzy, grając
w filmie politycznym, i to niezależnie od
opcji. Raz w życiu zagrałem w takim fil-
mie – „Człowieku z żelaza”, bo uważałem,
że wtedy należało. Teraz to zupełnie inna

sytuacja i nic tu nie zmieni fakt, że reży-
serem jest mój przyjaciel Antoni Krauze,
z którym nagrałem jeden ze swoich naj-
lepszych filmów – „Palec Boży”. Poza tym
nie lubię ludzi, którzy umyślnie dzielą nasz
naród na prawdziwych Polaków i innych,
na patriotów i innych, na biednych i bo-
gatych – pachnie to bolszewią, na wie-
rzących i niewierzących. Jestem gorli-
wym katolikiem, ale daleko mi do księdza
Rydzyka, który też uwielbia dzielić ludzi.
Może komuś na tym zależy?
Przyjmowane role muszą być panu bliskie ar-
tystycznie i światopoglądowo?

– Zawsze jestem wierny sobie i swo-
im ideałom. Nie byłem i nie będę ko-
niunkturalistą. Czułem sympatię do Lecha
Kaczyńskiego, w normalnym filmie chęt-
nie bym go zagrał. Kiedy radni PO ode-
brali imię Lecha Kaczyńskiego nazwie mo-
stu w Bydgoszczy, publicznie protesto-
wałem przeciwko tej decyzji. Może nie je-
stem dobrym człowiekiem, ale na pewno
prawym, i potrafię rozgraniczać, co jest
właściwe, a co nie. Na szczęście coraz
mniej obchodzą mnie internetowe hejty
i wpisy, jakie pojawiły się, gdy poparłem
prezydenta Komorowskiego. Robię to,
co uważam za słuszne, i popieram tych,
z którymi się zgadzam, a przy tym pozo-
staję daleki od wchodzenia komukolwiek
w sempiternę. �
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Planów mam tyle, że głowa
mała. Wiem, że wszyst-

kiego nie zdążę, ale będę się
starał, bo jestem niesły-

chanie uparty. Może mi to
zająć lata, ale w końcu

dopnę swego.
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Nie jestem pazerny 
na sławę

WiktorZborowski

Fot. Zenon Żyburtowicz (2), KAPiF (2)



Niektórzy aktorzy od dziecka czują, że scena to
ich przeznaczenie, inni wybierają zawód z przy-
padku. Jaki był pański motyw?

– Tak naprawdę to kontuzja, bo w mło-
dości uprawiałem wyczynowo koszyków-
kę na poziomie reprezentacji Polski ju-
niorów i właśnie ze sportem wiązałem
przyszłość. W klasie maturalnej, po po-
wrocie z Mistrzostw Europy w Hiszpanii,
na meczu sparingowym zerwałem wiąza-
dła w kolanie. W tamtych czasach ozna-
czało to koniec kariery. W tych okolicz-
nościach nie za bardzo wiedziałem, co ze
sobą zrobić, a ponieważ Janek Kobu-
szewski jest rodzonym bratem mojej
mamy, od dziecka miałem znacznie więk-
szy kontakt z teatrem niż moi rówieśnicy.
Dlatego postanowiłem zdawać do szkoły
teatralnej, zupełnie na chybił trafił. Janek
pomógł mi się przygotować, pani prof.
Wanda Kruszewska z krakowskiej akade-
mii mnie przesłuchała, po czym oboje
uznali, że mogę zaryzykować. Ku mojemu
zaskoczeniu dostałem się, pomimo moich
dość trudnych warunków, bo niewielu
aktorów ma prawie 2 m wzrostu. Jak wi-
dać, nie przypadkiem zostałem aktorem,
ale przypadkiem nie zostałem sportowcem.
Kontuzja była zatem szczęściem w nieszczęściu.

– Nie wiem, czy można tu mówić
o szczęściu, ale niewątpliwie po 40 latach
mogę stwierdzić, że w zawodzie mi się jako
tako powiodło. Jak powiodłoby mi się jako
koszykarzowi, tego się już nie dowiem, ale
nie mam powodów do narzekania.
Z perspektywy widzi pan w aktorstwie więcej
blasków czy cieni?

– Aktorstwo to bardzo trudny zawód,
który łączy mozolną pracę fizyczną
z pracą umysłową. Budowa roli to nie tyl-
ko poznanie psychiki bohatera i upo-
rządkowanie psychologii, lecz także naj-
zwyklejszy wysiłek, zwłaszcza kiedy się gra
takie postacie jak Papkin. Pamiętam, że po
każdym spektaklu chudłem przy tej roli ja-
kieś 2,5 kg i czułem się, jakbym rozegrał

porządny mecz koszykówki. Podobnej
siły i energii wymagała rola w musicalu
„Człowiek z La Manchy”. Kręcenie
„Ogniem i mieczem” poprzedzał wręcz
obóz przygotowawczy, żebyśmy nabrali
kondycji, bo czekała nas piekielnie wy-
czerpująca robota. Aktor musi być przy-
gotowany na harówkę. A blaski i cienie?
Wiadomo: jeden będzie miał więcej bla-
sków, drugi – cieni.
Do wyboru ról przydaje się intuicja?

– Bardzo rzadko, jeśli w ogóle, przyj-
mowałem role, które uważałem za nieko-
rzystne. To nie tyle kwestia intuicji, co ra-
czej doświadczenia, chociaż to przycho-
dzi z czasem. Na samym początku musiała
kierować mną intuicja, bo dokonywałem
słusznych wyborów, a były takie propo-
zycje, że gdybym był bardziej pazerny na
sławę mołojecką i na finanse, pewnie
bym je przyjął i dziś bym tego żałował, bo
byłoby to ogromnym błędem. Jednak tak
zwana intuicja, która mną kierowała, mia-
ła charakter bardziej zwierzęcy niż inte-
lektualny, podszyty przemyśleniami. Nie
analizowałem swoich decyzji.
Czym się pan kieruje, przyjmując albo odrzuca-
jąc propozycję roli?

– Te kryteria w zasadzie nie powinny
ulegać zmianie, niezależnie, czy jest się ak-
torem tuż po szkole, czy ma się 40-letni
staż w zawodzie. Zawsze podstawą są
3 równorzędne pytania: „co?”, „z kim?”
i „jak?”. Jeżeli wszystko mi się zgadza, to
nie mam wątpliwości, że warto. Przy tym
są twórcy, do których jestem gotowy iść
w ciemno.
Charakterystyczne warunki fizyczne są w za-
wodzie atutem czy przeszkodą?

– Raczej przeszkodą, zwłaszcza w Pol-
sce, gdzie do niedawna wielu reżyserów
w ogóle nie wyobrażało sobie, że mogą być
aktorzy o takim wyglądzie. Dlatego szu-
kali everymanów – typowych bohaterów,
którzy nie wyróżniają się z tłumu i kojarzą
się zarazem ze wszystkim i z niczym – bo

wtedy jest szansa, że widz go polubi.
A prawda jest taka, że bardzo często lubi
się ludzi odmiennych. Z drugiej strony, na-
wet jeśli nie wzbudzają sympatii, i tak sta-
nowią ciekawy materiał, bo ich „obcość”
jest wartością dodaną. Dzięki określonym
warunkom fizycznym wzbudzają np. strach
albo śmiech. Kiedyś bardzo niewielu re-
żyserów to rozumiało, stąd moje prace fil-
mowe – mimo że sporo ich było – rzad-
ko dawały mi prawdziwą satysfakcję.
Woli pan wcielenia bliższe panu charakterolo-
gicznie czy przeciwnie – chętniej wybiera pan
wcielenia, z którymi nie ma pan nic wspólnego,
traktując je jako wyzwanie?

– Wszystko sprowadza się do tego,
żeby być wiarygodnym. Aktorowi, który ma
w sobie dobroduszność i rozsiewa wokół
siebie autentyczne ciepło, bardzo rzadko
udaje się być wiarygodnym w rolach po-
staci z kręgów zła – cynicznego łobuza,
psychopaty czy zwyrodnialca. Jeśli taka
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Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER

Zamierzał zostać sportowcem, ale los miał inne plany. Od 40 lat gra z pasją,
bo wierzy, że talent to nic innego jak chęć do pracy. Innych aktorów podzi-
wia, ale im nie zazdrości, a ulubionym reżyserom się nie narzuca, co najwy-
żej skrycie liczy na propozycje – głównie filmowe, bo czuje, że na ekranie
wciąż nie w pełni rozwinął skrzydła. I tak bez zachłanności i zawiści stara się
odnaleźć własne miejsce, a w każdej roli daje z siebie wszystko, by spełniać
oczekiwania widzów i tych, którzy mu zaufali 

Jestem szczęśliwy, że mogłem za-
grać u Jurka Hoffmana w „Ogniem
i mieczem” i „Starej baśni”, bo
obecnie prawie się już takich pro-
dukcji nie kręci. Lubię grać w fil-
mach kostiumowych mimo że
dość męczące jest przyklejanie
wąsów i innych elementów, które
upodobniają do bohatera sprzed
stuleci.
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Wszystko sprowadza się do tego,
żeby być wiarygodnym. Aktorowi,
który ma w sobie dobroduszność 
i rozsiewa wokół siebie autentyczne
ciepło, bardzo rzadko udaje się być
wiarygodnym w rolach postaci 
z kręgów zła – cynicznego łobuza,
psychopaty czy zwyrodnialca.



kreacja się udaje, to musi to być fenome-
nalny aktor. Wiele zależy od reżysera,
który od początku ma wizję i potrafi wła-
ściwie obsadzić aktorów. W teatrze bardziej
można oszukać, poudawać, bo wielu rze-
czy nie widać, ale w filmie nie uniknie się
zbliżeń, najazdów kamery na twarz, któ-
re eksponują każdy szczegół i grymas. Tyl-
ko wiarygodny aktor może unieść sukces
całego obrazu.
W środowisku wielokrotnie podkreśla się pań-
skie poczucie humoru, a widownia kojarzy
pana głównie z komediami. Czy właśnie w ta-
kich wcieleniach czuje się pan najlepiej?

– Zostałem do tego przyzwyczajony
zarówno przez reżyserów, jak i przez pu-
bliczność. I rzeczywiście potrafię sobie dać
radę z rolami komediowymi, a to nie jest
takie łatwe, jak może się wydawać. Znacz-
nie trudniej jest szlachetnie widza roz-
śmieszyć, niż wzbudzić w nim wzruszenie.
W całej mojej karierze zagrałem kilka ról
– wydawałoby się – zupełnie do mnie nie-
przystających, które zostały przychylnie
przyjęte, a moją grę uznano za wiarygodną.
To pokazuje, że sprawdzam się również
w rolach mniej rozrywkowych.
Na ile wiedza i środki przekazywane studentom
w szkole teatralnej lub filmowej są pomocne
w opanowaniu sztuki aktorskiej? Każdy może być
dobrym aktorem, czy potrzebny jest wrodzony
talent?

– Jak powiedział ktoś mądry, talent to
wyłącznie chęć do pracy, reszta to pre-
dyspozycje. Jeżeli ktoś ma wyłącznie chę-
ci, ale brak mu predyspozycji, to nic nie
osiągnie w żadnym zawodzie artystycz-
nym. W aktorstwie zapał do roboty to za
mało. Kto wie, czy predyspozycje nie są
ważniejsze? Najlepiej, kiedy chęci i pre-
dyspozycji jest pod dostatkiem – wtedy
można sięgnąć niebotycznych wyżyn.
Szkoła uczy warsztatu, głównie teatral-
nego, który jest szalenie ważny w póź-
niejszej pracy, a szkoda czasu, żeby się
uczyć na scenie. Wtedy trzeba mieć już
opanowaną emisję głosu, dykcję, umie-
jętność noszenia kostiumu, prowadzenia
gestu czy interpretacji piosenki. W filmie
można czasem coś wykrzesać z amatorów,
bo są duble, jest montaż i są narzędzia,
które pozwalają złożyć sensowną całość.
Ale i wtedy bywa, że mam problem ze zro-
zumieniem, co aktor mówi, a zasadniczo
dobrze jest rozumieć.
Do egzaminów przygotowywał pana wujek – Jan
Kobuszewski. Czy którąś z jego rad lub nauk pro-
fesorów szczególnie pan zapamiętał i do dziś sto-
suje w pracy?

– Szczerze mówiąc, było to tak daw-
no temu, że nic już z tego nie pamiętam.
Jeśli jednak miałbym coś przywołać, to
uwagi, żebym mówił głośno i wyraźnie. Na
egzaminie nie chodzi bowiem o to, bym
powalił komisję na kolana i pokazał, że je-

stem już ukształtowanym aktorem, ale że
mam pewne predyspozycje, żeby uprawiać
ten zawód.
Wspomniał pan, że są reżyserzy, od których role
przyjąłby pan w ciemno. Czy ma pan taki wy-
marzony duet? Propozycja od kogoś byłaby
szczególnie mile widziana?

– Nie mam aż tak konkretnych marzeń
związanych z określonym reżyserem. Na
pewno jeszcze raz chciałbym zrobić film
z Januszem Majewskim i z Jurkiem Hof-
fmannem – nie wiem, czy to się nam jesz-
cze uda. Ponieważ traktuję ich jak mistrzów
i przyjaciół, praca z nimi jest dla mnie
prawdziwym świętem. Cały czas obserwuję
wielu zdolnych reżyserów, zarówno mo-
jego pokolenia, jak i młodszych, z który-
mi chętnie podjąłbym współpracę, ale to
od nich musi wyjść chęć pracy ze mną. Nie
mogę się narzucać, bo jeszcze ich spłoszę,
i po co mi to? Niedawno z przyjemnością
zagrałem małą, ale fajną rólkę w filmie
o Tadeuszu Kantorze w reżyserii Janka
Hryniaka. To bardzo inteligentny i wraż-
liwy facet, z którym nie tylko dobrze mi się

pracowało, lecz także rozmawiało, a to dla
mnie niezwykle ważne, żebym lubił po-
gadać z reżyserem nie tylko o pracy. Za-
wsze chciałem zagrać u Agnieszki Holland,
którą bardzo lubię prywatnie i podzi-
wiam za mądrość oraz zawodowe osią-
gnięcia, ale nigdy nie ośmieliłem się wspo-
mnieć, że chętnie bym z nią popracował,
ani tym bardziej prosić o robotę. Aż tu na-
gle dostałem zaproszenie na casting, po-
jechałem, zrobiłem swoje i po paru mie-
siącach dowiedziałem się, że Agnieszka
zdecydowała się na mnie, czym sprawiła
mi wielką radość. Jest parę dziewczyn
i chłopaków, których bardzo cenię i gdzieś
w głębi duszy marzy mi się współpraca
z nimi, ale którzy to reżyserzy, powiem do-
piero, jak spotkam się z nimi zawodowo.
A czy wśród polskich i zagranicznych aktorów ma
pan swoje niedoścignione wzorce i inspiracje?

– Dawniej strasznie podobał mi się
Donald Sutherland, który pod względem
warunków fizycznych jest do mnie trochę
podobny, bo też jest bardzo wysoki. Za-
chwycała mnie jego zdolność transfor-
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Wiktor Zborowski i Marian Opania od lat tworzą zgrany duet nie tylko na scenie



macji. Polscy aktorzy nie są dla mnie wzo-
rem, ale do niektórych mam po prostu sła-
bość, podejrzewam, że na tej samej zasa-
dzie co reżyserzy, którzy mają swoich
ulubieńców. Oczywistym mistrzem jest Ja-
nusz Gajos. Uwielbiam patrzeć, jak pra-
cuje Krzysiek Globisz. Fantastycznym ak-
torem jest Krzysztof Stroiński. Świetni są
też moi młodsi, wrażliwi i wszechstronni
koledzy: Jacek Braciak, Tomasz Kot, Ma-
ciek Stuhr, Borys Szyc, Wojtek Mecwal-
dowski, Piotr Głowacki, Grzesiek Małec-
ki, Adam Woronowicz czy Marcin Doro-
ciński. To wybitni artyści z najwyższej pół-
ki, przed którymi, gdyby urodzili się w in-
nym kraju, otworem stałaby światowa
kariera. Ich aktorstwo robi na mnie wiel-
kie wrażenie. Ja po prostu się nimi za-
chwycam. Tak jak jeszcze młodszymi,
niesamowicie uzdolnionymi artystami:
Dawidem Ogrodnikiem, Tomaszem Schu-
chardtem czy Kubą Gierszałem, na których
patrzę z podziwem. Oni wszyscy są arty-
stami z ogromną charyzmą i niebywałym
skupieniem, którzy jednym spojrzeniem
osiągają więcej niż ja setkami fikołków. Nie
zazdroszczę im, bo czy można zazdrościć
Niagarze, że jest tak zachwycająca? Jest też
wiele fantastycznych aktorek z Krysią
Jandą na czele, które mnie niezwykle fa-
scynują, ale nie będę rozpisywał się na ich
temat, żeby nie narazić się żonie (śmiech).

Czy trema kiedykolwiek była dla pana proble-
mem?

– Kiedyś w ogóle nie wiedziałem, co to
trema. Im jestem starszy, tym bardziej mę-
czy mnie niepewność związana z wątpli-
wościami, czy na pewno właściwie gram,
czy powinienem zrobić coś inaczej. Myślę,
że to wynika z odpowiedzialności wobec
tych, z którymi pracuję i dla których pra-
cuję. Za każdym razem, gdy wychodzę na
scenę lub staję przed kamerą, chciałbym
wypaść jak najlepiej. Mało tego, wiem, że
inni mają wobec mnie oczekiwania i nie
chcę ich zawieść. Kiedy byłem młody,
w ogóle o tym nie myślałem.
Woli pan występować na żywo, czy być oglą-
danym na ekranie?

– Trudno mi na to odpowiedzieć.
W swoim życiu bardzo dużo nagrałem się
w teatrze. Znam, rozumiem tę pracę
i wiem, jaka jest ciężka. Bardziej tęsknię za
filmem, bo uważam, że w tej formie nie
dane mi było pokazać wszystkich możli-
wości. Dziś chętniej popracowałbym przed
kamerą, bo choć wchodzę w trudny dla ak-
tora wiek – niełatwo znaleźć rolę dla ak-
tora po 60 – to jednocześnie czuję, że te-
raz miałbym więcej do powiedzenia.
Jak podchodzi pan do ról kostiumowych? Lubi
pan wcielać się w postaci z innych epok?

– Jestem szczęśliwy, że mogłem zagrać
u Jurka Hoffmana w „Ogniem i mieczem”
i „Starej baśni”, bo obecnie prawie się już
takich produkcji nie kręci. Dziś film hi-
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Jeden z bardziej charakterystycznych aktorów polskiej sceny, nie jest mu obce
aktorstwo teatralne, filmowe, radiowe i dubbingowe. Absolwent PWST w War-
szawie. Po raz pierwszy widzowie zobaczyli go na ekranie w jednym z odcin-
ków „Czterdziestolatka”. Zagrał w wielu komediach, zachwycił rolą Longinusa
Podbipięty w „Ogniem i mieczem”. Spokrewniony z Janem Kobuszewskim,
któremu nie ustępuje wzrostem ani talentem. W młodości trenował koszy-

kówkę. Nie wszyscy wiedzą, że jest autorem hasła „Teraz Polska”.
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storyczny odtwarza realia znacznie póź-
niejsze, powiedzmy lata 50. XX w. Ja lu-
bię takie wyzwania, mimo że dość męczące
jest przyklejanie wąsów i innych elemen-
tów, które upodobniają do bohatera sprzed
stuleci, ale jeśli charakteryzacja jest dobrze
wykonana, to efekt na ekranie jest piękny
i wynagradza trud.
Praca głosem w dubbingu albo przy nagrywa-
niu audiobooków jest większym wyzwaniem niż
role, którym towarzyszy obraz?

– Dziś, kiedy technika poszła tak bar-
dzo do przodu, dubbing to spokojna ro-
bota, chyba że podkłada się głos do pro-
dukcji rysunkowych – wtedy trzeba się na-
drzeć, najęczeć i nastękać, co bywa mę-
czące. Zupełnie inaczej było kiedyś, kiedy
nagrywało się na tzw. sklejkę. Wtedy sta-
ło w studiu powiedzmy 15 osób i nagry-
wało się synchronicznie do skutku, dopóki
nikt się nie pomyli. Dziś aktor sam nagrywa
swoją partię. Z audiobookami jest większy

problem, bo nie są tak popularne jak na
Zachodzie. W Polsce w ogóle mało osób
czyta. Rzadko też ludzie sięgają po ten wy-
godny zamiennik tradycyjnej książki, ale ja-
koś się ten rynek broni. Nagrałem mnóstwo
audiobooków – może nie są to książki, któ-
re najwyżej cenię, raczej tytuły, które – mó-
wiąc potocznie – dobrze schodzą. Jednak
obok sensacji i kryminałów miałem szczę-
ście nagrać jedną z moich najukochań-
szych powieści, czyli „Mistrza i Małgo-
rzatę” Bułhakowa w genialnym tłuma-
czeniu, co zaliczam do moich najważ-
niejszych prac w całej karierze. Starałem
się ze wszystkich sił, żeby nie zepsuć tego
wybitnego dzieła literackiego.
W czym upatruje pan sukces duetu Super Duo
z Marianem Opanią?

– Kontrasty typu mały–duży zawsze
śmieszą. Do tego nadajemy z Mańkiem na

tych samych falach, lubimy się i mamy po-
dobne poczucie humoru. Występujemy dla
publiczności, nie za darmo, ale artystycz-
nie nie mamy się czego wstydzić, więc je-
śli ludziom się podoba, dlaczego nie?
Jakie rady dawał pan córce, zanim zdecydowała
się pójść w ślady rodziców?

– Absolutnie żadnych. Zosia wszyst-
ko, co związane z aktorstwem, miała od
urodzenia w domu. Doskonale wie, na
czym polega moja i mojej żony praca. Cały
czas tłumaczyłem jej tylko, że mówi się
o aktorach, którym się powiodło, a jest
masa aktorów i aktorek, którzy nie odnieśli
sukcesu. Być może są szczęśliwi, ale mają
świadomość, że nie przebili się i pozosta-
ną w cieniu. Powtarzam jej, że życie może
się różnie potoczyć – można być na
świeczniku albo u spodu piramidy. Wierzę,
że nawet w tym drugim przypadku moż-
na odnaleźć szczęście, jeśli ma się dość pa-
sji, ale nie każdy to potrafi.

Powiedział pan kiedyś, że jest coraz więcej fe-
stiwali i coraz mniej gwiazd. Co oznacza dziś być
gwiazdą?

– Kiedyś rzeczywiście tak było. Wśród
gwiazd można było wymienić parę na-
zwisk: Bogusława Lindę, Marka Kon-
drata, Beatę Tyszkiewicz, Grażynę Sza-
połowską, a wielu bywalców salonów
było znanych tylko z tego, że są znani. Dzi-
siaj aktorów zasługujących na miano
gwiazdy jest znacznie więcej. I nie są to
gwiazdy jednego sezonu, ale zdolni ludzie
z dorobkiem filmowym i teatralnym, któ-
rzy jeszcze niejedno pokażą.
Od lat nie jest pan związany etatem z żadnym
teatrem. Świadomie wybrał pan drogę wolne-
go strzelca jako korzystniejszą?

– W 1997 r. poczułem taką potrzebę.
Chciałem sam o sobie decydować zawo-
dowo, choć to trochę złudne wyobrażenie.
Ale chyba w tym bezetatowym bycie już
wytrwam. �

WIKTOR ZBOROWSKI  Rozmowa VIP-a

Tęsknię za filmem, bo uważam, że
w tej formie nie dane mi było po-
kazać wszystkich możliwości. Dziś
chętniej popracowałbym przed ka-
merą, bo choć wchodzę w trudny
dla aktora wiek – niełatwo znaleźć
rolę dla aktora po 60 – to jedno-
cześnie czuję, że teraz miałbym
więcej do powiedzenia.
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W sobotni wieczór
17 października 
w eleganckich wnę-
trzach warszawskiego
hotelu Sheraton naj-
lepsi z najlepszych 
w swojej dziedzinie
odebrali statuetki
przyznane przez
„Magazyn VIP” pod-
czas 3. Gali VIP. 
Goście doskonale
bawili się przy utwo-
rach w wykonaniu
Wojciecha Ezzata,
Pauliny Szarek i Ro-
berta Janowskiego Wyjątkowe Osobowości Życia Publicznego. Od lewej: Adam Koperkiewicz, Michał Fajbusiewicz, Ewa Błaszczyk, 

Tomasz Majewski, Mariusz Szczygieł
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Nagrodzeni podczas Gali VIP 2015

VIP-y
w blasku fleszy
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VIP 2015

• Grażyna Barszczewska
• Ewa Błaszczyk
• Jerzy Bończak
• Krzysztof Cugowski
• Michał Fajbusiewicz
• Piotr Fronczewski
• Robert Janowski
• Adam Koperkiewicz
• Tomasz Majewski
• Wojciech Młynarski
• Marian Opania
• Maria Seweryn
• Lidia Stanisławska
• Mariusza Szczygieł
• Marek Włodarczyk
• Wiktor Zborowski
• Cezary Żak
• Katarzyna Żak

Nagrodzeni statuetką VIP 2015. Od lewej:
Piotr Fronczewski, Katarzyna Żak, Zbigniew
Buczkowski (odebrał nagrodę w imieniu Woj-
ciecha Młynarskiego), Grażyna Barszczewska,
Mariusz Gryżewski, Marek Włodarczyk, Jerzy
Bończak, Maria Seweryn

Mariusz Gryżewski 
i Marian Opania – VIP 2015

Mariusz Gryżewski i Wiktor Zborowski – VIP 2015

Nagrodzeni statuetką VIP 2015. Od lewej: Robert Janowski, Lidia Stanisławska, Krzysztof Cugowski
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R
edakcja „Magazynu VIP” po raz 3. uhonorowała li-
derów, których działalność zasługuje na wyróżnienie.
W gronie laureatów znaleźli się zarówno przedsię-
biorcy i menadżerowie w ochronie zdrowia, jak i naj-
aktywniejsi samorządowcy, którzy zmieniają warun-

ki życia lokalnych społeczności oraz wizerunek polskich regio-
nów, a także znani przedstawiciele życia publicznego, którzy cie-
szą się sympatią i zasługują na uznanie, udowadniając swym do-
robkiem, że mamy być z czego dumni.

Gości powitał ze sceny doświadczony duet: Katarzyna Dowbor
i Michał Olszański, zapraszając na scenę redaktora naczelne-

VIP BIZNESU 2015

• Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, 
rektor Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc

• Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski, 
właściciele Piekarni Wacyn z Radomia-Wacyna

• Władysław Brzozowski, 
dyrektor Gospodarstwa Rolnego Produkcyjno-Nasiennego
Władysław Brzozowski z Mienian k. Hrubieszowa

• Tomasz Chalimoniuk, 
prezes zarządu TTcomm SA z Warszawy

• Jan Chorostkowski, 
prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia

• Józef Dąbek, 
prezes zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” z Morawicy

• Zbigniew Gaca-Richter, 
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lazurowa” z Warszawy

• Kazimierz Golec, 
prezes zarządu Zakładu Mechaniki Przemysłowej 
„ZAMEP” Sp. z o.o. z Gliwic

• Michał Kalinowski, 
dyrektor generalny firmy Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
z Warszawy

• Anna i Czesław Koliszowie, 
właściciele firmy ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa

• Robert Kościelny,
prezes spółki SINEVIA Sp. z o.o. z Warszawy

• Gabriela Kośmider, 
właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 
GABI-PLAST z Krotoszyna

• Jerzy Kruk, 
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” z Wrocławia

• Izabela Lenartowicz, 
właścicielka Kliniki Medycyny Estetycznej Med Estetica 
z Katowic

• Ilona Majewska, 
właścicielka NOBLE MEDICA S.C. z Radomia

• Kamil Muskus, 
dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju 
Compass Money Sp. z o.o. z Legnicy

• Michał Pachowski, 
prezes zarządu Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji S.A. z Warszawy

• Michał Nivette, 
prezes zarządu Nivette Sp. z o.o. z Warszawy

• Franciszek Siegień, 
prezes WPPH „Elena” z Kokanina k. Kalisza

• Alicja Wojciechowska, 
dyrektor Prywatnego Centrum Edukacyjnego 
„Szkoły Sukces” z Białogardu

• Tadeusz Wrześniak, 
właściciel Hut Szkła ze Skrzyszowa

• Dariusz Zabrowarny, 
prezes zarządu PARTNER Systems Sp. z o.o. z Człuchowa

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: Jerzy Kruk, prezes zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej „Metalowiec” z Wrocławia, Dorota Dolota, członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „La-
zurowa” z Warszawy (odebrała nagrodę w imieniu prezesa Zbigniewa Gacy-Richtera), Kamil Mu-
skus, dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju Compass Money Sp. z o.o. z Legnicy, Mariusz Gryżewski, re-
daktor naczelny „Magazynu VIP”, Michał Kalinowski, dyrektor generalny firmy Steinbacher Izoterm
Sp. z o.o. z Warszawy, Ilona Majewska, właścicielka NOBLE MEDICA S.C. z Radomia, Robert Kościel-
ny, prezes spółki SINEVIA Sp. z o.o. z Warszawy

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Magdalena Chalimoniuk (odebrała nagrodę w imieniu To-
masza Chalimoniuka, prezesa zarządu TTcomm SA z Warszawy), Dariusz Zabrowarny, prezes za-
rządu PARTNER Systems Sp. z o.o. z Człuchowa, Alicja Wojciechowska, dyrektor Prywatnego Cen-
trum Edukacyjnego „Szkoły Sukces” z Białogardu, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazy-
nu VIP”

�
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go „Magazynu VIP” Mariusza Gryżewskiego, któ-
ry podziękował wszystkim za przybycie i życzył uda-
nego wieczoru. Dziennikarze poprowadzili uro-
czystość z dużą swobodą i poczuciem humoru,
dzięki czemu uśmiech nie schodził z twarzy przy-
byłych. Gdy nastąpił moment wręczenia statuetek,
jako pierwsi nagrody odebrali laureaci w katego-
rii VIP Biznesu, a więc ci, którzy mogą uchodzić za
wzór polskiego przedsiębiorcy pod względem ja-
kości, rzetelności i zarządzania, ukierunkowane-

Nagrodzeni statuetką VIP w Ochronie Zdrowia 2015. Od lewej: Paweł Skowronek, p. o. zastępcy dyrek-
tora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (odebrał nagrodę w imieniu dy-
rektora Andrzeja Domańskiego), Aneta Lulewicz-Kalicka, pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania ryzy-
kiem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (odebrała statuetkę w imieniu dyrektora
Bogusława Poniatowskiego), Ewa Wojtyła, dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu,
Barbara Szeflińska, prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o., Lu-
cyna Kęsicka, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Ma-
gazynu VIP”

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: Czesław i Anna Koliszowie, właściciele
firmy ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa, Kazimierz Golec, prezes zarządu Zakładu Mechaniki
Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o. z Gliwic, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazy-
nu VIP”, Józef Dąbek, prezes zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” z Morawicy, Jan Frysz-
tak, pełnomocnik prezesa Hut Szkła ze Skrzyszowa (odebrał nagrodę w imieniu prezesa Ta-
deusza Wrześniaka), Franciszek Siegień, prezes WPPH „Elena” z Kokanina k. Kalisza

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: Bożena Baier, wiceprezes zarządu Przedsiębior-
stwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD z Wrocławia (odebrała nagrodę w imieniu prezesa Jana
Chorostkowskiego), Michał Nivette, prezes zarządu Nivette Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor
naczelny „Magazynu VIP”, Izabela Lenartowicz, właścicielka Kliniki Medycyny Estetycznej Med Es-
tetica w Katowicach, Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski, właściciele Piekarni Wacyn z Radomia-
Wacyna, Gabriela Kośmider, właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego GABI-PLAST
z Krotoszyna, Władysław Brzozowski, dyrektor Gospodarstwa Rolnego Produkcyjno-Nasiennego
Władysław Brzozowski z Mienian k. Hrubieszowa

VIP W OCHRONIE ZDROWIA 2015

• Andrzej Domański, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

• Bogusław Poniatowski, 
dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego z Białegostoku

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego w Płocku

• Janusz Solarz, 
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej z Rzeszowa

• Barbara Szeflińska, 
prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. z Konina

• Ewa Wojtyła, 
dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Jedlcu

�
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go na ciągły rozwój, jak również ci, którzy postawili na innowa-
cyjność i skutecznie łączą biznes z nauką.

W dalszej kolejności do najlepszych przedsiębiorców dołączyli
laureaci uhonorowani tytułem „VIP 2015” – wybitni reprezentan-
ci życia publicznego, reprezentujący takie dziedziny, jak kultura,
sport, publicystyka. W tym gronie docenieni zostali: – nieobecny
podczas gali – Wojciech Młynarski, Piotr Fronczewski, aktorskie
małżeństwo Katarzyna i Cezary Żakowie, Grażyna Barszczewska,
Marek Włodarczyk, Jerzy Bończak, Maria Seweryn, Marian Opa-
nia, Wiktor Zborowski, Ewa Błaszczyk, a także spoza środowiska
aktorskiego: znany jako gospodarz „Magazynu Kryminalnego 997”
Michał Fajbusiewicz, 2-krotny medalista igrzysk olimpijskich To-
masz Majewski, historyk i muzealnik, dyrektor Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz, dziennikarz,
przybliżający nam kulturę czeską, Mariusz Szczygieł, a także ci,
którzy czują się jak ryby w wodzie nie tylko na scenie, lecz przede

wszystkim z piosenką na ustach: Robert
Janowski, Krzysztof Cugowski oraz Lidia
Stanisławska. Ostatnia para artystów
spontanicznie wystąpiła przed publicz-
nością, śpiewając wspólnie „Już nie ma
dzikich plaż”.

Ceremonię wręczenia statuetek za-
kończyły kategorie: VIP w Ochronie
Zdrowia 2015, VIP Samorządu 2015, Fir-
ma VIP-a 2015 oraz Zegarek VIP-a, Kli-
nika VIP-a i Miejsce VIP-a. Po części ofi-
cjalnej gali i degustacji potraw przygo-
towanych przez szefa kuchni hotelu
Sheraton wrażenia artystyczne zapew-
nił gościom swym minirecitalem Robert
Janowski, poniekąd wciągający gości do
zabawy, którą od lat prowadzi w telewi-
zji, bowiem śpiewał przeboje, znane
z programu „Jaka to melodia?”. Po wy-
stępie emocje nie opadły ani na chwilę,
bo każdy z gości czekał, by usłyszeć ze
sceny swoje nazwisko przy okazji loterii

Dariusz Zabrowarny, prezes Partner Systems Sp. z o.o., otrzymuje nagrodę spe-
cjalną – zegarek Smartwatch Frederique Constant firmy Janeba Time Sp. z o.o.
– z rąk jej przedstawiciela, Jarosława Matysiaka

Nagrodzeni statuetką VIP Samorządu 2015. Od lewej: Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne, Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola, Piotr Papis, wójt gminy Klwów, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu
VIP”

MIEJSCE VIP-A 2015

• Osiedle Ventana 
firmy Westmark Polska Sp. z o.o.

VIP SAMORZĄDU 2015

• Maria Jolanta Batycka-Wąsik, 
wójt gminy Lesznowola

• Tadeusz Czajka, 
wójt gminy Tarnowo Podgórne

• Piotr Papis, 
wójt gminy Klwów

KLINIKA VIP-A 2015
• Optegra

ZEGAREK VIP-A 2015
• Smartwatch Frederique Constant 

firmy Janeba Time Sp. z o.o.

Od lewej: Jarosław Matysiak, przedstawiciel Janeba Time Sp. z o.o. – Zegarek VIP-a 2015 za Smartwatch Frederique Con-
stant, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”, Aneta Zwolińska, członek zarządu ds. marketingu w klinice
Optegra – Klinika VIP-a 2015, Maciej Mazurek, prezes Westmark Polska Sp. z o.o. – Miejsce VIP-a 2015 za Osiedle Ventana

�
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wizytówkowej. Nic dziwnego – atrak-
cyjne nagrody zawsze cieszą, a tego
wieczoru było ich pod dostatkiem.
Zwieńczeniem wieczoru była zabawa
taneczna na parkiecie, który nie pu-
stoszał do samego rana.                �

Nagrodzeni statuetką Firma VIP-a 2015. Od lewej: Stanisław Krzyżak, prezes Słonecznej Tłoczni Sp. z o.o. S.K.A., Martyna
Pilniak-Lubaszka, współwłaścicielka PPH SBS-SIM Sławomir Pilniak, Dariusz Wróblewski, dyrektor Centrum Naukowo-Ba-
dawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Andrzej Zadroż-
ny, członek zarządu „Polisa-Życie” Towarzystwa Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group, Danuta Jakubowska, PR mana-
ger Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o., Katarzyna Mielcarek i Dariusz Duszczak, przedstawiciele firmy
VIGGET, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

FIRMA VIP-A 2015

• Bank Spółdzielczy 
w Przemkowie

• Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej 
im. Józefa Tuliszkowskiego 
– Państwowy Instytut 
Badawczy z Warszawy

• „Polisa-Życie” Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A Vienna 
Insurance Group z Warszawy

• PPH SBS-SIM Sławomir 
Pilniak z Huty Mińskiej

• Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne LEK-AM 
Sp. z o.o. z Zakroczymia

• Słoneczna Tłocznia 
Sp. z o.o. S.K.A. ze Żmiącej

• VIGGET z Poznania
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Występ Roberta Janowskiego z zespołem
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Kuluarowa chwila wytchnienia. Od lewej: Jan Magdziak,
Lidia Stanisławska i Krzysztof Cugowski

Sala hotelu Sheraton była wypełniona po brzegi

Barbara Szeflińska i  Barbara Michorowska

Katarzyna Żak i Tomasz StockingerMaria Seweryn i Mariusz Gryżewski

Od lewej w pierwszym rzędzie Piotr Fronczewski 
i Marek Włodarczyk, w drugim – Katarzyna Żak,
Zbigniew Buczkowski i Grażyna Barszczewska

Od lewej: Sławomir
Wolniak i Joanna

Wysogląd-Wol-
niak, oraz Tomasz

Stockinger

Monika i Robert Janowscy

Ewa i Jerzy Bończakowie

Ewa Błaszczyk

48 VIP

Marek Włodarczyk
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Tomasz Stockinger i Danuta Jakubowska
Ewa Wojtyła (pierwsza
od lewej) – VIP w
Ochronie Zdrowia 2015

Lucyna Kęsicka 
i Mariusz Gryżewski

Wiktor Zborowski i Katarzyna Dowbor

Gabriela Kośmider z partnerem

Goście gali bawili się wyśmienicie. 
Na zdjęciu Martyna Pilniak-Lubaszka z mężem

Lidia Stanisławska i Krzysztof Cugowski 
zaśpiewali „Już nie ma dzikich plaż”

Michał Fajbusiewicz, Ewa Błaszczyk 
i Tomasz Majewski Robert Janowski i Krzysztof Cugowski

Od lewej: Stanisław Krzyżak, Martyna Pilniak-Lubaszka,
Dariusz Wróblewski i Andrzej Zadrożny

Wieczór poprowadzili Katarzyna Dowbor
i Michał Olszański



Gala VIP-a 2015
G

A
L
A

 V
IP

 2
0
1
5
 –

p
rz

e
ż
y
jm

y
 t

o
 j
e
s
z
c
z
e
 r

a
z

50 VIP

Maria Seweryn i Katarzyna Żak

Od lewej: Danuta Jakubowska 
i Marek Włodarczyk z parnterką

Od lewej: Tadeusz Czajka,  Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik i Piotr Papis

Od lewej: Kazimierz Golec oraz 
Anna i Czesław Koliszowie

Bożena Baier 
i Mariusz Gryżewski

Robert Janowski podczas występu

Alfred Andrys i Grażyna Barszczewska
Jerzy Kruk i Mariusz Gryżewski

Izabela Lenartowicz z partnerem
Mariusz Gryżewski i Michał Fajbusiewicz

Marian Opania 
i Katarzyna Dowbor
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Tomasz Majewski, Bożena Dykiel 
i Mariusz Gryżewski

Ewa Brzezińska i Andrzej Karczewski
(pierwsi od prawej) z przyjaciółmi

Agnieszka i Mariusz Gryżewscy

Wojciech Ezzat i Paulina Szarek

Mariusz Gryżewski

Od lewej: Piotr Fronczewski,
Katarzyna Żak i Zbigniew
Buczkowski

Kilka słów do zgromadzonych od Mariusza Szczygła,
obok Katarzyna Dowbor i Michał Olszański

Aneta Zwolińska, członek zarządu ds. marketingu w klinice Optegra, 
i Tomasz Stockinger cieszą się z wylosowanych w loterii fantowej nagród

Maciej Mazurek, Joanna Michałowska
oraz Mariusz Gryżewski

Zabawa przy muzyce trwała do późnych godzin nocnych

Radość zwycięzcy, Franciszek Siegień, 
VIP Biznesu 2015
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Zakup mieszkania to zazwyczaj inwestycja na
całe życie, więc musi być nie tylko przemy-
ślana, lecz także sprawdzona pod każdym
względem. Czego dowiadują się o państwu
potencjalni klienci, którzy robią research
deweloperów, i co jednocześnie przekonuje
ich do wyboru właśnie państwa inwestycji?

– Z uwagi na fakt, że zakup miesz-
kania to inwestycja na całe życie, nasi
klienci chcą być absolutnie pewni, że
nie popełnią żadnego błędu przy za-
kupie wymarzonego mieszkania. PBO
DACH BUD Sp. z o.o. daje właśnie taką
pewność. Firma istnieje na rynku de-
weloperskim już 30 lat, mamy swoją
ugruntowaną pozycję w sektorze bu-
downictwa mieszkaniowego, mamy
szerokie grono zadowolonych klientów,
które stale się poszerza. Wracają oni
do nas przy kolejnych inwestycjach, do-
konując zakupu mieszkania dla swo-
ich dzieci, wnuków czy też inwestycyj-
nie, z czego jesteśmy niezwykle dum-
ni i co nas bardzo cieszy. Gwarantu-
jemy klientom, że bez obaw mogą ku-
pować u nas wymarzone „M”, oraz że
będą tym zakupem usatysfakcjono-
wani. 

Cechą wyróżniającą nas na wro-
cławskim rynku deweloperów jest fakt,
iż budujemy metodą tradycyjną z ma-
teriałów ceramicznych, których sto-
sowanie bardzo korzystnie wpływa na
nasze zdrowie, co powszechnie wia-

domo. Obecnie bardzo modne jest
wszystko co zdrowe, a my budujemy
zdrowo od zawsze. Ponadto staramy
się, aby nasze inwestycje miały funk-
cjonalne i praktyczne mieszkania,
duże balkony lub tarasy, oraz aby wi-
zualnie były atrakcyjne, i to wszystko za
przystępna cenę. Stawiamy przede

wszystkim na rzetelność i uczciwość,
których – niestety – w obecnych cza-
sach jest niewiele. Myślę, że są to ce-
chy, które nas wyróżniają i które do-
ceniają nasi klienci.
O renomie każdej firmy, szczególnie budow-
lanej, świadczy jej portfolio. Który z dotych-

czasowych projektów określiłby pan mianem
„perełki”?

– Ciężko jest mi wytypować „pe-
rełkę”, ponieważ jestem dumny ze
wszystkich naszych inwestycji. Każda
z nich wniosła coś nowego, co z kolei
znalazło odzwierciedlenie w kolejnych
realizacjach. Wynika to z faktu, iż
okres transformacji przyczynił się do
wielu zmian, m.in. pojawiły się nowe
materiały i technologie, które oczywi-
ście stale się zmieniają. Jednak nasza
firma od zawsze bazuje na metodzie
tradycyjnej i niezmiennie budujemy
z materiałów ceramicznych, co nie
oznacza oczywiście, że nie idziemy z
postępem. Bardzo dużą uwagę przy-
kładamy do sugestii naszych klientów,
badamy rynek i jego zapotrzebowanie,
tak aby nasze kolejne mieszkania tra-
fiały w potrzeby i gusta klientów. Na
swoim koncie mamy sporo zrealizo-
wanych inwestycji, którymi bez obaw
możemy się pochwalić. Obecnie
w swojej ofercie posiadamy mieszka-
nia w budynkach wielorodzinnych przy
ul. Lotniczej, Krzyckiej i Kminkowej,
a także Osiedle Grawerskie we Wro-
cławiu – 49 domów jednorodzinnych
wolnostojących i w zabudowie bliź-
niaczej.
Czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że DACH
BUD kształtuje gospodarczy krajobraz Wro-
cławia?

– Zdecydowanie zgadzam się z ta-
kim stwierdzeniem, chociażby z tego
względu, że przez 30 lat naszej dzia-
łalności dokonaliśmy zabudowy nie-
malże całych dzielnic Wrocławia, m.in.

Budujemy

Cechą wyróżniającą nas
na wrocławskim rynku de-
weloperów jest fakt, iż bu-
dujemy metodą tradycyjną
z materiałów ceramicz-
nych, których stosowanie
bardzo korzystnie wpływa
na nasze zdrowie, co
powszechnie wiadomo
– mówi Jan Chorost-

kowski, prezes zarządu
Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Ogólnego
DACH BUD Sp. z o.o. 
z Wrocławia

Jesteśmy rozpoznawal-
nym deweloperem, rze-
telnym i godnym
zaufania, ale też chętnie
polecanym przez naszych
klientów, co nas wyjąt-
kowo cieszy. Wracają oni
do nas przy okazji kolej-
nych inwestycji.

zdrowo



wrocławskiego Psiego Pola. W zasa-
dzie mogę powiedzieć, iż wybudowa-
liśmy mieszkania w każdej części Wro-
cławia, zarówno w centrum miasta, jak
i na jego obrzeżach – w sumie jest ich
6292, do tego dochodzą lokale usłu-
gowe – 112, miejsca parkingowe – 3422
i garaże indywidualne – 227. Jesteśmy
rozpoznawalnym deweloperem, rze-
telnym i godnym zaufania, ale też
chętnie polecanym przez naszych
klientów, co nas wyjątkowo cieszy.
Świadczy to o tym, że jesteśmy na wła-
ściwym miejscu i dobrze wykonujemy
swoją pracę. 

Przy okazji chciałbym nadmienić,
iż DACH BUD wpisał się również
w pewnym stopniu w krajobraz kultu-
rowy Wrocławia poprzez sponsoring
Wratislavia Cantans i wielu przedsta-
wień Opery Wrocławskiej. 
Statuetka VIP Biznesu po raz kolejny trafiła
w ręce wspaniałych osób, wśród których jest
i pan – człowiek, który z właściciela nie-
wielkiej firmy remontowej stał się prezesem
dużego przedsiębiorstwa. Czy ciężka praca
wystarczy, aby osiągnąć taki sukces?

– Stworzenie firmy o tak ugrunto-
wanej pozycji, jaką mamy obecnie,
kosztowało mnie dużo wyrzeczeń,
zdrowia i wysiłku. Nieustanna ciężka
praca, stawianie celów i konse-
kwentne ich realizowanie to jedna
strona sukcesu. Ważne jest, aby nie za-
pominać o ludziach, z którymi współ-
pracujemy na co dzień, którzy razem
ze mną realizują założenia i plany, dla-
tego oprócz ciężkiej pracy kluczem do
sukcesu jest traktowanie swoich pra-
cowników po partnersku. Ważne są
również dobre relacje z władzami
Wrocławia. Jestem przekonany, że
miastu też zależy, aby taka firma jak
nasza funkcjonowała na lokalnym
rynku i aby wiodło się nam jak najle-
piej. 

W kierowaniu firmą starałem się
zawsze myśleć krok do przodu, na-
tychmiast reagowałem na zmieniają-
ce się prawo i warunki ekonomiczno-
-gospodarcze. Najważniejsza jednak
w życiu jest uczciwość, która przekła-
da się na relacje zarówno z ludźmi, jak
i z instytucjami. Bez uczciwości czło-
wiek daleko nie zajdzie. Moim mottem
życiowym jest: „Rzetelność i uczci-
wość się opłaca!”. Jestem niezwykle
wdzięczny, a zarazem dumny, z wy-
różnienia VIP Biznesu 2015, gdyż po-
twierdza ono, iż zarówno droga, którą
obrałem i przebyłem przez te 30 lat, jak
i ciężka codzienna praca były dobre
i właściwe. 

Rozmawiała Justyna Franczuk

Zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych
przy ul. Kminkowej/Waniliowej we Wrocławiu 

Od 1986 roku spełniamy Twoje marzenia o mieszkaniu!

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.
ul. Komandorska 53H, 53-342 Wrocław, tel. 71 367 68 11

www.dachbud.com.pl

Wielorodzinny XIII-kondygnacyjny budynek 
mieszkalny przy ul. Lotniczej we Wrocławiu

Wielorodzinny budynek mieszkalny 
przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu



54 VIP

Gala VIP-a 2015

W
tym okresie na tere-

nie gminy Klwów Piotr
Papis wykonał szereg
inwestycji infrastruk-
turalnych, finansowa-

nych ze środków budżetowych oraz po-
chodzących z zewnątrz, przede wszyst-
kim z funduszy unijnych. Dzięki jego
staraniom gmina pozyskała fundusze
na zadanie związane z podnoszeniem
poziomu edukacji dzieci oraz upo-
wszechnianiem edukacji przedszkol-
nej. Obecnie objętych jest nią 100
proc. najmłodszych mieszkańców gmi-
ny, dzięki czemu ich rodzice mogą bez
przeszkód pracować zawodowo, co
znacznie wpłynęło na zmniejszenie
bezrobocia w ostatnich latach – obec-
nie wynosi ono 7 proc. przy 23-proce-
notwym bezrobociu w powiecie przy-
suskim.

Dużą wagę wójt przy-
wiązuje także do inwestycji,
które służą mieszkańcom,
dzięki czemu w 2009 r. wy-
budowano stadion sportowy

z widownią na 1 tys. osób, a w roku 2013
profesjonalną halę sportową, z której
nieodpłatnie korzystają wszyscy klwo-
wianie. Ponadto kompleksowo zmo-
dernizowano obiekty oświatowe.

Wójt Piotr Papis prężnie działa rów-
nież na rzecz osób niepełnosprawnych
z powiatów przysuskiego, opoczyń-
skiego i radomskiego, o czym świad-
czy utworzony w Klwowie Zakład Ak-
tywności Zawodowej, gdzie zatrud-
nionych jest 30 osób niepełnospraw-
nych. Ponadto wspiera osoby wyklu-
czone społecznie, dla których w ra-
mach środków z Programu Opera-
cyjnego „Kapitał Ludzki” utworzono
Klub Integracji Społecznej. Potrzebu-
jący uzyskują w nim porady prawne,
mogą także być skierowani na szko-
lenia i staże zawodowe. Umożliwiono
im tym samym powrót na rynek pracy. 

Włodarz mazowieckiej gminy
z wielkim zaangażowaniem wspiera lo-
kalnych producentów papryki. Zaan-
gażował się w utworzenie Ogólnopol-
skiego Związku Producentów Papryki,
by ustrzec rolników z subregionu ra-
domskiego przed problemami zwią-
zanymi ze zbyciem plonów rolnych.
W tym celu prowadzi liczne rozmowy

z przedstawicielami Kazachstanu. Jest
członkiem zarządu Izby Euroazjatyckiej
KZ – EURO – PL oraz członkiem orga-
nu Ogólnopolskiej Federacji Przed-
siębiorców i Pracodawców „Przedsię-
biorcy.pl”. Działa aktywnie w struktu-
rach strażackich i dba o rozwój jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych
w gminie Klwów, gdzie sam jest stra-
żakiem – ochotnikiem.

Zaradność Piotra Papisa oraz po-
wyższe działania przynoszą rezulta-
ty. Gmina zajęła 78. miejsce w kraju
(będąc jednocześnie jedyną w re-
gionie radomskim) w przygotowa-
nym przez „Rzeczpospolitą” rankin-
gu najlepszych polskich samorzą-
dów w kategorii „gmin wiejskich”,
które w latach 2012–2013 pozyskały
najwięcej środków unijnych na reali-
zację inwestycji. �

Gmina Klwów położona jest w południowo-wschodniej części województwa
mazowieckiego, w powiecie przysuskim. Na jej terenie dominują uprawy
owoców i warzyw, wśród których prym wiedzie papryka. Znaczny rozwój
gminy w ostatnich latach to zasługa jej wójta Piotra Papisa, który funkcję tę
sprawuje od 4 grudnia 2006 r.

Włodarz mazowieckiej
gminy z wielkim zaangażo-
waniem wspiera lokalnych
producentów papryki. Zaangażował
się w utworzenie Ogólnopolskiego 
Związku Producentów Papryki.

XI Święto Papryki

Arena Klwów

Piotr Papis, wójt gminy Klwów

orkiestraCzłowiek
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Gminę Lesznowola z powodzeniem można
uznać za magnez, który przyciąga zarówno
inwestycje, jak i nowych mieszkańców. Co się
na niego składa?

– Lesznowola należy do gmin, któ-
re posiadają niezaprzeczalny atut

w postaci znakomitej lokalizacji. Wy-
korzystaliśmy go w 100 proc. Leszno-
wolski samorząd jako jeden z pierw-
szych w Polsce zainicjował wiele am-
bitnych przedsięwzięć, które do dziś
procentują, sprawiając, że gmina jest
rozpoznawalną i uznaną marką. Do
tych przedsięwzięć z całą pewnością
należały: uchwalenie miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego dla prawie całego obszaru, prze-
kształcenie publicznej służby zdrowia
w niepubliczną, czy wysokie nakłady
na budowę i rozwój gminnej infra-
struktury technicznej oraz społecznej.
Dążyliśmy do stworzenia optymalnych,
przyjaznych warunków zarówno dla
mieszkańców, jak i inwestorów. Czas
pokazał, że decyzje te były kluczowe
dla szybkiego rozwoju Lesznowoli
i przekształcenia jej z gminy typowo rol-
niczej w nowoczesną gminę o cha-
rakterze mieszkaniowo-usługowym. 
Lesznowola to przykład gminy, która zacho-
wuje równowagę przestrzenną. Są tu i za-
budowania mieszkalne, i tereny pod inwe-
stycje, i infrastruktura społeczna. Czy to wy-
nik przemyślanej koncepcji i jej starannej re-
alizacji?

– Przy opracowywaniu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego kierowaliśmy się zasadą
zrównoważonego rozwoju całej gmi-
ny. Przy głównych szlakach komuni-
kacyjnych, a są nimi drogi krajowe
– ul. Puławska i Aleja Krakowska, oraz
droga wojewódzka – ul. Słoneczna,
przewidziano usługi nieuciążliwe dla
środowiska. Natomiast im dalej od
głównych dróg, a bliżej enklaw zielo-
nych i lasów, powstaje różnorodna
zabudowa mieszkaniowa
– wielorodzinna, jedno-
rodzinna i rezydencjonal-
na. Plan przewiduje rów-
nież tereny sportowo-re-

kreacyjne. Uznaliśmy, że infrastruktu-
ra sportowa powinna być lokalizo-
wana w sąsiedztwie naszych obiektów
szkolnych, i tak ją realizujemy. Co
istotne, plan został uchwalony od
razu dla prawie całego obszaru gmi-
ny – 98 proc. powierzchni – i udo-
stępniony w przestrzeni publicznej,
na stronie internetowej urzędu gminy.
Obecnie internetowe prezentacje pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego są coraz częściej spotykanym
rozwiązaniem, jednak kilkanaście lat
temu była to nowość, która otworzyła
Lesznowolę na inwestorów. 
Którą z dotychczas przeprowadzonych in-
westycji uznałaby pani za symbol przemian,
jakie dokonały się w gminie od czasu, kiedy
stoi pani na jej czele?

– Takim obiektem jest z pewnością
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.
Szyty na miarę XXI w. innowacyjny
obiekt wielofunkcyjny, ale nie tylko.
Mysiadłowskie Centrum Edukacji
i Sportu to także pierwszy element du-
żego założenia urbanistycznego, jakim
jest zagospodarowanie niezwykle
atrakcyjnego terenu, który stanowi wła-
sność gminy oraz jest położony na
granicy Lesznowoli i Warszawy. Prace
nad tym wizjonerskim projektem do-
biegają końca i już wkrótce czytelnicy
„Magazynu VIP” będą mogli zapo-
znać się z zaproponowaną przez nasz
samorząd koncepcją. Zrealizowaliśmy
i realizujemy wiele ważnych inwestycji,
jednak CEiS wybieram jako zwiastun
nowych perspektyw, który jest inspira-
cją dla przyszłych inwestorów. 

Rozmawiała Monika Michałowska

Gminny wzór 
do naśladowania

Zrealizowaliśmy i realizujemy wiele ważnych inwe-
stycji, jednak Centrum Edukacji i Sportu w Mysia-
dle wybieram jako zwiastun nowych perspektyw,
który jest inspiracją dla przyszłych inwestorów.

Dążyliśmy do stworzenia
optymalnych, przyjaznych
warunków zarówno dla
mieszkańców, jak i inwesto-
rów. Czas pokazał, że decy-
zje te były kluczowe dla
szybkiego rozwoju Leszno-
woli i przekształcenia jej 
z gminy typowo rolniczej 
w nowoczesną gminę o cha-
rakterze mieszkaniowo-
-usługowym – mówi Maria
Jolanta Batycka-Wąsik,
wójt gminy Lesznwola
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Co decyduje o sile samorządu i pozwala uzy-
skiwać dobre wyniki na tle innych jednostek?

– Największą wartością samorzą-
du są ludzie. Ich kompetencje, umie-
jętność komunikowania się z różnymi
grupami, reprezentującymi często trud-
ne do pogodzenia stanowiska, oraz
ogromne zaangażowanie pozwalają
na osiąganie założonych ambitnych
celów. Oczywiście bardzo ważne są lo-
kalizacja gminy i jej atuty geograficz-
no-gospodarcze, które trzeba w pełni
wykorzystać dla rozwoju lokalnej spo-
łeczności. Bez wątpienia to 2 najważ-
niejsze jednostki napędowe pozytyw-
nych przemian w gminie.
Jakie cechy lidera pozwalają budować
strategię rozwoju zarządzanej gminy i do-
bre relacje z mieszkańcami?

– Zadaniem liderów samorzą-
dowych jest zarówno rozwiązywanie
bieżących problemów, jak i kre-
owanie strategicznej przyszłości
gminy. To nic innego jak sumienne re-
alizowanie zadań przypisanych gmi-
nie, związanych z oświatą, opieką
społeczną, budowaniem infrastruk-

tury technicznej, drogo-
wej, sportowej i rekre-
acyjnej. Jednak aby do-
brze zrealizować wyty-
czone cele, trzeba być
również menadżerem, bo
przy podejmowaniu de-
cyzji nie da się uciec od
rynkowego podejścia. 
Jakie kierunki rozwoju są klu-
czowe dla Tarnowa Podgór-
nego i jakie metody okazują
się najskuteczniejsze w po-
zyskiwaniu inwestorów oraz
przyciąganiu turystów?

– W gminie Tarnowo
Podgórne skupiamy się
na stałym podnoszeniu
jakości życia mieszkań-
ców we wszystkich tych
dziedzinach, za które od-
powiada lokalny samo-
rząd. Coraz więcej środ-
ków przeznaczamy na
tworzenie miejsc dla ak-
tywnego wypoczynku:
budujemy place zabaw,
siłownie zewnętrzne,
ścieżki rowerowe. Sztan-
darową gminną inwesty-

cją w obszarze szeroko ro-
zumianej promocji zdrowe-
go stylu życia jest oddany
w tym roku do użytku Park
Wodny Tarnowskie Termy.

Aby móc zapewnić środki na budowę
i utrzymanie takich obiektów, nie-
ustannie dbamy i rozwijamy dobry
klimat dla przedsiębiorczości. Poprzez
konsekwentne działania w ciągu ostat-
niego ćwierćwiecza tworzyliśmy
i wzmacnialiśmy markę gminy Tarno-
wo Podgórne, pozytywnie kojarzoną
przez inwestorów. To przynosi wyniki:
dzisiaj w 23-tysięcznej gminie funk-
cjonuje ponad 5 tys. podmiotów go-
spodarczych, które generują ponad
35 tys. miejsc pracy!

Rozmawiał Igor Korczyński

Zadaniem liderów samorządowych jest zarówno
rozwiązywanie bieżących problemów, 
jak i kreowanie strategicznej przyszłości gminy. 
Aby dobrze zrealizować wytyczone cele, trzeba 
być również menadżerem, bo przy podejmowaniu
decyzji nie da się uciec od rynkowego podejścia
– mówi Tadeusz Czajka, wójt gminy 

Tarnowo Podgórne

Sztandarową gminną inwe-
stycją w obszarze szeroko 
rozumianej promocji zdrowego
stylu życia jest oddany w tym
roku do użytku Park Wodny
Tarnowskie Termy.

Sukces o wielu twarzach

Węzeł Marianowski w gminie Tarnowo Podgórne

Tarnowskie Termy (na zdjęciu) są począt-
kiem większego projektu pod nazwą
Termalny Park Zdrowia. Będzie to kom-
pleks obiektów, w których świadczone
będą usługi z zakresu nowoczesnej
medycyny i  kosmetologii
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Produkują państwo filtry do uzdatniania
wody i zbiorniki z tkanin powlekanych. Na
czym polega innowacyjność tych produktów?

– Od wielu lat dostarczamy Mini-
sterstwu Obrony Narodowej Filtry Po-
lowe Wody: FPW-50,FPW-350, FPW
2000, które służą do polowego uzdat-
niania wód powierzchniowych i pod-
ziemnych do celów spożywczych. Po-
nadto produkujemy: zbiorniki ela-
styczne o pojemnościach od 30 do 30
tys. litrów, MPMW – Moduł Polowego
Magazynu Wody, umożliwiający prze-
chowywanie wody pitnej, oraz duże
Kontenerowe Stacje Uzdatniania Wody
– KSW o wydajności od 3 do12 m3 na
godzinę. 

Ze względu na trudności z pozy-
skaniem odpowiednich złóż filtracyj-
nych do produkowanych przez nas
urządzeń w 2012 r. podjęliśmy działa-
nia zmierzające do opracowania in-
nowacyjnej technologii. W tym celu
pozyskaliśmy dofinansowanie unijne
i wspólnie z Instytutem Techniki Inży-
nieryjnej z Wrocławia rozpoczęliśmy
prace ukierunkowane na opracowanie
rozwiązania o pożądanych parame-
trach techniczno-użytkowych. Kolejnym
krokiem było opracowanie w 2013 r.
technologii wytwarzania elastycznych
zbiorników z tkanin powlekanych PVC,
a następnie nawiązanie w 2015 r.
współpracy z jednym z polskich insty-
tutów w zakresie prac badawczo-roz-
wojowych dotyczących tkanin ela-
stycznych. 

Do jakiej grupy odbiorców kierują państwo
swoją ofertę? 

– Nasza spółka od początku dzia-
łalności jest dostawcą filtrów na rzecz
wojska polskiego. Jednak ze względu
na posiadany katalog produktów swo-
ją ofertę kierujemy również na rynek
cywilny. Mam tu na myśli zarówno od-

biorców polskich, jak i zagranicz-
nych, takich jak Stany Zjednoczone
czy Kanada. Obecnie przygotowuje-
my się do udziału w targach Intersec
w Dubaju, które odbędą się w stycz-
niu 2016 r. Mamy nadzieję, że umoż-
liwią nam one nawiązanie nowych
kontaktów handlowych na tamtej-
szym rynku.  
Rozmawiamy przy okazji nagrody VIP Biznesu
2015, którą został pan właśnie uhonorowa-
ny. Czy mają one wpływ na biznesowy suk-
ces, czy są raczej atutem wizerunkowym. 

– Rok 2015 jest dla nas szczególny
ze względu na 15-lecie istnienia firmy.
Otrzymana właśnie prestiżowa statu-
etka VIP Biznesu 2015 czy też inne, przy-
znane nam w tym roku nagrody i wy-
różnienia, są uhonorowaniem naszej
dotychczasowej działalności oraz po-
twierdzeniem, iż przyjęta przez nas
strategia rozwoju idzie we właściwym
kierunku. 

Werner Niefer powiedział kiedyś,
że „Dbałość o wizerunek nie jest la-
kierowaniem ani polerowaniem ze-
wnętrznego błysku, ale sprawą jako-
ści całej konstrukcji”. Jesteśmy part-
nerem, któremu można ufać, dostar-
czamy systemy, na których można
polegać. Otrzymane nagrody są dla
nas rekomendacją i jakościowo kreu-
ją nasz wizerunek. 

Rozmawiał Igor Korczyński

www.partnersystems.pl

Jubileusz

Jesteśmy partnerem, któremu można
ufać, dostarczamy systemy, na których
można polegać. Otrzymane nagrody 
są dla nas rekomendacją i jakościowo
kreują nasz wizerunek – mówi 
Dariusz Zabrowarny, prezes zarządu 
PARTNER Systems Sp. z o.o.

Nasza spółka od po-
czątku działalności

jest dostawcą filtrów
na rzecz wojska pol-

skiego. Jednak ze
względu na posia-

dany katalog produk-
tów swoją ofertę

kierujemy również
na rynek cywilny.

w blasku



Kto jest adresatem oferty kliniki i jakie cele
stawia sobie pani w codziennej pracy?

– Gabinet powstał 15 lat temu,
z czasem rozszerzyłam działalność
i stworzyłam klinikę, skierowaną do
wszystkich, którzy chcą świadomie
dbać o swój wygląd i zdrowie, a w efek-
cie godnie się starzeć. Skupiamy się na
holistycznym podejściu do pacjenta
– nie tylko na zabiegach upiększają-
cych, lecz także na medycynie prze-
ciwstarzeniowej. Zależy nam, by nasi
pacjenci zmienili tryb życia i jak naj-
dłużej zachowali zdrowie. Poza wize-
runkiem troska o wygląd dodaje pew-
ności siebie i wpływa na samopoczu-
cie, a to przekłada się na nasze życie
zawodowe, seksualne i każdą inną sfe-
rę. Tak naprawdę piękno jest w nas,
niezależnie od zmieniających się ka-
nonów. Jeżeli jesteśmy pogodzeni ze
sobą, to dobrze czujemy się w swoim
ciele i mamy wyższe poczucie własnej
wartości, a w efekcie jesteśmy lepiej od-
bierani przez otoczenie.
Czy troska o wygląd staje się w społeczeń-
stwie powszechnym zjawiskiem?

– Jak najbardziej. Przez ostatnie
15 lat wiele się zmieniło. Coraz więcej

osób żyje świadomie: uprawia sport,
zdrowo się odżywia, zażywa suple-
menty. Cieszy mnie, że o urodę i zdro-
wie dba coraz więcej mężczyzn, którzy
są zainteresowani lepszym życiem.
Medycyna estetyczna rozwija się bar-
dzo dynamicznie, a to wymaga cią-
głego szkolenia i uaktualniania wiedzy
na temat najnowszych technologii.
W Polsce ten dział medycyny repre-
zentuje wysoki poziom, choć oczywiście
wiodące w tej dziedzinie są Brazylia,
Wenezuela i Włochy. Za kilka lat ko-
rzystanie z oferty medycyny estetycz-
nej będzie tak naturalne jak wyjście do
fryzjera albo kosmetyczki.
Czy któraś z wielu zdobytych nagród cieszy
panią szczególnie?

– Najbardziej dumna jestem z Anio-
łów Medycyny – najbardziej prestiżo-
wej nagrody środowiska lekarskiego,
która jest przyznawana przez pacjen-
tów 10 lekarzom w całej Polsce, uzna-
nych za najbardziej profesjonalnych.
Niemniej każda z nagród ma inny wy-
miar. Równie ważne są dla mnie na-
grody biznesowe, które potwierdzają,
że sprawdzam się nie tylko jako lekarz,
lecz także właściciel i zarządca klini-

ki, która jest spełnieniem moich ma-
rzeń. Dlatego firmuję klinikę swoim na-
zwiskiem i chcę, by była kojarzona
z profesjonalizmem zabiegów, które
w dużej mierze wykonuję sama. Swo-
ją pracę traktuję jak pasję, dlatego
w pełni się angażuję i nie żałuję cza-
su poświęconego pacjentom. Jedno-
cześnie staram się znaleźć czas dla
najbliższych oraz na sport i podróże,
które są moim hobby. Co więcej, uwa-
żam, że największą radością w życiu
jest dzielenie się z innymi, dlatego
wspieram domy dziecka oraz fundacje
„A kogo?”, SOS Wioski Dziecięce i „Po-
magamy z uśmiechem”.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Siła
Piękno jest w nas, niezależnie od zmieniających się kanonów. Jeżeli
jesteśmy pogodzeni ze sobą, to dobrze czujemy się w swoim ciele 
i mamy wyższe poczucie własnej wartości, a w efekcie jesteśmy lepiej
odbierani przez otoczenie – mówi dr Izabela Lenartowicz, właści-
cielka Kliniki Medycyny Estetycznej Med Estetica

Medycyna estetyczna
rozwija się bardzo dyna-

micznie, a to wymaga
ciągłego szkolenia i uak-

tualniania wiedzy na
temat najnowszych tech-

nologii. Za kilka lat ko-
rzystanie z oferty

medycyny estetycznej
będzie tak naturalne jak
wyjście do fryzjera albo

kosmetyczki.

wewnętrznego piękna
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Panie prezesie, skąd wziął się pomysł na za-
łożenie Grupy Nivette? 

– Od najmłodszych lat pasjono-
wałem się motoryzacją i rajdami – sta-
ło się to motorem napędowym mojego
dalszego działania. W 1978 r. założyłem
swój pierwszy serwis Łady i Fiata,
oczywiście było to poprzedzone do-
świadczeniem, jakie zdobyłem m.in.
w firmie Sucharda, Jankowskiego czy
Bielaka, gdzie przygotowywałem sa-
mochody do wyścigów i rajdów. Od
1989 r. do chwili obecnej prowadzę
pierwszy w Polsce serwis Subaru. Od
blisko 20 lat sprzedaję samochody
marki Opel, śledziłem, jak zmieniają się
modele, upodobania klientów, jak ro-
śnie znaczenie dobrze wyszkolonego
zespołu sprzedażowego i serwisowe-
go. Od 2004 r. byliśmy dealerem mar-
ki Chevrolet, a w 2010 r. otworzyliśmy
jedyny po lewobrzeżnej stronie War-
szawy salon Mazdy – daje nam to
jako grupie stabilną pozycję na sto-
łecznym rynku.
Wiemy, że w chwili obecnej prowadzi pan
pewne inwestycje, czy może pan zdradzić ich
szczegóły?

– Inwestuję nieprzerwanie, odkąd
działam na rynku, jednak można po-
wiedzieć, że w ostatnim czasie łączę
funkcje kierownika budowy i prezesa.
Przy ul. Ostrobramskiej 34 wybudo-
wałem nowoczesny salon Opla wraz
z powierzchnią biurową. Ma on po-
wierzchnię prawie 900 mkw., pełną eks-
pozycję samochodów osobowych i do-

stawczych, pełen wachlarz finanso-
wania i ubezpieczenia. Na początku
2015 r. wprowadziliśmy również inno-
wacje w salonie Mazdy. Jako pierwszy
dealer tej marki zaczęliśmy stosować
w praktyce europejskie standardy
sprzedaży i elementów wizualnych.
Salony posiadają certyfikację ISO
9001, co tylko podkreśla profesjonalizm
firmy.

Obecnie jesteśmy na ukończeniu
prac nad nowoczesnym serwisem bla-
charsko-lakierniczym, co w połączeniu
z obecnym wielomarkowym serwisem
mechanicznym pozwoli na pełną, kom-
pleksową obsługę klienta według obo-
wiązujących nowoczesnych standar-
dów.
Co jest determinantem pańskich codziennych
działań i decyzji biznesowych: zasada rzą-
dzenia żelazną ręką, czy model, w którym od-
powiedzialność ciąży na wszystkich: od za-
rządu po pracowników najniższych szczebli?

– Pomimo ciągłego rozwoju i wpro-
wadzania innowacji, Grupa Nivette za-
chowuje charakter firmy rodzinnej.
Zależy mi na takiej atmosferze pracy
w mojej firmie, jak również podejściu
do klienta. Bezsprzecznie najważniej-
szym elementem dobrze prosperują-
cego przedsiębiorstwa jest wzajemna
komunikacja, profesjonalizm oraz do-
świadczenie. Dobra atmosfera oraz
kompetencje zespołu doradców ser-
wisowych i handlowców zapewniają
klientowi komfort i obsługę na naj-
wyższym poziomie. Osoba, która od-
daje samochód do serwisu na na-
prawę, oczekuje przecież podstawo-
wych rzeczy: „zdiagnozowania” uster-
ki, podania kosztów naprawy i do-
godnego terminu jej wykonania. To
właśnie indywidualne podejście do
klienta owocuje wieloletnimi kontrak-
tami. 

Rozmawiał Konrad Michalski

Sukces

Bezsprzecznie najważniejszym elementem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest
wzajemna komunikacja, profesjonalizm oraz doświadczenie. Dobra atmosfera oraz kom-
petencje zespołu doradców serwisowych i handlowców zapewniają klientowi komfort 
i obsługę na najwyższym poziomie – mówi Michał Nivette, prezes zarządu Grupy Nivette

Michał Nivette i Mariusz Gryżewski podczas Gali VIP 2015

Na początku 2015 r. wpro-
wadziliśmy innowacje w sa-
lonie Mazdy. Jako pierwszy
dealer tej marki zaczęliśmy
stosować w praktyce euro-
pejskie standardy sprzedaży
i elementów wizualnych.

zrodzony z pasji

Praca dla Michała Nivette to przede wszystkim pasja.
Przygotowanie Fiata 128 3P do wyścigów Mistrzostw
Polski w 1976 r.
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Budownictwo jest jedną z branż, w których
rozwój technologiczny pędzi w zawrotnym
tempie. Jak działać, żeby dotrzymać mu kro-
ku?

– Nie interesuje nas dotrzymywanie
kroku komukolwiek. Obserwujemy bar-
dzo uważnie rozwój nowych technolo-
gii i osiągnięć naukowych w naszej
branży, dynamikę zmian rynkowych,
działania konkurencji oraz potrzeby
społeczne, dotyczące naszej branży.
Taka wszechstronność oglądu jest
nam potrzebna do planowania i wdra-
żania proaktywnej strategii rozwoju. Jej
elementem jest stała, intensywna
współpraca z wiodącymi ośrodkami
naukowo-badawczymi i żywy udział
w pracach najważniejszych organi-
zacji branżowych. Stymulujemy rozwój
naszego sektora i jesteśmy przezeń sty-
mulowani. Jesteśmy programowo na
pierwszej linii rozwoju technologicz-
nego, bo go współtworzymy. Problem

dotrzymania nam kroku zostawiamy in-
nym.
Jesteście państwo partnerem programu re-
witalizacji polskich miast. Jakie przesłanki za-
chęciły państwa do wzięcia udziału w tej ini-
cjatywie?

– Nasze zaangażowanie w każde
przedsięwzięcie jest wynikiem staran-
nej analizy ogólnej sytuacji gospodar-
czej kraju, rynku budowlanego i ocze-
kiwań interesariuszy. Oznacza to, że za-
równo firma, jak i zainteresowane stro-
ny muszą mieć korzyści z takiej inicja-
tywy. Aby odniosła ona sukces, ko-
rzyść powinna mieć wymiar i ekono-
miczny, i społeczny. Program rewitali-
zacji polskich miast spełnia te kryteria.

Jest to projekt optymalizacji struktury
i funkcjonowania miejskiej przestrzeni
urbanistycznej, architektury i budow-
nictwa. Zmierza do podniesienia po-
ziomu życia mieszkańców miast na
znacząco wyższy poziom cywilizacyjny.
Ma wsparcie polityczne i ekonomiczne
władz Unii Europejskiej. Zwiększa po-
pyt realny na nasze najbardziej za-
awansowane technicznie produkty. Po-
zwala skuteczniej chronić środowisko
i oszczędzać energię, jest więc spójny
z polityką firmy Steinbacher.
Pozycję Steinbacher Izoterm umacniają nie tyl-
ko zadowoleni klienci, lecz także liczne na-
grody. Które z nich napawają dumą i są mo-
torem do dalszej efektywnej pracy?

– Archetypem kultury organizacyj-
nej naszej firmy jest rodzina – nie tylko
dlatego, że jest to firma rodzinna. I nie
jest to slogan marketingowy. Takie ro-
zumienie przekłada się na strukturę
i funkcjonowanie firmy, a także na za-
rządzanie nią. Pracując dla rodziny, lu-
dzie pracują dla siebie. To jest najsil-
niejszy czynnik motywujący załogę do
dalszej efektywnej pracy. Ludzie są
dumnymi członkami takiej rodziny. Ze-
wnętrzne uznanie wzmacnia naszą
siłę i mile łechce próżność.

Rozmawiała Justyna Franczuk

www.steinbacher.pl

Stymulujemy rozwój naszego sektora i jesteśmy przezeń
stymulowani. Jesteśmy programowo na pierwszej linii
rozwoju technologicznego, bo go współtworzymy – mówi
Michał Kalinowski, dyrektor generalny Steinbacher
Izoterm Sp. z o.o.

Niech inni dotrzymują nam kroku
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Trwa głosowanie nad ostatecznym projektem
normy ISO 9001, a nowe wydanie ma się uka-
zać jesienią bieżącego roku. Na czym będą po-
legały główne zmiany?

– Mija prawie 30 lat od ustanowie-
nia i opublikowania pierwszego wy-
dania norm ISO serii 9000. Założenia
się sprawdziły, należy ona do najczę-
ściej stosowanych standardów doty-
czących systemów zarządzania, ale
trzeba pogodzić się z tym, że rozwój
różnych koncepcji zarządzania orga-

nizacją, ukierunkowanych na spełnie-
nie wymagań jakościowych, w pewien
sposób wymusza mniejsze lub większe
zmiany w wymogach tego rodzaju
standardów. Jako priorytety w procesie
nowelizacji przyjęto rozszerzenie treści
wymagań normy o kwestie związane
z zarządzaniem ryzykiem zależnym od
prowadzonej działalności, w tym ry-

zykiem biznesowym, oraz zgodność
z wytycznymi zawartymi w dokumen-
cie „ISO/IEC Directives, Part 1, Con-
solidated ISO Supplement, 2013, An-
nex SL”. Powyższe założenia przełożyły
się w dużej mierze na strukturę i cha-
rakter wymagań nowej edycji normy.
Na jakie zatem zmiany w zakresie wymagań
podstawowych się zanosi?

– Ponieważ muszę odnieść się do
kwestii podstawowych, chciałbym
zwrócić uwagę na to, że koncepcja mo-
delu systemu zarządzania jakością
nie ulega zmianie – w dalszym cią-
gu bazuje na podejściu procesowym
i cyklu PDCA, ale znacznie mocniej
podkreślono w niej biznesowe aspek-
ty działalności organizacji, które po-
winny być uwzględnione w przyjętym
modelu zarządzania.

Przechodząc do zmian w wyma-
ganiach szczegółowych, chciałbym
podkreślić głównie te, które mogą mieć
istotny wpływ na organizacje, już po-
siadających wdrożony i certyfikowany
system zarządzania jakością, czyli
w dużej mierze na naszych klientów.
W miejsce stosowanych dotychczas ter-
minów „dokumenty systemu” i „zapisy”
wprowadza się jedno określenie „udo-
kumentowane informacje”, czyli takie,
które powinny być nadzorowane i utrzy-
mywane przez organizację. 

Druga istotna zmiana dotyczy kwe-
stii wychodzących poza dotychczas ist-
niejące wymagania, a mianowicie de-
klaracji ich spełnienia. We wszystkich
poprzednich wydaniach normy doty-
czyło to wymagań klientów oraz ma-
jących zastosowanie przepisów. Nowa
edycja zobowiązuje, aby odnieść się
także do wymagań i oczekiwań stron
zainteresowanych.

Więcej miejsca niż dotychczas po-
święca się planowaniu, co przystaje do
znaczenia koncepcji podejścia pro-
cesowego i rozwija ją o kwestie doty-
czące zarządzania ryzykiem. Wyma-
gania normy będą odnosić się do pla-
nowania działań, które odnoszą się do
zidentyfikowanych ryzyk oraz szans,
sposobu ich włączenia do procesów
systemu zarządzania jakością oraz
oceny ich skuteczności. Działania te
powinny odnosić się w głównej mierze
do ryzyk i możliwości z uwzględnieniem
ich wpływu na zgodność wyrobów
i usług z wymaganiami klienta oraz
jego zadowolenia. 

W inny, bardziej precyzyjny sposób
przedstawiono wymagania dotyczące
sposobu formułowania celów doty-
czących jakości. Otóż podkreśla się, że
powinny one określać, co ma być zro-
bione i jakie mają być efekty pracy, ja-
kie zasoby będą do tego potrzebne
i kto będzie za te działania odpowie-
dzialny, do kiedy powinny być one zre-
alizowane oraz w jaki sposób będą
ocenione wyniki działań. Oczekuje
się także, że organizacja będzie nad-
zorowała wszelkie zaplanowane zmia-
ny oraz poddawała przeglądom wy-
nikające konsekwencje przeobrażeń,
których wcześniej nie przewidziano,
i podejmowała działania ukierunko-
wane na ograniczenie niepożąda-
nych efektów. Należy też zidentyfiko-
wać i przyporządkować ryzyka doty-
czące zapewnienia zgodności wyro-
bów i usług oraz określić cały szereg
działań, które składają się na póź-
niejszą realizację działań operacyj-
nych.

Rozmawiał Igor Korczyński

Nowa odsłona normy

Na początku lipca br. ukazał się ostateczny projekt nowego wy-
dania normy ISO 9001 i rozpoczęło się głosowanie nad nim. Je-

żeli zostanie zaakceptowany, to jesienią tego roku opublikowana
będzie nowa edycja tej normy – mówi dr Michał Pachowski, 

prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ISO 9000

Więcej miejsca niż
dotychczas po-
święca się planowa-
niu, co przystaje do
znaczenia koncepcji
podejścia proceso-
wego i rozwija ją 
o kwestie dotyczące
zarządzania ryzy-
kiem.





WITAMY W SŁONECZNEJ TŁOCZNI
KRAINIE BEZPOŚREDNICH SOKÓW NFC
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Powodzenie w biznesie to zawsze wypadkowa wielu czynników.
Które z nich okazały się być kluczowymi w przypadku ANKOLU?

Anna Kolisz: – Pomysł na biznes wynika z osobistego
zainteresowania, doświadczenia i pasji, a to przekłada
się na zaangażowanie i pozytywny ładunek emocjonal-
ny do tworzonego dzieła. Każdy zaczyna swoją przed-
siębiorczość od określenia tożsamości i wizji rozwoju. Jak
potoczy się dalej droga biznesowa, zależy w dużej mie-
rze od nas samych. Własna firma jest lustrzanym odbi-
ciem naszych osobowości i wartości. Nasze doświad-
czenia zawodowe związane z lotnictwem nadały kierunek
działalności ANKOLU. Wraz z mężem budowaliśmy firmę
od podstaw. Oboje byliśmy jej filarami, potem dołączył
nasz syn z żoną. Wierzyliśmy, że tylko poprzez profesjo-
nalizm, najwyższą jakość i etykę możemy zdobywać za-
ufanie rynków i budować solidną markę. Konsekwentnie
realizowaliśmy zamierzone cele.

Współczesny świat szybko ewoluuje i by w nim istnieć,
trzeba szybko reagować na zachodzące zmiany. Dosto-
sowanie oferty do potrzeb rynkowych przy zachodzących
zmianach polityczno-ekonomicznych w kraju i na świe-
cie jest pożądaną umiejętnością. Naszą działalność, po-
legającą na obrocie specjalnym dla lotnictwa wojskowego
i cywilnego, warunkują rządowe zezwolenia. Ciągły roz-
wój i doskonalenie we wszystkich obszarach zarządza-
nia firmą umożliwia spełnianie oczekiwań wymagających
odbiorców. Realizujemy kontrakty dla jednostek rządowych
oraz lotniczych zakładów produkcyjno-remontowych. Je-
steśmy dostawcą dla departamentów MON wielu krajów
świata. Z dużą odpowiedzialnością traktujemy nasz biz-
nes, nieustannie podejmujemy nowe wyzwania, by za-
pewnić firmie przyszłość, a naszym pracowniom pewną
i stabilną pracę. 
ANKOL to sprawnie działający „mechanizm”, święcący triumfy na
rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Jak zarządzać, aby
od tylu lat wciąż utrzymywać się na piedestale?
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– wciąż 
na skrzydłach 
sukcesów

Sukcesy ekonomiczne i wizerunkowe
umacniają pozycję, dają satysfakcję,
potwierdzają słuszność obranej drogi
oraz mobilizują do dalszych działań. 
To właśnie dodaje skrzydeł i siły 
w codziennej działalności – mówią
Anna i Czesław Koliszowie, 
właściciele firmy ANKOL



AK: – Wiedza techniczna, znajo-
mość branży lotniczej i międzynaro-
dowych rynków, zaangażowanie oraz
pasja pracy to nasz niewątpliwy kapi-
tał. Osiągnięty sukces to efekt trafio-
nych wizji rozwoju, odwagi w podej-
mowaniu ryzyka, optymizmu i wiary
oraz podążaniu za światowymi tren-
dami. 

Czesław Kolisz: – Osiągnęliśmy
status nowoczesnej firmy, ponieważ od
wielu lat wdrażamy w nasze działania
najnowocześniejsze technologie, któ-
re ułatwiają szybkie i sprawne reali-
zowanie zobowiązań. Stale pracujemy
nad ekspansją na nowe rynki zbytu. Po-
przez posiadane przedstawicielstwa
producentów branży lotniczej, budując
swoisty pomost w wymianie technolo-
gicznej pomiędzy producentami z Za-
chodu a Wschodem. Ponadto stwo-
rzyliśmy unikatową bazę danych pro-
duktów, Jest ona prowadzona w 4 ję-

zykach, w tym cyrylicy, ułatwia szybkie
formowanie ofert. Jednocześnie, za-
rządzając firmą, jesteśmy wierni ob-
ranej na początku drogi biznesowej mi-
sji: zbudowaniu wiarygodnej firmy na
solidnych filarach jakości i kompeten-
cji, by wyróżniać się najwyższą jakością
oferty. Wysokie standardy oferowa-
nych wyrobów i usług, wspomagane
nowoczesnymi systemami informa-
tycznymi oraz procedurami wynikają-
cymi z wdrożonych systemów zarzą-
dzania, kompetentny personel i prze-
strzeganie zasad etyki biznesu po-
zwalają spełniać wymagania współ-
czesnego rynku i osiągać sukcesy
ekonomiczne. Nasze własne wyma-
gania wobec siebie i ambicje mobili-
zują nas i nasz zespół do zwiększania
dynamiki rozwoju i samodoskonalenia.

AK: – Dbamy o wizerunek i niena-
ganną reputację ANKOLU. Na sukce-
sy pracowaliśmy bardzo długo. Takim

widocznym i przełomowym momentem
w ich osiąganiu był rok 2009. Lada
chwila przekroczymy 25-lecie naszej
działalności i wciąż udaje nam się
nie obniżać wysokich notowań. Pro-
wadzimy intensywne działania mar-
ketingowe w celu pozyskania nowych
odbiorców, m.in. poprzez udział w mi-
sjach gospodarczych oraz najwięk-
szych wydarzeniach branży lotniczej,
takich jak targi i wystawy w Paryżu, Lon-
dynie, Moskwie czy w USA. To tworzy
wizerunek marki i sprawia, że jesteśmy
dobrze postrzegani przez naszych
kontrahentów. 
Jesteście państwo filarami, na których opie-
ra się firma. Co dodaje skrzydeł w codzien-
nej działalności i sprawia, że macie państwo
siłę do podejmowania kolejnych wyzwań?

CK: – Sukces ma wiele smaków.
Z pewnością cieszą pozytywne oceny.
Mam tu na myśli oceny po wnikliwych
analizach i kontrolach naszej działal-

ności i złożonych deklaracji. Także
uczestnictwo w konkursach i rankin-
gach, w których efektem ocen są przy-
znawane od wielu lat wyróżnienia i na-
grody. Wyróżnienia na krajowej i mię-
dzynarodowej arenie to nobilitacja do
podnoszenia poprzeczki coraz wyżej,
by zasługiwać na jak najwyższe laury.
Siły dodaje nam także zadowolenie na-
szych odbiorców. Specyfika branży
lotniczej, wysokie wymagania czy do-
stawy na drodze przetargów dla kon-
trahentów resortowych i wysokie kry-
teria dostaw to wyzwania, którym sta-
ramy się sprostać. Sukcesy ekono-
miczne i wizerunkowe umacniają po-
zycję, dają satysfakcję, potwierdzają
słuszność obranej drogi oraz mobili-
zują do dalszych działań. To właśnie
dodaje skrzydeł i siły w codziennej dzia-
łalności. 

Rozmawiała Justyna Franczuk
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Osiągnięty sukces to
efekt trafionych wizji
rozwoju, odwagi 
w podejmowaniu ry-
zyka, optymizmu i wiary
oraz podążaniu za 
światowymi trendami.
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Przed chwilą odebrali państwo statuetkę VIP
Biznesu 2015 dla firmy VIGGET za wysoką ety-
kę w sprzedaży bezpośredniej. Co kryje się
pod tym hasłem w praktyce?

Dariusz Duszczak: – Etyczna sprze-
daż, jaką prowadzi VIGGET, rzeczy-
wiście pozytywnie się wyróżnia. Nasz
zarząd od początku wychodzi z zało-
żenia, że sprzedawać należy tak jak
chcielibyśmy, żeby nam sprzedawano.
Jest to jedna z podstawowych zasad
VIGGET, która obowiązuje wszystkich
handlowców. Sprzedaż jest tak na-
prawdę początkiem naszej współpra-
cy z klientem. Jesteśmy w ciągłym

kontakcie z tymi, którzy nam zaufali
i wybrali nasz produkt.

Katarzyna Mielcarek: – Każdy klient
może korzystać przez cały tydzień
z bezpłatnych konsultacji medycz-

nych. Wiemy, że klienci chwalą sobie
długotrwałe relacje, jakie z nimi pod-
trzymujemy. Co więcej, organizujemy
dla nich spotkania z udziałem spe-
cjalistów, m.in. rehabilitantów czy le-

Wiedza ważniejsza

Na tę chwilę bez dwóch zdań jesteśmy liderem sprzedaży bezpośredniej. 
W każdej dziedzinie jakość naszej oferty i obsługi reprezentuje najwyższy 
poziom – zgodnie twierdzą Dariusz Duszczak i Katarzyna Mielcarek, 
przedstawiciele firmy VIGGET

Niektórzy chwalą jakość zakupionego produktu, inni są zachwy-
ceni faktem, że interesujemy się klientem, mimo że minęło sporo
czasu od zakupu, i pytamy o jego wrażenia oraz uwagi. Staramy
się systematycznie rozmawiać z klientami.

Fot. Małgorzata Iwanicka

od technik sprzedaży



karzy. Tym samym dajemy im możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji
na temat zastosowania pola magnetycznego w medycynie, jak również
zapoznania się z doświadczeniami innych użytkowników produktu. 
Na co może liczyć klient w ramach wspomnianej opieki po zakończeniu transakcji?

KM: – Każdy klient ma przypisanego mu konsultanta, który po sprze-
daży urządzenia jest do jego dyspozycji praktycznie cały czas, często włą-
czając nawet weekendy i święta. Zależy nam, by klient nie był pozo-
stawiony sam sobie, tylko czuł się bezpieczny i uzyskał wszelką ocze-
kiwaną pomoc. To sprawia, że przybywa nam klientów, którzy dowiedzieli
się o nas z polecenia, kierując się dobrą opinią, zasłyszaną od przyja-
ciół, znajomych, rodziny.
Dlaczego firma szczególnie nastawia się na pozyskiwanie klientów z rekomenda-
cji?

KM: – Ponieważ jest to najlepsze źródło pozyskiwania klientów. Po-
tencjalny klient dowiedział się od znajomego, że może skorzystać z do-
brego i potrzebnego produktu oraz z opieki, z jaką do tej pory się nie spo-
tkał.

DD: –Dzięki wysokiej klasie oferowanego urządzenia nie mamy pro-
blemu z przedstawieniem jego walorów, ale dodatkowa rekomendacja
bardzo pomaga.
Jaką pozycję zajmuje VIGGET na tle innych firm, które zajmują się sprzedażą bez-
pośrednią?

DD: – Bez dwóch zdań jesteśmy liderem. Z pełnym przekonaniem
mogę powiedzieć, że na tę chwilę nie mamy konkurencji. Nie mówię tu
o liczebności zespołu firmy czy skali działalności, bo być może pod tym
względem ktoś nas wyprzedza, ale gdy mówimy o poziomie wykony-
wanych usług, możemy uchodzić za przykład do naśladowania i to nie
tylko w naszym kraju, lecz także w całej Europie.

KM: – Firma dokłada wszelkich starań, by pracownicy przestrzega-
li przyjętych zasad. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z sytuacją, żeby
zarząd tak bardzo pilnował sfery etyki i zgodności postępowania pra-
cowników z obowiązującymi regułami, a mam spore doświadczenie za-
wodowe.

DD: – Oprócz magnetoterapii firma rozwija się też w kierunku sze-
roko rozumianego zdrowia, ale bez względu na produkt jakość oferty
i obsługi jest na najwyższym poziomie.
Jak dobierani i przygotowywani są konsultanci, aby jakość była na odpowiednio wy-
sokim poziomie?

KM: – To długi proces, obejmujący systematyczne szkolenia i spotkania
z fizjoterapeutami, rehabilitantami, lekarzami. Najważniejsze jest to, że
każdy z naszych konsultantów jest w pełni przekonany do oferty, którą
promuje. 
Dlaczego sprzedaż bezpośrednia według VIGGET jest lepsza od formy klasycznej?

DD: –W sklepie nikt nie poświęci klientowi tyle czasu i uwagi. W kra-
jach zachodnich sprzedaż bezpośrednia jest znacznie bardziej rozwi-
nięta i doceniana przez konsumentów z uwagi na wysoką jakość pro-
duktów i zawsze lepszą obsługę. Każdy klient podejmuje świadomą de-
cyzję o zakupie na podstawie dokładnych i rzetelnych informacji prze-
kazanych przez naszego przedstawiciela. VIGGET z pomocą niektórych
mediów, wykluczając oczywiście prasę brukową, pokazuje dobre obli-
cze tej branży.
Czy monitorują państwo zadowolenie klientów? Co bardziej wpływa na poziom sa-
tysfakcji: jakość produktu czy poziom obsługi?

KM: – Tak, regularnie dzwonimy do klientów i badamy poziom ich sa-
tysfakcji. Na jego wysoki poziom ma wpływ zarówno jakość produktu, jak
i obsługi.

DD: – Niektórzy chwalą jakość zakupionego produktu, inni są za-
chwyceni faktem, że interesujemy się klientem, mimo że minęło sporo
czasu od zakupu, i pytamy o jego wrażenia oraz uwagi. Staramy się sys-
tematycznie rozmawiać z klientami nie tylko po to, by wyjaśniać i infor-
mować, lecz także analizować ich sugestie i wyciągać wnioski, a w efek-
cie oferować wciąż lepszą usługę.

Rozmawiały: 
Kornelia Jankowska, Marlena Szczęsna

VIGGET TO:

opieka

klient zawsze może liczyć na pomoc 
naszych specjalistów

Dlaczego jesteśmy liderem? 
To proste. 

DAJEMY LUDZIOM WIĘCEJ ZDROWIA 
I SZCZĘŚCIA.

najlepsze dla życia

nowoczesna technologia

bezpieczna i skuteczna terapia w każdym domu

produkty stworzone z myślą 
o długowieczności w zdrowiu
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C
o do tego, że VIGGET
należy do liderów w bran-
ży sprzedaży bezpo-
średniej na polskim ryn-
ku, nie ma wątpliwości.

Mało kto jednak wie, że ten sukces fir-

ma zawdzięcza swoim założycielom
i właścicielom – Igorowi Markowi-
czowi i Maciejowi Szpakowskiemu,
którzy tej formie działalności han-
dlowej poświęcili całe swoje zawo-
dowe życie. Jeśli zatem ktoś zjadł na

czymś zęby, nic dziwnego, że dba
o to jak o własne dziecko i chce, aby
funkcjonowało ono w przyjaznym śro-
dowisku. Tak w skrócie można ocenić
wielomiesięczną pracę, jaką obaj
panowie wykonali, aby zmienić ste-

Lider sprzedaży 
bezpośredniej 
ze statuetką VIP-a

Poznańską spółkę VIGGET nagrodzono właśnie statuetką Firma VIP-a 2015, 
doceniając w ten sposób jej wkład w promowanie zasad etycznej sprzedaży 
i zmianę wizerunku branży. Jak widać, wieloletnia ciężka praca przyniosła owoce



reotypy dotyczące sprzedaży bezpo-
średniej.

W ofercie firmy VIGGET znajdują
się m.in. unikalne urządzenia do ma-
gnetoterapii, cieszące się dużym uzna-
niem zarówno wśród klientów, jak i me-
dyków, będące najtańszymi tego typu
produktami na rynku, spełniające oczy-
wiście wszystkie wymagane normy.
Są one przykładem polskiej myśli tech-
nicznej, których produkcja – realizo-
wana również w kraju – wpływa na jego
rozwój gospodarczy. Za ich sprawą, ale
także innych proponowanych przez sie-
bie produktów i usług, VIGGET dołą-
czył do grona firm, które często od-
grywają rolę pionierów, tworząc inno-
wacyjne wyroby i podbijając nimi nowe
rynki. Ale to nie jedyny sposób, w jaki
VIGGET wywiera pozytywny wpływ na
biznesowy krajobraz Polski.

Po pierwsze etyka
Etyczna sprzedaż to podstawa suk-

cesu każdej firmy, szczególnie zaś tej,
która rezygnuje z prowadzenia dzia-
łalności w punktach stacjonarnych na
rzecz bezpośredniego kontaktu z klien-
tem. Obcowanie z nim twarzą
w twarz to szereg plusów – moż-
liwość przedstawienia szczegó-
łowej oferty bez zbędnego po-
śpiechu i w kameralnych wa-
runkach, pokazania jakości
produktów w praktyce, od-
powiedzenia na wszystkie
pytania bez stresu, że w ko-
lejce już czeka kolejna osoba.
W przypadku VIGGETU to tak-
że obsłużenie klienta w taki spo-
sób, w jaki jego właściciele sami
chcieliby być obsłużeni. Warto pod-
kreślić, że kontakt z nim nie kończy się

w momencie odebrania zakupionego
towaru: każdy klient ma przydzielone-
go opiekuna, który w ciągu kilku dni od
sprzedaży nawiązuje z nim kontakt te-
lefoniczny i monitoruje poziom jego za-
dowolenia. Dodatkowo każdy klient
wraz z rodziną może korzystać z bez-
płatnych konsultacji medycznych. 

Priorytetem w działalności firmy
jest przejrzysty, zgodny z prawem i ety-
ką sposób sprzedaży. Klienci poznań-
skiego lidera branży sprzedaży bez-
pośredniej mają dostęp do pełnej in-
formacji o firmie i produkcie, przysłu-
guje im 21-dniowy termin zwrotu na-
bytych towarów, co stanowi swoisty
ewenement, bowiem czas ten jest
dłuższy niż przewiduje ustawa. Po-
nadto mogą oni liczyć na pomoc
współpracujących z firmą specjali-
stów – konsultantów medycznych, któ-
rzy w każdej chwili służą fachową
opieką i poradą, co ważne bezpłatną. 

Atrakcyjne 
formy zatrudnienia

VIGGET od początku jest solidnym
partnerem biznesowym, który umożli-
wia wyjątkowe i bardzo atrakcyjne for-
my współpracy. Samozatrudnienie daje
ogromne pole do popisu osobom
przedsiębiorczym, które chcą rozwijać
swoją działalność i brać za nią pełną
odpowiedzialność. Te z nich, które
okażą się najbardziej skuteczne, mają
szansę zarobić naprawdę duże pie-
niądze. Tego typu współpraca przyno-
si korzyści nie tylko jej stronom, lecz tak-
że wpływa na poziom zmniejszenia
emigracji zarobkowej przedsiębior-
czych osób, którym VIGGET stwarza
szansę na godziwe zarobki i duże per-
spektywy rozwoju zawodowego.

Świat stoi otworem 
Działalność zgodna z etyką, wzor-

cowa obsługa klienta, produkty na

najwyższym poziomie – tylko firmy,
które mogą się pod tym podpisać,
mają szansę na długofalowe funkcjo-
nowanie w branży sprzedaży bezpo-
średniej. Do takich podmiotów nie-
wątpliwie zalicza się VIGGET. Dziś
jeszcze polskich podmiotów, ale już nie-
bawem być może także europejskich.
Wszystko za sprawą ekspansji zagra-
nicznej, która maluje się na horyzoncie
i daje powody ku stwierdzeniu, że po-
znański potentat w sprzedaży bezpo-
średniej jako jedna z nielicznych pol-
skich firm ma szanse na międzynaro-
dowy rozwój. 

Początkowo strategia firmy obej-
muje wejście na rynki europejskie.
Pierwsze kroki ku temu już zostały po-
czynione – oferta VIGGETU dostępna
jest już w kilku językach, trwają też po-
szukiwania partnerów handlowych
w poszczególnych krajach. Tylko pa-
trzeć, jak pierwsze podmioty, dosko-
nale znające lokalne rynki sprzedaży
i uregulowania prawne, na zasadach
franchisingowych zaczną promować
polską markę i sprawią, że stanie się
ona równie ceniona jak na rodzimym
rynku. 

Eksperckie oko 
wieńczy dzieło

Na koniec raz jeszcze powróćmy
do wkładu właścicieli firmy VIGGET
w zmianę wizerunku sprzedaży bez-
pośredniej. Zasady etyki promują
oni każdego dnia poprzez niena-
ganną obsługę klienta, profesjonal-
ne rozwiązania służące zdrowiu, któ-
re oferują, oraz szanse rozwoju za-
wodowego, jakie otwierają przed Po-
lakami. Nie stronią także od kontak-
tów z ekspertami z różnych branż,
których pokaźne grono wyznaje tę
samą biznesową filozofię. Można to
było dostrzec chociażby przy okazji
majowej debaty, która odbyła się
w siedzibie Krajowej Izby Gospodar-
czej w Warszawie, a w której obok
prezesa VIGGETU Igora Markowi-
cza udział wzięli Andrzej Arendarski

– prezes izby – oraz Andrzej Czer-
nek – wiceprezes Stowarzysze-

nia Marketingu Bezpośrednie-
go, wiceprezes Fundacji Teraz
Polska. Konkluzja z niej pły-
nąca była jednoznaczna: ry-
nek sprzedaży bezpośredniej
w Polsce ma ogromny poten-
cjał i będzie się sukcesywnie

rozwijał. I oby było na nim jak
najwięcej takich firm jak VIG-

GET, którego działalność na każ-
dym polu jest wskazówką dla innych

uczestników rynku. �
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Rynek sprzedaży bezpo-
średniej w Polsce ma
ogromny potencjał i będzie
się sukcesywnie rozwijał. 
I oby było na nim jak naj-
więcej takich firm jak 
VIGGET, którego działal-
ność na każdym polu jest
wskazówką dla innych
uczestników rynku.

Gala VIP-a 2015

WARTOŚCI VIGGET
najwyższa jakość produktów

oferujemy produkty, które używamy i polecamy
najbliższym

rzetelna sprzedaż
sprzedajemy tak, jak chcielibyśmy, żeby nam sprzeda-

wano 
rzetelna obsługa

obsługujemy klienta tak, jak sami chcielibyśmy być ob-
sługiwani

etyka
w działalności przestrzegamy zasad etyki

atrakcyjne formy zatrudnienia
stwarzamy miejsca pracy osobom

przedsiębiorczym
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D
elia Cosmetics
została zało-
żona w 1998 r.
przez dr. Józe-
fa Szmicha,

wykładowcę Politechniki
Łódzkiej. W niedługim cza-
sie do firmy dołączyła jego
żona – Alina Szmich, a kil-
ka lat temu ich syn – Ka-
rol Szmich, by stworzyć
prawdziwie rodzinną firmę.

– Pierwsze receptury wymy-
ślałem sam. Dziś Delia Cosmetics posia-
da 5 nowoczesnych laboratoriów ba-
dawczych oraz zespół wykształconych
technologów. Firma, która początkowo
mieściła się w 2 budynkach, dzisiaj ma już
2 siedziby i zatrudnia ponad 350 pra-
cowników – mówi Józef Szmich. 

Delia Cosmetics ma ugruntowaną
pozycję na rynku kosmetycznym nie tylko
w Polsce, lecz także za granicą – aktual-
nie w 65 krajach na świecie. Obecnie port-
folio firmy liczy kilkaset kosmetyków po-
dzielonych na 5 kategorii: koloryzacja
i pielęgnacja włosów, kosmetyki do ma-
kijażu, lakiery do paznokci, kosmetyki
do pielęgnacji twarzy i ciała oraz henna
do brwi. Delia Cosmetics jest największym
w Polsce producentem bezpiecznej hen-
ny do brwi i rzęs. 

Trendy na rynku kosmetycznym wciąż
się zmieniają. Delia Cosmetics stara się
być na bieżąco. Hitem na rynku są lakie-
ry hybrydowe, które firma ma w swojej ofer-
cie. W kosmetyce białej dużą wagę przy-
wiązuje się do składników aktywnych
– smocza krew, wyciąg ze ślimaka to hity
ostatnich miesięcy. Wszystkie te składni-
ki można znaleźć w jej produktach. W ko-
loryzacji i pielęgnacji włosów stawia się na
bezpieczeństwo, dlatego farby bez amo-
niaku, PPD oraz szampony i odżywki bez
soli to podstawa. – Wszystkie kosmetyki
tworzymy z myślą o kobietach, które lubią
zmiany, chcą być piękne, wyjątkowe
i szczęśliwe. To jest nasza strategia. Stra-
tegia piękna – mówi Alina Szmich, prezes
Delia Cosmetics. – Rocznie produkujemy
ponad 35 mln sztuk kosmetyków. To jest
35 mln powodów, dla których kobiety
mogą nam ufać – dodaje Józef Szmich.

Delia Cosmetics to nie tylko produk-
cja i sprzedaż kosmetyków. Działania na
rzecz lokalnej społeczności i wspieranie
potrzebujących w licznych akcjach cha-
rytatywnych są wpisane w jej filozofię. Wła-
śnie ruszyła jedna z takich inicjatyw. Na
półkach drogerii należy wypatrywać hen-
ny do brwi i rzęs oznaczonej charaktery-
stycznym logo fundacji i napisem „Kupu-
jąc ten produkt, wspierasz Fundację Ga-
jusz”. �

Polska branża kosmetyczna rośnie w siłę i skutecznie walczy z zagranicznymi koncernami. Rodzimi
producenci inwestują w wysokiej jakości surowce i nowoczesne technologie, czyniąc swoje wy-
roby bardziej konkurencyjnymi. Jednym z nich jest Delia Cosmetics, która nie-
przerwanie od 1998 r. tworzy wyjątkowe kosmetyki

Trendy na rynku ko-
smetycznym wciąż się
zmieniają. Delia Co-
smetics stara się być
na bieżąco. W kosme-
tyce białej dużą wagę
przywiązuje się do
składników aktywnych
– smocza krew, wyciąg
ze ślimaka to hity
ostatnich miesięcy.

według Delia Cosmetics
Strategia piękna



Polecamy szeroką gamę produktów:
• kruszywa mineralne łamane,
• kamień wapienny przemysłowy,
• marmur „Morawica”, w tym gotowe wyroby: posadzki, parapety, stopnie,

okładziny, cokoliki, kominki,
• nawozy rolnicze.

Zakres działalności Kopalni Wapienia „Morawica” SA obejmuje:
• wydobycie i przerób kamienia wapiennego,

• sprzedaż kruszyw dla budownictwa i drogownictwa,
• sprzedaż kamienia przemysłowego dla hutnictwa, cukrowni, energetyki, 

• transport drogowy i kolejowy,
• wydobycie, obróbkę i montaż wyrobów marmurowych,

• produkcję i sprzedaż nawozów.

Kopania Wapienia „Morawica” S.A.

Kopania Wapienia „Morawica” S.A.
ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica k. Kielc
tel. 41 367 02 11, faks: 41 367 02 99
kwmorawica@kwmorawica.kielce.pl
www.kwmorawica.pl
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Z
integrowany system bu-
dowy planów zarządza-
nia kryzysowego w opar-
ciu o nowoczesne tech-
nologie informatyczne,

w ramach którego powstało opro-
gramowanie RISKO, to efekt pracy
konsorcjum naukowo-badawczego,
w skład którego wchodzą: Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej – Państwowy In-
stytut Badawczy, wydział bezpie-
czeństwa narodowego Akademii
Obrony Narodowej, Szkoła Główna
Służby Pożarniczej, Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP oraz
Asseco Poland S.A. Choć na rynku
istnieje wiele systemów, które uła-
twiają odpowiednim jednostkom po-
dejmowanie decyzji w sytuacjach
kryzysowych, żaden z nich nie wspie-
ra ich w opracowywaniu jednoli-
tych i spójnych pod kątem struktury
danych planów zarządzania kryzy-
sowego. Co szczególnie warte pod-
kreślenia, żaden z nich nie integru-
je w tych działaniach 3 poziomów
administracji – gminnej, powiatowej
i wojewódzkiej. Taką możliwość daje
właśnie RISKO. Dzięki niemu moż-
liwe będzie proste i szybkie, półau-
tomatyczne tworzenie planów za-
rządzania kryzysowego i ich aktu-
alizacja, wykonywanie raportów na
temat gotowości do reagowania,
a także przeprowadzanie ćwiczeń
z zarządzania kryzysowego. Po-
nadto system ułatwi wymianę infor-
macji pomiędzy jednostkami admi-
nistracyjnymi, które indywidualnie
opracowują plany zarządzania kry-
zysowego, co pozwoli im w łatwy
sposób uwzględniać doświadczenia
oraz siły i środki, jakimi dysponują
poszczególni beneficjenci tego in-
nowacyjnego rozwiązania. 

Plany zarządzania kryzysowe-
go mają znaczenie szczególne, gdyż
ich rzetelne przygotowanie oraz sku-
teczne zastosowanie może mieć

Sytuacji kryzysowych nie da się w 100 proc. przewidzieć, nie da się też im w 100 proc. za-
pobiec, bez względu na obszar oraz charakter ich działania. Zarządzanie tymi, które doty-
czą funkcjonowania państwa, można jednak usprawnić w taki sposób, który zmniejszy ich
skutki do minimum. Idealnym narzędziem do tego będzie oprogramowanie RISKO

gwarantem bezpieczeństwa

Strona startowa

Logowanie

Baza wiedzy

Schemat oprogramowania RISKO – zrzuty ekranowe
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znaczący wpływ na to, czy zagroże-
nie zostanie usunięte przy wykorzy-
staniu własnego potencjału w po-
czątkowej fazie, a sytuacja kryzyso-
wa nie rozprzestrzeni się na kolejne
jednostki administracyjne, dzięki cze-
mu możemy uniknąć konieczności
uruchamiania dodatkowych sił i środ-
ków z wyższych szczebli admini-
stracyjnych. Jak wynika z powyższe-
go, właściwe przygotowanie i reali-
zacja planów zarządzania kryzyso-
wego minimalizuje zarówno zagro-
żenie dla zdrowia i życia ludności za-
mieszkującej dany obszar, jak i ryzyko
strat materialnych. Wszystko to bez
wątpienia będzie miało wpływ na po-
prawę poziomu bezpieczeństwa
w odniesieniu do zarządzania kry-
zysowego, obrony cywilnej, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony ludności.

Mimo iż realizacja projektu nie zo-
stała jeszcze zakończona, konsor-
cjum naukowo-badawcze zamierza
podsumować jego wyniki oraz ze-
brane wnioski z badań podczas kon-
ferencji naukowej „RISKO – zinte-
growany system budowy planów za-
rządzania kryzysowego w oparciu
o nowoczesne technologie informa-
tyczne”, odbywającej się pod hono-
rowym patronatem ministra spraw
wewnętrznych, która odbędzie się
18 listopada w CNBOP-PIB. Projekt od
chwili upowszechnienia wyników ba-
dań naukowych cieszy się szerokim
zainteresowaniem i uznaniem. Świad-
czą o tym nagrody i wyróżnienia,
którymi do tej pory uhonorowano RI-
SKO, a należą do nich m.in.: złoty me-
dal i nagroda specjalna od delega-
cji Islamskiej Republiki Iranu, przy-
znane na krakowskich Międzynaro-
dowych Targach Innowacji Gospo-
darczych i Naukowych „INTARG 2015.
Samo CNBOP-PIB i kierownika pro-
jektu – bryg. dr. inż. Dariusza Wró-
blewskiego – nagrodzono statuetka-
mi Lidera Innowacji 2015. Instytut
uhonorowano za innowacyjną dzia-
łalność wydawniczą, naukowo-ba-
dawczą i wdrożeniową o dużym zna-
czeniu społecznym na potrzeby do-
skonalenia ochrony ludności, ochro-
ny przeciwpożarowej i ratownictwa,
zaś dyrektora CNBOP-PIB za inno-
wacyjną działalność naukowo-ba-
dawczą, wdrożeniową i publicy-
styczną na rzecz poprawy zarzą-
dzania bezpieczeństwem i dosko-
nalenia ratownictwa w kategorii „me-
nadżer”. Jak widać, sprawy bezpie-
czeństwa Polski konsorcjum traktuje
jako swoją ważną misję naukowo-
-badawczą. �

Obszary

Plany

Scenariusz zagrożeń

Zasoby



W
yroby ze szkła są po-
nadczasowe. Regały
w domach naszych
babć i mam zdobiły
tzw. kryształy, do któ-

rych młodsze pokolenie może mieć
sentyment, albo wręcz przeciwnie – za
wszelką cenę może ich unikać we

własnych wnętrzach. Świetną propo-
zycją są dla nich produkty firmowane
przez Tadeusza Wrześniaka, które
sprawdzą się zarówno w mieszka-
niach o tradycyjnym wystroju, jak
i w tych, których właściciele stawiają na
nowoczesność. 

W ofercie firmy znajdują się tysią-
ce pozycji: od szkła dekoracyjnego

po użytkowe. Ci, którzy szukają
praktycznego prezentu dla bli-

skiej osoby, np. ślubnego, lub dla sa-
mych siebie, chcąc nadać swojej ja-
dalni eleganckiego charakteru, z pew-
nością skuszą się na delikatne sala-
terki, misy, patery, kieliszki, dzbanki.
Tych zaś, którzy chcą nadać swojemu

mieszkaniu indywidualizmu, zachę-
camy do skupienia się na elementach
dekoracyjnych w porfolio Glassworks.
Wazony, świeczniki i kielichy dekora-
cyjne w klasycznych kształtach albo ar-
tystycznych wariacjach, w spokojnych
i stonowanych kolorach, albo wręcz
przeciwnie – w odważnych barwach,
które same w sobie nadają każdemu
wyrobowi przysłowiowego pazura. Tu
każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli zaś
ktoś w głowie nosi własny projekt
szklanego cudeńka, będzie mógł go
urzeczywistnić, zlecając pracownikom
Hut Szkła Tadeusza Wrześniaka, któ-
rzy uprzednio chętnie doradzą we
wszystkich kwestiach, jego wykonanie.
I nie ma znaczenia, jaki kształt, kolor,
wzór czy rozmiar wymyślimy – każde
marzenie jest możliwe do zrealizowa-
nia. 

Co sprawia, że wytwarzane od
25 lat świętokrzyskie wyroby szklane
urosły do rangi ekskluzywnych? Naj-
wyższa jakość, precyzja wykonania, fa-
chowość i zdolności artystyczne pra-
cowników hut oraz ich prezes Tadeusz
Wrześniak, dla którego praca to przede
wszystkim pasja. To wszystko doceniają
nie tylko Polacy, lecz także inne nacje.
Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka do-
konały prawdziwej międzynarodowej
ekspansji. Ich wyroby trafiają do Eu-
ropy, Ameryki i innych odległych za-
kątków świata, zdobiąc nie tylko pry-
watne domy, lecz także wnętrza gale-
rii. Cieszą się niezmiernym zaintere-
sowaniem na międzynarodowych tar-
gach Ambiente i Tendence we Frank-
furcie. Oby były odkrywane przez ko-
lejnych miłośników piękna. �
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Pokochasz szkło,

Piękna możemy doświadczać na różne sposoby. Wy-
roby spod szyldu Wrześniak Glassworks chłoniemy
wzrokiem zarówno kiedy patrzymy indywidualnie na
każdy z nich, jak i wówczas, gdy mamy przed sobą
wnętrze, którego wystrój stanowi chociażby jeden
produkt z hut szkła. Pewne jest, że zawsze będziemy
obcować z pięknem w najczystszej postaci

doświadczysz piękna
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Jakie miejsce na krajowej i regionalnej ma-
pie placówek opieki medycznej zajmuje Uni-
wersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku?

– Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku jest jednym z najwięk-
szych szpitali w Polsce i zdecydowanie
największym, i najnowocześniejszym
w północno-wschodniej części kraju.
W roku 2013 w jego struktury zostały
włączone 2 jednostki: Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny oraz Specjali-
styczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc.
Obecnie zatrudniamy około 2,5 tys.
osób i dysponujemy 1206 łóżkami. 

Proponujemy pacjentom szeroki
wachlarz procedur medycznych, nie-
wykonywanych w innych jednostkach
ochrony zdrowia w regionie, m.in.
świadczenia z zakresu kardiochirur-
gii, chirurgii klatki piersiowej, neuro-
chirurgii, chirurgii naczyń, chorób
zakaźnych i hepatologii. Do kliniki
rozrodczości przyjeżdżają pacjentki
z całej Polski, jest ona bowiem jedną
z najnowocześniejszych i najsłynniej-
szych placówek publicznych, które
zajmują się leczeniem niepłodności
i problemami endokrynologii gineko-
logicznej. Klinika kardiologii inwazyj-
nej była pionierem w regionie i kraju
w leczeniu ostrych schorzeń wieńco-
wych przy pomocy angioplastyki.
Wprowadziła również metodę udraż-
niania tętnic szyjnych i zamykania
ubytków w przegrodach międzyja-
mowych serca w regionie północno-
-wschodniej Polski.

Szpital jest w trakcie modernizacji
i rozbudowy, która pochłonie ponad
500 mln zł, a zakończy się w roku
2017. Dzięki nim 2-krotnie zwiększy
się powierzchnia placówki, zaś komfort
pobytu pacjentów wzrośnie do pozio-
mu europejskiego. Część klinik oraz
szpitalny oddział ratunkowy zostały
już przeniesione do nowo wybudowa-
nego kompleksu. Dzięki tej inwestycji
pacjentom zorganizowano możliwość
leczenia w komorze hiperbarycznej
– do tej pory musieli oni dojeżdżać do
Gdyni. Hiperbaryczna metoda lecze-

nia pomaga przy trudno gojących się
ranach, rozległych oparzeniach, in-
fekcji bakteriami beztlenowymi, za-
truciach tlenkiem węgla oraz leczeniu
stopy cukrzycowej.
Co wpływa na jakość oferty oraz renomę szpi-
tala i jakie działania służą dalszej poprawie
świadczonych usług i warunków leczenia?

– Pacjenci sami dokonują wyboru
i podejmują decyzję o tym, że chcą się
u nas leczyć. Z naszych wieloletnich
doświadczeń wynika, iż kompleksowa
pomoc medyczna na najwyższym po-
ziomie jest najważniejsza i doceniana
przez mieszkańców naszego regio-
nu. Są u nas hospitalizowani pacjen-
ci z dolegliwościami z medycznego
punktu widzenia najtrudniejszymi, wy-
magającymi wysokospecjalistycznej
wiedzy i znakomitego sprzętu.

Dysponujemy najlepszą kadrą me-
dyczną w regionie, która ma możli-
wość realizowania świadczeń na naj-

nowocześniejszym sprzęcie i obecnie,
po rozbudowie, również w komforto-
wych warunkach pracy: sale chorych są
1-, 2- i 3-osobowe z węzłami sanitarny-
mi, uruchomiliśmy nowoczesny oddział
intensywnej terapii i lądowisko dla he-
likopterów na dachu szpitala. Po za-
kończeniu inwestycji i modernizacji sta-
rej części placówki niewątpliwie nastąpi
dalsza poprawa pobytu i możliwości
diagnostyczno-leczniczych USK.
Jakie metody zarządzania najlepiej spraw-
dzają się w przypadku zarządzanej przez pana
placówki i jakie zadania traktuje pan prio-

rytetowo z myślą o zadowoleniu pacjentów
oraz kadry?

– Najważniejszym elementem wła-
ściwego zarządzania jest dobra współ-
praca z rektorem Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku i kierownika-
mi klinik oraz ich udział w systemie za-
rządzania, w którym odpowiadają oni
za wyniki finansowe swoich jednostek.
To procentuje i przynosi korzyści całe-
mu szpitalowi – od roku 2006 corocznie
uzyskujemy dodatni wynik finansowy.

Cierpliwość, determinacja oraz
pracowitość – są to cechy ułatwiające
i wspomagające realizację nowych
celów i stawianie przed sobą nowych
wyzwań i priorytetów. Najważniejszy
jest dobry zespół ludzi, który stanowi
o wartości szpitala. Jeżeli personel
będzie zadowolony, to przełoży się to
również na satysfakcję pacjentów.

Rozmawiała Marianna Szczepańska

Modernizacyjna

Pacjenci sami dokonują wyboru i podejmują decyzję o tym, że chcą się
u nas leczyć. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, iż kompleksowa
pomoc medyczna na najwyższym poziomie jest najważniejsza i doceniana
przez mieszkańców naszego regionu – mówi dr n. med. Bogusław Ponia-
towski, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Dysponuje najlepszą kadrą medyczną w regionie, która ma
możliwość realizowania świadczeń na najnowocześniej-
szym sprzęcie i obecnie, po rozbudowie, również w kom-
fortowych warunkach pracy.

droga do sukcesu



Cydr w Polsce staje się coraz bardziej popularny.
Korzystając z rosnącego zainteresowania tym jabł-
kowym trunkiem, firmy wprowadzają na rynek pro-
dukty cydropodobne, wytwarzane z koncentratu
i sztucznie aromatyzowane. Aby temu przeciw-
działać, potrzebna jest zmiana ustawowej definicji
cydru oraz ochrona jego jakości.

Prawdziwy smak jabłka
Polski cydr naturalny to produkt wytwarzany wy-
łącznie ze świeżo tłoczonego soku z jabłek, bez do-
datku koncentratów i jakichkolwiek środków aro-
matycznych. Rozpoznamy go po barwie – od jasno
słomkowej do żółtej, a także po kwaskowo-słod-
kim smaku. W obronie jakości cydru występuje Lu-
belskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, które
zabiega o ustanowienie definicji polskiego cydru
naturalnego i wyraźne, ustawowe odróżnienie go
od sztucznie aromatyzowanych produktów, wy-
twarzanych z koncentratu metodą browarniczą.
Tylko naturalna produkcja cydru potrafi bowiem
w pełni wydobyć walory polskich jabłek, ich aro-
mat i smak.

Informacja dla konsumenta
Według badań Millward Brown, przeprowadzonych w lipcu 2015 r. dla AMBRA SA, aż 95 proc. konsumentów czyta etykiety pro-
duktów spożywczych, a dla 67 proc. informacje na nich zawarte są bardzo ważne. Odpowiednie oznaczenie produktów stano-
wić może zatem najprostszy sposób ostrzegania konsumentów przed produktami cydropodobnymi. – Niezwykle istotne jest, by
ustawodawca pomógł konsumentom w uzyskaniu właściwej informacji i żeby informacja o tym, czy cydr jest wytworzony z na-
turalnych, świeżych soków, czy też drogą przemysłową, była widoczna, obligatoryjna i czytelna dla konsumenta – podkreśla Ro-
bert Ogór, prezes AMBRA S.A., producenta Cydru Lubelskiego, wytwarzanego w 100 proc. ze świeżego soku z polskich jabłek.
Bez wsparcia rządowego i wyodrębnienia definicji polskiego cydru naturalnego klienci wciąż będą wprowadzani w błąd, kupując
produkty cydropodobne, korzystające z renomy prawdziwego cydru naturalnego, wytwarzanego ze świeżego soku z jabłek.

Na rzecz rozwoju regionów
Zmiany w prawie postulowane przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru to również korzyści dla sadowników, bo ozna-
czają większy zbyt na ich owoce. Dla takiego regionu jak Lubelszczyzna, który słynie z jabłek i ma długą tradycję ich uprawy, to
ogromna szansa na rozwój. – Na wielkim europejskim rynku spożywczym produkty regionalne stanowią 8 proc. W Polsce ich
udział w całym rynku żywności ledwie przekracza 1 proc. A przecież wino, szynki, sery bardzo mocno przyczyniają się do dobro-
bytu w takich krajach, jak Francja, Włochy, Hiszpania. Polska również jest krajem rolniczym, dlatego tak ważne jest przestawie-
nie gospodarki rolnej. Rozwój renomowanych i dobrych produktów przetworzonych, a nie jedynie debata o sprzedaży samego
surowca, jest strategiczną dźwignią i strategicznym kierunkiem dla ustabilizowania całego sektora, który w dużo większym stop-
niu będzie opierał się na produkcie przetworzonym, a nie na surowcu – podkreśla Robert Ogór, prezes AMBRA S.A.

W obronie 
polskiego 
cydru 
naturalnego
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W
WSzZ leczeni są nie

tylko chorzy z kraju,
lecz także – incyden-
talnie – z zagranicy.
Większość oddziałów

placówki, dzięki doskonałej kadrze
i nowoczesnemu wyposażeniu, posia-
da status klinik. W strukturach placówki
działają kliniki: kardio- oraz neuro-
chirurgii (jedyne w regionie), kardio-
logii, neurologii, okulistyki, ortopedii, ne-
frologii, chirurgii naczyń, chorób za-
kaźnych, chirurgii onkologicznej i en-
dokrynologicznej, otorynolaryngolo-
gii, rehabilitacji, dermatologii, położ-
nictwa i ginekologii oraz neonatologii
z miejscami intensywnego nadzoru
nad noworodkiem. Są tu ponadto 2 od-
działy chorób wewnętrznych, aneste-
zjologii i intensywnej terapii oraz jedyny
w mieście i okolicy szpitalny oddział ra-
tunkowy.

W jednostce wdrażane są nowo-
czesne metody leczenia – w jako jed-
nym z niewielu ośrodków w Polsce
standardowo przeprowadzane są tutaj
trombektomie, czyli innowacyjne tech-
niki leczenia ostrego, niedokrwienne-
go udaru mózgu. W skali ogólnopol-
skiej, a nawet europejskiej, wyróżnia się
także klinika chirurgii ortopedyczno-
-urazowej, której zespół prowadzi szko-
lenia z tzw. dostępu przedniego w al-
loplastyce stawu biodrowego – to bar-
dzo korzystna dla pacjentów metoda
przeprowadzania zabiegów.

O wysokiej pozycji kieleckiego szpi-
tala świadczy jego personel, który nie-
ustannie podnosi swoje kwalifikacje.
Pracownicy WSzZ są łącznie konsul-
tantami wojewódzkimi w kilkunastu
dziedzinach medycyny oraz w farma-
cji aptecznej i szpitalnej. Swoją wiedzę
chętnie przekazują innym. Już nieba-
wem oddziały placówki na kieleckim
Czarnowie stanowić będą bazę kli-
niczną dla uruchomionego w mieście
jesienią 2015 r. kierunku lekarskiego.
Starania o jego utworzenie trwały wie-
le lat. Ponadto dzięki aktywności trój-
ki koordynatorów transplantacyjnych
kieleckiego szpitala województwo świę-
tokrzyskie przestało być białą plamą
na mapie polskiej transplantologii.
Rocznie dochodzi w nim do pobrań na-
rządów od kilkunastu dawców, co
przekłada się na uratowanie życia kil-
kudziesięciu osobom. 

Mimo tak wielu sukcesów, dyrek-
cja WSzZ w Kielcach nie spoczywa na
laurach i działa intensywnie w kie-
runku dalszego rozwoju. Na przełomie
października i listopada w struktury
Wojewódzkiego Szpitala Zespolone-
go włączono oddziały Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecię-
cego im. Władysława Buszkowskiego.
Od początku września pediatria pra-
cuje w nowo wybudowanym pawilonie
w „miasteczku zdrowia” szpitala na
kieleckim Czarnowie. Lekarze i pie-
lęgniarki zatrudnieni w szpitalu dzie-

cięcym są konsultantami regionalny-
mi w 8 obszarach medycy. Po połą-
czeniu z oddziałami pediatrycznymi
WSzZ stanowił będzie jeden z naj-
większych wieloprofilowych podmio-
tów leczniczych w kraju – dysponować
będzie ponad 40 oddziałami szpital-
nymi, ok. 60 wielospecjalistycznymi po-
radniami, licznymi pracowniami dia-
gnostycznymi, różnorodnymi izbami
przyjęć oraz obszernym zapleczem
diagnostyczno-serologicznym. Dal-
sze plany rozwojowe skupiają się na
utworzeniu w strukturach placówki
pierwszego w województwie święto-
krzyskim centrum urazowego. Spe-
cjaliści uważają, że dzięki temu w Kiel-
cach i w regionie zmaleje śmiertelność
z powodu urazów i liczba powikłań
z tym związanych. W najbliższych
miesiącach ma powstać również sala
hybrydowa, dzięki której możliwe bę-
dzie powiększenie spektrum wyko-
nywanych w placówce zabiegów, za-
równo z chirurgii naczyniowej, kar-
diochirurgii, jak i metod endowasku-
larnych oraz kardiologii interwencyj-
nej. 

Wszystkie te inwestycji są możliwe
dzięki wsparciu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskie-
go z jego zarządem na czele. Ogrom-
ne zasługi w tym zakresie mają również
pracownicy – zarówno biały personel,
jak i zatrudnieni w działach admini-
stracyjnych. �

Otwarci

Wojewódzki Szpital Zespo-
lony w Kielcach to pełno-
profilowy, wysokospecjali-
styczny ośrodek referen-
cyjny w skali ponadwoje-
wódzkiej. Placówka działa
od marca 1968 r. i stale dy-
namicznie się rozwija

na zmiany



D
o przekształcenia do-
szło w 2014 r., a jego
podstawą był dodatni
wynik finansowy, jaki pla-
cówka osiągała co roku.

Konińskie pogotowie chciało jednak
dalej się rozwijać, a przede wszystkim
móc lepiej konkurować na tym trud-
nym, wciąż bardzo wymagającym ryn-
ku. Celem zmian miało być też umoż-
liwienie osiągnięcia jeszcze wyższego
poziomu świadczonych usług. To było
spore wyzwanie, bo wcześniej przez
24 lata placówka doskonale funkcjo-
nowała jako Wojewódzka Stacja Po-
gotowia Ratunkowego w Koninie, za-
skarbiając sobie zaufanie i sympatię
pacjentów oraz lokalnego środowi-
ska. 

Podstawowym zadaniem Wielko-
polskiego Centrum Ratownictwa Me-
dycznego sp. z o.o. jest dbanie o zdro-
wie i życie ponad 200 tys. mieszkańców
Konina i powiatu konińskiego. Stacja
notuje średnio 15 tys. interwencji
w roku. Oprócz ratownictwa medycz-
nego w ramach kontraktu z Narodo-

wym Funduszem Zdrowia świadczy
usługi z zakresu transportu sanitarnego
oraz nocnej i świątecznej podstawowej
opieki zdrowotnej. Wykonuje też usłu-
gi transportowe dla szpitali z powiatów
ościennych. Zadania te realizowane są
przez ściśle ze sobą współpracujący,
wykwalifikowany personel medyczny,
techniczny i administracyjny.

WCRM jest najbardziej nowocze-
sną jednostką ratownictwa medycz-
nego w Wielkopolsce. Dysponuje naj-
nowszymi modelami karetek z po-
nadstandardowym wyposażeniem.

Każdy ambulans wyposażony jest
w system monitoringu, oparty na tech-
nologii GPS-GPRS, wraz z wyświetla-
czami statusów oraz sprzęt do tele-
transmisji danych o pacjencie z karetki
do szpitala. W dyspozytorni medycznej
wykorzystywane są zaawansowane
technologicznie oprogramowanie oraz
rozbudowany system zarządzania, po-
wiadamiania i monitorowania pracy
personelu. Siedziba placówki i wszyst-
kie podstacje są w pełni zinformaty-
zowane. 

Centrum jako pierwsze pogotowie
w Wielkopolsce otrzymało certyfikat za-
rządzania jakością ISO 9001:2009,
wprowadziło do karetek ponadstan-
dardowe leki ratujące życie, urucho-
miło rozbudowany system zarządza-
nia, monitorowania pracy personelu
oraz nowoczesne oprogramowanie
do dyspozytorni medycznej. Spółka jest
wielokrotnym laureatem Ogólnopol-
skiego Konkursu „Perły Medycyny”,
programu „Rzetelni”, a w tym roku zdo-
była tytuł Lidera Polskiej Gospodarki
2015. �

Wielkopolskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego
sp. z o.o. w Koninie to
pierwsza w Polsce stacja
pogotowia przekształcona
w spółkę prawa handlo-
wego nie z powodów eko-
nomicznych, a dla
zwiększenia konkurencyj-
ności na rynku usług me-
dycznych

WCRM jest naj-
bardziej nowo-

czesną jednostką
ratownictwa medycznego
w Wielkopolsce. Dysponuje
najnowszymi modelami kare-
tek z ponadstandardowym
wyposażeniem.

Profesjonalizm
przepisem na sukces

Barbara Szeflińska, prezes WCRM (w środku), podczas Wielkiej Gali Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki
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Piękno
VIP Biznesu 2015 to już trzecia nagroda, jaką otrzymałam w 2015 r. za swoją działalność i rozwój
marki NOBLE MEDICA. Każda z nich jest dla mnie równie wartościowa i upewnia mnie w przekonaniu,
że zmierzam w dobrym kierunku – mówi Ilona Majewska, właścicielka NOBLEMEDICA S.C.

Jakie cechy decydują o biznesowym sukcesie?
– Do najważniejszych cech, które

decydują o moim sukcesie, zaliczyła-
bym temperament i pozytywne emocje.
Dzięki nim mam sprecyzowaną wizję
z mocnym naciskiem na rozwój i two-
rzenie marki godnej zaufania. Poma-
ga mi w tym wrodzony optymizm, pod-
chodzenie do pracy z pasją, odwaga
w podejmowaniu decyzji oraz wiara
w skuteczność działania. Staram się
dowieść, że zaufanie i zadowolenie
klienta stawiam zawsze na pierwszym
miejscu. Ważna jest też świadomość,
że zajmuję się dziedziną, która niemal
bezpośrednio wpływa na lepszą jakość
życia innych – produkty NOBLE ME-
DICA służą zdrowiu i urodzie. Nie bra-
kuje mi więc też pewności, że to, czym
się obecnie zajmuję, ma sens. To z ko-
lei pomaga mi być zdeterminowaną
w działaniu – potrafię być wytrwała
i skuteczna. Reasumując, najważniej-
szym jest, by wierzyć w to, co się robi,
i ufać swojej intuicji. Szansa na sukces
jest tym większa, im silniejsza jest mo-
tywacja i wiara w siebie.
NOBLE MEDICA oferuje klientom Pure Colla-
gen. Co to za produkt, do jakiego rodzaju od-
biorców jest kierowany i dlaczego warto się
w niego zaopatrzyć?

– Tabletki Pure Collagen to produkt
powstały w oparciu o kolagen z ryb

morskich w dawce 200 mg i towarzy-
szącą mu elastynę. Duet ten występu-
je naturalnie w skórze w proporcji od-
powiednio 94 proc. i 6 proc., co zosta-
ło odtworzone w naszym preparacie.
Działa on od wewnątrz, uzupełniając
niedobór kolagenu w organizmie, dzię-
ki czemu możemy w naturalny sposób
zahamować upływający czas, wyglą-
dać młodziej i piękniej. Po zastosowa-
niu już 2 opakowań tego suplementu
diety widać efekty: spłycenie drobnych
zmarszczek, naprawę elastyczności
i nawilżenia skóry, przywrócenie jej
blasku i jędrności, rozjaśnienie prze-
barwień oraz przyspieszenie porostu
włosów. Zamknięty w tabletce kolagen
rybi typu I wpływa także na szybsze za-
bliźnianie się ran. Preparat przezna-
czony jest też dla osób, które czynnie
uprawiają sport, chroniąc i przywra-
cając dawną sprawność stawów. 

Doskonałym uzupełnieniem su-
plementacji jest nasz drugi produkt
– krem nawilżająco-ujędrniający Pure
Collagen Carem. Jego starannie opra-
cowana formuła łączy elementy, które
– przy regularnym stosowaniu – w krót-
kim czasie pozwalają cieszyć się po-
twierdzonymi badaniami rezultatami:
długotrwałym nawilżeniem, odczu-
walnym ujędrnieniem skóry i spłyce-
niem drobnych zmarszczek oraz wi-

docznym odmłodzeniem rysów twarzy.
Oba produkty są niezawodnym du-
etem i dbają o nas zarówno we-
wnętrznie, jak i zewnętrznie.
NOBLE MEDICA to firma stworzona przez ko-
biety dla innych kobiet. Czy wrażliwość,
jaką cechuje się płeć piękna, pomaga lepiej
zrozumieć klientów i dostosować ofertę do
ich potrzeb?

– Któż jak nie my kobiety zna naj-
lepiej nasze potrzeby i pragnienia?
Chcemy czuć się piękne, atrakcyjne
i zawsze młode. Twierdzi się po-
wszechnie, że kobiety więcej mówią
w porównaniu do mężczyzn, ale też
częściej słuchają, a z tą cechą zwią-
zana jest zwiększona uwaga na po-
trzeby innych. Drugim imieniem kobiety
jest piękno, dążą one do niego i nie
ustają w staraniach. Jestem jedną
z nich, więc wiem, jak jest to ważne,
i chcę im w tym pomagać, wprowa-
dzając na rynek produkty, które uła-
twiają osiągnięcie tego celu. Współ-
praca z kobietami pomaga mi lepiej
zrozumieć ich potrzeby i dostosowywać
produkty, które spełniają ich oczeki-
wania. Kobiety funkcjonują na zasadzie
współzależności. Chętniej pomagają
i przyjmują pomoc, dlatego celniej
jest tworzyć kobiecie markę dla kobiety.

Rozmawiała Justyna Franczuk

zamknięte w kapsułce
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Regina Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 9 lipca 2005 r. Jesteśmy wiodącym producentem owoców w syropie alkoholowym,
sprzedawanych pod marką „Reni”. Powstają one na specjalnie zaprojektowanej linii produkcyjnej, co gwarantuje ich wysoką
jakość.

Jesteśmy laureatami wielu konkursów i wystaw. Posiadamy certyfikat „Najlepszy Polski Produkt” oraz medale i wyróżnienia,
które potwierdzają, że jesteśmy zdecydowanie konkurencyjni w cenie i bezkonkurencyjni w jakości – marka jest więc dobrze
rozpoznawalna w Polsce. 

Nasz unikalny produkt, zawierający 52 proc. owoców i 48 proc likieru, posiada doskonały smak, ponieważ używane do jego
produkcji owoce dojrzewają naturalnie, są selekcjonowane i pochodzą z renomowanych polskich plantacji. Dobry smak uzy-
skujemy również dzięki 8-tygodniowej maceracji – leżakowaniu. Ręczna produkcja i proces układania owoców w szklanym opa-
kowaniu o specjalnym kształcie umożliwia ich wyjmowanie bez uszkodzeń, przez co nie tracą swoich naturalnych właściwości
i zachowują pierwotny kształt oraz walory odżywcze nawet przez kilka lat. Do tej pory nikt nie wytwarzał tak dobrego produktu
na skalę handlową. Do produkcji używamy spirytusu zbożowego 96,7 proc. o najwyższej czystości i frakcji destylacji oraz
2 rodzajów syropu – trzcinowego i buraczanego, z których produkujemy likier do zalewy. Woda używana do jego wytwarza-
nia pochodzi z własnego ujęcia głębinowego. Jest dodatkowo oczyszczona i uzdatniona, co nadaje jej dobrego finalnego
smaku. Posiadamy system HCCP, a proces produkcyjny nadzorowany jest przez najlepszego technologa w kraju, który jest czę-
ścią naszego zespołu.

Jesteśmy jedyną polską firmą, która produkuje owoce w likierze, a jego
naturalnym konserwantem jest alkohol etylowy oraz cukier. W efekcie
cechują się one długim terminem przydatności do spożycia. Wygląd
zewnętrzny opakowań jest specjalnie zaprojektowany i pozytywnie
oceniony przez media. Współpracujemy z siecią McLane, Społem,
firmą Keraniss, Baltona. Jesteśmy obecni w wydzielonych punktach
odlotów, zlokalizowanych w strefach bezcłowych i sieciach hotelo-
wych Anders. Prowadzimy sprzedaż na terenie Austrii, nasze produkty
wprowadzamy także na rynek niemiecki. Posiadamy certyfikat BIO na
6 produktów: wiśnię, śliwkę, jeżynę, żurawinę, orzech laskowy, orzech
włoski. Jako jedyni w Europie produkujemy orzechy włoskie i orzechy
laskowe w likierze. Wygląd i smak naszych wyrobów kwalifikuje je do
tego, aby były one serwowane podczas najbardziej prestiżowych ban-
kietów i przyjęć. 

Regina Sp. z o.o.
Nowe Ręczaje 55A
05-326 Poświętne
tel. 22 787 14 24
e-mail: regina-reczaje@wp.pl
www.owocewspirytusie.com.pl

Ekskluzywne smakołyki
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P
odstawą naszej działalności
jest realizacja świadczeń
z zakresu ratownictwa me-
dycznego, nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej

oraz transportu sanitarnego, realizo-
wanych na podstawie umów zawartych
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Edukacja najmłodszych
Mamy świadomość, jak ważna jest

wiedza na temat udzielania pierwszej
pomocy, dlatego pomagamy eduko-
wać społeczeństwo w tym zakresie. Na-
szym priorytetem jest dotarcie do dzie-
ci. Organizujemy nieodpłatne spotka-
nia, których celem jest nauka udziela-
nia pierwszej pomocy. Oferta skiero-
wana jest do przedszkoli, szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych. Podczas zajęć dzie-
ci i młodzież uczą się zasad udzielania
pierwszej pomocy i stosowania jej
w praktyce. Ratownicy medyczni opo-
wiadają m.in., jak wygląda praca w po-
gotowiu ratunkowym, uczą, w jakich
przypadkach i w jaki sposób należy
wzywać karetkę, oraz jak wygląda
rozmowa z dyspozytorem medycz-
nym. Prezentowany jest profesjonalny
sprzęt medyczny oraz ambulans wraz
z wyposażeniem, ćwiczenia wykony-
wane są na fantomach. Nasi instruk-
torzy uświadamiają dzieciom i mło-
dzieży, że dzięki umiejętności udziele-
nia pierwszej pomocy można uratować
komuś życie. Zajęcia te mają uwrażli-
wić młode pokolenie na potrzebę nie-

sienia pomocy oraz nauczyć właści-
wego postępowania w sytuacji zagro-
żenia życia. 

Zabezpieczanie 
imprez masowych

Oferujemy profesjonalne zabez-
pieczenie medyczne w zakresie: im-
prez masowych, koncertów, eventów
sportowych i innych wydarzeń plene-
rowych. Świadczy je wykwalifikowana
kadra medyczna, której celem jest za-
pewnienie bezpieczeństwa uczestni-
kom imprez.

Usługi szkoleniowe
Prowadzona przez nas działal-

ność edukacyjna ma na celu pogłę-
bianie wiedzy i doskonalenie umiejęt-
ności zawodowych pracowników.
Stworzyliśmy nowoczesną bazę dy-

daktyczno-szkoleniową, wyposażoną
w profesjonalny sprzęt i urządzenia.
Usługi szkoleniowe świadczymy rów-
nież dla podmiotów i osób z zewnątrz.

Obsługa techniczna 
pojazdów

Posiadamy własną Stację Obsługi
Pojazdów, gdzie dokonywane są na-
prawy i przeglądy ambulansów sani-
tarnych. Świadczymy usługi komer-
cyjnie w zakresie badań technicznych
oraz napraw pojazdów osobowych
i dostawczych, a także serwisu klima-
tyzacji.

Transport sanitarny
Naszym pacjentom gwarantujemy

bezpieczny i niezawodny transport
sanitarny. Usługi w tym zakresie reali-
zujemy na podstawie umów oraz zle-
ceń innych podmiotów i osób prywat-
nych. Nasze ambulanse są nowocze-
sne i w pełni wyposażone. �

Leczniczo,

SP ZOZ Wojewódzka Sta-
cja Pogotowia Ratunko-
wego i Transportu
Sanitarnego w Płocku jest
Samodzielnym Publicz-
nym Zakładem Opieki
Zdrowotnej, którego orga-
nem założycielskim jest
Samorząd Województwa
Mazowieckiego

Staramy się uwrażliwić
młode pokolenie na po-

trzebę niesienia pomocy
oraz nauczyć właściwego
postępowania w sytuacji

zagrożenia życia.

edukacyjnie i komercyjnie

Lucyna Kęsicka, Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku





86 VIP

Gala VIP-a

Z czym wiąże się dla państwa przynależność do między-
narodowej sieci Optegra? Zachodnie placówki są dla pol-
skiej kliniki wzorem, czy nie ma mowy o różnicach?

– Jeśli pod jakimkolwiek względem odbiegamy
od zachodnich praktyk, to tylko na plus. Jesteśmy
częścią grupy, która prowadzi kilkadziesiąt szpi-
tali w 5 krajach, w: Polsce, Niemczech, Czechach,
Anglii i Chinach. Jest ona własnością akcjonariu-
szy funduszu inwestycyjnego Fidelity. Wszystko za-
częło się 10 lat temu od marzenia jednego z nich,
kiedy to po operacji zaćmy zapragnął pokazywać
ludziom, w jaki sposób prosty zabieg może zmie-
nić spojrzenie człowieka na świat. Osoba, która
prawie nie widziała, w ciągu 15 min. znów spojrzała
na otoczenie jak w młodości, zanim straciła wzrok.
Wtedy postanowiła stworzyć sieć klinik okuli-
stycznych, która cały czas się rozwija. Jeśli chodzi
o wiedzę specjalistyczną i jakość sprzętu me-
dycznego oraz świadczeń, oferujemy ten sam
poziom co Zachód, a nawet wyższy. W naszym ze-
spole mamy lekarzy, którzy są równie dobrymi spe-
cjalistami jak ich koledzy z zagranicznych ośrod-
ków. Zakres oferowanych zabiegów również pla-
suje nas w czołówce – w Polsce robimy praktycz-
nie wszystko, na co pozwala współczesna chirur-
gia okulistyczna, poza przeszczepami rogówki.
Na ile wyniki uzyskiwane w Optegra Polska są konse-
kwencją norm i standardów narzuconych w obrębie sieci,
a na ile zależą od kreatywności zarządu i umiejętnego go-
spodarowania budżetem?

– Wyniki są indywidualnym sukcesem każde-
go kraju. Tak naprawdę łączy nas bezkompromi-
sowa jakość, ściśle związana z przestrzeganiem
przepisów prawa, używaniem najwyższej klasy
sprzętu diagnostycznego czy soczewek wiodących
producentów. Zaskakujące dla naszych kolegów
np. z centrali z Wielkiej Brytanii są wymagane w Pol-
sce standardy sanitarne, które w krajach byłego
bloku wschodniego są bardziej restrykcyjne niż na
Zachodzie, gdzie medycyna często jest powiąza-
na z kosmetyką. W konsekwencji np. w Wielkiej Bry-
tanii zabiegi chirurgii laserowej mogą być wyko-
nywane w standardzie, który u nas byłby nie do za-
akceptowania. Polskie wymogi BHP są ściśle okre-
ślone, a ich poprzeczka jest ustawiona wysoko.
Dzięki temu, że jesteśmy w stanie im sprostać, za-

Jesteśmy dumni

Przyszedłem do firmy w momencie, kiedy słupki wy-
ników nie rosły, z założeniem, że trzeba to zmienić.
Wyniki są coraz lepsze nie tylko dlatego, że wiem, jak
osiągnąć sukces sprzedaży w biznesie, ale ponieważ
wszyscy lubimy swoją pracę. Dlatego tu jesteśmy 
i mamy widoczne osiągnięcia – mówi Jarosław
Pawliński, prezes zarządu Klinik Okulistycz-
nych Optegra

z naszych praktyk



pewniamy naszym pacjentom naj-
wyższe możliwe poczucie bezpie-
czeństwa, w czym pod pewnymi wzglę-
dami mamy przewagę nad zagra-
nicznymi placówkami. Jakość me-
dyczna, bezpieczeństwo i zaufanie
naszych pacjentów są dla nas naj-
ważniejsze, dlatego nie możemy po-
zwolić sobie na żadne ryzyko. Z inny-
mi klinikami, które należą do sieci, łą-
czy nas również przystępna cena. Nie
odważę się powiedzieć, że nasze
świadczenia są tanie, ale reprezentu-
ją najniższy poziom, jaki jesteśmy
w stanie osiągnąć, żeby wypracowy-
wać zysk w uczciwy sposób, bez
uszczerbku dla jakości. Możemy sobie
na to pozwolić w myśl zasady „Duży
może więcej”, bo np. kupując so-
czewki, leki czy materiały chirurgiczne
od największych producentów, mamy
przewagę konkurencyjną.

Jak pani zauważyła, w grupie mo-
żemy porównywać standardy, przepi-
sy oraz wyniki leczenia. Chciałbym tak-
że móc przeprowadzić badania po-
równawcze, które uwzględniałyby na-
sze kliniki oraz inne ośrodki leczenia
wzroku w Polsce. Niestety, funkcjonu-
jące na naszym rynku kliniki okuli-
styczne nie chcą udostępniać wyników
porównawczych. My jesteśmy gotowi
podzielić się swoimi rezultatami, bo
mamy powody do dumy. 
Czy w obrębie klinik Optegra na krajowym
rynku można mówić o wyrównanym pozio-
mie i takim samym zakresie usług?

– Dysproporcje są mniejsze niż
między poszczególnymi krajami. Za-
kres świadczeń medycznych jest zbli-
żony, ale ośrodki w innych miastach
rozwijają różne specjalizacje, np. le-
czenie zeza, schorzeń siatkówki czy
skomplikowane operacje na tylnim
odcinku oka – witrektomie. Wiele zależy
od lekarzy, jakich uda się zaprosić do
współpracy z nami, a stawiamy wy-
łącznie na najlepszych w swojej dzie-

dzinie. Wszystkie nasze kliniki opiera-
ją działalność na 3 głównych filarach:
mikrosoczewkowej korekcji wzroku
Lentivu, laserowej korekcji wzroku oraz
zabiegach usuwaniu zaćmy. Jako stra-
tegiczną pozycję rozwijamy również
diagnostykę i leczenie schorzeń siat-
kówki.
Zapotrzebowanie na zabiegi na pewno jest
duże, o czym może świadczyć wypełniona pa-
cjentami poczekalnia. Czy obok przystępnych
cen atutem są krótkie terminy oczekiwania,
wygrywające z powszechnymi kolejkami
w przypadku świadczeń w ramach NFZ-u?

– Mimo pełnych poczekalni, czas
oczekiwania na zabiegi w naszych
klinikach nie jest długi. Często istnie-
je możliwość wykonania zabiegu w cią-
gu tygodnia. Oferujemy też tzw. usługę
jednego dnia, kiedy to rano można
mieć kwalifikację, po południu zabieg,
a następnego dnia jedynie wizytę kon-
trolną. Większość, bo ok. 95 proc. na-
szych przychodów, generują pacjenci
komercyjni, spoza kontraktów z NFZ-em,
którzy z różnych względów nie chcą
czekać przez długie lata w kolejce czy
też nie odpowiada im np. standard le-
czenia, gwarantowany przez kontrakt
NFZ. Dotyczy to przede wszystkim
możliwości wyboru jakości widzenia
np. po operacji zaćmy, ponieważ w ra-
mach leczenia w publicznej służbie
zdrowia pacjent nie ma wyboru rodzaju
soczewki, a co za tym idzie, jakości wi-
dzenia i życia po zabiegu. To, co wy-
różnia poczekalnie klinik Optegra, to
wyjątkowo indywidualne podejście do
każdego przestępującego nasz próg
klienta. Traktowanie pacjentów jak
klientów pozwala inaczej na nich spoj-
rzeć. Czekanie w kolejkach stawia
pacjenta w sytuacji petenta, a klient ko-
mercyjny głosuje nogami i zostawia
pieniądze tam, gdzie jest najlepiej i naj-
szybciej obsłużony.
Czy w kontekście wyposażenia klinik i sto-
sowanych metod nadążają państwo za naj-
nowszymi osiągnięciami w medycynie?

– W wielu przypadkach jesteśmy
siecią tworzącą standardy, dobre prak-
tyki oraz wręcz trendy medyczne,
zwłaszcza w zakresie korekcji wzroku.
Ostatnio dokonaliśmy największej in-
westycji na krajowym rynku okuli-
stycznym. Zakupiliśmy do naszych kli-
nik 5 urządzeń do wykonywania za-
biegów mikrosoczewkowej korekcji
wzroku Lentivu. To nowa, w naszej
opinii najbezpieczniejsza metoda, któ-
ra dotychczas była w Polsce prak-
tycznie niedostępna. Ponadto buduje-
my szpitale okulistyczne w Poznaniu
i Krakowie, które będą spełniać stan-
dardy pobytu planowego.

Wspomniał pan, że jedną z mocniejszych stron
Optegry są ludzie. Czy od początku udaje się
utrzymać stały zespół?

– Tak, mamy stały zespól medycz-
ny od 15 lat, odkąd Optegra działa na
polskim rynku pod różnymi nazwami.
Do doświadczonych lekarzy, związa-
nych z nami od lat, wciąż dołączają
młodzi okuliści, których uczymy wyko-
nywania zabiegów chirurgii od pod-
staw. Obecnie naszą największą in-
westycję jest przekazanie wiedzy mło-
dym lekarzom okulistom z zakresu
wykonywania zabiegów chirurgii re-
frakcyjnej. Na etapie specjalizacji z oku-
listyki, czyli przygotowania do zawodu
lekarza, chirurgia refrakcyjna jest trak-
towana po macoszemu. Nie powinno
tak być, bo dla wielu pacjentów to je-
dyna metoda, pozwalająca, by na za-
wsze rozstać się z okularami.
Można zatem powiedzieć, że poprawiają
państwo nie tylko stan zdrowia, lecz także sa-
mopoczucie pacjentów.

– Zdecydowanie! Ośmielę się
stwierdzić, że przywracamy radość
życia. Proszę sobie wyobrazić kobietę,
która jest babcią i nie może ugotować
wnukom zupy, bo nie widzi płomienia
w kuchence gazowej, ani nie wie, ile
wody jest w garnku. Po 15-minutowym
zabiegu taka osoba odzyskuje zupełnie
inny standard życia i znów może cie-
szyć się tym, co wydawało się bez-
powrotnie utracone. Dzięki zabiegowi
człowiek, który nie jest szczęśliwy, bo źle
się czuje w okularach, albo musi pod-
porządkować swoje życie soczewkom,
nagle zyskuje nową jakość codzien-
nego funkcjonowania, bez ograniczeń.
Takie indywidualne przemiany to największa
satysfakcja dla prezesa sieci klinik? A może
największą nagrodą są rosnące słupki i ob-
serwowany rozwój placówek?

– Przyszedłem do firmy, kiedy słup-
ki nie rosły, z założeniem, że trzeba to
zmienić. Wyniki są coraz lepsze nie tyl-
ko dlatego, że wiem, jak odnieść suk-
ces, ale ponieważ wszyscy lubimy
swoją pracę. Dlatego tu jesteśmy i ma-
my widoczne osiągnięcia.
Wiedza z zakresu zarządzania jest na pańskim
stanowisku ważniejsza niż medyczna?

– Nie mam wykształcenia kierun-
kowego – skończyłem inżynierię bio-
medyczną, ale moja mama jest oku-
listką, więc od małego miałem dostęp
do fachowej wiedzy. Skończyłem też
studia podyplomowe z zarządzania,
ale bardzo dużo dała mi praktyka, czy-
li praca w dobrych firmach z branży
medycznej. Dziś te doświadczenia
procentują.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer
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Ostatnio dokonaliśmy
największej inwestycji na
krajowym rynku okuli-
stycznym. Zakupiliśmy
do naszych klinik 5 urzą-
dzeń do wykonywania
zabiegów mikrosoczew-
kowej korekcji wzroku
Lentivu.
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Modernizacja Roku

K
onkurs Modernizacja Roku od 19 lat wyłania
najnowsze przedsięwzięcia budowlane i wy-
różnia najlepsze realizacje o bardzo różno-
rodnym charakterze: od nowo wybudowanych
obiektów, przez modernizacje, po rewitaliza-

cje i adaptacje wnętrz. Z roku na rok zyskuje na znaczeniu
i przyciąga coraz więcej inwestorów i wykonawców, za-
interesowanych wyróżnieniem. Najlepszym potwierdze-
niem rosnącej popularności konkursu są statystyki. Wy-
starczy podać, że w 1999 r. kapituła rozpatrywała kilka-
dziesiąt zgłoszeń, w 2006 r. już 520, a w kolejnych latach
już ok. 700–800. 

– Po pierwszej edycji nie brakowało wątpliwości. Oka-
zało się, że przykładów udanych przedsięwzięć nie
brakuje. Jednak nie wszyscy chcieli się chwalić swoimi
dokonaniami, chociaż już wtedy polski projektant i pol-
ski wykonawca dowodzili, że są w stanie sprostać naj-
trudniejszym wyzwaniom. Konsekwentnie namawialiśmy,
że warto się chwalić sukcesami, i to nie tylko tymi dużymi,
na dużych obiektach, ale też modernizacjami mniejszy-
mi, ale za to bardzo cennymi i ważnymi dla lokalnych
społeczności. Dzięki metodycznej współpracy z naczel-
nymi organami administracji państwowej, samorządo-
weji i różnymi instytucjami udało nam się wypracować
metody pracy, dzięki którym docieramy wszędzie tam,
gdzie mają miejsce procesy modernizacyjne – zapewnia
Roman Pikuła, prezes Stowarzyszenia Ochrony Naro-

Budowy 
na miarę sukcesu

27 sierpnia na Zamku Królewskim 
w Warszawie ogłoszono wyniki tego-
rocznej edycji konkursu Moderniza-
cja Roku i wręczono statuetki oraz
dyplomy za najlepsze realizacje, oce-
nione w 13 kategoriach

Gratulacje finalistom i laureatom składa Ewa Dudek, wiceminister edukacji narodowej

Fot. modernizacjaroku.org.pl (3)

Park Bajka w Błoniu – poczuj się jak w bajce
�  wiklinowy zakątek

�  instrumenty muzyczne, linarium

�  bulodromy

�  symulator jazdy na deskorolce

�  kolorowa fontanna 

�  leżaki�  szachy

�  siłownia �  miejsca piknikowe 

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Główną nagrodę – dyplom „Modernizacja Roku 2014” – Wiesławowi Gembiakowi z Krotoszy-
na wręcza Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju
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Jakie czynniki budują potencjał gospodarczy
gminy Koronowo, który wpływa na jej dyna-
miczny rozwój?

– Ostatnie lata to dla gminy Korono-
wo okres wielu nowych decyzji oraz od-
ważniejszego inwestowania w rozbudo-
wę lokalnej infrastruktury – zarówno technicznej, jak
i społecznej. Najważniejszymi determinantami, budu-
jącymi rozwój gospodarczy gminy Koronowo, są: dobre
położenie komunikacyjne – około 25 km od Bydgoszczy,
na południowym skraju Borów Tucholskich, działalność
różnych form gospodarki: rolnictwo, przetwórstwo, mi-
kroprzedsiębiorstwa. Odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie rozwijającej się gospodarki w regionie jest po-
wstający na obrzeżach Koronowa park przemysłowy.
Obraz gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego za-
zwyczaj dopełnia gałąź turystyczna. Jakimi walorami kuszą pań-
stwo, jeśli chodzi o tę kwestię?

– Naszym największym atutem i najbardziej roz-
poznawalnym walorem turystycznym jest Zalew Ko-
ronowski. Inne zasoby i walory to Brda, bardzo popu-
larna wśród kajakarzy w Polsce rzeka, a także Rynna
Jezior Byszewskich. Przez gminę Koronowo przebiega
szereg szlaków turystycznych, pieszych i rowero-
wych. Koronowo słynie z cyklicznie odbywających się
atrakcyjnych imprez skierowanych do turystów. Wy-
różnić można m.in.: Festiwal Kapel Podwórkowych, Arie
Operowe nad Zalewem Koronowskim, regaty żeglar-
skie i wiele innych. Największą atrakcją jest organi-
zowany corocznie Jarmark Cysterski, połączony z in-
scenizacją bitwy z Krzyżakami pod Koronowem.

Rozmawiał Igor Korczyński

www.koronowo.pl

Rozmowa ze Stanisławem Gliszczyńskim,
burmistrzem Koronowa

i rekreacyjnie 
Biznesowo

dowego Dziedzictwa Materialnego, pełniący jednocześnie
funkcję komisarza konkursu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami plebiscyt propaguje
i wspiera działania, które mają na celu ratowanie obiektów dzie-
dzictwa narodowego, oraz promuje wzorowe budowy i mo-
dernizacje, które reprezentują najwyższy poziom pod wzglę-
dem jakości, estetyki i funkcjonalności. Szanse na nagrodę
w nim mają bardzo zróżnicowane projekty, oceniane w 13 ka-
tegoriach, obiekty: mieszkalne, hotelarsko-turystyczne, prze-
mysłowe i inżynieryjne, użyteczności publicznej, szkolnictwa,
kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, ochrony środowiska, za-
bytkowe, elewacje i termorenowacje, najciekawsze moderni-
zacje i adaptacja wnętrz, rewitalizacja obszarów i zespołów
urbanistycznych, modernizacje dróg, obiekty mostowe oraz
obiekty zieleni.

Zwycięskie realizacje wybiera jury pod przewodnictwem
prof. Adama Podhoreckiego. Jego członkowie wizytują wszyst-
kie zakwalifikowane do finału obiekty, przemierzając cały kraj,
i na tej podstawie większością głosów podejmują decyzję, któ-

re inwestycje najbardziej zasługują na tytuł „Modernizacji Roku”
lub wyróżnienie. – Pomimo zmian w koniunkturze gospodar-
czej i politycznej, potrafiliśmy zachować niezależność i stwo-
rzyć niepodważalny autorytet jury konkursu. Nagradzane obiek-
ty są wizytówką konkursu i pomimo upływających lat dobrze
się prezentują – zapewnia Roman Pikuła.

W XIX edycji konkursu laureatów wybrano spośród 762 re-
alizacji. Zwycięzców ogłoszono podczas uroczystości finałowej
z udziałem przedstawicieli ministerstw i organów administra-
cji państwowej. 27 sierpnia nagrody wręczali we wnętrzach
Zamku Królewskiego w Warszawie: podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Dudek, Głów-
ny Inspektor Ochrony Środowiska Jerzy Kuliński, zastępca Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, dyrektor
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Krzysztof Kosiński, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów prof. Janusz Rymsza, wiceprezes Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusz We-
sołowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam
Struzik, dyrektor Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz,
prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej Zbigniew Bachman
oraz prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownic-
twa Paweł Babij.

Specjalną nagrodę im. prof. Wiktora Zina po raz kolejny
przyznało Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa
Materialnego, a wręczył ją wiceprezes Piotr Kubańda, miejski
konserwator zabytków z Bielska-Białej. Swoje nagrody wręczyły
również instytucje i wydawnictwa, sprawujące patronat medialny
nad konkursem, m.in. „Rom-Dom”, magazyn „Autostrady”, ma-
gazyn „Mosty”, „Las Polski”, „Profile”, „Materiały Budowlane”,
„Polish Market”. Uroczystości wzbogacił koncert Zespołu Pie-
śni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. �

Konkurs z roku na rok zyskuje na zna-
czeniu i przyciąga coraz więcej inwe-
storów i wykonawców. Najlepszym
potwierdzeniem jego rosnącej popular-
ności są statystyki.
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Zabytek

R
zeczowy budynek
powstał w 1905 r.
Jego ponad 100-let-
nia historia, za-
bytkowy charakter

i stan techniczny sprawiły, że
przebudowa wymagała odpo-

Nadleśnictwo Sarbia
zostało laureatem
konkursu Moderni-
zacja Roku 2014. 
W kategorii „budynki
użyteczności publicz-
nej” nagrodzono
jego odrestaurowaną
siedzibę

po nowoczesnemu

E
kspozycja o nowoczesnym,
multimedialnym charakterze,
poświęcona Powstaniom Ślą-
skim i plebiscytowi, mieści się
w zrewitalizowanym budynku

według projektu braci Zillmannów. Zwie-
dzanie rozpoczyna się od projekcji filmu
„Franek”, który przedstawia wydarzenia
powstańcze na przykładzie losów 2 ro-
dzin, opowiadających się po różnych
stronach: polskiej i niemieckiej. Ścieżką
wiodącą zwiedzania jest prezentacja fil-
mowa o Powstaniach Śląskich „w piguł-
ce”, podzielona na 6 krótkich aktów. Roz-
szerzeniem ścieżki są materiały dodat-
kowe, posegregowane tematycznie i pre-
zentowane w multimedialnej formie oraz

• zwycięzca plebiscytu Wydarzenie 
Historyczne Roku 2014

• wyróżnienie Marszałka Województwa 
Śląskiego – Wydarzenie Muzealne 
Roku 2014

• wyróżnienie w konkursie Modernizacja 
Roku 2014

• laureat nagrody „Marka Śląskie”
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wiedzialnego postępowania. Zadaniem pro-
jektantów z poznańskiego biura FDA Architek-
ci było zaprojektowanie energooszczędnego bu-
dynku, dostosowanego do najnowszych prze-
pisów i warunków technicznych, zamkniętego
przy tym w zabytkowej bryle. Współpracując ści-
śle z konserwatorem zabytków, starano się
chronić zarówno ją, jak i widoczną na elewacji
drewnianą konstrukcję. Głównym założeniem
było użycie materiałów najwyższej jakości, któ-
re będą podkreślały klasę i reprezentacyjność
obiektu.

Pierwotnie budynek był ogrzewany za po-
mocą mało wydajnego kotła, połączonego z po-
bliskim budynkiem zaplecza gospodarczego.
W celu usprawnienia systemu ogrzewania za-
projektowano pompę ciepła, która wykorzystuje
odnawialną energię geotermalną. Jest ona po-
zyskiwana za pomocą sond głębinowych. Sys-
tem ten pozwala również na chłodzenie budynku
latem, co dodatkowo podwyższyło jakość pra-
cy. Poza zewnętrzną renowacją budynku wy-
mieniono całą więźbę dachową, która została
odtworzona według oryginalnych połączeń
ciesielskich oraz przykryta dachówką kar-
piówką.

Wykonawcą wszystkich prac budowlanych
było Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
„Spadochroniarz” z Piły. Projektując wnętrza,
ogromny nacisk postawiono na użycie mate-
riałów naturalnych, w tym drewna pochodzą-
cego z lasów Nadleśnictwa Sarbia. �

prezentacje interaktywne, a także zabawy po-
głębiające wiedzę, np. głosowanie plebiscyto-
we, budowanie samochodu pancernego czy do-
bieranie ekwipunku powstańca. Atrakcją są
również zagadki tematyczne, możliwość odbicia
odznaki powstańczej czy przejrzenie szuflad
z eksponatami.

Muzeum jest czynne 7 dni w tygodniu. Zwie-
dzanie możliwe jest również w języku angielskim
i niemieckim. Obiekt jest dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych. Muzeum jest przyjazne oso-
bom z autyzmem.

Muzeum Powstań Śląskich 
ul. Wiktora Polaka 1, 41-600 Świętochłowice

tel. 32 245 23 88 , e-mail: biuro@mpsl.pl
www.muzeumpowstanslaskich.pl

Dlaczego zdecydowała się pani zgłosić Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej do udziału
w tak prestiżowym konkursie, jakim jest Modernizacja
Roku?

– ZGM jest komunalnym zakładem bu-
dżetowym i zaspokaja potrzeby mieszkanio-
we lokatorów. Aż 80 proc. budynków komu-
nalnych to obiekty sprzed 1945 r., dlatego gros środków finansowych
ZGM przeznaczonych jest na remonty lokali mieszkalnych. Dzięki pro-
inwestycyjnej polityce prezydenta miasta coraz większy nacisk kładzie
się na odnowienie całych obiektów. Analizując projekty renowacji za-
bytkowych budowli przy ul. 11 Listopada 64, Piłsudskiego 46 i Cieszyńskiej
46, stwierdziłam, że spełniają one warunki konkursu Modernizacja Roku
2014 i postanowiłam zgłosić je do udziału w nim. 
W jaki sposób realizuje się tak udane przedsięwzięcia?

– Dla jednostki sektora publicznego barierą są ograniczone środ-
ki budżetowe oraz przepisy o zamówieniach publicznych. Celem zdo-
bycia odpowiednich środków ZGM musiał najpierw obniżyć koszty wła-
sne oraz wykonać pilne prace remontowe w innych obiektach. Na eta-
pie zlecania prac projektowych i renowacyjnych ZGM musiał tak przy-
gotować warunki zamówienia, aby prace te zostały wykonane z naj-
wyższą jakością, m.in. w przetargu mogły uczestniczyć tylko firmy, po-
siadające doświadczenie w realizacji tego typu zadań. 

Rozmawiała Helena Ciołek

Rok 2014 upłynął Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Bielsku-Białej pod znakiem
inwestycji. Zaowocowało to
sukcesem w postaci nagrody 
i wyróżnienia w konkursie 
Modernizacja Roku, o czym
opowiada dyrektor 
Anna Nawrocka

Strzał w dziesiątkę

Budynek przy ul. Piłsudskiego 46 po remoncie
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Izba Bawełny w Gdyni

Rozmawiamy przy okazji jubileuszu 80-lecia
izby. Co przy tej okazji napawa radością?

– Dla każdej organizacji kolejne ju-
bileusze to kamienie milowe, które
przypominają, że ciągle jest potrzeb-
na. To właśnie napawa radością. Izba
zapisała bogatą kartę w historii pol-
skiego przemysłu włókienniczego oraz
międzynarodowego obrotu i prze-
twórstwa bawełny dzięki oddaniu i za-
angażowaniu ludzi, który rozumieją
ideę izbowości. Izba to jej członkowie
– firmy związane z obrotem i przetwa-
rzaniem bawełny oraz z obrotem in-
nymi surowcami włókienniczymi i pro-
dukcją tkanin, dzianin, tkanin tech-
nicznych, włóknin, a także wyrobów go-
towych, wykonanych z przyjaznych
człowiekowi włókien. Nasi członkowie
to też działające w sektorze firmy kon-
trolne, transportowe, placówki nauko-
wo-badawcze i inne.

Nasze działania na rzecz członków
są równoznaczne z podejmowaniem
kroków, które służą rozwojowi branży
włókienniczej w skali krajowej i mię-
dzynarodowej. Spotykają się one
z uznaniem zarówno administracji
rządowej, dla której od lat jesteśmy wia-
rygodnym partnerem społecznym, jak
i europejskich oraz międzynarodo-
wych organizacji branżowych. Dzięki
współpracy z nimi mamy realny wpływ
na decyzje podejmowane na forum
unijnym w odniesieniu do naszej bran-
ży. Monitorujemy też światowe kierun-
ki rozwoju sektora, a jako sygnatariusz

porozumienia dotyczącego uniwer-
salnych standardów bawełny amery-
kańskiej jesteśmy liczącym się part-
nerem Ministerstwa Rolnictwa USA.

Od 1948 r. odbyły się u nas 84 kur-
sy klasyfikacji bawełny. Wyszkolono na
nich 642 osoby z 29 krajów. Nasi kur-
sanci pracują niemal we wszystkich za-
kątkach bawełniarskiego świata. To też
powód do dumy i radości.
Przy okazji wszelkich jubileuszy nie da się
uciec od tematów trudnych. Z jakimi pro-
blemami borykają się dziś przedstawiciele
sektora bawełniarskiego.

– Podstawowym problemem, wspól-
nym zresztą dla większości branż pro-
dukcyjnych, jest ucieczka przemysłu
z krajów rozwiniętych do regionów, któ-
re oferują tanią siłę roboczą oraz
mniej restrykcyjne prawodawstwo z za-
kresu prawa, bezpieczeństwa pracy
czy ochrony środowiska. Większość li-
czących się producentów europej-
skich, aby utrzymać się na rynku, prze-
nosi produkcję, albo chociażby jej
część do Azji. Jeśli Unia Europejska nie
podejmie zdecydowanych działań
w kierunku wzmocnienia pozycji ro-
dzimych producentów wobec importu
z krajów trzecich, będziemy obserwo-
wać stały spadek miejsc pracy oraz po-
stępującą pauperyzację społeczeń-
stwa europejskiego.
Jak oceniłby pan pozycję sektora baweł-
niarskiego na gospodarczej mapie kraju?
Czy to silna i perspektywiczna gałąź pro-
dukcyjna?

– Obecnie sektor bawełniarski to
szeroko rozumiany sektor tekstylno-
-odzieżowy, który od 2 lat sygnalizuje
niewielkie, lecz pozytywne zmiany,
w tym przypadki insourcingu, czyli
powrotu produkcji niektórych katego-
rii tekstyliów i odzieży z Azji do Euro-
py. Pomimo nierównej konkurencji ze
strony low-cost countries, w niektórych
krajach europejskich, również w Pol-
sce, notowane są wzrosty produkcji
tekstyliów i odzieży oraz poprawa
wskaźników ekonomicznych. Dane za
I półrocze 2015 r. potwierdzają ko-
rzystne tendencje, takie jak wzrost
produkcji tkanin bawełnianych, przę-
dzy lnianej, dywanów oraz bielizny po-
ścielowej i wykładzin. Z kolei dane za
ostatnie 3 lata wykazują, że w tym okre-
sie wartość produkcji sprzedanej bran-
ży tekstylnej pozostaje w stałym, dość
silnym trendzie wzrostowym. Pozy-
tywny jest również fakt zatrzymania
spadku zatrudnienia w branży tek-
stylno-odzieżowej, które w latach 2000–
2013 dramatycznie się obniżało. Obec-
nie w zakładach zatrudniających 9 lub
więcej osób pracuje łącznie 115 tys.
osób. Ubiegły rok przyniósł ogromne
wzrosty inwestycji w branży tekstylnej,
gdzie nakłady wzrosły o ok. 46 proc.,
a w branży odzieżowej o ponad
25 proc. Coś wyraźnie drgnęło w sek-
torze i bądźmy dobrej myśli, że na tym
nie koniec.

Rozmawiał Igor Korczyński

Mamy wiele powodów

Od 1948 r. odbyły się u nas 84 kursy klasyfikacji bawełny.
Wyszkolono na nich 642 osoby z 29 krajów. Nasi kur-
sanci pracują niemal we wszystkich zakątkach baweł-

niarskiego świata. To też powód do dumy i radości 
– mówi Artur Gacek, prezes Izby Bawełny w Gdyni

do dumy
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Izba Bawełny w Gdyni

O
ferta przedsiębiorstwa
zawiera m.in.: watę,
płatki, patyczki i waciki
kosmetyczne, opatrunki
oczne, podkłady i waci-

ki medyczne, rolki, podkłady podgip-
sowe, bobinę, sznur, filtry. Zdecydo-
wana większość towaru trafia na pół-
ki sklepowe jako marki własne (Priva-
te Label) najbardziej znanych dystry-
butorów. Możliwości zakładu pozwa-
lają również na produkcję opakowań
i etykiet według projektu.

Firma zawdzięcza swój sukces
przede wszystkim aktywnemu pozy-
skiwaniu klientów zagranicznych, rynek
odbiorców wykracza bowiem daleko
poza granice Europy. Stopa eksportu
przekracza aktualnie 90 proc. pro-
dukcji, co jest efektem rokrocznego
uczestnictwa w targach branżowych
w różnych częściach globu, konse-
kwentnego pielęgnowania relacji B2B
oraz przynależności do regionalnych
i ogólnoświatowych organizacji biz-
nesowych (Private Label Manufacturer
Association, Hanse Business, AHK Pol-
ska, Instytut Włókiennictwa w Łodzi).

Zachowanie najwyższych stan-
dardów produkcji oraz bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy nie by-
łoby możliwe, gdyby nie wysiłek całe-
go, blisko 140-osobowego zespołu
pracowniczego, oraz gdyby nie prze-

prowadzanie regularnych i licznych au-
dytów, świadczonych przez wyspecja-
lizowane jednostki oraz samych klien-
tów – w zakresie interesującej ich te-
matyki. Spółka posiada 9 certyfikatów

międzynarodowych, potwier-
dzających spełniane normy. Fir-
ma stosuje aktywną politykę
środowiskową z bardzo sku-
tecznym wynikiem, co owocuje
znaczącym ograniczeniem od-
padów, np. opakowań tekturo-
wych, i zmaksymalizowaniem
korzystnego wpływu na otocze-
nie przyrodnicze (np. wykorzy-
stywana woda technologiczna),
co łączy się z wcielaniem w ży-
cie koncepcji zrównoważone-

go rozwoju.
Ze względu na rosnące zaintere-

sowanie wyrobami bawełnianymi
przedsiębiorstwo wdraża – także dzię-
ki funduszom europejskim – nowe roz-
wiązania, które służą usprawnianiu
przepływu informacji i tym samym
przyspieszaniu systemu produkcji (sys-
tem ERP), przechowywaniu rosnącej
ilości wyrobów (budowa nowego ma-
gazynu wyrobu gotowego) oraz auto-
matyzacji (stopniowa wymiana parku
maszynowego). 

W 2013 r. przedsiębiorstwo uzy-
skało I nagrodę w kategorii „Firma Od-
powiedzialna w Biznesie Sektora Mi-
kro, Małych i Średnich Przedsię-
biorstw” w ramach konkursu Firma
z Przyszłością 2013, organizowanego
przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą
MŚP. �

Bawełniana

Polsko-niemiecka spółka PRINO-PLAST z siedzibą w Malborku obecna jest w branży
włókienniczej już od ponad 20 lat. Główny obszar jej działalności obejmuje produkcję
wyrobów z bawełny i mieszanki bawełniano-wiskozowej o przeznaczeniu medycznym,
higienicznym, kosmetycznym, weterynaryjnym i technicznym

Pracownicy firmy

Zachowanie najwyższych
standardów produkcji oraz

bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy nie

byłoby możliwe, gdyby nie
wysiłek całego, blisko

140-osobowego zespołu
pracowniczego.

droga do sukcesu
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Jaka idea przyświecała stworzeniu Polskie-
go Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowie-
dzialnej Przedsiębiorczości?

– Najogólniej mówiąc, by produk-
cja była realizowana z coraz większym
poszanowaniem dla ludzi i środowiska.
Tym wartościom hołdujemy od ponad
ćwierć wieku, to jest od 1989 r., gdy po-
wstał Polski Ruch Czystszej Produkcji
(CP), jako część tworzonego przez
ONZ światowego Programu „Cleaner
Production”.

Rejestr jest wynikiem ewolucji pro-
wadzonych przez nas szkoleń prak-
tycznych, które dotyczą zapobiega-
nia zanieczyszczeniom jako priorytetu
zarządzania środowiskowego – Szkół
CP, dziś kontynuowanych pod nazwą
Akademia Zrównoważonej Produkcji.
Wyszkoliliśmy 1470 ekspertów z ok.
1050 organizacji oraz przygotowali-
śmy około 10-krotnie więcej pracow-
ników przedsiębiorstw do wdrażania
zasad CP. W 1996 r. ustanowiliśmy
Świadectwa Czystszej Produkcji dla in-
stytucji, które zrealizowały działania
proekologiczne oraz zobowiązały się
do kolejnych wdrożeń w tym zakresie,
dokumentując to w składanych ra-
portach ekologicznych. Najlepsze or-
ganizacje od 2002 r. są wpisywane do
Polskiego Rejestru CP i OP, nadzoro-
wanego przez kapitułę z wicepremie-
rem jako przewodniczącym, patronu-
je mu Główny Inspektor Ochrony Śro-
dowiska. Obecnie – dzięki szerszemu
włączeniu koncepcji społecznej od-
powiedzialności biznesu – jest on re-
jestrem ekologiczno-społecznym.
Jakie kryteria zapewniają miejsce wśród
będących w rejestrze jednostek i z czym wią-
że się wpis dla danego podmiotu?

– Organizacja powinna wykazać,
że ma już dokonania proekologiczne,

a także zaplanować i zrealizować ko-
lejne działania. Tym, którzy jeszcze nie
mają się czym pochwalić, pokazujemy,
jak stworzyć w firmie podstawy do za-
rządzania środowiskowego i wdrożyć

pierwsze projekty. Analizowane są
wskaźniki liczbowe – czy i w jaki sposób
organizacja zmniejsza swoje negatyw-
ne oddziaływania na środowisko. We-
ryfikowane jest też to, w jaki sposób dzia-
ła ona w sferze społecznej, np. podej-
mując działania nakierowane na po-
moc lokalnej społeczności czy zapew-
nienie dobrych warunków pracowni-
kom.

Wpis do rejestru to korzyści, ale
i obowiązki. Jednym z nich jest np. okre-
sowe raportowanie postępów. Korzyści
to m.in.: możliwość posługiwania się
logo Czystszej Produkcji, promowanie
działań proekologicznych i prospo-
łecznych laureatów przez nasze sto-
warzyszenie, a także obietnica GIOŚ,
dotycząca mniej intensywnych kon-
troli środowiskowych. O wszystkich
piszemy na stronie internetowej reje-
stru: www.prcpiop.pl.
Jak oceniają państwo dotychczasowy odzew
na tę inicjatywę i gotowość krajowego śro-
dowiska przedsiębiorczości do działalności,
która spełnia wymogi czystej produkcji oraz
odpowiedzialnego biznesu?

– Mimo wielu problemów, z jakimi
zmagają się dziś przedsiębiorcy, Świa-
dectwa CP uzyskało dotychczas 248 or-
ganizacji, z czego 84 zostały wpisane
do Polskiego Rejestru CP i OP. Ochro-
na środowiska to trudny obszar, z czę-
stymi zmianami prawnymi i wciąż ro-
snącym zakresem obowiązków. Wiele
firm uważa niestety, że nie ma czasu na
inicjatywy dobrowolne.
Jakie inne działania stowarzyszenia służą po-
prawie jakości rodzimej przedsiębiorczości
oraz wizerunku polskiej gospodarki?

– Podejmujemy wiele działań, w tym
m.in. edukacyjnych i informacyjnych.
Promujemy dobrowolne zobowiąza-
nia ekologiczne, pokazujemy dobre
praktyki oraz ciekawe projekty środo-
wiskowe itp. Dzielimy się informacjami
poprzez strony internetowe, portale
społecznościowe, konferencje, szko-
lenia i inne wydarzenia, które na bie-
żąco opisujemy na stronie internetowej
www.cp.org.pl.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer

Działalność
Organizacja powinna wykazać, że ma już dokonania pro-
ekologiczne, a także zaplanować i zrealizować kolejne
działania. Tym, którzy jeszcze nie mają się czym pochwa-
lić, pokazujemy, jak stworzyć w firmie podstawy do zarzą-
dzania środowiskowego i wdrożyć pierwsze projekty 
– mówi Michał Jan Cichy, wiceprezes Stowarzyszenia
„Polski Ruch Czystszej Produkcji”

w stylu eko

Mimo wielu problemów, z jakimi zmagają się dziś
przedsiębiorcy, Świadectwa CP uzyskało dotychczas
248 organizacji, z czego 84 zostały wpisane do Pol-
skiego Rejestru CP i OP.
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Na czym z pani punktu widzenia polega war-
tość wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej
Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębior-
czości?

– Dla mnie jest to wartość dodana
dla przedsiębiorstwa. Potwierdza ona,
że  firma jest zarządzana w sposób od-
powiedzialny i nie stwarza niebezpie-
czeństwa dla ludzi oraz środowiska.
Jak w spółce GALWANIZER rozumiany jest od-
powiedzialny biznes i jakie przełożenie ma
teoria na praktykę?

– Na politykę CSR w firmie składa
się m.in. troska o bezpieczeństwo pra-
cy oraz o środowisko naturalne. To
m.in. używanie materiałów chemicz-
nych nowej generacji, zmniejszanie zu-
życia wody, eliminacja lub ogranicza-
nie materiałów chemicznych z listy
tych, które zagrażają środowisku. W ten
sposób podkreślamy, że przyszłość
naszego miasta i zdrowie jego miesz-
kańców są dla nas ważne i że są oni
bezpieczni.

Skupiamy się także na budowie wi-
zerunku dobrego i stabilnego praco-
dawcy, a także na wspieraniu lokal-
nych przedsięwzięć, w tym akcji na
rzecz mieszkańców. Co roku wspiera-
my organizowaną przez władze lo-
kalne wigilię dla ubogich mieszkańców
Dzierżoniowa, stale wspieramy Dom
Pomocy Społecznej dla dzieci w Ści-
nawce Dolnej, pomagamy przy orga-
nizacji spektakli dla dzieci w szpitalu
w Wałbrzychu. Dofinansowujemy wy-
jazdy na kolonie dla dzieci ze Stowa-

rzyszenia Salezjańskiego w Pieszy-
cach. Przekazujemy też środki na rzecz
Towarzystwa „Nasze Ręce” i dla orga-
nizacji AMUN. 

Przez odpowiedzialny biznes ro-
zumiemy jednak przede wszystkim
troskę o pracownika – o dobrą at-
mosferę w pracy, życzliwość, wsparcie
w sytuacjach losowych. Finansujemy
dodatkowe badania w ramach ba-
dań okresowych oraz szczepienia
przeciw grypie. Inwestujemy w szko-
lenia dla pracowników, bo uważamy,
że najcenniejszym kapitałem firmy jest
właśnie człowiek. Z naszymi pracow-
nikami wyjeżdżamy co roku na wy-
cieczki zagraniczne, organizujemy
wspólne wigilie, z okazji Dnia Dziecka
dzieci naszych pracowników otrzy-
mują paczki. W okresie zimowym fi-

nansujemy posiłki regeneracyjne i wy-
płacamy dodatek za pracę w uciążli-
wych warunkach.

CSR to także etyczna współpraca
z naszymi kontrahentami. Jesteśmy
fair play, stosujemy kodeks etyczny i re-
alizujemy oczekiwania naszych klien-
tów, przez co jesteśmy postrzegani
jako solidny, odpowiedzialny partner
biznesowy.
Jaki wymiar ma w państwa działalności po-
szanowanie środowiska i jak w dążeniu do
czystszej produkcji pomoże obecność w re-
jestrze?

– Nasza działalność – usługi gal-
waniczne w szerokim zakresie – ste-
reotypowo kojarzy się z uciążliwością
dla ludzi i środowiska. Na każdym
kroku staramy się zmieniać dotych-
czasowe postrzeganie i minimalizować
nasze oddziaływanie na środowisko.
Obecność w Rejestrze Przedsiębiorstw
Czystszej Produkcji jest obiektywnym
potwierdzeniem skuteczności naszych
działań. Zgodnie z filozofią czystszej
produkcji, w wyniku prowadzonych
projektów osiągamy jednocześnie efek-
ty ekologiczne i ekonomiczne. Z każ-
dym rokiem prowadzimy działalność
z większą efektywnością, wypracowu-
jąc wyższe zyski, osiągając wyższe
wskaźniki ekonomiczne. Korzyści z co-
raz lepszej kondycji firmy GALWANIZER
czerpią właściciele, pracownicy oraz
lokalna społeczność.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Siedziba firmy

Nasza działalność – usługi galwa-
niczne w szerokim zakresie – ste-
reotypowo kojarzy się z uciążliwością
dla ludzi i środowiska. Na każdym
kroku staramy się zmieniać dotych-
czasowe postrzeganie i minimalizo-
wać nasze oddziaływanie na śro-
dowisko. Obecność w Rejestrze
Przedsiębiorstw Czystszej Produkcji
jest obiektywnym potwierdzeniem
skuteczności naszych działań
– mówi Iwona Bilińska, prezes
zarządu GALWANIZER Sp. z o.o.

z naturą
W zgodzie
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W
swojej działalności

kierujemy się zasa-
dami zrównoważone-
go rozwoju, dbamy
o stan środowiska na-

turalnego oraz jakość życia społecz-
ności lokalnej. Produkcję energii elek-
trycznej i ciepła realizujemy w skoja-
rzeniu, co oznacza efektywne i ekolo-
giczne wykorzystywanie paliwa, ja-
kim w naszym przypadku jest gaz
ziemny, wydobywany z lokalnego zło-
ża, położonego w odległości ok. 100 km
od Zielonej Góry.

Wykorzystując niskoemisyjne pali-
wo, zarówno w podstawowym źródle
wytwarzania, jakim jest blok gazowo-
-parowy, jaki i w rezerwowych kotłach
gazowo-olejowych, minimalizujemy
oddziaływanie na środowisko natu-
ralne, bowiem dbanie o jakość po-
wietrza jest dla nas najważniejsza.
Poprzez działania inwestycyjne rady-
kalnie ograniczyliśmy emisję szkodli-
wych gazów, zużycie wody i chemika-
liów, zmniejszyliśmy hałas, zreduko-
waliśmy prawie do zera odpady stałe,
które powstają w wyniku spalania.

Nasze projekty realizujemy z wy-
korzystaniem środków pomocy pu-
blicznej, m.in.: Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko w ramach re-
alizacji Strategii Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. W ramach pro-
jektu „Modernizacja i przebudowa
systemu ciepłowniczego w Zielonej
Górze” wymieniamy kolejne kilometry
rur magistralnych i rozdzielczych, sto-
sując nowoczesne technologie rur pre-
izolowanych. Tworzymy systemy cie-
płownicze pierścieniowe. W latach
2016–2020 planujemy dalszą rozbu-
dowę sieci przesyłowej i przyłączy.

Rozwijamy lokalny rynek ciepła,
służąc naszym mieszkańcom wiedzą
ekspercką, odpowiadając na potrze-
by naszych klientów, wprowadzamy
nowe usługi i produkty. Najnowszym

z nich jest „Chłód z ciepła sieciowego”,
produkowany przy zastosowaniu agre-
gatów adsorpcyjnych jako wytwornic
wody lodowej – mogą one współpra-
cować z różnymi systemami dystry-
bucji powietrza kondycjonowanego.
Rozwiązanie to pozwala odbiorcy
w sposób optymalny wykorzystywać
przez pełen rok kalendarzowy zamó-
wioną moc cieplną. Produkcja chłodu
jest realizowana z ciepła sieciowego
w należących do nas urządzeniach,
agregat adsorpcyjny jako źródło chło-
du jest wykonywany na nasz koszt. Re-
gulujemy również opłatę za zakup
energii elektrycznej na potrzeby pro-
dukcji chłodu oraz serwisowania urzą-
dzeń.

W czerwcu 2015 r. w ramach
projektu pilotażowego we współ-
pracy z prezydentem Zielonej
Góry i Uniwersytetem Zie-
lonogórski  uruchomiliśmy
w Centrum Przyrodniczym
w Zielonej Górze produkcję
chłodu z ciepła sieciowego.
Moc chłodnicza adsorpcyj-
nego agregatu chłodniczego
wynosi 50 kW. Kolejna insta-
lacja produkcji wody lodowej
zostanie uruchomiona w miej-
skim Centrum Keplera.

Jesteśmy laureatem Polski Re-
jestru Czystszej Produkcji i Odpo-
wiedzialnej Przedsiębiorczości. Prio-
rytetowo traktujemy działania w za-
kresie ochrony środowiska oraz bez-
pieczeństwa pracy. Poprawiamy efek-
tywność, stosując najlepsze dostępne
techniki i rozwiązania organizacyjne.
Nadzór nad działaniami prowadzimy
w ramach wdrożonego oraz  certyfi-
kowanego systemu zarządzania, zgod-
nego z normami ISO 9001, 14001,
18001.

Jesteśmy także znani z działalności
charytatywnej na rzecz  najuboższych
i niepełnosprawnych. Współpracujemy
z władzami miasta w zakresie wspo-
magania rodzin, które znajdują się

Priorytet
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. jest jednym z większych
przedsiębiorstw energetycznych w województwie lubuskim, wytwa-
rzającym energię elektryczna na potrzeby krajowego rynku energii
oraz ciepło dla Zielonej Góry. Jest dystrybutorem i jedynym do-
stawcą ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego

Poprawiamy efektywność, stosu-
jąc najlepsze dostępne techniki 
i rozwiązania organizacyjne.
Nadzór nad działaniami prowa-
dzimy w ramach wdrożonego
oraz certyfikowanego systemu
zarządzania, zgodnego z nor-
mami ISO 9001, 14001, 18001.

w szczególnie trudnej sytuacji mate-
rialnej, a są odbiorcami ciepła siecio-
wego. Wspieramy przedsięwzięcia
sportowe, kulturalne, naukowe. Orga-
nizujemy tzw. dni otwarte, by zapoznać
mieszkańców z nowoczesną techno-
logią oraz edukować młodzież szkol-
ną i studentów w zakresie efektywno-
ści energetycznej. Za aktywną dzia-
łalność społeczną oraz tworzenie od-
powiednich warunków pracy i rozwo-
ju pracowników byliśmy nagradzani
w konkursach Firma Dobrze Widziana
oraz Solidna firma. �

to środowisko
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Lodołamacze

G
ala wręczenia statuetek
i medali Lodołamaczy
odbyła się 29 września
na Zamku Królewskim
w Warszawie. Otrzyma-

ły je firmy i instytucje z całego kraju. Lo-
dołamaczem Specjalnym uhonoro-
wano Irenę Santor, od lat wspierająca

utalentowane wokalnie osoby niepeł-
nosprawne. Super Lodołamacz trafił do
Związku Harcerstwa Polskiego. 

– Podczas dzisiejszej jubileuszo-
wej edycji konkursu możemy śmiało
powiedzieć, że słowo „lodołamacz”
nabrało nowego, jeszcze bardziej po-
zytywnego i ciepłego znaczenia – roz-
poczynając uroczystość, powiedział
Jan Zając, prezes zarządu Polskiej Or-
ganizacji Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych, jednego z organizatorów
konkursu. – Lodołamacz – osoba, firma
czy instytucja – to wzór do naśla-
dowania i przewodnik po etycznym
i wrażliwym społecznie biznesie. Lo-
dołamacz to pracodawca, który an-
gażuje się w rozwiązywanie proble-
mów osób niepełnosprawnych. Dzisiaj
z dumą mówię, że mamy w Polsce
całą armię Lodołamaczy, która zmie-

nia postrzeganie osób niepełnospra-
wnych na rynku pracy. Znajdują oni
w osobach niepełnosprawnych part-
nerów w biznesie, a w szczególności
dobrych i zaangażowanych pracow-
ników.

Uroczystość poprowadziła Monika
Zamachowska. Gali towarzyszyła
część artystyczna: pokaz mody mo-
delem z niepełnosprawnością, które
prezentowały kreacje duetu Paproc-
ki&Brzozowski, występ pianisty, kom-
pozytora i wokalisty Kacpra Fułka,
kwartetu Obsession oraz Alicji Węgo-
rzewskiej. �

Co ich wyróżnia? Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty
sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która prze-
kłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
To cechy, które posiadają laureaci X edycji konkursu Lodołamacze Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w towarzystwie

dzieci

Lodołamacz to pracodawca, który angażuje się w rozwiązywa-
nie problemów osób niepełnosprawnych. Dzisiaj z dumą
mówię, że mamy w Polsce całą armię Lodołamaczy, która zmie-
nia postrzeganie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Fot. Piotr Bław
icki (4)

Zbigniew Zamachowski, Joanna Brodzik i Olga Bończyk

Irena Santor

pokonujemy bariery
Wspólnie

W trakcie uroczystości odbył się pokaz kreacji duetu Paprocki&Brzozowski



Jesteśmy firmą rodzinną, działającą nieprzerwanie od 1968 r., zajmującą się przetwórstwem
tworzyw sztucznych głównie dla branży motoryzacyjnej oraz produkcją form wtryskowych, przy-
rządów i oprzyrządowań dla różnych segmentów gospodarki, w tym również dla lotnictwa. Cią-
głymi inwestycjami w nowoczesną technologię i zakup innowacyjnych maszyn spełniamy
oczekiwania swoich wymagających klientów oraz poszerzamy możliwości współpracy z kontra-
hentami rynków OEM różnych branż.

Wyróżnienie w konkursie Lodołamacze trafiło do naszych rąk już po raz kolejny. Naszym celem
jest przełamanie stereotypów i uprzedzeń względem osób niepełnosprawnych oraz przekona-
nie innych o wartości ich zatrudniania. Stwarzamy pracownikom środowisko równych szans na
rozwój – to od ich ambicji i pracowitości zależy standard ich pracy i życia.

Stwarzamy niepełnosprawnym atmosferę pracy wolną od dyskryminacji,
zgodną z kwalifikacjami i możliwościami. Ułatwiamy im także dalszy rozwój,
zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji. Każdy ambitny, zdolny i pracowity
człowiek ma u nas ogromne możliwości rozwoju.

Osoby niepełnosprawne mają silną wolę niezależnego i aktywnego życia, co
jest dodatkowym motywatorem do solidnej pracy. Stosowana przez nas po-
lityka kadrowa ma za zadanie integrować takie osoby i stwarzać im szanse
na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Praca daje im satysfakcję i roz-
wój, dzięki czemu stają się oni samodzielni i spełnieni.

„Sierosławscy” Jan Sierosławski Sp. j. 
ul. Wenecka 16, 39-320 Przecław

tel.: 17 744 92 00, faks: 17 744 92 18
biuro@sieroslawscy.com.pl

sieroslawscy@tlen.pl

www.sieroslawscy.com.pl
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POPON od 10 lat wyróżnia pracodawców,
którzy mogą uchodzić za wzór pod wzglę-
dem zatrudniania osób niepełnospraw-
nych. Czy w ciągu dekady udało się prze-
łamać stereotyp niepełnosprawnego pra-
cownika na rynku pracy?

– Oczywiście wiele się zmieniło. Pomocą
w zmianie obrazu i podejścia do osób niepeł-
nosprawnych były m.in. takie kampanie, jak wła-
śnie organizowany od 10 lat przez Polską Orga-
nizację Pracodawców Osób Niepełnospraw-
nych i naszą fundację FAZON konkursu na

rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych Lo-
dołamacze. Jest on prestiżowy i rozpoznawalny.
Z roku na rok coraz więcej firm, instytucji i or-
ganizacji walczy o statuetkę pracodawcy wraż-
liwego społecznie. Wpływa to na coraz większe
zainteresowanie zatrudnianiem osób niepełno-
sprawnych i motywuje uczestników konkursu do
prowadzenia jak najlepszej polityki personalnej
względem tych osób.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w pracy
jest znacznie trudniejsza niż osób sprawnych. Pro-
blem ich zatrudniania jest złożony i ciągle – nie-

stety – nie rozwiązany. Nadal z punktu widzenia
pracodawców jest wiele barier, które utrudnia-
ją zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Do naj-
bardziej bolesnych należy zaliczyć częste zmia-
ny przepisów, ich niejednoznaczność oraz ko-
nieczność odwoływania się do ich interpretacji.
Problematyczna staje się również coraz mniej-
sza ilość środków dla pracodawców, którzy de-
cydują się na zatrudnienie osób niepełno-
sprawnych. Inną kwestią jest to, że przeważają-
ca część pracodawców nie jest świadoma ko-
rzyści wynikających z zatrudniania osób nie-

Wciąż wiele

Uprzedzenia i stereotypy względem osób niepełno-
sprawnych są nadal silnie zakorzenione w różnych
grupach społecznych. Walka z nimi jest bardzo
trudna i trwa od wielu lat – mówi Jan Zając, 
prezes zarządu Polskiej Organizacji Pracodaw-
ców Osób Niepełnosprawnych

Jakie działania najlepiej służą eliminacji ba-
rier napotykanych przez osoby niepełno-
sprawne na rynku pracy?

– Nadal jest wiele barier ograni-
czających osoby niepełnosprawne,
szczególnie jeśli mówimy o ich aktyw-
ności zawodowej. Nieefektywność sys-
temu kształcenia, niejasność przepi-
sów czy stereotypowe myślenie o oso-

bach niepełnosprawnych mogą zo-
stać rozwiązane tylko poprzez działa-
nia o charakterze systemowym. Po-
trzebna jest gruntowna diagnoza, któ-
ra pozwoli poznać potrzeby tych osób
oraz ich otoczenia. Tylko wtedy będzie
szansa na pełniejsze włączenie ich do
rynku pracy. 
O jakich wymiernych efektach aktywności
FAZON można mówić na podstawie danych
statystycznych oraz sygnałów, jakie docierają
do państwa od osób niepełnosprawnych?

– Nie możemy mówić o radykalnym
wzroście zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych – od kilku lat ono nie spa-
da, ale utrzymuje się na mniej więcej
takim samym poziomie. Osób, na któ-
rych pracodawcy otrzymują dofinan-
sowanie, są nieco ponad 242 tys.
Zmianie uległa jednak struktura pra-
codawców, którzy zatrudniają osoby
z dysfunkcjami. Stopniowo zmniejsza
się ilość zakładów pracy chronionej
oraz pracujących tam ludzi. W ciągu

Potrzebna jest gruntowna diagnoza, która pozwoli poznać po-
trzeby osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. Tylko wtedy
będzie szansa na pełniejsze włączenie ich do rynku pracy 
– mówi Monika Bugajewska-Tykarska, prezes Fundacji
Aktywizacji Zawodowej FAZON

do zrobienia

Zrozumieć
znaczy pomóc



VIP 103

Lodołamacze

pełnosprawnych. Pozostała część obawia się pod-
jąć ten krok. Tu uprzedzenia i stereotypy budu-
ją bariery, które ograniczają szanse osób nie-
pełnosprawnych na podjęcie pracy. 
Czy poza środowiskiem biznesu też może-
my mówić o większej wrażliwości na po-
trzeby niepełnosprawnych i stopniowej
eliminacji barier?

– Uprzedzenia i stereotypy względem osób
niepełnosprawnych są nadal silnie zakorzenio-
ne w różnych grupach społecznych. Walka z nimi
jest bardzo trudna i trwa od wielu lat. Oczywi-

ście wiele się zmieniło przez te lata. Najłatwiej
jest likwidować bariery architektoniczne, jako te
najbardziej widoczne na pierwszy rzut oka. Za-
pomina się o innych, nadal funkcjonujących ste-
reotypach, oraz wykluczeniu tej grupy społecz-
nej. To, że można zrobić więcej, jest oczywiste.
Przykładem mogą być kraje Europy Zachodniej,
w których poziom kultury integracyjnej wypra-
cował pełną akceptację społeczną, a osoby nie-

pełnosprawne zostały włączone do życia spo-
łecznego i zawodowego. 

Jednocześnie musimy byś świadomi, że za-
interesowanie sytuacją ekonomiczną osób nie-
pełnosprawnych nie jest zbyt wielkie i, jak się zda-
je, nie należy się spodziewać gruntownych
zmian. Można stwierdzić tak: nikt nie kwestionuje
słuszności tworzenia ustawodawstwa korzystnego
dla niepełnosprawnych, likwidacji barier czy na-
wet istnienia tendencji ugruntowującej pozytywne
postawy w tym względzie. Tendencja jest ta-
ka, aby wspierać tzw. wrażliwość społeczną

i uwzględniać w działaniach
lub wypowiedziach kwe-
stie osób niepełnosprawnych
w różnych wymiarach. Jednak
niejednokrotnie nie ma niestety
to nic wspólnego z rzeczywi-
stym zainteresowaniem i zro-
zumieniem problemów osób
niepełnosprawnych.
Co może wnieść nowa
„Ustawa o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”?
Jak ocenia pan proponowane w projekcie
zmiany?

– Nowelizacja ustawy miała na celu za-
pewnienie stabilności funkcjonowania Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. M.in. ograniczony został wymiar
ulg – do 50 proc. sumy wpłat na PFRON-u. Po-
nadto wysokość ulgi będzie liczona od najniż-

szej pensji krajowej. Ma to dać łatwy sposób mo-
nitorowania skali ulg i poprawności ich udzie-
lania. Budzi to jednocześnie najwięcej kontro-
wersji. Przepisy nakładają na pracodawców
nowe obowiązki, ale przede wszystkim zwiększają
kary za błędne wystawianie ulg. Już niewielka po-
myłka powoduje nieproporcjonalnie wysokie kary.  

To zresztą nie wszystkie zastrzeżenia PO-
PON-u do ustawy. Zarzut dotyczy zbyt szybkiego jej
procedowania. Jednocześnie nowe przepisy nie
uwzględniły propozycji POPON-u i pracodaw-
ców, które zostały przedstawione w pierwszej po-
łowie roku. Brakuje m.in. uwzględnienia likwidacji
obowiązku doraźnej opieki medycznej w zakładach
pracy chronionej oraz zwiększenia dofinansowań do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nie
uregulowano również innych kwestii, np. badania
kondycji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji eko-
nomicznej. A to właśnie skutkuje dowolnością in-
terpretacyjną organów administracji publicznej
przy staraniu się przez pracodawcę o pomoc pu-
bliczną. 

Cieszy natomiast uwzględnienie ważnego
postulatu, o który zabiegał POPON. Mianowicie
uregulowano dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych, którzy przed-
łożyli orzeczenie w trakcie zatrudnienia, tzw. sta-
rzy pracownicy. Dzięki tej zmianie będzie moż-
liwe pobieranie na tych pracowników dofinan-
sowania bez konieczności zwalniania ich i po-
nownego zatrudniania.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Sytuacja osób niepełnosprawnych
w pracy jest znacznie trudniejsza
niż osób sprawnych. Problem ich
zatrudniania jest złożony i ciągle 
– niestety – nie rozwiązany.

5 ostatnich lat ponad 800 firm
przeszło na otwarty rynek
pracy lub uległo likwidacji.
W dużej mierze właśnie to jest
powodem wzrostu liczby firm
zatrudniających osoby nie-
pełnosprawne na otwartym
rynku pracy. Oczywiście do-
datkowy element stanowi
wzrost świadomości doty-
czących korzyści z zatrud-
nienia osób niepełnospraw-
nych. 

Zmianie świadomości
pracodawców służyć mają
różnego rodzaju projekty.
Stworzona przez Polską Organizację
Pracodawców Osób Niepełnospraw-
nych Fundacja Aktywizacji Zawodowej
FAZON realizuje przedsięwzięcia,
które mają na celu włączenie osób
z umiarkowanym i znacznym stop-
niem niepełnosprawności do rynku
pracy. Promujemy aktywność osób nie-
pełnosprawnych oraz zachęcamy pra-
codawców do ich zatrudniania. Taki też
cel ma odbywający się od 10 lat kon-
kurs Lodołamacze. Przez tę kampanię

chcemy pokazywać firmy, które świet-
nie radzą sobie z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych. Konkurs pokazu-
je, że pracodawcy są coraz bardziej
świadomi zarówno swoich obowiązków
w tym zakresie, jak i korzyści wynika-
jących z tego faktu. Umieją dostosować
miejsce pracy do stopnia niepełno-
sprawności czy zintegrować osoby
niepełnosprawne z pozostałą załogą.
W konkursie biorą udział nie tylko fir-
my, lecz także instytucje i organizacje. 

Większym wrogiem osób niepełnospraw-
nych, które poszukują zatrudnienia, jest dziś
prawo czy nastawienie pracodawców, wy-
nikające ze społecznych uprzedzeń?

– Największą barierą jest zawsze
niestabilność prawa i brak odpowied-
nich uregulowań. To jest problem, któ-
ry w zakresie aktywizacji zawodowej
nie jest załatwiony od lat i blokuje za-
sadnicze zmiany. Jak uelastycznić pra-
wo w tym względzie? Jak stworzyć
więcej zachęt dla pracodawców? Te
pytania powinniśmy sobie zadawać
nieustannie. Z całą pewnością istnie-
je potrzeba poszukiwania i wdrażania
innowacyjnych rozwiązań w tym wzglę-
dzie. Oczywiście problemem jest rów-
nież to, że przedstawiciele firm z otwar-
tego rynku pracy bardzo nisko oceniają
kwalifikacje i kompetencje posiadane
przez niepełnosprawnych oraz patrzą
na nich przez pryzmat negatywnych
stereotypów, a te w większości przy-
padków nie dopuszczają do przepro-
wadzenia merytorycznej oceny kwali-
fikacji i umiejętności.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer

Największą barierą jest zawsze
niestabilność prawa i brak odpo-
wiednich uregulowań. To jest
problem, który w zakresie akty-
wizacji zawodowej nie jest zała-
twiony od lat i blokuje
zasadnicze zmiany.
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Zielony Laur

K
onkurs Zielony Laur, orga-
nizowany corocznie przez
Polską Izbę Gospodarczą
„Ekorozwój”, adresowany
jest do jednostek samo-

rządu terytorialnego, organizacji po-
zarządowych, firm i osób indywidual-
nych – słowem do wszystkich, którym
na sercu leży stan środowiska natu-
ralnego i którzy aktywnie włączają się
w działalność na rzecz jego ochrony,
osiągając za sprawą realizowanych
przedsięwzięć ekologicznych zauwa-
żalne wyniki. Celem inicjatywy izby jest
promowanie ekorozwoju poprzez na-
gradzanie najlepszych inwestycji i pro-
jektów, które przyczyniają się do po-
prawy stanu środowiska oraz warun-
ków życia społeczeństwa.

Konkurs odbywa się pod patrona-
tem prezesa Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Głównego Inspektora Ochro-
ny Środowiska oraz przewodniczące-
go Konwentu Prezesów Wojewódzkich
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, dzięki czemu od lat
cieszy się uznaniem różnych środowisk
i zainteresowaniem ze strony uczest-
ników. Laureaci zostają wyróżnieni
honorowym dyplomem za zasługi dla
rozwoju ochrony środowiska oraz sta-
tuetką Zielony Laur.

Zwycięzców 10. edycji konkursu po-
znaliśmy podczas jubileuszowej gali fi-
nałowej, która tradycyjnie odbyła się
w Pałacu Staszica PAN w Warszawie.
Statuetki Zielonego Lauru wręczali
autorom najlepszych rozwiązań eko-
logicznych: prof. dr hab. Jadwiga Rot-
nicka – przewodnicząca Senackiej
Komisji Środowiska, Stanisław Żeli-
chowski – przewodniczący Sejmowej
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, dr Stanisław
Gawłowski – sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Środowiska, dr hab. Jerzy Wi-

told Pietrewicz – sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki, Jerzy Kuliński
– Główny Inspektor Ochrony Środo-
wiska, Janusz Zaleski – zastępca ge-
neralnego dyrektora Lasów Państwo-
wych, prof. dr hab. Marek Gromiec
– przewodniczący kapituły Zielonego
Lauru, oraz Krzysztof Zaręba – prezy-
dent Polskiej Izby Gospodarczej Eko-
rozwój. W tym roku kapituła doceniła
statuetką aktywność i „zielony” doro-
bek 12 firm, samorządów i instytucji. Po-
nadto jurorzy docenili wkład naukowy
w działalność proekologiczną 2 pro-
fesorów – Lucjana Pawłowskiego i Zbi-
gniewa Heinricha, którzy otrzymali
nagrody indywidualne. �

Laury

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” po raz 10.
nagrodziła przedsiębiorstwa, samorządy i wybit-
nych przedstawicieli środowiska naukowego za
najskuteczniejsze przedsięwzięcia ekologiczne

Celem inicjatywy izby
jest promowanie eko-
rozwoju poprzez na-
gradzanie najlepszych
inwestycji i projek-
tów, które przyczy-
niają się do poprawy
stanu środowiska
oraz warunków życia
społeczeństwa.

dla najbardziej „eko”

�
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Ż
uławy Wiślane (powierzch-
nia 2150 km kw., ludność
250 tys.) to najbardziej za-
grożony powodzią zaką-
tek Polski. Ukształtowane

przez człowieka, leżące w delcie Wisły,
na styku morza i lądu, będące płaską
równiną mogą być chronione przed
nadmierną ilością wody tylko dzięki
sprawnie działającej infrastrukturze
przeciwpowodziowej. Zapewniona bę-
dzie ona dzięki realizacji projektu
„Kompleksowe Zabezpieczenie Prze-
ciwpowodziowe Żuław – Etap I – Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku” – jednej z 6 inicjatyw, któ-

re składają się na tzw. „Program Żu-
ławski – 2030”. Minister rozwoju re-
gionalnego zakwalifikował go jako in-
dywidualny projekt kluczowy i umieścił
na liście inicjatyw dofinansowanych
w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko 2007–
2013”, Priorytet III „Zarządzanie zaso-
bami i przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska” Działanie 3.1 „Retencjo-
nowanie wody i zapewnienie bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego”.

Dotkliwe skutki powodzi najbar-
dziej odczuwają ludzie oraz gospo-

darka, dlatego też
przy realizacji tak
dużego przedsię-
wzięcia kluczowe
było przeprowa-
dzenie oceny jej
wpływu na środo-
wisko oraz konsul-
tacji społecznych
– wnioski płynące
z obu były pozy-
tywne. Dzięki reali-
zacji projektu zo-
stanie odbudowa-
ny i zmodernizo-

wany system ochrony przeciwpożaro-
wej rzeczowych terenów. Podatno przy-
czyni się ona do zabezpieczenia ludzi
i gospodarki przed stratami, przyrody
przed degradacją, a także powstrzy-
mania procesu peryferyzacji Żuław Wi-
ślanych. 

Realizację projektu podzielono na
6 zadań: przebudowa ujścia Wisły, od-
budowa ostróg na Wiśle, przebudowa
koryt rzek Motława, Wąska oraz Dzierz-
goń, a także wprowadzenie systemu
monitoringu ryzyka powodziowego (za-
danie nie obejmuje robót budowla-
nych). Częścią tego ostatniego jest
kampania edukacyjno-informacyjna,
której celem jest zwiększenie świado-
mości społeczeństwa w zakresie za-
grożeń i ochrony przeciwpowodzio-
wej. W jej ramach odbyły się już szko-
lenia dla pracowników administracji pu-
blicznej i nauczycieli szkół, konkursy
plastyczne dla dzieci i młodzieży, stwo-
rzono także edukacyjną grę interneto-
wą dla najmłodszych. Bo nawet naj-
lepsze udoskonalenia i najsprawniej
działający system mogą zawieść, kie-
dy brak jest czujnego oka świadome-
go sytuacji człowieka. �

Żuławy
Zielony Laur

wolne od powodzi
Lato 2015 przyniosło nam nie-
spotykaną od dziesięcioleci suszę.
Nie powinniśmy jednak zapomi-
nać, że w poprzednich latach 
z tym okresie mieliśmy do czy-
nienia z mniejszymi i większymi
powodziami. Aby zapobiec im na
terenie Żuław Wiślanych, Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku realizuje duży projekt
inwestycyjny, który nagrodzono
tegorocznym Zielonym Laurem

Dotkliwe skutki powodzi najbardziej 
odczuwają ludzie oraz gospodarka, 

dlatego też przy realizacji tak dużego
przedsięwzięcia kluczowe było 

przeprowadzenie oceny jej wpływu 
na środowisko oraz konsultacji 
społecznych – wnioski płynące 

z obu były pozytywne.

W pierwszym rzędzie od lewej: Andrzej Ryński – zastępca dyrektora ds. technicznych i in-
westycji, Joanna Dzierżanowska, Halina Czarnecka – dyrektor, Piotr Kowalski – pełno-
mocnik ds. realizacji projektu Żuławy, Jacek Studziński. W drugim rzędzie: Barbara Pająk,
Bogusław Pinkiewicz, Karolina Kosmala
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Co można powiedzieć o bieżącej kondycji
i osiągnięciach OPWiK?

– Do 2010 r. zrealizowaliśmy w ra-
mach Funduszu Spójności inwestycję
o wartości ok. 230 mln zł, która zlikwi-
dowała zapóźnienia Otwocka w sto-
sunku do innych aglomeracji. Wybu-
dowaliśmy w mieście ok. 230 km wo-
dociągów i kanalizacji, kilkanaście
przepompowni i ponad 7,5 tys. przy-
łączy wodno-kanalizacyjnych. To sa-
tysfakcjonujący wynik, ale zawsze moż-
na zrobić więcej.
Co w takim razie przeszkadza w działalności
firmy, a w efekcie stoi na drodze poprawie
warunków życia mieszkańców?

– Największym problemem w ska-
li kraju jest brak spójności między
działaniami rządu i samorządów. W tej
chwili mamy szkielet systemu wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego do granicy
nieruchomości, ale już w jej ramach
koszty leżą po stronie właściciela. Bra-
kuje jednoznacznych regulacji, które
byłyby w stanie położyć kres nie-
szczelnym szambom. Poważnym pro-
blemem jest niewielki stopień podłą-
czenia się mieszkańców Otwocka do
wybudowanej sieci wodociągowej. Do
zagospodarowania mamy wciąż po-
nad 70 proc. przyłączy dla ok. 3 tys. nie-
ruchomości. Tak słaby wynik jest kon-

sekwencją braku programu dopłat,
np. z opłat środowiskowych, bowiem
przyczyną niechęci ludzi do przyłą-
czania się do sieci jest głównie barie-
ra ekonomiczna. Przy tym ważne jest,
że woda z ujęć własnych jest nieba-
dana, zaś nasza ma wysoką jakość, co
potwierdzają analizy laboratoryjne.
Mimo że budujemy za najniższą moż-
liwą cenę, a płatność rozkładamy na
nieoprocentowane raty, nadal napo-
tykamy opór. Mieszkańcy zgłaszają
się do nas dopiero przymuszeni bra-
kiem wody. Uważam, że w aglomera-
cji, a nawet w powiecie, powinna być
jedna spójna sieć wodociągowa, jak
w Izraelu. To zapobiegłoby proble-
mom w przypadku spadku poziomu
wody i niedoborów u jednego do-
stawcy, bo najważniejszy jest miesz-
kaniec, a nie polityka. Za każdym ra-
zem, gdy sygnalizuję problem, uzyskuję
odpowiedź, że nie ma programu unij-
nego. A ja mówię: zróbmy krajowy
program dopłat. Co stoi na przeszko-
dzie, by ekologię uczynić polskim prio-
rytetem? Nałożenie obowiązku na
mieszkańców nie jest właściwym kie-
runkiem zmian – ludzie nie lubią na-
kazów i zakazów. Należałoby raczej
skorzystać ze skutecznego narzędzia
perswazji, jakie stanowi system dopłat,

bo czynnik ekonomiczny jest najbar-
dziej przekonującym argumentem.
Dlaczego Unia nie przewiduje dopłat do
wodociągów?

– Większość miast w Polsce zre-
alizowała podobne projekty wodo-
ciągowe w latach 60. i 70. Poza kilku-
nastoma miastami problem nie wy-
stępuje na taką skalę. Stale szukamy
możliwości, żeby pieniądze, które wy-
daliśmy na doprowadzenie wody do
granic nieruchomości, były wydane
efektywnie. Jedynym rozsądnym wyj-
ściem wydaje się pozyskanie pienię-
dzy zewnętrznych, ale fundusze eu-
ropejskie nie obejmują dotacji na
przyłączenie do sieci osób prywat-
nych. Z kolei na wykonanie koniecz-
nych prac na własny koszt nie po-
zwalają nawet uwarunkowania praw-
ne. Trzeba się pilnie zająć tą sprawą,
ale decydenci nie wykazują zaintere-
sowania. Dodatkowym problemem
jest niska świadomość ekologiczna
społeczeństwa, czego przejawem jest
niewiedza związana ze skutkami po-
łączenia indywidualnych ujęć wody
z szambem. Większość szamb na te-
renie otwocka jest nieszczelna, a ich
posiadacze budują studnie w odle-
głości zaledwie 20–30 m od nich. Dla-
tego chcemy uruchomić kampanię

Wiemy, że osiągniemy swój cel, możemy jedynie żałować, że przez opie-
szałość i przewlekłość postępowań prowadzonych przez różne instytu-
cje nasza efektywność jest znacznie niższa niż mogłaby być przy
okazanym wsparciu – mówi o planach rozwojowych i napotykanych
problemach Mieczysław Kostyra, prezes Otwockiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

trudnościami
Nie zrażamy się



informacyjną, zaczynając edukację od
szkół.
Czy do mieszkańców nie przemówiłyby bar-
dziej badania próbek wody z prywatnych
ujęć?

– To też jest problem, bo nawet sa-
nepid nie ma prawa wejść na teren
prywatny, by przebadać wodę. Mało
tego, zdarza się, że ludzie przychodzą
do naszego laboratorium z własnymi
próbkami, które wykazują znaczne
przekroczenie norm, i niczego to nie
zmienia. Nasze akredytowane labo-
ratorium bada wodę na miejscu
z uwzględnieniem 19 parametrów pod-
stawowych, dodatkowe 54 parametry
badają zewnętrzne laboratoria, ale
wyniki również nie zmieniają nasta-
wienia mieszkańców. W tej chwili eko-
logia jest pod nadzorem samorządów
– to powinno być zmienione, bo taka sy-
tuacja, gdzie każda jednostka samo-
rządu terytorialnego ma prawo po-
dejmować samodzielne decyzje, pro-
wadzi do samowoli i braku koordyna-
cji. 

Historycznie do 1993 r. wodociągi
były warszawskie, obecnie w aglo-
meracji została Otwocka Oczyszczal-
nia Ścieków, która obsługuje Otwock,
Karczew, Celestynów i Józefów. Każdy
obiekt tego typu wymaga cyklicznych
modernizacji. Kiedy OPWiK zaczęło
proces modernizacji, okazało się, że
2 gminy chcą budować odrębne obiek-
ty – bez zabezpieczeń, w przypadku Jó-
zefowa na szkodę rzeki Świder, która
jest rezerwatem przyrody. Gdzie w ta-
kiej polityce jest kontrola wydatków pu-
blicznych i dobro mieszkańca? Takie
działanie jest sprzeczne z zasadami
ochrony środowiska. Taka inwestycja
szkodzi wszystkim – mało tego, że jest
nieopłacalna, to jeszcze nie wykorzy-
stuje odnawialnych źródeł energii, do
czego jesteśmy zobligowani prawnie.
Całe szczęście, że NFOŚiGW nie dał
dodatkowych środków na inwestycję
w Józefowie. Z kolei Karczew obsługu-
jemy od kilkudziesięciu lat i od 2012 r. nie
podnosimy ceny, utrzymując stawki
poniżej średniej krajowej. Teraz sa-
morząd chce wybudować oczyszczal-

nię tuż obok nas, nie martwiąc się o uty-
lizację odpadów. Gdy oprotestowali-
śmy projekt Józefowa, nikt nie wziął na-
szych argumentów pod uwagę. Jest to
niezrozumiałe, bo działania UE zmie-
rzają właśnie w kierunku ujednolicania
i centralizacji, czemu przeczy polityka
samorządów.
A jak państwo dbają o ekologię?

– Dążymy do tego, by oczyszczać
ścieki, osiągając najwyższe parametry
światowe, obniżając jednocześnie
koszty eksploatacyjne poprzez wpro-
wadzenie nowoczesnych, ekonomicz-
nych technologii. Chcemy też zwięk-
szyć produkcję biogazu z osadu, któ-
ry później przetwarzamy na prąd,
dzięki czemu stajemy się samowy-
starczalni energetycznie. Zmniejszenie
ilości osadu przyczyni się również do
ochrony środowiska. W 2011 r. opra-
cowaliśmy koncepcję modernizacji
oczyszczalni, a w 2012 rozpoczęliśmy
prace projektowe. W 2014 r. dostaliśmy
100-procentową promesę wysokości
19 mln zł na realizację proekologicznej
części projektu. Niestety, ruch ekolo-
giczny zaskarżył naszą decyzję loka-
lizacyjną. Ze względu na powszechny
w Polsce brak odpowiedzialności za
słowa i czyny w lutym br. musieliśmy
anulować przetarg. Cały czas nie ma
ostatecznej decyzji SKO. Ten sam ruch
ekologiczny, który rzuca nam kłody pod
nogi, poparł budowę oczyszczalni
ścieków w Józefowie, mimo że wiąza-
ło się to z wycinką 1,2 tys. drzew oraz
zrzutem oczyszczonych ścieków do
rezerwatu przyrody. Dla mnie nazwa
grupy jest niewłaściwa, bo to raczej
ruch destrukcyjny, który więcej wspól-
nego ma z terrorem niż z ekologią. Dla-
tego oficjalnie zwróciliśmy się z wnio-
skiem o kontrolę działalności Stowa-
rzyszenia Zielony Kasztel, bo według
mnie nie działa dla sprawy, ale prze-
ciwko nam, a mimo że poruszyłem nie-
bo i ziemię, nikt nie chce się nad tą
sprawą pochylić.
Wiele zostało powiedziane o problemach, a co
zaliczyłby pan do atutów i sukcesów firmy?

– Mamy wdrożone 4 systemy ISO:
środowiskowe, energetyczne, zarzą-

dzania jakością oraz bezpieczeństwa
pracy. Posiadamy też akredytację PCA
dla naszego laboratorium. Poza cer-
tyfikatami szczycimy się wieloma wy-
różnieniami, w tym tytułami: „Firmy
Godnej Zaufania”, „Wiarygodnej Fir-
my”, nagrodą Zielony Laur. W 2013 r.
odebrałem branżową statuetkę „Me-
nedżera Roku 2012”, którą wręczał
prezes Izby Gospodarczej Wodociągi
Polskie dr Tadeusz Rzepecki. Poza
tym naszą mocną stroną jest zespół,
w który inwestuję. Zachęcam pra-
cowników, żeby się dokształcali, wy-
syłam ich na studia, dofinansowujemy
naukę, bo zależy mi na kompetentnym
personelu.
Na czy skupia się zarząd, planując dalszy roz-
wój firmy?

– Chcemy stale pomagać pra-
cownikom w rozwoju i zdobywaniu
nowych kwalifikacji, natomiast w kon-
tekście całej firmy zamierzamy konty-
nuować proces modernizacji oczysz-
czalni z myślą o przyszłych pokole-
niach i środowisku. Jeżeli uzyskamy sto-
sowne pozwolenia, jeszcze w paź-
dzierniku ogłosimy przetarg unijny na
dalszy etap. Pomimo napotykanych
trudności, nie poddajemy się, robimy
swoje i odważnie, z optymizmem pa-
trzymy w przyszłość. Wiemy, że osią-
gniemy swój cel, możemy jedynie ża-
łować, że przez opieszałość i prze-
wlekłość postępowań prowadzonych
przez różne instytucje nasza efektyw-
ność jest znacznie niższa niż mogłaby
być przy okazanym wsparciu.
Czy planują państwo obchody 80-lecia firmy?

– W tym roku przypada 80. roczni-
ca istnienia otwockich wodociągów,
a zarazem 8. rocznica działalności
w formie spółki. To dobra okazja do
uczczenia dotychczasowych osiągnięć,
ale żeby świętować, trzeba mieć
uśmiechniętą twarz, a u nas nie ma kli-
matu sprzyjającego jubileuszom. Może
za rok sytuacja się zmieni, a my połą-
czymy naszą uroczystość z setnymi
urodzinami Otwocka, zwłaszcza że
mamy istotny wkład w rozwój miasta.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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K
onkurs Gmina Ekoinnowa-
cji adresowany jest do sa-
morządów gminnych, które
wdrażają na swoich tere-
nach innowacyjne przed-

sięwzięcia o charakterze ekologicz-
nym. W ten sposób wskazywane i wy-
różniane są dobre praktyki warte upo-
wszechnienia. Zakres ocenianych roz-
wiązań jest bardzo różny i dotyczy
wielu dziedzin aktywności samorzą-
dowej: od gospodarki odpadami ko-
munalnymi i gospodarki wodno-ście-
kowej, przez energetykę, transport,
komunikację, infrastrukturę komunal-
ną i zagospodarowanie przestrzeni, po
zarządzanie gminą.

W ostatniej edycji konkursu orga-
nizowanego przez Fundację Promocji

Gmin Polskich „Gmina Ekoinnowacji”
decyzją jurorów nagrodzono 2 gminy,
które zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceny uzyskały powyżej 10 punktów,
a 6 jednostek terytorialnych z mniejszą
liczbą punktów wyróżniono. Oceniano
zgłoszenia z okresu od stycznia 2014 r.
do czerwca 2015 r. Zidentyfikowane zo-
stały 102 wdrożenia ekoinnowacyj-
nych rozwiązań w gminach. Oceniając
zgłoszone praktyki, eksperci brali pod
uwagę kryteria ujęte w regulaminie
konkursu, tj. kompleksowość zaanga-
żowania gminy w innowacyjność eko-
logiczną, liczba obszarów, w których
dokonano innowacyjnych ekologicznie
udoskonaleń, zaangażowanie plani-
styczne gminy i tworzenie klimatu dla
rozwoju ekoinnowacyjności, prowa-

dzenie lokalnych działań edukacyj-
nych i kampanii informacyjno-promo-
cyjnych w zakresie innowacyjności
ekologicznej, współpraca z innymi
podmiotami (publicznymi, prywatnymi
lub pozarządowymi), utworzenie no-
wych – zielonych – miejsc pracy w wy-
niku realizacji przedsięwzięcia. Ini-
cjatywy uznane za najlepsze nagro-
dzono statuetką „Eko-Gminy”.

Wręczenie statuetek i dyplomów za
najlepsze efekty ekologicznych inwe-
stycji miało miejsce 22 września pod-
czas konferencji podsumowującej re-
alizację projektu „Eko-gminy.pl. Kam-
pania informacyjno-edukacyjna z wy-
korzystaniem platformy e-learningowej
w zakresie wdrażania innowacyjnych
ekologicznie rozwiązań w gospodarce

Ekoinnowacje
W Polsce nie brakuje samorządów, które dbają o środowisko i z dobrym skutkiem stawiają
na ekologiczne rozwiązania – taki wniosek płynie z konkursu Gmina Ekoinnowacji, rozstrzy-
gniętego 22 września

przyszłością gmin
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komunalnej i polityce samorządowej”, zrealizowanej w Se-
nacie RP dzięki zaangażowaniu i patronatowi Senackiej Ko-
misji Środowiska. Dodatkowo opisy nagrodzonych i wyróż-
nionych praktyk zostały opublikowane w biuletynie „Eko-Gmi-
na”. Dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Pro-
gramu Edukacji Ekologicznej kampania informacyjno-edu-
kacyjna „Ekoinnowacje w Gminie”, której konkurs był czę-
ścią, trwała od października 2013 r. do września 2015 r. i była
poświęcona możliwościom wdrażania innowacyjnych eko-
logicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce sa-
morządowej.

Konferencję zapoczątkowało wystąpienie Katarzyny
Siwkowskiej, reprezentującej Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zastępczyni dyrektora de-
partamentu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w NFO-
ŚiGW. Przedstawiła ona możliwości finansowania przed-
sięwzięć proekologicznych i ekoinnowacyjnych w ramach ak-
tualnej oferty finansowej NFOŚiGW, który wspólnie z Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje program Gekon
– Generator Koncepcji Ekologicznych, służący rozwojowi tech-
nologii proekologicznych w przedsiębiorstwach. Wspo-
mniała też programy LEMUR i Prosument, które mają na celu
poprawę efektywności energetycznej, oraz plany NFO-
ŚiGW na 2016 r., związane z realizacją programów: SOKÓŁ,
GAZELA BIS i RYŚ, z których w większości będą mogły sko-
rzystać samorządy.

Moderujący konferencję dr Mikołaj Niedek omówił kam-
panie„Eko-gminy.pl”, którą koordynował. Obejmowała ona
2 cykle rocznych szkoleń e-learningowych pt. „Ekoinnowa-
cje w Gminie”, z których skorzystało ponad 1 tys. osób, kon-
kurs „Gmina Ekoinnowacji”, stworzenie portalu informacyj-

no-edukacyjny oraz wydanie 12 numerów biuletynów szko-
leniowych „Eko-Gmina” i przygotowanie poradnika w formie
CD „Vademecum ekoinnowacji dla samorządów”. Jak wynika
z projektu, zbyt duża jest koncentracja na ekoinnowacjach
o charakterze technicznym i technologicznym, które należą
do najbardziej kapitałochłonnych. Z klei zbyt małą wagę przy-
wiązuje się do proekologicznych przedsięwzięć o charakterze
społecznym i organizacyjnym, które angażują do osiągania
celów środowiskowych kapitał ludzki i społeczny.

Dr Jacek Warda z UMCS w Lublinie zaprezentował wi-
zje ekoinnowacyjnego rozwoju w gospodarce przestrzennej,
transporcie i gospodarce odpadami, a mgr inż. Marzena Bro-
nisz, architekt krajobrazu, mówiła o możliwościach pro-
ekolgicznego planowania i kształtowania przestrzeni, zieleni,
terenów publicznych i miejskich przy wykorzystaniu inno-
wacyjnych projektów, m.in. zielonych dachów i ścian bu-
dynków. Elżbieta Rablin-Schubert z kancelarii prawnej Ho-
gan Lovells skupiła się w swoim wystąpieniu na sposobach
finansowania ekoinnowacji przez gminę poprzez emisję ob-
ligacji przychodowych i przez spółkę komunalną.  �

Gminy Ekoinnowacji 2015
BIELAWA (woj. dolnośląskie) – nagrodzona za zagospo-
darowanie nieużytkowanego obiektu na potrzeby pokazo-
wego centrum poszanowania energii, pełniącego funkcje
edukacyjne

BRENNA (woj. śląskie) – nagrodzona za przeprowadzenie
badań monitoringowych i utworzenie obserwatorium nieto-
perzy w gimnazjum w Brennej 

BRZEG (woj. opolskie) – nagrodzona za ekomodernizację
Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ, wdrożenie in-
stalacji fermentacji biogazowej i trigeneracji, instalacji pro-
dukcji paliwa alternatywnego RDF, spadek udziału odpadów
składowanych z 80 do 43 proc., prowadzenie edukacji eko-
logicznej na terenie zakładu, renowację stawu rekreacyjnego
w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – odtworzenie eko-
systemów wodnych i poprawa funkcjonowania ekosyste-
mów sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym

BYDGOSZCZ (woj. kujawsko-pomorskie) – nagrodzona
za budowę Centrum Demonstracyjnego OZE przy Zespole
Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w technologii bu-
dynku pasywnego w systemie ograniczenia wpływu budowy
i budynku na środowisko według europejskich wytycznych
CESBA

BYSTRZYCA KŁODZKA (woj. dolnośląskie) – nagro-
dzona za dostawę i montaż 310 kompletów lamp ulicznych,
zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru, zlokalizo-
wanych w 22 wsiach gminy, wyposażonych w oprawy oświe-
tleniowe LED, jak również system inteligentnego zarządzania
oświetleniem

BYTÓW (woj. pomorskie) – nagrodzona za montaż kolek-
torów słonecznych na budynkach oświatowych i prywat-
nych, rozwój infrastruktury turystycznej, ułatwiającej
zrównoważony dostęp turystów do zasobów przyrodni-
czych, prowadzenie lokalnych działań edukacyjno-ekolo-
gicznych

DZIEMIANY (woj. pomorskie) – nagrodzona za montaż
na terenie gminy 353 instalacji kolektorów słonecznych na
budynkach prywatnych i użyteczności publicznej, montaż
autonomicznych punktów świetlnych – lamp hybrydowych
i solarnych, działania edukacyjno-ekologiczne

KONARZYNY (woj. pomorskie) – nagrodzona za zapro-
jektowanie i budowę oświetlenia trasy rowerowej z wykorzy-
staniem energii z farmy fotowoltaicznej i opraw oświe-
tleniowych LED

KRAPKOWICE (woj. opolskie) – nagrodzona za instalację
kolektorów słonecznych oraz 30 ziemnych pomp ciepła na
potrzeby grzewcze hali widowiskowo-sportowej w Krapkowi-
cach, montaż ogniw fotowoltaicznych na krytej pływalni „Del-
fin” w Krapkowicach o mocy 41,5 kW oraz wybudowanie
instalacji termicznej o mocy 27 kW, wybudowanie w Żywoci-
cach ogólnodostępnej sali sportowej z zastosowaniem grun-
towego wymiennika ciepła, pompy ciepła oraz specjalnego
układu wentylacyjno-grzewczego, umożliwiającego ultra-
energooszczędność klimatyzacji, zorganizowanie ekojar-
marku bożonarodzeniowego, łączącego ekologię z tradycją �

W ostatniej edycji konkursu organi-
zowanego przez Fundację Promocji
Gmin Polskich „Gmina Ekoinnowacji”
decyzją jurorów nagrodzono 
2 gminy, a 6 jednostek terytorial-
nych wyróżniono.



Przedsięwzięcie polegało na dostawie i mon-
tażu 310 lamp ulicznych zasilanych energią sło-
neczną oraz siłą wiatru, zlokalizowanych na te-
renach wiejskich gminy Bystrzyca Kłodzka. Lam-
py hybrydowe zasilane są energią zgromadzoną
w akumulatorach, które posiadają dwa źródła ła-
dowania – solarne z modułów fotowoltaicznych
oraz energię wiatru z generatora siłowni wia-
trowej. Hybrydowy wiatrowo-słoneczny system
zasilania jest niezależny i samowystarczający. Cał-
kowita wartość projektu: 4 719 997 zł, dofi-
nansowanie ze środków UE w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 wy-
niosło 2 878 046 zł. Inwestycja objęta jest gwa-
rancją i serwisem przez pięć lat, przez ten
okres nie będzie ona miała kosztów eksploata-
cyjnych. Żywotność akumulatora wynosi około
ośmiu lat, diod LED: min. 60 tys. godzin pracy. 

Zrealizowany projekt to nie tylko wdrożenie
innowacyjnych technologii z wykorzystaniem
energii odnawialnej, ale przede wszystkim efek-
tywna metoda oszczędzania energii. Ponadto wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii umożli-
wiło ulokowanie lamp hybrydowych w miejscach,
w których wykonanie tradycyjnego oświetlenia było
nieopłacalne. Montaż lamp wpłynął na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników
dróg.

DOSTAWA I INSTALACJA 
LAMP HYBRYDOWYCH 

W GMINIE BYSTRZYCA KŁODZKA
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LUBIN (woj. dolnośląskie) – nagrodzona za rewitalizację
parku wrocławskiego w Lubinie, uruchomienie Centrum
Edukacji Przyrodniczej, w tym minizoo ze zwierzętami go-
spodarskimi i ptakami

MYSZYNIEC (woj. mazowieckie) – nagrodzona za
montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw foto-
woltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użytecz-
ności publicznej i placówkach oświatowych na terenie
gminy

NAKŁO nad NOTECIĄ (woj. kujawsko-pomorskie)
– nagrodzona za wprowadzenie efektywnego systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów u źródła w systemie 10 MINIP-
SZOK-ów, wprowadzenie systemu ewidencji elektronicznej
worków, utworzenie zielonych miejsc pracy – sortowaczy
odpadów

OSTRÓW MAZOWIECKA (woj. mazowieckie) – na-
grodzona za utworzenie ponad 1000 kpl. przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 7 zbiorczych
oczyszczalni ścieków przy gminnych placówkach oświa-
towych i na osiedlu mieszkaniowym Nieskórz

PIETROWICE WIELKIE (woj. śląskie) – nagrodzona za
wyposażenie mieszkańców gminy w przydomowe biolo-
giczne oczyszczalnie ścieków w ilości 1 170 sztuk

PŁOŃSK (woj. mazowieckie) – nagrodzona za moderni-
zację stacji uzdatniania wody z zastosowaniem innowa-
cyjnej, oszczędnej technologii oraz wybudowanie miejskiej
ciepłowni na biomasę

RACIECHOWICE (woj. małopolskie) – nagrodzona za
utworzenie zielonego dachu na budynku przedszkola ko-
munalnego w Czasławiu

SORKWITY (woj. warmińsko-mazurskie) – nagrodzona
za przebudowę istniejącej kotłowni olejowej na źródło cie-
pła opalane biomasą, rozwój systemu pozyskiwania zręb-
ków drzewnych jako paliwa biomasowego, przeprowa-
dzenie termomodernizacji i poprawę jakości powietrza
w gminie

ŚWIĘTOCHŁOWICE (woj. śląskie) – nagrodzona za re-
witalizację kąpieliska miejskiego w technologii stawu na-
turalnego z zastosowaniem biologicznego systemu
oczyszczania wody bez stosowania chemicznych środków
dezynfekcyjnych, jak również zastosowanie instalacji so-
larnych i pomp ciepła do podgrzewania wody basenowej
i użytkowej

WARSZAWA (woj. mazowieckie) – nagrodzona za wdro-
żenie systemu elektronicznego i zdalnego monitorowania
zużycia energii i kosztów w jednostkach oświatowych m. st.
Warszawy dla energii elektrycznej, ciepła i gazu, umożli-
wiających bardziej zrównoważone zarządzanie zużyciem
energii i zmniejszanie emisji CO2

WISZNICE (woj. lubelskie) – nagrodzona za utworzenie
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW za pośrednic-
twem spółki międzygminnej „Dolina Zielawy”, której gmina
Wisznice była inicjatorem; w latach 2010–2015 w gminie
zainstalowano również ok. 1400 zestawów solarnych na
budynkach użyteczności publicznej



M
ieszkańcy zwartej za-
budowy wielorodzin-
nej gromadzą wszyst-
kie odpady segrego-
wane w jednym worku

i przekazują je do Minipunktów Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (Minipszoków), wyposażonych
w strefy przyjęcia i segregacji odpadów
(z pojemnikami, workami, wagą sprzę-
żoną z czytnikiem i tabletem) oraz so-
cjalną (z urządzeniami socjalnymi i sa-
nitarnymi, ogrzewaniem oraz klimaty-
zacją). Przyjmowane są w nich odpa-
dy segregowane, w tym: szkło, papier,
opakowania wielomateriałowe, bate-
rie, żarówki i świetlówki, tekstylia, za-
bawki, opakowania po aerozolach,

przeterminowane leki, płyty CD i DVD
oraz niewielki zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny. W Minipszoku se-
greguje się je na 16 frakcji. Na terenie
gminy Nakło nad Notecią powstało
10 takich punktów. 1 stycznia 2015 r.
wprowadzono elektroniczny system
ewidencji odpadów segregowanych.
Gospodarstwa domowe otrzymały kar-
ty z indywidualnymi kodami kreskowymi
dla lokali. Rejestrują one datę, wagę od-
padów dostarczanych i wydawanych
oraz poprawność segregacji.

Mieszkańcy zabudowy jednoro-
dzinnej gromadzą odpady segrego-

wane w kolorowych workach. Odpady
segregowane, pochodzące z tej za-
budowy oraz z Minipszoków, trafiają do
centralnego PSZOK-u w Rozwarzy-
nie, a następnie zostają przygotowy-
wane do sprzedaży i zbywane upraw-
nionym odbiorcom. 

Działania informacyjno-edukacyj-
ne prowadzone w gminie Nakło nad
Notecią pozwalają mieszkańcom prze-
śledzić drogę poszczególnych stru-
mieni odpadów, zapoznać się z funk-
cjonowaniem Minipszoków, PSZOK-u
centralnego oraz stacji przeładunkowej
w Rozwarzynie. Skutkuje to zmianą
mentalności i świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców gminy na temat
segregacji odpadów, procesów odzy-

sku i możliwości ponownego wykorzy-
stania odpadów segregowanych. Efek-
tem nakielskiego systemu jest także
osiągnięcie wymaganych poziomów
odzysku i recyklingu nie tylko w 2014 r.,
ale przewidzianych na lata następne.

Gmina Nakło nad Notecią w po-
rozumieniu z Powiatowym Urzędem
Pracy przy udziale Komunalnego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji, prowadzącego w imieniu
gminy punkty selektywnej zbiórki od-
padów, utworzyła 25 „zielonych” miejsc
pracy, co pozwala realizować zadania
publiczne z korzyścią dla podatników
i środowiska naturalnego. KPWiK zo-
stało wyróżnione w konkursie Kreator
Miejsc Pracy. �

Ekoinnowacyjny system

Z uwagi na nowatorskie rozwiązania gmina Nakło nad Notecią sta-
wiana jest za wzór realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
przez przedstawicieli branży, samorządy, media oraz ustawodawcę.
Wszystko za sprawą innowacyjnych Minipszoków

zbiórki odpadów

Działania informacyjno-eduka-
cyjne skutkują zmianą mentalno-
ści i świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy Nakło nad
Notecią na temat segregacji odpa-
dów, procesów odzysku i możliwo-
ści ponownego wykorzystania
odpadów segregowanych.
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W
największym skrócie
przewaga IN-DRÄN
nad innymi tego typu
rozwiązaniami pole-
ga na tym, że pozwa-

la ono uniknąć praco- i czasochłon-
nego procesu, który ma miejsce przy
montażu tradycyjnym. Bezżwirowe zło-
że infiltracyjne to szybsza, prostsza
i bezpieczniejsza instalacja.

Oczyszczalnia z pakietami IN-
-DRÄN, podobnie do tradycyjnej przy-
domowej oczyszczalni, posiada osad-
nik gnilny, czyli zbiornik, do którego
ścieki bytowe trafiają bezpośrednio
z gospodarstwa domowego. Następuje
w nim tzw. sedymentacja osadu (I sto-
pień) oraz biologiczne, beztlenowe
oczyszczanie ścieków (II stopień). Aby
zapobiec wynoszeniu osadu z osad-

nika gnilnego, powinien on być regu-
larnie opróżniany – zazwyczaj raz na
rok, 2 lata.

Firma FANN jako jedyna w Europie
proponuje osadniki gnilne o budowie
prostopadłościanu, co znacznie uła-
twia montaż, a szczególnie prace po-
legające na zagęszczeniu gruntu do-
okoła osadnika. Wśród tego typu urzą-
dzeń stosowanych w systemach IN-
-DRÄN użytkownicy mają do wyboru
zbiorniki o pojemności 2, 3 i 4 m3. Pro-
dukowane są one z polietylenu meto-
dą rotomoldingu, co zapewnia ich
szczelność oraz niezmienną jakość

podczas wielu lat eksploatacji. Stan-
dardowo osadnik może być przykryty
gruntem o miąższości równej 1 m, na-
tomiast wersje wzmocnione osadników
mogą przejmować nawet do 1,5 m ob-
ciążenia gruntem. 

Ścieki, przetrzymane w osadniku
zazwyczaj ok. 2 dni, trafiają następnie
do innowacyjnego systemu rozsącza-
nia IN-DRÄN, który posiada szereg za-
let i przewag nad tradycyjnymi, kon-
kurencyjnymi systemami drenażowy-
mi. Wówczas na powierzchni mate-
riału, z którego zbudowana jest war-
stwa filtracyjna, tworzy się z czasem
błona biologiczna, na której dochodzi
do redukcji zanieczyszczeń zawar-
tych w ściekach w procesie tlenowe-
go, biologicznego rozkładu (III sto-
pień). Końcowe oczyszczenie ście-

ków następuje w gruncie znajdującym
się pod drenażem rozsączającym.
Dochodzi tam m.in. do usunięcia bio-
genów, w tym fosforanów.

Pojedynczy moduł rozsączający IN-
-DRÄN ma wymiary 1,20 x 0,6 x 0,2 m.
Moduły układane są jeden za drugim,
z rurą rozsączającą umieszczoną na
nich. Moduły, rura oraz pole drenażo-
we przykryte są geowłókniną, która za-
bezpiecza przed zanieczyszczeniami,
czyli dostawaniem się gruntu do mo-
dułów. Po zabezpieczeniu całość ukła-
du ułożonego w wykopie przykrywa się
gruntem rodzimym. System rozsącza-

jący IN-DRÄN posiada zaletę, która po-
lega na braku konieczności instalo-
wania studzienki rozdzielczej, gdyż
wykonywany jest tylko jeden ciąg rur.
Zastosowane moduły zapewniają oko-
ło 10-krotnie większą niż w układach
tradycyjnych powierzchnię dla rozwo-
ju błony biologicznej. Specyficzna kon-
strukcja IN-DRÄN przyczynia się do
tego, że flora bakteryjna ma zapew-
niony ciągły dostęp tlenu, także wtedy,
kiedy następuje spiętrzenie napływa-
jących z osadnika ścieków. Kolejną
zaletą szwedzkiego systemu jest to, że
pory w warstwie filtracyjnej, znajdują-
ce się bezpośrednio pod modułem, nie
są blokowane przez napływające ście-
ki. Rozdział ścieków nad warstwą fil-
tracyjną jest równomierny, co ma po-
zytywny wpływ na końcowy efekt

oczyszczania ścieków oraz szybkość in-
filtracji. Następnym plusem jest brak
potrzeby stosowania biopreparatów
z bakteriami. Skutkuje to mniejszymi
kosztami eksploatacyjnymi oczysz-
czalni. Warto podkreślić, że oferowane
przez firmę FANN oczyszczalnie bio-
logiczne jako jedne z nielicznych na pol-
skim rynku posiadają certyfikat PN EN
12566-3 z aneksem B z 2013 r. i do dzia-
łania nie potrzebują prądu. Wyroby
przedsiębiorstwa charakteryzuje po-
nadto prostota, brak części rucho-
mych i mechanicznych, a także pomp,
dyfuzorów i kompresorów. �

Przydomowe innowacje
Szwedzka firma FANN wychodzi naprzeciw właścicielom
prywatnych posesji, oferując innowacyjne rozwiązanie
IN–DRÄN, które w znaczącym stopniu ułatwia montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków

Cały system działa jako
układ pasywny, czyli taki,
który nie posiada żadnych
elementów ruchomych, co
czyni instalację łatwą w ob-
słudze, trwałą i tanią 
w eksploatacji.
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W
isłoka – prawo-
brzeżny dopływ
górnej Wisły o źró-
dłach w Beskidzie
Niskim – płynie

przez teren 2 województw: mało-
polskiego i podkarpackiego, prze-
cinając Pogórze Ciężkowickie, Ko-
tlinę Sandomierską i Magurski
Park Narodowy, gdzie w unikalnych kompleksach
leśnych żyje wiele rzadkich gatunków zwierząt.
Równie niepowtarzalny jest świat flory w dorze-
czu z około 550 gatunkami roślin naczyniowych.

W celu ochrony naturalnych zasobów przy-
rody oraz społeczno-gospodarczego rozkwitu re-
gionu, w oparciu o zrównoważony model rozwoju,
z inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni Wi-
słoki utworzono Związek Gmin Dorzecza Wisło-
ki z siedzibą w Jaśle. Zrzesza on 22 gminy Pod-
karpacia i Małopolski: miasto Jasło, Biecz, Brzo-
stek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, mia-
sto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Ko-
łaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasiel-
ski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tar-
nowiec i Żyraków.

Od początku działalności Związek angażu-
je się w szereg przedsięwzięć oraz inicjuje i re-
alizuje liczne projekty ekologiczne, których idea
i efekty zaowocowały prestiżową nagrodą Lide-
ra Polskiej Ekologii, przyznaną przez ministra śro-
dowiska. Dotychczasowy dorobek Związku, bę-
dący wynikiem solidarnej współpracy człon-
kowskich samorządów, obejmuje przedsięwzię-
cia o wartości ponad 340 mln zł. Wykonane pra-
ce przyniosły wymierne rezultaty w postaci in-
westycji infrastrukturalnych. Równolegle gminy
należące do Związku przeprowadziły szereg
działań o charakterze edukacyjnym, skoncen-
trowanych na ekologii i turystyce.

W odpowiedzi na potrzebę poprawy jakości
powietrza i dywersyfikacji źródeł energii gminy

Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki

Dorzecze Wisłoki posiada unikalne
walory. Na obszarze wzdłuż jej biegu
dominują łąki i wrzosowiska, wokół
przełomów rzeki występują łagodne
zbocza i liczne osuwiska skalne, 
a w leśnych zakątkach i dolinach
można podziwiać bogatą faunę 
i florę. Aby chronić wartość tych te-
renów, utworzono Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki w Jaśle, którego
działania są ukierunkowane na 
poprawę stanu środowi-
ska w rejonie i promo-
cję zrównoważonego
rozwoju

– wspólna 
odpowiedzialność 
za środowisko



wchodzące w skład Związku przystą-
piły do współpracy ukierunkowanej
na rozpowszechnienie na swoim ob-
szarze źródeł energii odnawialnej.
Przykładem może być realizowany od
2012 r. projekt „Instalacja systemów
energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należą-
cych do Związku Gmin Dorzecza Wi-
słoki”, w 75 proc. współfinansowany ze
środków Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy. Działania o łącz-
nej wartości 90,2 mln zł, przy wkładzie
własnym gmin w wysokości 6 mln zł
i 16,5 mln zł środków mieszkańców,
obejmują instalację kolektorów sło-
necznych na 5950 budynkach prywat-
nych i na 105 obiektach użyteczności
publicznej, a także instalację ukła-
dów fotowoltaicznych na 49 obiektach
użyteczności publicznej. Podjęte dzia-
łania przyczyniły się m.in. do zmniej-
szenia różnic społeczno-gospodar-
czych pomiędzy Polską a bardziej roz-
winiętymi państwami Unii, zaś w ska-
li kraju – pomiędzy dynamicznie roz-
wijającymi się regionami i słabo roz-
winiętym obszarem peryferyjnym.

Innym przykładem aktywności
Związku jest „Program poprawy czy-
stości zlewni rzeki Wisłoki”, zrealizo-
wany w latach 2005–2010 dzięki dofi-
nansowaniu Unii Europejskiej w ra-
mach Funduszu Spójności. To jeden
z największych projektów grupowych
w Polsce, za sprawą którego udało się
radykalnie przebudować i zmoderni-
zować system gospodarki wodno-ście-
kowej w 16 gminach. W efekcie pod-
jętych prac wybudowano ponad
600 km sieci kanalizacji sanitarnej,
ponad 90 km sieci wodociągowej,
10 nowych oczyszczalni ścieków oraz
zmodernizowano 2 stacje uzdatniania
wody i 4 oczyszczalnie ścieków. Nato-
miast 3 mln euro, w tym 75 proc. z Fun-
duszu Phare i 12 proc. dotacji z rezer-
wy celowej budżetu państwa, pozwo-
liły na wybudowanie 65 km kanalizacji
sanitarnej w 3 sąsiadujących ze sobą
gminach: mieście i gminie Jasło oraz
gminie Dębowiec.

Na obszarze ok. 2 tys. km kw.,
trudnym pod względem ukształtowa-
nia powierzchni, przeprowadzono ra-
dykalną przebudowę oraz moderni-
zację obiektów i urządzeń wodno-ka-
nalizacyjnych. Prace te stały się so-
lidnym fundamentem do podjęcia ko-
lejnych działań z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej oraz ograniczenia
emisji zanieczyszczeń powietrza. W ra-
mach II etapu Programu poprawy
czystości zlewni rzeki Wisłoki konty-

nuowana jest przebudowa infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej w 8 gmi-
nach, które zyskają 116 km sieci wo-
dociągowej, 12 km kanalizacji sani-
tarnej, 7 hydroforni, 2 zbiorniki wo-
dy, 7 przepompowni ścieków. Ponad-
to zmodernizowano i rozbudowano
3 oczyszczalnie ścieków i 8 km kana-
lizacji sanitarnej. Projekt o wartości
45,2 mln zł uzyskał 23,5 mln zł dofi-
nansowania z Funduszu Spójności.

Efekty przeprowadzonych prac,
zmierzających do osiągnięcia norm ja-
kościowych zgodnych z zasadami po-
lityki ekologicznej UE, mają długo-
trwały charakter i duże znaczenie dla
poziomu życia mieszkańców. Zreali-
zowane inwestycje zapewniają dosta-
wę wody pitnej o wymaganej jakości do
42 tys. mieszkańców, a wybudowana
kanalizacja sanitarna umożliwia pod-
łączenie blisko 34 tys. mieszkańców do
zbiorczego systemu kanalizacji. No-
woczesna infrastruktura gospodarki
wodno-ściekowej, zlewniowy system
zarządzania wodami Wisłoki i zwięk-
szenie ilości prawidłowo oczyszczo-
nych ścieków zauważalnie wpłynęły na
skuteczność ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych oraz na po-
prawę stanu środowiska na terenie do-
rzecza Wisłoki i walorów rekreacyjnych
rejonu.

Kolejnym ważnym projektem, któ-
ry realizuje Związek, jest „Sporządze-
nie planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gmin Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki”. To fundamentalny dokument,
warunkujący możliwość ubiegania się
o dofinansowanie z funduszy euro-
pejskich na realizację przedsięwzięć
z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,
w tym odnawialnych źródeł energii.
Sporządzenie planu, dofinansowane
w 85 proc. ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, obejmuje inwentaryzację źródeł
emisji, stworzenie bazy danych, spo-
rządzenie planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla 15 gmin oraz komplek-
sowego planu gospodarki niskoemi-
syjnej dla całego obszaru Związku, jak
również opracowanie założeń do pla-
nów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i gaz dla 14 gmin Związku.
Opracowany plan pozwoli skutecz-
niej gospodarować zasobami, lepiej
wykorzystać odnawialne źródła ener-
gii oraz zmniejszyć emisję zanie-
czyszczeń do powietrza, zwłaszcza
tam, gdzie występuje przekroczenie
norm. Tym samym dokument będzie
stanowił istotne wsparcie działań na

rzecz pakietu klimatyczno-energe-
tycznego do 2020 r. 

Innym ważnym kierunkiem aktyw-
ności Związku są działania na rzecz
rozwoju turystyki. Przykładem mogą
być programy realizowane w latach
2004–2009 na rzecz odrodzenia trady-
cji winiarskich na Podkarpaciu. Ich
efektem jest ponad 100 gospodarstw
winiarskich, które powstały w regionie
i przyciągają turystów ofertą enotury-
styczną. Co więcej, corocznie w ostat-
ni wakacyjny weekend w Jaśle odby-
wają się Międzynarodowe Dni Wina,
zaliczane do największych imprez wi-
niarskich w Polsce.

Dopełnieniem wielokierunkowej
działalności Związku są działania ad-
resowane głównie do najmłodszych
mieszkańców gmin dorzecza Wisłoki.
Mowa tu o kampaniach edukacyjno-
-informacyjnych, prowadzonych wspól-
nie z pracownikami Instytutu Nauk
o Środowisku Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W kampanii w zakresie ochro-
ny środowiska na terenie zlewni rzeki
Wisłoki wzięło udział 83 uczniów
i 26 nauczycieli szkół gimnazjalnych
i średnich z terenu Związku. Młodzież
odwiedziła prawie 8 tys. gospodarstw
domowych, by podnieść wiedzę miesz-
kańców w zakresie racjonalnej go-
spodarki odpadami – tłumaczyła, jak
ograniczać ilość wytwarzanych od-
padów, jak je kompostować i segre-
gować, i jak chronić wody, oraz prze-
kazała materiały informacyjne, takie
jak kalendarze, ulotki. Druga kampa-
nia, realizowana w ramach „Projektu
solarnego”, dotyczyła odnawialnych
źródeł energii. 80 uczniów i 24 na-
uczycieli z gimnazjów i szkól średnich
z terenu 20 gmin Związku dowiedzia-
ło się o korzyściach, jakie przynoszą
odnawialne źródła energii, a miesz-
kańcy gmin poznali ideę zrównowa-
żonego rozwoju i zalety ekologicznego
stylu życia. Ponadto Związek organizuje
cykliczne „Słoneczne dni ze Związkiem
Gmin Dorzecza Wisłoki”, mające na
celu zmianę świadomości ekologicznej
mieszkańców i pogłębienie wiedzy
w zakresie energetyki odnawialnej,
szczególnie słonecznej, jako ekolo-
gicznego i taniego źródła energii.

Wymienione projekty to zaledwie
wycinek wieloletniej działalności Związ-
ku Gmin Dorzecza Wisłoki. Jednak już
te przykładowe inicjatywy wystarczą, by
pokazać, że dzięki współpracy i za-
angażowaniu samorządów udaje się
pozyskiwać wsparcie finansowe i uzy-
skiwać wymierne efekty, korzystne dla
cennego przyrodniczo regionu oraz
jego mieszkańców. �
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25. rocznica reaktywacji IPH to dobry moment
na podsumowanie jej działalności po roku
1989. Czy idea, jaka przyświecała jej powo-
łaniu, nie traci na aktualności?

– Dla nas ważna jest tradycja sa-
morządowych form współpracy, która
sięga XIX w. Na początku XX w. funk-
cjonowała już Izba Handlowa w Byd-
goszczy, zaraz po odzyskaniu niepod-
ległości działały polskie organizacje
gospodarcze, a od 1929 r. Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w Bydgoszczy. Po
50 latach od wybuchu II wojny świato-
wej nastąpiła reaktywacja izby. Tra-
dycja i kultura samorządności gospo-
darczej są dla nas zaszczytem i zo-
bowiązaniem. 

Obecny cel działania izby jest po-
dobny do tego sprzed kilkunastu lat.
Nasza rola nieustannie sprowadza
się do tego, by reprezentować intere-
sy członków i pomagać w rozwoju ich
działalności, natomiast pomoc ma
różny wymiar i charakter, zależny od
wielkości i potrzeb poszczególnych
przedsiębiorstw. Najmniej pomocy

oczekują od nas duże firmy z rozbu-
dowanymi strukturami organizacyjny-
mi, prawnymi, marketingowymi. Te
podmioty na co dzień świetnie radzą
sobie same – my wkraczamy, kiedy po-
jawiają się kłopoty. Naszym głównym
partnerem są małe, mikro i średnie fir-
my. Jesteśmy dla nich na miejscu, nie-
zależnie od koniunktury, gotowi służyć
wsparciem.
Problemy odczuwane przez przedsiębior-
ców są dziś zapewne nieco inne niż choćby
25 lat temu?

– To prawda. Dawniej uczyliśmy
ich, jak funkcjonuje biznes, prowa-
dząc szeroko zakrojoną działalność
szkoleniową i przekazując informacje
na temat zachodniej przedsiębior-
czości. Wówczas pomagaliśmy
w przygotowywaniu jednolitych cen-
ników, kontraktów, zdradzaliśmy za-

sady gry marketingowej, odkrywaliśmy
rynki zagraniczne, organizując misje
gospodarcze, często w partnerstwie
z izbami zachodnimi. Dziś większość
firm posiada już ten know-how, a po-
wszechny dostęp do Internetu daje
ogromną wiedzę na temat rynku.
Nadal jesteśmy potrzebni małym i no-

wym firmom, które nie posiadają do-
świadczenia i zaplecza. Zmiany spo-
łeczno-gospodarcze położyły inny ak-
cent na naszą działalność. Ponadto,
dzięki środkom unijnym powstało sze-
reg organizacji i instytucji posiadają-
cych atrakcyjne, często bezpłatne,
oferty dla przedsiębiorców.
Jakie są w takim razie główne oczekiwania
współczesnych przedsiębiorców?

– Przede wszystkim liczą oni na po-
moc w poszukiwaniu wiarygodnych
partnerów, a dokładniej na spraw-
dzenie potencjalnych kontrahentów.
Stajemy się swego rodzaju wywia-
downią gospodarczą, która weryfiku-
je projekty kontraktów, z uwzględnie-
niem zgodności z prawem polskim
i obowiązującym na rynkach obcych,
aby uniknąć „śliskich” zapisów. Wy-
korzystujemy nasze wieloletnie do-
świadczenie i kontakty na rynkach
zagranicznych oraz bazę doświad-
czonych ekspertów.
Jaką rolę odgrywa IPH w Bydgoszczy w roz-
woju regionu?

– Chyba nie ma takiego obszaru,
w którym nasi członkowie by nie uczest-
niczyli. Pracują w komisjach i zespo-
łach ekspertów, grupach roboczych
i komitetach urzędu marszałkowskie-
go, które biorą udział w budowaniu
programów rozwoju gospodarczego
w Kujawsko-Pomorskim. Jesteśmy ak-
tywni w pracach Urzędu Miasta Byd-
goszczy, m.in. opiniujemy wnioski
i mamy swój wkład w opracowywaniu
projektów. Istotą naszej aktywności
jest, by sztywne reguły urzędnicze
przystosować do realnych warunków
funkcjonowania firm, które znamy
z praktyki. Współtworzyliśmy Sejmik
Gospodarczy Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, który reprezentuje
kilkanaście organizacji pracodawców
i przedsiębiorców. Dzięki temu nasz
głos jest silniejszy i jesteśmy ważnym
partnerem dla władz samorządowych
i administracyjnych w regionie.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Podstawowe kryteria, jakie przyjęliśmy w działalności, to konkurencyjność 
i efektywność, zasada fair play oraz szacunek wobec pracowników i partnerów. 
Te wartości chcemy propagować i upowszechniać, by stały się codziennością w każdej
firmie – mówi Piotr Terlecki, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy

Stajemy się swego 
rodzaju wywiadownią 
gospodarczą, która 
weryfikuje projekty 
kontraktów, z uwzględ-
nieniem zgodności 
z prawem polskim 
i obowiązującym na ryn-
kach obcych, aby unik-
nąć „śliskich” zapisów. 

do współpracyStale gotowi
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Czym dokładnie się państwo zajmują?
– Produkujemy wyroby z tworzyw

sztucznych: elementy do siewników
dla dużej korporacji, jednorazowe ku-
wety dla dostawcy urządzeń labora-
toryjnych do jednostek ochrony zdro-
wia, plastikowe miarki do proszków do
prania, muszki i szczerbinki do butelek
w kształcie kałasznikowa, wkładki na

osłony piszczeli, nakolanniki i nało-
kietniki, które pełnią funkcje ochronne
w zbrojach używanych podczas hi-
storycznych rekonstrukcji rycerskich,
a także naparstki ochronne na palec
– stosują je zawodnicy walk szermier-
czych.
Czy planuje pan poszerzenie działalności?

– Tak, planujemy ekspansję na ry-
nek piekarniczy. W tej chwili jesteśmy
na etapie zbierania zamówień na ku-
wety do urządzeń piekarniczych. Są
one pomocne w transporcie ciast
w warunkach chłodniczych, szczegól-
nie na dużych odległościach. 

Czy członkostwo w Regionalnej Izbie Prze-
mysłowo-Handlowej Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego daje profity?

– Niezwykle pomaga ono w dzia-
łalności, tym bardziej, że udzielam się
w izbie od wielu lat, obecnie jako jej wi-
ceprezes i przewodniczący kapituły,
która przyznaje tytuły „Biznesmena
Roku”. Bardzo pomocne są kontakty,
które nabywam podczas tej aktywno-
ści, szczególnie że izba jest człon-
kiem klastra przemysłowego z branży
tworzyw sztucznych i narzędziowni.

Rozmawiała Monika Michałowska

Nie spoczywać
ZUTECH Sp. z o.o. to mikroprzedsiębiorstwo 
z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Swoje 
wyroby kieruje do wielu branż, ale wciąż szuka 
nowych odbiorców. O szczegółach działalności 
opowiada Marek Hahn, prezes zarządu

na laurach
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J
ako producent i dystrybutor si-
łowni zewnętrznych firma ma
w dorobku kilkaset realizacji na te-
renie całego kraju. Oferuje za-
równo sprzedaż urządzeń wraz

z dostawą, jak i ich montaż. W cią-
głej sprzedaży jest kilkaset różnych
urządzeń, dostępnych w kilku seriach:
Eco, Fitness, Street Workout, a także
wprowadzonej w tym roku linii Nie-
pełnosprawni, oferującej urządzenia
przeznaczone dla osób ćwiczących na
wózkach inwalidzkich. Najnowsza se-
ria obejmuje urządzenia o bardzo wy-
sokiej jakości wykonania oraz zasto-
sowanych w produkcji materiałów,
w skład której wchodzą zarówno urzą-
dzenia na pylonie (z wewnętrzną ta-
blicą informacyjną), jak i urządzenia
wolnostojące na słupie. W przypadku
większości urządzeń serii dopusz-
czalna waga użytkownika wynosi
120 kg, lecz w urządzeniach monto-
wanych do pylonu (np. wyciąg górny,
wyciskanie w pozycji siedzącej, prasa
nożna) dopuszczalny ciężar użytkow-
nika wynosi 150 kg.

Zaletą oferty spółki ROMEX jest
możliwość dostosowania siłowni ze-

wnętrznych do potrzeb zleceniodawcy
pod względem użytych materiałów,
kolorystyki z palety RAL (innej niż stan-
dardowo stosowana żółto-szara), czy
też funkcjonalności (np. w serii Fit-
ness pozwala wyposażyć siłownię
w urządzenia 3- lub 4-stanowiskowe).
Wykorzystywane w produkcji profe-
sjonalne farby proszkowe IGP-DURA,
posiadające atest Państwowego Za-
kładu Higieny, są odporne na działa-
nie światła (promieniowanie UV) i na
złe warunki atmosferyczne, a przy tym
tworzą powierzchnie odporne na ude-
rzenia. Siedziska wykonane z kopoli-
meru polipropylenu przeszły bez uszko-
dzeń 4. poziom badań wytrzymało-
ściowych, uzyskując atest w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania, zgodny
z normą PN-EN 12727:2004. Posiadają
one centralnie umieszczony otwór od-
pływowy, umożliwiający swobodny od-
pływ wody deszczowej z siedziska.
Na życzenie klienta opcjonalnie istnieje
możliwość wykonania siedzisk ze sta-
li nierdzewnej o grubości 3 mm.

Kolejnym atutem firmy są krótkie
terminy realizacji zleceń, które waha-
ją się od kilku dni do 6 tygodni (przy

bardziej zindywidualizowanych za-
mówieniach). Ponadto oferowane urzą-
dzenia posiadają certyfikat zgodności
z polską i europejską normą PN-EN
16630:2015 lub/i PN-EN 1176-1:2009
oraz PN-EN 1176-7:2009, a także znak
bezpieczeństwa „B”.

Siłownie zewnętrzne TRAINER – so-
lidne, trwałe i bezpieczne – dają ćwi-
czącym wiele radości, a firmie przy-
noszą uznanie i nagrody. Przykładem
może być nominacja do Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
w XXV edycji konkursu na najlepsze
produkty i usługi. �

ZPU ROMEX Sp. z o .o. – producent siłowni zewnętrznych TRAINER – funkcjonuje na
polskim rynku od ponad 25 lat i cieszy się uznaniem klientów. Aby sprostać ich ocze-
kiwaniom, nie spoczywa na laurach i ciągle wprowadza do oferty nowe produkty

z TRAINER-em
Radość ćwiczeń

Siłownie zewnętrzne
TRAINER – solidne,
trwałe i bezpieczne 

– dają ćwiczącym wiele
radości, a firmie 

przynoszą uznanie 
i nagrody.
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P
restiżowe statuetki
w 8 kategoriach tra-
fiły w ręce tych, któ-
rzy swoimi działa-
niami przyczyniają

się do gospodarczego roz-
woju regionu. Nagrodę dla
samorządu za szczególne
sukcesy we współpracy z biz-
nesem otrzymała w tym roku
gmina Wałbrzych. Nagroda
za innowacyjny pomysł na
biznes/rozwój dla mikro i ma-
łych przedsiębiorstw powę-
drowała w ręce przedstawi-
ciela firmy HYDROERGIA
Sp. z o.o. Sp.k. Statuetką w kategorii
„nagroda za innowacyjny pomysł na
biznes/rozwój dla średnich i dużych
przedsiębiorstw” cieszyła się firma
KGHM ZANAM. Nagroda za inno-
wacyjny projekt i współpracę biznesu
z nauką jest chlubą Mine Master
Sp. z o.o. Nagroda za szczególny suk-
ces w procesie internacjonalizacji tra-
fiła do firmy Research and Engineering
Center Sp. o.o. Kolejnym laureatem zo-
stała firma Dozamel Sp. z o.o. (na-
groda za odpowiedzialność społecz-
ną firmy). Przedstawiciel Wrocław-
skiego Parku Technologicznego SA

tego wieczoru cieszył się z Gryfa,
otrzymanego za szczególne osią-
gnięcia w działalności na rzecz roz-
woju Dolnego Śląska. Na koniec wy-
brano Dolnośląski Produkt Roku, któ-
rym został wyrób Frankonia-Poland
Sp. z o.o., oraz przyznano Specjalną
Nagrodę w kategorii „Osobowość
Dolnego Śląska”, która trafiła do rąk
prof. Ewy Michnik, dyrektor Opery
Wrocławskiej.

Wśród tysiąca osób, które w paź-
dziernikowy poniedziałkowy wieczór
zjawiły się we wrocławskim Narodo-
wym Forum Muzyki, znaleźli się m.in.

Cezary Przybylski, marsza-
łek województwa dolnoślą-
skiego, który podziękował
firmom za promocję Dolne-
go Śląska, Grzegorz Dzik,
przewodniczący i członek
prezydium rady Zachodniej
Izby Gospodarczej, konsul
honorowy Ukrainy we Wro-
cławiu, prezes Impel SA,
Herbert Wirth, prezes Związ-
ku Pracodawców Polska
Miedź, prezes zarządu
KGHM Polska Miedź SA, wi-
ceprzewodniczący i czło-
nek prezydium rady Za-

chodniej Izby Gospodarczej, prof. Bo-
gusław Fiedor, przewodniczący kapi-
tuły konkursu o Dolnośląskiego Gryfa,
prorektor ds. współpracy z zagranicą
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu.  

Wieczór uświetnił koncert orkie-
stry Narodowego Forum Muzyki, po-
zwalający słuchaczom przypomnieć
sobie największe przeboje dwudzie-
stolecia międzywojennego, m.in. „Mi-
łość ci wszystko wybaczy”, „Powróćmy
jak za dawnych lat”, „Ada to nie wy-
pada” czy „Ach jak przyjemnie”, po nim
zaś nastąpił tradycyjny bankiet. �

26 października poznaliśmy laureatów XII edycji konkursu Dolnośląski Gryf-Nagroda
Gospodarcza. Uroczysta gala odbyła się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, 
a poza laureatami plebiscytu gościły na niej osobistości z regionu dolnośląskiego

Zachodnia Gala Biznesu

Fot. archiwum organizatora (2)

Dolnośląskie święto biznesu
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Życie w stresie jest trudne i uciążliwe,
ale życie bez stresu jest niemożliwe.
Musimy pogodzić się ze świadomością,
że będzie nam stale towarzyszył. Jak
sobie z nim poradzić? Kiedy stres
działa destrukcyjnie, a kiedy możemy
go wykorzystać konstruktywnie? To
ważne pytania, które stoją przed
nami, kiedy jesteśmy poddani presji
stresu.

– U swych źródeł stres wynika z fi-
zjologii organizmu. To wyraz aktywno-
ści energii życiowej, która nadaje na-
pięcie ciału i zaopatruje w energe-
tyczne „paliwo” nasze organy. Na wa-
hania napięcia wskutek pobudzenia
i wyczerpania narażone są najinten-
sywniej pracujące narządy: serce,
mózg, mięśnie, wątroba, układ po-
karmowy i hormonalny. 

Przepływy energii w ciele, a zwłasz-
cza w układzie nerwowym, wytwarza-
ją napięcie w systemie psychicznym,
dając efekt mobilizacji i demobilizacji,
ożywienia i wyczerpania. Dobrą re-
gulację napięcia psychicznego w po-
wiązaniu z pracą ciała nazywam ra-
dością fizjologiczną. Radość jest pod-
stawowym stanem ciała i umysłu. Jej
ubytek to zmęczenie psychiczne i fi-
zyczne, które ustępuje po odpoczynku
i po dobrym śnie w nocy. 

Stres może się gromadzić w sys-
temie psychicznym, prowadząc do
stanu wyczerpania i poważniejszych
zaburzeń, które nazywamy choroba-
mi. Choć medycyna twierdzi, że cho-
rujemy na serce, mózg, wątrobę, tar-
czycę czy jelita, czyli funkcjonalne
części naszego ciała, to w praktyce za-
wsze zaburzenia obejmują cały orga-
nizm. Brak takiego myślenia sprawia,
że lekarz somatyczny nie umie roz-
poznać choroby całego organizmu,
który żyje w nadmiernym stresie, gdyż
szuka głównie zmian w określonych
narządach. Poza tym ludzie idą do le-

karza często zbyt późno, czekając, aż
coś konkretnego zaboli czy „wysią-
dzie”. 
Przejawem ogólnego destrukcyjnego stresu,
zanim ujawni się choroba somatyczna, są czę-
sto objawy psychiczne, ale zazwyczaj nie je-
steśmy w stanie rozpoznać, że to już ten mo-
ment, że trzeba podjąć walkę, szukać pomocy.

– Nasza cywilizacja nastawiona
jest na życie na wysokim pobudzeniu
bodźcami płynącymi ze wszystkich
stron, modne są wszelkie używki, któ-
re dają odczucie „haju”, modny jest ha-
łas, szybki pęd do kariery i pogoń za
sukcesem. Dlatego ludzie przestali
odróżniać moment, kiedy przekroczo-
ny jest destrukcyjny poziom stresu.
Taki nierozpoznany stres psychiczny
daje znać o sobie w stosunkach mię-
dzyludzkich pod postacią silnych emo-
cji, frustracji, namiętnego zaangażo-
wania i, odwrotnie, wycofania oraz
chłodu. 

Żyjemy w świecie, w którym bardzo
wiele osób wokół nas to chodzące
„bomby psychiczne”. Miernikiem tego
stanu w wymiarze zbiorowym jest ilość
uzależnień, chorób psychicznym, sa-
mobójstw, nagłych zgonów, katastrof
spowodowanych przez ludzi itp. 

Obserwując w ostatnich latach lu-
dzi ze środowisk biznesowych czy ar-
tystycznych, doszedłem do wniosku, że
każdy żyjący intensywnie człowiek,
każdy lider biznesu, rodzic czy mena-
dżer, powinien umieć sterować osobi-
stą linią życia, tak aby umieć regulo-
wać poziom przepływu energii między

jego sferami, a nie tylko zaj-
mować się stresem w warun-
kach choroby, katastrofy psy-
chicznej czy skrajnego rozła-
dowania w relacjach społecz-
nych. Silne konflikty i spadek
napięcia w kontaktach mię-
dzyludzkich czynią życie ner-
wowym, a w konsekwencji sza-

rym i bezowocnym w wymiarze spo-
łecznym.
Integralna teoria stresu obejmuje analizę
4 grup jego czynników, które stanowią za-
równo przyczynę, jak i skutek stresu wpły-
wającego negatywnie lub pozytywnie na na-
szą bieżącą aktywność życiową. 

– Tak, takie szerokie ujęcie po-
zwala śledzić procesy życiowe i ak-
tywność ludzką jako złożone zjawisko
i wielowymiarowy proces, który jest za-
silany energią i ma swój cel. Energia ta,
jak wszystko w przyrodzie, może dzia-
łać pozytywnie lub destrukcyjnie wsku-
tek wytworzenia nadmiernego napię-
cia, które jest zdolne „spalić” jakiś
fragment życia, wynaturzyć, a nawet
zniszczyć całego człowieka. Grupy
czynników, o których pani mówi, to
stres: fizyczny – somatyczny, fizjolo-
giczny, manifestujący się w organi-
zmie i aktywności ciała; psychiczny,
manifestujący się w osobistym do-
świadczeniu psychicznym i systemie
osobowości; społeczny, ujawniający
się w bliskich związkach i szerszych re-
lacjach społecznych; kulturowy – zwią-
zany ze sferą idei, wartości, sztuki, wie-
rzeń, światopoglądu i zjawisk cywili-
zacyjnych.
Integralna teoria stresu zakłada, że może on
„wędrować” w obrębie każdej sfery życia
i może przemieszczać się między sferami, co
jest dla nas bardzo groźne.

– Tak, np. stres psychiczny, spo-
wodowany silnymi negatywnymi emo-
cjami, który przejawia się nerwowym
i płytkim oddychaniem, przenosi się na

Negatywne zjawiska stresowe utrwalają się poprzez wytwo-
rzenie błędnego koła stresu. Świadoma jednostka nie po-
winna dać się wciągnąć w błędne koło narastania
destrukcyjnego napięcia – mówi dr Zenon Waldemar Dudek

Stres 
– cichy zabójca



pracę innych organów ciała – ser-
ca, systemu trawiennego – czy
inne czynności fizjologiczne, jak
praca trzustki, tarczycy, aktywność
mózgu, sprawność seksualna czy
przebieg snu. 

Stres towarzyszący negatyw-
nym napięciom zawodowym, wy-
nikający z przemęczenia, nad-
miernej ambicji, perfekcjonizmu,
złego zarządzania, kryzysu w fir-
mie, niezdrowej kultury organiza-
cyjnej, przenosi się na relacje rodzin-
ne i osobiste. I odwrotnie – napięcia ro-
dzinne, wyrażające się w destrukcyj-
nych konfliktach, przemocy, wpędzają
jedną lub drugą osobę w rolę ofiary.
Negatywne formy komunikacji prze-
noszą się na sferę stosunków w pracy
i motywacje zawodowe. 
Źródła stresu są w każdym obszarze nasze-
go życia.

– To prawda, weźmy np. życie na
emigracji lub w otoczeniu innej kultu-
ry – początkowo może być ono cieka-
we, ale z czasem różnice kulturowe wy-
wołują poczucie izolacji, wyobcowania,
apatii i utraty motywacji. Międzykultu-
rowe napięcia to też stres. Mogą one
dać efekt pozytywny, pobudzając roz-
wój i aktywność twórczą, jak też ne-
gatywny, kiedy prowadzą do rozbicia
psychicznego, nerwicy, depresji i wszel-
kich form spłycenia życia psychiczne-
go czy duchowego. 

Źródłem stresu są dziś mecha-
nicznie modyfikowane programy edu-
kacyjne i „szybkozmienne” ruchy po-
lityczne, które zadowalają wąską gru-
pę wpływów, ale dla człowieka stano-
wią zabójczą dawkę stresu. Z moich
analiz wynika, że cywilizacja sukcesu
wytwarza całe rzesze ludzi o niskich
kompetencjach emocjonalnych i spo-
łecznych oraz słabych umiejętnościach
zarządzania stresem. 
Nadmiar napięcia, które na bieżąco nie jest
rozładowywane, kumuluje się zwykle tam,
gdzie trudno jest rozpoznać jego źródło,
wtedy pogrążamy się głębiej w kłopoty ze-
wnętrzne i wewnętrzne.

– Nierozpoznane napięcie „wę-
druje” w inne obszary życia, odkłada
się w pamięci, która wydaje się prze-
szłością, ale ma swoje drugie dno. Na-
pięcie przenosi się też w sferę marzeń,
którą odbieramy jako coś, co jest przy-
szłością, ale to tylko sposób na uciecz-
kę od teraźniejszości. 

Magazynami niekontrolowanego
przez świadomość nadmiernego stre-
su są naturalne obszary naszego do-
świadczania: ciało, system psychiczny,
struktura rodzinna i społeczna, której
jesteśmy członkami, jak też sfera kul-

tury, świat sztuki, mitów i symboli. Każ-
dy z tych obszarów jest bardzo po-
jemny i do pewnego stopnia „rozcią-
gliwy”. Na przykład wiele osób, które
uprawiają intensywne ćwiczenia fi-
zyczne, w istocie nie rozładowuje nad-
miernego stresu i zebranej złości, lecz
„pakuje” swoje „energetyczne śmieci”
w mięśnie i w ten sposób podnosi so-
bie poprzeczkę stresowego napięcia
do niezdrowego poziomu. Znaczne
obszary sztuki popularnej, życia me-
dialnego, a także – co oczywiste – po-
lityki „napakowane” są agresją i nie-
przetworzoną złością. W takich wa-
runkach przestajemy rozpoznawać
swój indywidualny i bieżący stres.
Przegapiamy moment, w którym za-
czyna się on w nas niepotrzebnie gro-
madzić. Widzimy go dopiero wtedy, kie-
dy wybucha jak bomba psychiczna. In-
tegralna teoria stresu pomaga być
bardziej świadomym źródeł swego
stresu i tego, jaki funduje nam świat ze-
wnętrzny. 
Każdy człowiek ma własny, optymalny po-
ziom stresu, którego nie powinien przekra-
czać.

– To czynnik złożony, indywidualny,
powiązany z genetycznymi predyspo-
zycjami, wychowaniem i innymi wa-
runkami środowiska. Ważna jest re-
gulacja poziomu krytycznego stresu,
który grozi eksplozją w kontaktach
z otoczeniem lub implozją do środka.
Umiejętność regulacji napięcia za-
czyna się od kształtowanie tzw. od-
porności na stres. Różne kultury wy-
pracowały swoje metody wychowania
jako formy pracy z ciałem czy umy-
słem. Niektóre z nich stosuje dziś
współczesna psychologia i psychote-
rapia jako metody terapii i rozwoju oso-
bistego. Polegają one na treningu fi-
zycznym, np. odporności na ból, zmę-
czenie i głód, odporności na różne
bodźce, które wyprowadzają z rów-
nowagi, jak intensywne dźwięki i hałas.
Z drugiej strony, mamy trening mil-
czenia, samotności, skrajnej izolacji,
braku informacji, odporności na ne-
gatywne emocje, informacje, porażkę,
odrzucenie. 

Pogłębiony i bardziej wszech-
stronny trening wymaga zaan-
gażowania całej psychiki, emo-
cji i wyobraźni. Odbywa się w ry-
walizacji sportowej, rekreacji,
poprzez kontakt ze sztuką, lite-
raturą, w ramach bogatych tra-
dycyjnych zwyczajów. Niektóre
rytuały i praktyki treningu stre-
sowego przyjmują skrajne formy,
jak głodówki, post, pielgrzymki,
pokuta, sporty ekstremalne, me-

dytacja, joga, sztuki walki. Modne dziś
sporty ekstremalne stanowią nie tylko
sposób na przeżycie silnych wrażeń,
lecz także mają w sobie coś z trenin-
gu odporności na stres i nowoczesnej
ascezy.
Niewłaściwie zarządzany stres kumuluje się
i uwalnia mniej lub bardziej gwałtownie
w każdej ze sfer, w jakich funkcjonuje czło-
wiek.

– Tak, i to jest bardzo groźne. Nad-
mierny, skumulowany w ciele stres
wywołuje zaburzenia fizjologii, w psy-
chice zaburzenia psychiczne, w sto-
sunkach społecznych tworzy niepra-
widłowe relacje i wypacza pełnienie ról
w życiu rodzinnym i zawodowym. Sta-
ny kryzysowe ostre, przewlekłe, prze-
mijające lub nawracające to różne
formy manifestacji błędnego koła stre-
su. Jako lekarz zwracam uwagę na
wszelkie przejawy zaburzeń fizjolo-
gicznych, które mogą być wynikiem
stresu. Są to załamania fizjologii, jak
omdlenia, wyczerpanie organizmu,
zaburzenia snu. Stres niewłaściwie
zarządzany wywołuje załamania psy-
chiczne w formie utraty kontroli nad
sobą, wybuchu agresji, stanów lęku
i bezradności. Objawem tych de-
strukcyjnych zjawisk są kryzysy w re-
lacjach jako wrogie napięcia, zdrady,
napaści i konflikty grupowe oraz za-
łamanie zbiorowego systemu wartości.
Upadek kultury, rewolucje światopo-
glądowe, boom na sekty końca świa-
ta, nagła zmiana wiary to także zjawi-
ska kryzysowe. Świadoma jednostka
nie powinna dać się wciągnąć w błęd-
ne koło narastania destrukcyjnego
napięcia.

Rozmawiała Anna Arwaniti

Biznes

Dr Zenon Waldemar Dudek 

Psychoterapeuta, autor i redaktor licz-
nych publikacji i książek naukowych,
redaktor naczelny pisma „Albo albo
– Problemy psychologii i kultury”,
twórca terapii kreatywnej i programów
rozwojowych dla instytucji i biznesu.
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O
tym, że żaden poważny
biznes nie może ogra-
niczać się tylko do za-
rabiania pieniędzy, ni-
kogo przekonywać nie

trzeba. Jednak to, w jakim stopniu
dana firma będzie zauważała po-
trzeby ludzi i środowiska, zależy od jej
kierownictwa. Zarząd Bel Polska w tej
materii wysoko ustawił poprzeczkę
konkurencji.

Program firmy w zakresie CSR-u
opiera się na 5 filarach: dostępności
wysoko odżywczych produktów dla
jak największej liczby osób; odpo-
wiedzialnym i aktywnym zaangażo-
waniu wszystkich marek w dzia-
łania społeczne poprzez odpo-
wiedni marketing i właściwą
komunikację; działalności zmie-
rzającej do zniwelowania ne-
gatywnego wpływu na środo-
wisko naturalne; aktywnym za-
angażowaniu w sprawy spo-
łeczności, w której funkcjonuje;
wsłuchiwaniu się w potrzeby
pracowników. W ich przestrze-
ganiu pomagają przyjęte przez
całą grupę wartości, takie jak:
odwaga, zaangażowanie i tro-
ska. 

Aby łatwiej było przestrze-
gać przyjętych zasad, w strukturach
Bel powołano departament CSR.
Działania pracujących w nim osób
polegają m.in. na mobilizacji za-
trudnionych w firmie w taki sposób,
aby podstawą wszelkich ich działań
była odpowiedzialność korporacyjna,
która jest jednocześnie centralnym
elementem strategii rozwoju firmy.
Bliższemu poznaniu działań z zakre-
su społecznej odpowiedzialności biz-
nesu służą miesięczne przeglądy
prasowe „Planet’scope”, które za-
wierają aktualne informacje i inspi-
rujące materiały dotyczące każdego
obszaru programu CSR, wiadomości

zawarte na stronie www.smi-
lesfortheplanet.com ze spe-
cjalnym obszarem, dostępnym
wyłącznie dla pracowników,
kursy oferowane w programie
edukacyjnym grupy – „Cam-
pus”, które uwrażliwiają pra-
cowników na kwestie korpora-
cyjne, społeczne i środowisko-
we w zakresie ich działalności
zawodowej. 

Szczególną uwagę Grupa
Bel przywiązuje do budowania
trwałych relacji ze swoimi inte-
resariuszami oraz do stworzenia

warunków koniecznych do konstruk-
tywnej i perspektywicznej współpracy.
Pomaga w tym Kodeks Dobrych Prak-
tyk Grupy Bel, przyjęty we wszystkich
krajach, w których znajdują się od-
działy korporacji. Dokument ten to
zbiór zasad, które kierują zachowa-
niem nie tylko pracowników, lecz tak-
że osób czy stron trzecich, pozostają-
cych w relacjach biznesowych z grupą.
Kluczowymi dewizami KDP są: wspie-
ranie uczciwych i szczerych relacji
biznesowych, absolutny zakaz anga-
żowania się w praktyki korupcyjne, za-
kaz pracy przymusowej i pracy dzieci.
Każde zachowanie, niezgodne z przy-
jętymi podstawami działania, pra-
cownicy Bel Polska mogą zgłosić do ko-

mitetu ds. etyki.
– Nasza polityka w zakresie

społecznej odpowiedzialności
biznesu leży u serca modelu
biznesowego, jaki grupa sto-
suje od powstania ponad 150 lat
temu. Jest to model firmy, która
chce nadać znaczenia swoim
działaniom, uwzględniać inte-
resy swoich klientów, pracow-
ników i społeczności, w których
funkcjonuje – powiedział Anto-
ine Fiévet, prezes Grupy Bel. Co-
dzienna działalność Bel Polska
potwierdza te słowa. �

Bel Polska jest częścią francuskiego koncernu Fromageries Bel, znanego
m.in. z produkcji serków Krówka Śmieszka, Kiri, Mini Babybel. Liczbę swo-
ich klientów na całym świecie korporacja szacuje na 400 mln, nic więc
dziwnego, że szczególny nacisk kładzie na społeczną odpowiedzialność biz-
nesu. Tak samo jest w polskim oddziale

Firma 
odpowiedzialna społecznie
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D
owodem silnej pozycji bia-
łobrzeskiego banku na
rynku finansowym oraz
głębokiego zaangażowa-
nia w działalność spo-

łeczną są liczne nagrody i wyróżnienia.
20 czerwca placówka otrzymała pre-
stiżowy tytuł „Rzetelni w Biznesie 2015”,
który jest wyrazem uznania oraz pod-
kreśleniem systematycznego i długo-
trwałego budowania wiarygodności
wśród klientów, partnerów i sympaty-
ków. Jest również świadectwem podej-
mowania przez kadrę odpowiednich

działań, które skupiają się na profesjo-
nalizmie, rzetelności oraz efektywności
zarządzania, i są przede wszystkim
etyczne. Dzięki realizacji Ogólnopol-
skiego Programu Umacniania Wiary-
godności „Sylwetki i Marki Polskiej Go-
spodarki” BS w Białobrzegach jeszcze
bardziej wpisał się w krajobraz go-
spodarczy kraju. Jakość, kompetencja,
solidność i dokładność oferowanych
przez niego produktów i usług stała się
marką, elementem go wyróżniającym. 

Instytucja może pochwalić się rów-
nież: statuetką uczestnika Programu

Promocji Polska Przedsiębiorczość
oraz dyplomem rekomendacyjnym na
rok 2015 dla firmy jako Partnera God-
nego Polecenia, Godłem Euro Renoma
oraz wpisem do Europejskiego Rejestru
Renomowanych, Godłem „Bank Spół-
dzielczy Roku 2014”, statuetką Ge-
pard Biznesu 2014, II nagrodą Mazo-
wiecka Firma Roku 2014, nominacją do
godła Polish Exclusive 2014. �

Jakość i tradycja

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach funkcjonuje na rynku lokalnym już od ponad 100 lat. 
To instytucja z tradycjami i wartościami, które widać w każdym aspekcie jej działalności

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 to obecnie
największy szpital Lubelszczyzny, zatrudniający wybit-
nych specjalistów, kierowników jednostek dydaktycz-
nych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i konsul-
tantów różnych szczebli. Z kadry tej wywodzą się pre-
kursorzy nowatorskich rozwiązań w dziedzinie medy-
cyny, autorzy wielu publikacji naukowych, organizatorzy
prestiżowych konferencji medycznych i warsztatów
praktycznych. Zatrudniamy specjalistów, których nazwi-
ska wiele mówią w świecie medycyny i u których pa-
cjenci chcą się leczyć. W 2014 r. co 10. pacjent naszego
szpitala pochodził spoza województwa lubelskiego,
a w niektórych klinikach pacjenci z innych regionów
kraju stanowili blisko 30 proc. hospitalizowanych.
Szpital dysponuje 812 łóżkami zgromadzonymi w 30 wysokospecjali-
stycznych oddziałach szpitalnych, w których leczy się rocznie ponad

50 tys. pacjentów, a w poliklinice i szpitalnym oddziale
ratunkowym udzielamy ponad 180 tys. porad.
SPSK Nr 4 w 2014 r. obchodził 50-lecie swojego funk-
cjonowania na rynku ochrony zdrowia. Najwyższe kwali-
fikacje zawodowe, całkowite oddanie się pacjentom
i pełnia zrozumienia dla ich potrzeb w trudnych chwilach
choroby sprawiają, że placówka jest przyjazna pacjen-
tom. Potwierdzają to uzyskane certyfikaty, a także zaj-
mowane wysokie lokaty w plebiscytach i rankingach
branżowych.
Szpital wciąż dąży do poprawy warunków lokalowych
celem zabezpieczenia jak najwyższych standardów
w trakcie leczenia pacjentów oraz realizacji usług. Naj-
poważniejszym projektem ostatnich lat była budowa no-

wego bloku operacyjnego, sal wybudzeń, oddziału intensywnej opieki
oraz centralnej sterylizacji. 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY Nr 4 w Lublinie 
20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. centrala: 81 724 42 26, 742 51 49, sekretariat: 81 72-44-400, faks:81 747 57 10
e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl, www.spsk4.lublin.pl

Dyrektor naczelny
dr n. med. Marian Przylepa



W jaki sposób pan jako dyrektor postrzega no-
woczesny sposób zarządzania?  

– Dzisiejsza rzeczywistość zmienia
się szybko, i aby za nią nadążyć, trze-
ba się do niej dostosować. Dotyczy to
także publicznego pogotowia ratun-
kowego, które pośród ogromnej kon-
kurencji na rynku usług medycznych
musi w pewien sposób wyprzedzać
swoje założenia i cele konkretnymi
działaniami. Wiąże się to bezpośred-
nio z umiejętnością zaadaptowania
w środowisku współczesnej rywaliza-
cji. Bardzo ważnym aspektem jest za-
chowanie pośród szerokiej konkuren-
cji stałego, ale wysokiego poziomu
jakości usług.
Co ma pan na myśli, mówiąc o jakości w przy-
padku tak specyficznego podmiotu, jakim jest
pogotowie ratunkowe? 

– Na tę kwestię składa się wiele
czynników. Po pierwsze, funkcjonal-
ność, która dotyczy całego obszaru
działania. Rzeszowskie pogotowie to
nie tylko ambulanse, zespoły wyjaz-
dowe. To również oddział opieki palia-
tywno-hospicyjnej wraz z izbą przyjęć,
stacja diagnostyczna, organizacja szko-
leń. W każdej z komórek funkcjonalność
wiąże się z zachowaniem wyznaczo-
nych potrzeb. Po drugie, praktycz-
ność, której składnią są nie tylko ra-
townicy i ich wiedza, bowiem w akcjach
wykorzystujemy urządzenia, które
w dzisiejszej dobie rozwoju technolo-
gicznego bardzo nam pomagają. Jed-
nym z nich są automaty do mecha-
nicznego uciskania klatki piersiowej,
które posiadamy – prowadzą one ma-
saż serca, a w tym czasie personel
może zająć się innymi czynnościami ra-
tunkowymi. Jako jedyni w Polsce, dzię-
ki uprzejmości prezydenta Rzeszowa,
przygotowujemy się do wykorzystania
monitoringu miasta, który umożliwia
ciągły podgląd zarówno strefy komu-
nikacyjnej, jak i przystanków. Pozwoli on
dyspozytorowi na szybsze zlokalizo-
wanie miejsca wypadku, a przede
wszystkim instruowanie kierowców am-
bulansów o możliwych alternatywnych
trasach dojazdu w przypadku zablo-
kowanych ulic. Po trzecie, bezpie-
czeństwo – to mój konik. Żadna akcja
nie może być przeprowadzana, jeśli
najpierw nie będzie zapewnione bez-
pieczeństwo ratowników. Nie wejdą
oni do płonącego domu, nie zanurku-
ją, nie znajdą się w miejscu, w którym
zderzyły się pociągi, bo to rola innych
służb. Zawsze też podkreślam, że przy
wypadku komunikacyjnym każdy ra-
townik musi mieć kask na głowie. 
W jaki sposób dyrektor publicznego pogo-
towia stara się dostosować do aktualnych po-
trzeb rynku medycznego?

– Wywodzę się z prywatnych pla-
cówek i dzięki swojej wieloletniej pra-
cy, związanej z działalnością w ob-
szarze ratownictwa, zdaję sobie spra-
wę, że poniekąd to rynek dyktuje wa-

runki. Należy go na bieżąco monito-
rować, obserwować reakcje i mieć
na uwadze ciągle zmieniające się oto-
czenie. Mówię tu także o komercyjnych
zadaniach, których nie może zabrak-
nąć w działalności pogotowia. Biorąc
pod uwagę miasto Rzeszów jako sto-
licę innowacji, nie zapominam o kre-
atywności w swoim zarządzaniu.
Szczególną uwagę zwracam na no-
woczesne rozwiązania i technologie,
które mogą posłużyć pracy mojego
personelu, mając bezpośrednie prze-
łożenie na ratowanie życia ludzkiego.
Przykładem jednego z ostatnich dzia-
łań był remont Skoncentrowanej Dys-
pozytorni Medycznej. Modernizacja
miała na celu nie tylko poprawę wa-
runków i komfortu pracy dyspozytorów,

ale przede wszystkim jeszcze lepszą
opiekę nad pacjentami, ponieważ
dzięki zaawansowanemu systemowi in-
formatycznemu na bieżąco widzą oni,
gdzie są poszczególne zespoły me-
dyczne, na jakim etapie przebiega
zlecenie wyjazdu, a nawet z jaką pręd-
kością jedzie dana karetka. Co cieka-
we, dyspozytornia w Rzeszowie jako je-
dyna w Polsce ma dostęp do podglą-
du 3 najbliższych śmigłowców Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. Dzię-
ki temu znamy np. stan pogody, a co za
tym idzie, czy są one zdolne do wylo-
tu, a także na jakim etapie jest wyko-
nywany obecny lot.

Rozmawiała Monika Michałowska
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Sztuka

Szczególną uwagę
zwracam na nowocze-
sne rozwiązania i tech-
nologie, które mogą
posłużyć pracy mojego
personelu, mając bez-
pośrednie przełożenie
na ratowanie życia
ludzkiego – mówi 
Andrzej Kwiatkowski,
dyrektor Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego 
w Rzeszowie

Bezpieczeństwo to mój konik.
Żadna akcja nie może być prze-
prowadzana, jeśli najpierw nie
będzie zapewnione bezpieczeń-
stwo ratowników.

nowoczesnego 
zarządzania



15
września 2015 r. sa-
le hotelu Marriott
w Warszawie wypeł-
niło blisko stu gości
z kraju i zagranicy.

Na zaproszenie TTcomm na konfe-
rencję poświęconą możliwościom roz-
woju przemysłu kosmicznego w na-
szym kraju przybyli przedstawiciele:
Polskiej Agencji Kosmicznej z jej pre-
zesem prof. Markiem Banaszkiewi-
czem na czele, administracji rządowej,
wyższych uczelni technicznych, w tym
Wojskowej Akademii Technicznej, oraz
polskich firm, które wchodzą w skład
Klastra Inżynierii Kosmicznej i Sateli-
tarnej. Jednak największe zaintereso-
wanie budziła kilkunastoosobowa de-
legacja chińska, która w trakcie kon-
ferencji miała zaprezentować stan
swojego przemysłu kosmicznego, jego
perspektywy oraz możliwości współ-
pracy z polskimi podmiotami. Przyjazd
do Polski przedstawicieli największych
firm sektora kosmicznego Państwa
Środka był możliwy dzięki wielolet-
nim relacjom i współpracy, jaka łączy
TTcomm i China Great Wall Industry
Corporation, jednego z liderów świa-
towego rynku kosmicznego. – Świa-
domie oddaliśmy nasze relacje mię-
dzynarodowe do dyspozycji polskich
firm i polskiej nauki – podkreśla prezes
Tomasz Chalimoniuk i dodaje, że przy
okazji konferencji koncern China Gre-
at Wall podpisał w siedzibie TTcomm
umowę o współpracy z Wojskową Aka-
demią Techniczną. 

Stojący na czele chińskiej delega-
cji Zhao Chunchao, wiceprezes China
Great Wall, w trakcie swojej prezentacji
przybliżył zgromadzonym dotychcza-
sowe osiągnięcia koncernu oraz jego
plany. – Jesteśmy jedyną organizacją
handlową, zatwierdzoną przez rząd
chiński, której celem jest zapewnienie

usług komercyjnej budowy, wynosze-
nia oraz eksploatacji satelit także dla
klientów zagranicznych. Jesteśmy tak-
że upoważnieni do prowadzenia
współpracy międzynarodowej w za-
kresie technologii kosmicznych – mó-
wił. Wiceprezes China Great Wall
przedstawił także najważniejsze pro-
jekty, realizowane przez chińskie firmy,
do których zaliczył: misję badawczą na
Księżyc, program do nawigacji Com-
pass, system obserwacji Ziemi wyso-

kiej rozdzielczości oraz program
budowy rakiet nośnych nowej ge-
neracji. – Mamy już kontakty z Pol-
ską Agencją Kosmiczną i TTcomm.
W sierpniu tego roku podpisaliśmy
z polskimi partnerami umowę
o współpracy, której celem jest do-
starczenie polskiego penetratora
dla misji Chang 4 – ujawnił wice-
prezes Zhao Chunchao.

Uczestnicy konferencji zgodnie
przyznawali w kuluarach, że tego
typu inicjatywy, przybliżające do-
świadczenia oraz plany najwięk-
szych światowych firm w zakresie
przemysłu kosmicznego, realnie
przekładają się na kontakty, współ-
pracę oraz polskie plany podboju ko-
smosu.                                            �

Jak podbić kosmos

Polskę stać na rozwój przemysłu kosmicznego i na zbudowanie własnego satelity. Mamy
kadry, mamy firmy oraz uczelnie zdolne zbudować konsorcjum i podjąć się tego wyzwa-
nia. Warto jednak przyglądać się i uczyć, jak to robili inni – twierdzi Tomasz 
Chalimoniuk, prezes Zarządu TTcomm SA, organizatora międzynarodowej konferencji
„Przemysł kosmiczny – wyzwania i możliwości dla Polski”

Od lewej: Zhao Chunchao, Tomasz Chalimoniuk 
oraz Marek Banaszkiewicz

pod rękę z TTcomm?
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K
onferencję zorgani-
zował Komitet Ba-
dań Morza Polskiej
Akademii Nauk we
współpracy z insty-

tutami naukowymi z Gdańska,
Sopotu, Gdyni, Słupska i Szcze-
cina, a w Komitecie Honorowym
Konferencji, wśród wielu zna-
mienitych osób zasiedli mini-
strowie nauki i szkolnictwa wyż-
szego oraz środowiska. 

Gruntowna wiedza
W czasie obrad 23 zapro-

szonych  przez Komitet Nauko-
wy Konferencji specjalistów róż-
nych kierunków nauki o morzu
wygłosiło referaty w ramach
6 sesji tematycznych: „Historia
i przyszłość monitoringu śro-
dowiska Bałtyku” (przewodni-
czący prof. Tomasz Linkowski),
„Klimat i cyrkulacja wód Bałty-
ku” (prof. Witold Cieślikiewicz), „Mo-
nitoring i zagrożenia chemiczne Bał-
tyku” (prof. Lucyna Falkowska), „Mo-
nitoring Satelitarny, System SatBał-
tyk” (część 1. – prof. Vladimir Tomin,
część 2. – prof. Marek Moszyński),
„Procesy na dnie i brzegach Bałtyku”
(prof. Ryszard Kotliński), „Zagrożenia
i przemiany biosfery Bałtyku” (część 1.
– prof. Maciej Wołowicz, część 2. – prof.
Marcin Pliński). Dodatkowo zapre-
zentowano 32 postery, wybrane spo-
śród zgłoszonych na konferencję. Ob-
rady transmitowane były na żywo
przez telewizję TASK, a zarejestrowa-
ny materiał dostępny jest pod adresem
http://tv.task.gda.pl. Więcej informacji
o konferencji oraz streszczenia wy-
kładów i posterów znaleźć można na
stronie internetowej http://www.io-
pan.gda.pl/baltyk2015/.

Niezwykle interesującym wyda-
rzeniem okazał się również panel dys-
kusyjny poświęcony perspektywom
i możliwościom wykorzystania naj-
nowszych osiągnięć naukowych do

ochrony i monitoringu przestrzeni mor-
skiej, moderowany przez prof. Marka
Moszyńskiego, wiceprezesa Polskiej
Agencji Kosmicznej. Udział w nim wzię-
li: prof. Mirosław Darecki – kierownik
Zakładu Fizyki Morza w Instytucie Oce-
anologii Polskiej Akademii Nauk, Jo-
anna Jarosik – zastępca Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku, Regionalny Konserwator
Przyrody w Gdańsku, Roman Koło-
dziejski – kierownik Inspektoratu
Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego
w Gdyni, dr Kazimierz Szefler – dyrek-
tor Instytutu Morskiego – oraz Włodzi-
mierz Krzymiński – kierownik Ośrodka
Oceanografii i Monitoringu Bałtyku In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej. Paneliści przedstawili problemy
i wyzwania związane z eksploatacją
środowiska Bałtyku i jego strefy brze-
gowej. Podkreślili też korzyści i poten-
cjał, jakie kryją się w nowoczesnych me-
todach monitorowania ekosystemów
morskich, zwracając przy tym uwagę,
że ich efektywne i powszechne wyko-

rzystywanie wymaga ścisłej
współpracy sektora nauko-
wego z organami admini-
stracji i instytucjami odpo-
wiedzialnymi za monitoring.
W obradach konferencji
uczestniczyło ponad 250 osób,
w tym zaproszeni przedstawi-
ciele administracji różnych
szczebli, odpowiedzialni za
decyzje dotyczące wykorzy-
stania i ochrony zasobów
i środowiska Bałtyku. 

System SatBałtyk
Jednym z ważnych punk-

tów programu było uroczyste
uruchomienie Satelitarnego
Systemu Kompleksowego Mo-
nitorowania Środowiska Morza
Bałtyckiego, który dostarcza
na bieżąco ok. 70 różnych cha-
rakterystyk tego ekosystemu
i udostępnia je w formie map,

danych liczbowych i wykresów na stro-
nie internetowej: http://satbaltyk.io-
pan.gda.pl/.

System SatBałtyk wykorzystuje
dane pomiarowe z satelitów obser-
wujących systematycznie Bałtyk i dwa
złożone zestawy modeli numerycz-
nych. Pierwszy z nich, pod ogólną na-
zwą DESAMBEM, stanowi zestaw mo-
deli diagnostycznych, opracowanych
w latach 2001–2005 w wyniku realiza-
cji przez Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk we współpracy z In-
stytutem Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego, Instytutem Fizyki Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku i Morskim In-
stytutem Rybackim zamówionego
przez Komitet Badań Naukowych pro-
jektu pt.: „Badanie i opracowanie sys-
temu satelitarnej kontroli ekosystemu
Bałtyku” („DEvelopment of a SAtellite
Method for Baltic Ecosystem Monito-
ring”). Drugi zestaw, pod ogólną nazwą
BALTFOS (BALTic FOrecasting Sys-
tem), jest złożonym systemem modeli
prognostycznych. Charakterystyki śro-

Naukowo o środowisku
W dniach 14–16 października 2015 r. w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk w Sopocie odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Stan, trendy zmian oraz
współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego „Bałtyk 2015”.
Wydarzenie to zostało objęte patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Marszał-
ków Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego

Od lewej: prof. Marek Moszyński, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej, prof. Mirosław
Darecki, kierownik Zakładu Fizyki Morza w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk, Joanna Jarosik, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku, Roman Kołodziejski, kierownik Inspekto-
ratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni, dr Kazimierz Szefler, dyrektor Instytu-
tu Morskiego, Włodzimierz Krzymiński, kierownik Ośrodka Oceanografii i Monitoringu
Bałtyku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej



dowiska wyznaczane za pomocą obu tych systemów uzupełniają
się wzajemnie: drugi model asymiluje dane przestrzenne wy-
znaczone za pomocą informacji satelitarnych i algorytmów
pierwszego modelu i jednocześnie uzupełnia w systemie dane
w miejscach zachmurzonych, gdzie satelita nie „widzi” morza.
Dodatkowo system jest na bieżąco kalibrowany i korygowany
na podstawie danych z pomiarów in situ, prowadzonych pod-
czas rejsów badawczych na Bałtyku na statkach r/v Oceania,
k/h Oceanograf 2 i łodzi motorowej Sonda 2, oraz na autono-
micznych bojach pomiarowych, na platformie wiertniczej Bal-
tic Beta, a także na stacjach brzegowych, usytuowanych
wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku.

Naukowe podwaliny pod SatBałtyk
Opracowanie Systemu SatBałtyk było możliwe dzięki wcze-

śniejszym badaniom m.in. optycznym i biooptycznym, które stwo-
rzyły podstawy naukowe satelitarnej teledetekcji złożonego śro-
dowiska Bałtyku. Badania te prowadzone były przez wiele lat
przez współpracujące zespoły naukowe Instytutu Oceanologii
PAN w Sopocie, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytutu Nauk
o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego i Morskiego Instytutu Ry-
backiego w Gdyni. W roku 2010 pierwsze 4 wymienione insty-
tuty utworzyły Konsorcjum SatBałtyk i w wyniku wygranego kon-
kursu w latach 2010–2015 realizowały wspólnie projekt badawczy
pt.: „Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego – Sat-
Bałtyk” (nr POIG.01.01.02-22-011/09-00, współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka). Koordynatorem badań jest Instytut Oceanologii PAN,
a ich inicjatorem i kierownikiem projektu do końca 2014 r. był
prof. Bogdan Woźniak. Obecnie funkcje te pełni dr hab. Miro-
sława Ostrowska prof. nadzw. IO PAN (wcześniej zastępca kie-
rownika projektu). Uruchomiony w czasie konferencji Bałtyk 2015
operacyjny System SatBałtyk jest efektem realizacji tego pro-
jektu.

Wraz z postępującym w wyniku badań naukowych dalszym
rozwojem wiedzy o środowisku Bałtyku, umożliwiającym opra-
cowanie coraz bardziej precyzyjnych matematycznych opisów
wzajemnych zależności między różnymi procesami zacho-
dzącymi w morzu i atmosferze, dostępny w serwisie Systemu
SatBałtyk zestaw parametrów, opisujących stan jego ekosystemu,
będzie w przyszłości sukcesywnie uzupełniany i dostosowywany
do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez odbiorców.

Aktualnie udostępniane w Systemie SatBałtyk charaktery-
styki zostały podzielone na 8 grup parametrów, nazwanych
umownie: atmosfera, meteorologia; hydrologia; optyka morza;
bilans energetyczny; składniki wody morskiej; fitoplankton, fo-
tosynteza; strefa brzegowa; zagrożenia. Przestrzenne roz-
mieszczenie wartości tych charakterystyk na obszarze Bałtyku
jest systematycznie monitorowane i udostępniane zaintereso-
wanym odbiorcom na stronie internetowej systemu (http://sat-
baltyk.iopan.gda.pl/) w postaci map. Na ich podstawie możli-
we jest odczytanie i eksport wartości liczbowych tych charak-
terystyk w dowolnie wybranych miejscach Bałtyku i w dowolnym
terminie z okresu obserwacji, jak również wykresy ich zmian
w czasie. Więcej informacji o Systemie SatBałtyk można zna-
leźć na stronie internetowej systemu oraz w materiałach
umieszczonych na stronie internetowej konferencji. �
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Otwarcie obrad konferencji, od lewej: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prof.
dr hab. Marcin Pliński, przewodniczący Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk,
dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski, prorektor ds. programów europejskich
i współpracy z gospodarką w Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. dr hab. Janusz
Pempkowiak, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Przemawia Hanna Dzikowska, przedstawicielka Regionalnej Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku

Wykład przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego konferencji prof. Mirosławy
Ostrowskiej, koordynatora projektu SatBałtyk

Prof. dr hab. Jerzy Dera, członek rzeczywisty PAN, przewodniczący Komitetu Nauko-
wego konferencji, przemawia po uroczystym uruchomieniu Systemu SatBałtyk.
W pierwszym rzędzie siedzą: prof. Jolanta Woźniak, żona twórcy Systemu SatBałtyk,
Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu
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W tym roku firma obchodzi 20-lecie. Jak z per-
spektywy wypada porównanie dzisiejszej sy-
tuacji rynkowej z początkami działalności?

– To bardzo odległe wspomnienie.
Dwie dekady temu Europa i Polska wy-
glądały zupełnie inaczej, cały świat
zmienia się bardzo dynamicznie. Roz-
poczynałem działalność w okresie,
kiedy wydawało się, że nasza gospo-
darka jeszcze długo będzie odsepa-
rowana od Zachodu. Na szczęście
okazało się, że sytuacja obróciła się na
korzyść znacznie szybciej, niż można
było się spodziewać. Po transformacji
przedsiębiorcy w Polsce rzucili się, by
nadrobić zaległości, a kancelarie
prawne i doradcze były podmiotami
wspomagającymi zachodzące proce-
sy, więc mieliśmy zaszczyt i przyjem-
ność współuczestniczyć w budowaniu
krajowego wolnego rynku. Mojej kan-

celarii od początku przyświecała idea,
żeby pomagać środowisku przedsię-
biorczości w sposób komplementarny,
dlatego nigdy nie dążyłem do stwo-
rzenia wiodącej specjalizacji. Prze-
ciwnie, zależało mi, żeby maksymalnie
zaspokajać potrzeby menadżerów,
którzy stają przed wyzwaniem pro-
wadzenia firm.
To na pewno wymagało skompletowania ze-
społu specjalistów z wielu dziedzin.

– To prawda. Rynek doradców nig-
dy nie był łatwy, tym bardziej na po-
czątku. Chodzi w nim bowiem o sprze-
danie wiedzy i umiejętności jej zasto-
sowania w bieżących realiach. Do-
datkowo jest to rynek wysoce konku-
rencyjny. Zaufanie klientów i przewa-
gę nad podmiotami proponującymi
zbliżoną ofertę można zdobyć przede
wszystkim jakością usług oraz ela-
stycznością we współpracy i łatwością
w budowaniu partnerskich relacji
z klientami, a także umiejętnością za-
stosowania niebanalnych rozwiązań
w konkretnym przypadku. Początki
były szczególnie trudne, bo zapotrze-
bowanie na usługi kancelarii prawnych
było w Polsce znikome. Oczywiście
z każdym rokiem kultura przedsię-
biorczości wzrasta, ale to nie jest szyb-
ki proces. Ewolucja jest w tym obsza-
rze rozłożona na lata i cały czas trwa.
Mam nadzieję, że impuls kolejnej puli
środków unijnych i okrzepnięcie post-
kryzysowe spowodują wyraźne odbicie,
które na tę chwilę stopniowo postępu-
je, ale szacuję, że na przełomie bie-
żącego i przyszłego roku będzie moż-
na mówić o zauważalnej poprawie
sytuacji krajowych firm. To widać po za-
interesowaniu przedsiębiorców inwe-
stycjami i kolejnymi rynkami, na których
chcą zaistnieć. Oczywiście kryzys spo-
wodował również rynkową presję na
potanianie usług, co jest z jednej stro-
ny zrozumiałe, ale z drugiej – niebez-
pieczne, bo wojny cenowe prędzej
czy później uderzają w jakość.
Czy pociąg, który 20 lat temu się rozpędzał,
dogonił zachodnią gospodarkę, a polscy
przedsiębiorcy zdążyli do niego wsiąść?

– Myślę, że ten pościg wciąż trwa,
ale to perspektywa najwyżej 10 lat, kie-

dy dogonimy Zachód gospodarczo.
W dużej mierze uwarunkowane jest to
polityką wewnętrzną, która powinna
być nastawiona na wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości i promocję pol-
skiego dorobku. Według mnie przed-
siębiorcy zdali egzamin na miarę moż-
liwości, jakie im dano. Może nawet je
przekroczyli. Proszę zwrócić uwagę, że
w Polsce rozwinęły się nie tyle gigan-
tyczne firmy, ile małe i średnie przed-
siębiorstwa. To nie decyzje polityczne
zniwelowały uderzenie kryzysu i spo-
wodowały, że Polska była zieloną wy-
spą, ale właśnie mały biznes. W pol-
skim środowisku biznesu widać ogrom-
ną determinację przekraczania granic
i osiągnięcia sukcesu. Państwo nie
dało firmom dostępu do finansowania
szeregu projektów, a to na pewno po-
zwoliłoby dużo szybciej dogonić euro-
pejską czołówkę. Dużo mówiło się
o programach wsparcia przedsię-
biorczości, ale jeśli spojrzeć na staty-
styki, widać, że nie wydarzyło się nic.
Niestety, na co dzień wciąż mamy do
czynienia z licznymi przykładami krót-
kowzroczności polityków, którzy nadal
tkwią w przeświadczeniu, że lepiej
jest ściągnąć inwestorów, nawet jeśli
nie dają miejsc pracy, niż stymulować
rozwój innowacji na krajowym rynku. Te
zaś nie tylko dają zatrudnienie przy pro-
dukcji, lecz także gotowy wyrób, który
może stać się marką promującą naszą
gospodarkę i jej możliwości. Państwo
nie nadąża za swoimi obowiązkami
wobec przedsiębiorców, a ci wypadli
na piątkę, zważywszy na warunki,
w których muszą funkcjonować. O ich
sile świadczy fakt, że nie zrażają się
niepowodzeniami, lecz szukają no-
wych możliwości. Szkoda, że bez od-
powiedniego wsparcia.
Rzadko mówi się o tym, że wiele firm inwe-
stuje na rynkach wschodnich. To dobry kie-
runek rozwoju?

– Jeśli inwestycję poprzedzi anali-
za, to decyzja może zaprocentować,
bo rynki wschodnie mają potencjał,
którego nie można ignorować. O ile na
Zachodzie często trudno jest się pol-
skim produktom przebić, na Wscho-
dzie te same wyroby są cenione

Biznes z potencjałem,

Wierzę, że jako kraj nie po-

winniśmy lekceważyć nauki,

która jest ciągle niedoce-

niana przez państwo i być

może przez część przedsię-

biorców. To ona będzie de-

cydowała, czy będziemy

krajem rozwiniętym i nowo-

czesnym – mówi Jarosław
Chałas, radca prawny, za-
łożyciel i partner zarządza-
jący Kancelarii Prawnej
Chałas i Wspólnicy

ale bez wsparcia



i sprzedają się znakomicie. W tym re-
gionie są główne rynki zbytu dla pol-
skiej produkcji rolnej czy maszynowej.
Nawet trudności, które się pojawiły,
dały nowe możliwości handlowe.
W tym kontekście unikałbym skrajnych
ocen – te rynki są potrzebne. Białoruś
jest jednym z najbezpieczniejszych
rynków i świetnym gruntem pod roz-
wój biznesu. Rosja też daje żyć wielu
polskim firmom. Od miesięcy przy-
glądamy się Iranowi i prowadzimy roz-
mowy z tamtejszymi prawnikami, aby
móc wspomagać polskich przedsię-
biorców, gdy zintensyfikują działania
na tym interesującym, przyszłościo-
wym rynku. Wymaga on poznania
i nauki, jak należy robić tam interesy,
a to wymusza znajomość podstaw
prawnych i finansowych. Z przyjem-
nością dostrzegamy tu wsparcie Mi-
nisterstwa Gospodarki – niedawno
uczestniczyliśmy w konferencji „Go to
Iran”, współfinansowanej przez resort,
oraz w misji gospodarczej do Iranu
z premierem Piechocińskim. Iran to
trudny, wciąż zamknięty rynek. Cze-
kamy na początek przyszłego roku, aż
kongres USA zatwierdzi umowy.
W momencie, kiedy te tamy pusz-
czą, spodziewam się otwarcia wie-
lu możliwości, bo to chłonny rynek

z ogromnymi potrzebami, ale też po-
kaźnymi zasobami finansowymi.
Dobrze rozwija się biznes, duże osiągnięcia
ma nauka, ale wciąż brakuje współpracy i ko-
munikacji między tymi środowiskami. 

– Ponieważ sami prowadzimy obec-
nie kilka projektów, mogę powiedzieć,
że widać światełko w tunelu. Głównym
impulsem jest tu strumień środków
unijnych, który w obecnej perspektywie
kładzie nacisk na innowacyjność. Jed-
nak to rzeczywiście 2 różne środowiska,
które mają inny sposób myślenia. Dla
nauki badania są celem samym w so-
bie, przemysł liczy na wynik ekono-
miczny. Drugim problemem jest ryzyko
wspólnych projektów, z których część
nie przyniesie zysku czy wręcz zwrotu
zainwestowanego kapitału, a polskie fir-
my nie należą do najbogatszych. Dla
większości zainwestowanie środków
własnych w badania przekracza ich
możliwości finansowe. Tu też istotną rolę
powinno odegrać państwo. W obecnej
sytuacji liczę, że kołem zamachowym
będą środki unijne.
Czy biznes coraz chętniej powierza obsługę
prawną podmiotom zewnętrznym?

– Tu nie ma reguły. Są firmy, które
potrzebują stałego kontaktu i pełnej ob-
sługi prawnej, inne dobierają prawni-
ków i doradców do konkretnych pro-

jektów, jeszcze inne oczekują pomocy
w poszczególnych dziedzinach albo
traktują kancelarię awaryjnie, często
wtedy, kiedy jest już za późno, żeby ra-
tować sytuację. Sami obsługujemy
bardzo różne podmioty. Po 20 latach
trudno byłoby mi wskazać branżę, dla
której nie pracowaliśmy.
Jak widzi pan polską gospodarkę za kolejne
10 lat? W jakim kierunku powinna się roz-
wijać?

– Wierzę, że świadomość, iż obec-
ne wsparcie unijne jest ostatnim takim
zastrzykiem finansowym, pomoże je
optymalnie wykorzystać. Fundusze eu-
ropejskie powinny stać się kołem za-
machowym dla inwestycji w badania,
rozwój, innowacyjność – wtedy po-
zwolą stworzyć światowe marki i pro-
dukty, które będą z powodzeniem kon-
kurować na globalnym rynku. Najbliż-
sze lata powinny dać nam możliwości
zbudowania biznesowej przyszłości. Je-
stem przekonany, że jako kraj nie po-
winniśmy lekceważyć nauki, która jest
ciągle niedoceniana przez państwo
i być może przez część przedsiębior-
ców. To ona będzie decydowała o tym,
czy będziemy krajem rozwiniętym i no-
woczesnym.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Biznes



Jak po ponad 20 latach zmienia
się polska przedsiębiorczość i ja-
kość produktów oraz usług ofe-
rowanych przez krajowe pod-
mioty, zwłaszcza oceniane w kon-
kursie Teraz Polska małe i średnie
firmy?

– Po transformacji ustro-
jowej nasz kraj gwałtownie
zderzył się z wolnym ryn-
kiem. Polska przedsiębior-
czość już się kształtowała,
jednak koncentrowała się

głównie na handlu sprowadzanymi z zagranicy nowościa-
mi. Pierwsze rodzime przedsiębiorstwa – małe i średnie fir-
my – zaczęły powstawać w latach 90. Był to czas manifestacji
– chcieliśmy pokazać światu, ale także udowodnić sobie sa-
mym, że przetrwaliśmy i działamy. Raczkująca polska przed-
siębiorczość miała zaprezentować się światu w 1992 r. pod-
czas wystawy Expo w Sewilli. To wtedy powstały podwaliny
Polskiego Programu Promocyjnego oraz godło i hasło „Te-
raz Polska”. 25. edycja konkursu Teraz Polska dowodzi, że
znakomicie zrealizował on swoje początkowe zadanie. Po-
kazał, że w kraju budzącej się przedsiębiorczości powsta-
ją wysokiej jakości produkty, które zasługują na zaufanie kon-
sumentów i mogą konkurować ze swoimi odpowiednikami
z zagranicy. Ta jakość z roku na rok jest coraz wyższa.
W pierwszych edycjach nawet 50 proc. firm nie było w sta-
nie sprostać wymaganiom, które dopuszczały do udziału
w rywalizacji. W tegorocznej 25. edycji 97 proc. produktów
i 100 proc. usług oceniono pozy-
tywnie. To świadectwo drogi, jaką
pokonali polska gospodarka i pol-
scy przedsiębiorcy. Nie można
jednak spocząć na laurach. Rynek
wciąż się rozwija, a to oznacza in-
tensyfikację działań przedsię-
biorców. Większa konkurencja to
– z jednej strony – bardziej agre-
sywne strategie rynkowe, z drugiej
– większa przewaga kupujących,
którzy są coraz bardziej świado-
mi, wymagający, uważni. Do-
brą wróżbą dla pol-
skiej gospodarki
jest fakt, że zainte-
resowanie przedsię-
biorców konkursem Te-
raz Polska jest ciągle duże,
bo wiedzą, że jakość jest ważna
dla konsumentów.
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Teraz Polska

Jak ocenia pan początki firmy i rozwój jej działalności?
– Ze względu na skromne zatrudnienie, węższy zakres

prac i mniejszą odpowiedzialność początki były łatwiejsze
i mniej ryzykowne. Jednak dość szybko działalność się roz-
rosła i dziś mogę tylko ubolewać, że na rynku usług bu-
dowlanych jest tyle firm zagranicznych.
Co pozwala zdobywać nowe zlecenia i zaufanie klientów?

– Walka z konkurencją nie jest łatwa – trzeba zmagać
się z firmami zagranicznymi, które mają zaplecze i większe
możliwości finansowe. Staramy się, aby atutem naszej
oferty były cena i terminowość. Udaje nam się zdobywać zle-
cenia o coraz większej wartości i coraz większym prestiżu.
Mamy w portfolio np. most zabytkowy w Tczewie, który wzbu-
dza uznanie w całej Europie, a także obwodnicę Oświęci-
mia – naszą pierwszą tak dużą realizację.
Co zadecydowało o przyznaniu spółce Banimex godła „Teraz Polska”?

– Nie mnie to oceniać, ale cieszę się z wer-
dyktu, bo jestem za tym, żeby w Pol-

sce budowały polskie firmy, które
zatrudniają polskich pracowników.
Dlatego szczególnie mnie cieszy
nagroda, która, jak wskazuje na-
zwa, promuje polską przedsię-
biorczość.
Jakie cele stawia pan sobie, żeby odno-
sić kolejne sukcesy?

– W najbliższym czasie chcemy
rozwijać nasz nowy kierunek: pro-
dukcję konstrukcji stalowych, po-

nieważ rok temu nabyliśmy
wraz z dużym zapleczem

i pracownikami za-
kład Energomon-
taż Południe.

Rozmawiała 
Monika Michałowska

Polskie budowy 
w polskich rękach
Udaje nam się zdobywać zlecenia o coraz więk-
szej wartości i coraz większym prestiżu – mówi
Andrzej Banaszek, prezes Banimex Sp. z o.o.

Krzysztof Przybył
prezes zarządu 
Fundacji Polskiego
Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”



GreenEvo

P
rogram GreenEvo, realizo-
wany przez Ministerstwo Śro-
dowiska, skierowany jest do
rodzimych przedsiębiorstw,
które działają w obszarze

zielonych technologii i mają w dorobku
warte popularyzacji nowatorskie roz-
wiązania. Dzięki uczestnictwu w pro-
gramie mają szansę na prestiżowe
wyróżnienie i cenną pomoc w transfe-
rze ich technologii za granicę oraz za-
istnienie na rynkach międzynarodo-
wych. Wsparcie oferowane laureatom
przybiera różne formy – od udziału w mi-
sjach gospodarczych, przez bezpłatne
szkolenia dotyczące efektywnych metod
sprzedaży i ochrony własności inte-
lektualnej oraz dostępnych ścieżek fi-
nansowania, po doradztwo ekspertów

i promocję. Dotychczas w 6 edycjach
programu nagrodzono 74 technologie
wspierające ochronę środowiska.

22 października w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie podczas uro-
czystości podsumowującej 6. edycję
GreenEvo statuetki odebrało z rąk wi-
ceministra środowiska Macina Korol-
ca 12 przedstawicieli zwycięskich firm.
– Pomysłowość polskich przedsię-
biorców nie przestaje nas zaskaki-
wać. Zielone technologie zgłaszane
w ramach projektu GreenEvo odpo-
wiadają na coraz to nowe wyzwania
środowiskowe, trafiając w zapotrzebo-
wanie rynku. Dowodem ich skuteczno-
ści jest m.in. stosowanie technologii
GreenEvo na całym świecie – powie-
dział w trakcie gali minister Korolec.

Oprócz 12 nagród członkowie ka-
pituły postanowili wyróżnić jedną fir-
mę – Bioelektra Group SA za tech-
nologię Autoklaw RotoSTERIL BEG
7000, doceniając jej potencjał roz-
wojowy. Jak pokazuje program, w Pol-
sce nie brakuje autorskich zielonych
technologii, które wpisują się w zało-
żenia krajowej gospodarki i mogą
z powodzeniem konkurować na glo-
balnym rynku. Nagrodzone rozwią-
zania dowodzą, że rodzimy sektor
technologii na rzecz ochrony klimatu
nie stroni od innowacji – tym samym
program GreenEvo wzmacnia pozy-
cję zaawansowanych zielonych tech-
nologii, a jednocześnie stanowi przy-
kład udanej współpracy administra-
cji z biznesem. �

Ministerialny program GreenEvo – Akcelator Zielonych Technologii niezmiennie
przyciąga chętnych do nagrody. 22 października w ramach jego 6. edycji 12 pol-
skich firm zostało laureatami, zyskując uznanie i szansę szerokiej promocji

Sukces na zielono
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Euromanager 2015

W
ielka Gala Biznesu odbyła się
1 października w Centrum Kon-
gresowym w Kielcach. Zawsze
jest to uroczyste wydarzenie, któ-
re w jednym miejscu skupia biz-

nesmenów, włodarzy regionu oraz lokalnych poli-

tyków. W tym roku zebrali się oni, żeby nagrodzić
23 przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego. Ka-
pituła konkursu nagrodziła firmy, które w per-
spektywie finansowej UE w latach 2007–2013 umie-
jętnie skorzystały z unijnych dotacji, tworząc cie-
kawe projekty i umacniając swoją pozycję w re-
gionie. Ich grona dopełnił Mariusz Gryżewski, re-
daktor naczelny „Magazynu VIP”, którego wyróż-
niono za wieloletnią współpracę w zakresie orga-
nizacji Ogólnopolskich Gal Gospodarczych na te-
renie województwa świętokrzyskiego.

– Przez ostatnie lata nauczyliśmy się inwesto-
wać i bardzo pomocne są w tym projekty realizo-

Eurogala

Początek jesieni to czas, kiedy od-
bywają się pierwsze biznesowe
podsumowania roku. Nie inaczej
było i tym razem, kiedy Business
Centre Information uhonorowało
tytułami „Euromanager 2015”
najlepszych przedsiębiorców z wo-
jewództwa świętokrzyskiego

W części artystycznej Eurogali
2015 wystąpił Jerzy Kryszak. 
Satyryk jak zawsze porwał 
publiczność od pierwszych 
słów i sprawił, że opuściła 
ona mury kieleckiego Centrum
Kongresowego w doskonałych
nastrojach.

Elżbieta Dudek, właścicielka Hotelu Dudek

Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”, wyróżniony za wieloletnią współpracę w zakre-
sie organizacji Ogólnopolskich Gal Gospodarczych na terenie województwa świętokrzyskiego

Dr Krzysztof Bidas, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Kielcach, odebrał nagrodę w imieniu dyrektora WSzZ Andrzeja Domańskiego

Po części oficjalnej rozpoczęła się część kuluarowa – jak widać, zgromadzonym dopisywały humory

2015
Fot. archiw

um
 organizatora (7)



W
WSzZ działają m.in.:
jedyne w wojewódz-
twie świętokrzyskim
kliniki kardiochirurgii
i neurochirurgii, w któ-

rych stosowane są innowacyjne me-
tody leczenia. Szpital posiada 19 sal
operacyjnych, a także dysponuje wie-
loma specjalistycznymi pracowniami,
m.in. 2 hemodynamicznymi, w któ-
rych wykonywane są: pełen zakres za-
biegów wewnątrznaczyniowych, ko-
ronografie plastyki naczyń wieńco-
wych, elektrofizjologiczne zabiegi abla-
cji oraz embolizacje malformacji na-
czyń mózgowych. W Świętokrzyskim

Centrum Neurologii, w nowo-
cześnie wyposażonym oddziale
neurologicznym i leczenia uda-
rów mózgu, standardową meto-
dą leczenia są trombektomie,
czyli nowoczesne techniki le-
czenia ostrego niedokrwiennego
udaru mózgu. Szpital zespolony
posiada nowoczesny, oddany
do użytku w 2013 r., jedyny w Kielcach
oddział ratunkowy, który ma bezpo-
średni dostęp do lądowiska dla heli-
kopterów. 

Niebawem Wojewódzki Szpital Ze-
spolony w Kielcach połączy się z Wo-
jewódzkim Specjalistycznym Szpitalem

Dziecięcym im. Włady-
sława Buszkowskiego
– będzie on wówczas jed-
nym z największych wie-
loprofilowych podmiotów
leczniczych w kraju. Pla-

cówka dysponować będzie łącznie
ponad 40 oddziałami szpitalnymi,
ok. 60 wielospecjalistycznymi porad-
niami, licznymi pracowniami diagno-
stycznymi, różnorodnymi izbami przy-
jęć oraz obszernym zapleczem dia-
gnostyczno-serologicznym. �

Przede wszystkim rozwój
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest ośrodkiem wie-
loprofilowym, większość jego oddziałów posiada status klinik.
Jednostka rozwija się dynamicznie dzięki dużemu wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

wane przy unijnym wsparciu finan-
sowym. Dzięki nim nie tylko firmy,
lecz także cały region świętokrzyski
nadrabiają duże zapóźnienia gospo-
darcze. Dzisiaj prezentujemy tych biz-
nesmenów, którzy swoimi firmami
umieją zarządzać w sposób nowo-
czesny i odważny. Gratuluję im wszyst-
kim tej odwagi i przebojowości oraz
znajomości unijnych perspektyw

– mówił podczas wieczoru Paweł Ol-
szak, wicewojewoda świętokrzyski.
Wtórował mu Mirosław Pawlak, poseł
Polskiego Stronnictwa Ludowego:
– Przed nami kolejna unijna perspek-
tywa i pula pieniędzy do wykorzysta-
nia – znacznie większa, niż do tej pory.
Większe są też wyzwania i odpowie-
dzialność, ale mam nadzieję, że i tym
razem województwo świętokrzyskie sta-

nie do rywalizacji o wsparcie, a przed-
siębiorcy, mając nowe plany i wizje, ak-
tywnie włączą się w to zadanie.

Patronat nad tym wydarzeniem
sprawowali: wicepremier, minister go-
spodarki Janusz Piechociński, woje-
woda świętokrzyski Bożentyna Pałka-
Koruba, marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas. 

MM
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Prof. Bogdan Antoszewski, prorektor ds. ogólnych Poli-
techniki Świętokrzyskiej, który odbierał nagrodę w imie-
niu rektora, prof. dr. hab. Stanisława Adamczaka

Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia „Morawica”Jan Frysztak, pełnomocnik prezesa Hut Szkła Tadeusza
Wrześniaka
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Niedawno odebrała pani nagrodę Euroma-
nagera 2015. Jakimi atutami zaskarbiła pani
sobie pozytywną opinię jury konkursu?

– Pracowitością, konsekwencją
w działaniu. Tak buduje się wartość
marki, zwłaszcza tej sygnowanej wła-
snym nazwiskiem. Marka to zaufanie,
to polecanie naszych usług przez za-
dowolonych klientów innym osobom,
przyjacielskie relacje z wieloma gość-
mi. Oczywiście prowadzenie własne-
go biznesu to także sprawne i sku-
teczne zarządzanie, przewidywanie
zagrożeń, wyprzedzanie pomysłów
konkurencji, stałe poprawianie jakości
usług. W moim przypadku wspiera
mnie także rodzina. Wszyscy pracuje-

my na rzecz wspólnego dobra, rozu-
miemy się bez słów, poświęcamy bar-
dzo wiele czasu firmie i jej rozwojowi.
Nikt nie patrzy na zegarek. Pracujemy
zadaniowo. Należy wykonać je do-
brze, tak aby klient był zadowolony. 
Dlaczego warto zatrzymać się w Hotelu Du-
dek, urządzić w nim przyjęcie czy konferen-
cję?

– W swoim hotelu mam księgę pa-
miątkową z wpisami naszych gości.
Chwalą atmosferę, troskliwą opiekę
i doskonałe menu naszej restauracji.
Nie czynią tego anonimowo, tylko pod-
pisują się imieniem i nazwiskiem. To dla
naszego hotelu najlepsza rekomen-
dacja. Zazwyczaj zaskakujemy gości,
którzy przyjeżdżają do hotelu pierwszy
raz. Mówią nam, że nie spodziewali się
takiego poziomu obsługi, tak dosko-
nałej restauracji, którą w swojej książ-
ce opisała nawet Anna Popek. Gości-

liśmy już wielu celebrytów, gwiazdy te-
lewizji i sportu, a nasze sale bankieto-
we słyną z doskonałych imprez. Tutaj
ludzie znakomicie się bawią, często do
rana. Organizujemy wspaniałe wese-
la, imprezy andrzejkowe, sylwestrowe,
firmowe, jubileusze, imieniny. Mamy
także nowoczesne zaplecze technicz-
ne, idealne do zorganizowania profe-
sjonalnych konferencji.

Rozmawiał Igor Korczyński

Hotel z klimatem
Rozmowa z Elżbietą Dudek, właścicielką Hotelu Dudek

Elżbieta Dudek odbiera certyfikat Euromanager 2015

W
ieloletnie doświad-
czenie akademickie
i strategiczne myślenie
o przyszłości uczelni
sprawiają, że Poli-

technika Świętokrzyska od lat sku-
tecznie łączy tradycje z postępem, wi-
docznym w wielu obszarach. Władze
uczelni dokładają wszelkich starań, by
utrzymać wysoki poziom kształcenia,
dostosowywać ofertę edukacyjną do
potrzeb rynku i aktywnie włączać się
w budowanie nowoczesnej gospo-
darki poprzez prace badawczo-roz-
wojowe, realizowane we współpracy
z przemysłem, oraz przygotowanie
kadr technicznych.

Oprócz dokonań pracowników
uczelni i wyników uzyskiwanych przez
studentów 5 wydziałów znaczny udział

w sukcesach uczelni ma prof. dr hab. inż.
Stanisław Adamczak, dr h.c., pełniący
funkcję rektora od 2008 r. Pod jego kie-
runkiem uczelnia przeżywa rozkwit i zdo-
bywa wiele dowodów uznania w postaci
nagród, czego przykładem choćby te-
goroczny tytuł „Lidera Regionu” w ka-
tegorii nauka. W swojej pracy dba za-
równo o doskonalenie systemu zarzą-
dzania, jak i rozwój na płaszczyźnie na-
ukowej. Uhonorowany w tym roku tytu-
łem „Euromanagera 2015” prof. Adam-
czak kierował licznymi projektami ba-
dawczo-naukowymi, ale aktywnością
wykazuje się nie tylko w strukturach
uczelni – jest członkiem wielu organizacji
i stowarzyszeń naukowych, a także za-
siada w radach naukowych zagranicz-
nych uczelni technicznych i jednostek
badawczo rozwojowych w kraju. �

UczelniaPolitechnika Świętokrzyska
obchodzi w tym roku 50-le-
cie działalności. Bogata hi-
storia idzie w parze z dy-
namicznym rozwojem i osią-
gnięciami, które wpływają
na renomę uczelni oraz na
uznanie dla jej kadry, w tym
rektora, uznanego za „Euro-
managera 2015”

Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

dobrze zarządzana
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Jakie miejsce w gospodarce regionu zajmu-
je zarządzane przez pana przedsiębiorstwo
i jak pracują państwo na uzyskanie przewa-
gi konkurencyjnej oraz ciągłą poprawę wy-
ników?

– Kopalnia Wapienia „Morawica”
SA ma bardzo duże znaczenie nie tyl-
ko dla regionu, lecz także dla całego
kraju, ponieważ jesteśmy jedną z naj-
większych kopalni odkrywkowych
w Polsce. Pomimo różnorodnych tren-
dów i zmian na rynku, mamy ustabili-
zowaną, satysfakcjonującą pozycję.
Niemała w tym zasługa strategicz-
nych odbiorców Morawicy, którzy re-
prezentują różne gałęzie przemysłu
– dzięki nim odnotowujemy systema-
tyczny wzrost produkcji. Wiąże się on
również z modernizacją i wyposaża-
niem zakładu w nowoczesne maszyny
i urządzenia, przez co obniżamy kosz-
ty produkcji i częściowo zmniejszamy
zatrudnienie. Warto dodać, że przez
cały okres działalności nie praktyko-
waliśmy zwolnień grupowych. Zawsze
ukierunkowujemy działania na nowe,
przyszłościowe rozwiązania technolo-
giczne oraz podnoszenie kwalifikacji
pracowników – w dużej
mierze ludzi młodych,
dobrze przygotowa-
nych do wykonywanego
zawodu. 

Zasadniczy wpływ
na rynkową pozycję
kopalni ma długofalo-
wa strategia rozwoju,
oparta na analizach
rynku odbiorców oraz
konkurencji, nakierowana na efek-
tywne pozyskiwanie nowych kontra-
hentów. Do działań wzmacniających

wzrost wartości marki przyczyniły się
również wewnętrzne usprawnienia or-
ganizacyjne, wdrożenie procedur kon-
trolnych czy międzynarodowych stan-
dardów jakości. Jestem przekonany, że
kolejne lata przyniosą kontynuację
pozytywnych efektów działań podjętych
w latach ubiegłych.
Jakie osiągnięcia firmy i własne sukcesy na
stanowisku prezesa mają dla pana najwięk-
sze znaczenie i przynoszą kopalni chlubę oraz
wymierne korzyści?

– Jednym z moich życiowych suk-
cesów jest uchronienie firmy od likwi-

dacji po przekształ-
ceniach w 1989 r.
W nowej rzeczywi-
stości, po zmia-
nach gospodar-
czych i ustrojowych

w Polsce, przedsiębiorstwo
było spisane na starty. Po pierwszych
latach pod znakiem trudności można
mówić o pasmach sukcesów i ugrun-

towanej pozycji. Dzięki zaufaniu pra-
cowników dokonaliśmy niemożliwe-
go. Firma rozwija się i ma przed sobą
perspektywy. 

Wszystkie nagrody mają wymiar
prestiżowy i stanowią dobrą formę
promocji. Pomagają przekonać do na-
szego produktu tych, którzy jeszcze nie
zdecydowali się na konkretny wyrób
i dostawcę. To również dowód na to, że
jesteśmy firmą rozwojową, pewną
i bezpieczną, a dzięki jakości rozpo-
znawalną nawet poza granicami kra-
ju. 
Kopalnia wapienia może kojarzyć się z kru-
szywem i budownictwem drogowym, jednak
mają państwo w ofercie również produkt na
miarę VIP-a – elegancki marmur. Co jest
jego atutem i gdzie trafia państwa wyrób kla-
sy premium?

– Uważam, że przede wszystkim
walory estetyczne naszego marmuru:
jasny, kremowy kolor, który ociepla
wnętrza i czyni je bardziej przytulnymi,
oraz nadaje im dyskretnej elegancji.
W około 30 proc. jest wykorzystywany
w domach, natomiast w większej czę-
ści w obiektach użyteczności publicz-
nej: budownictwie sakralnym, ban-
kach, hotelach, nie mówiąc o presti-
żowych gmachach: Pałacu Prezy-
denckim, Zamku Królewskim w War-
szawie, Wawelu czy Pałacu Biskupów
Poznańskich. Marmur „Morawica”
zdobi odbudowany Teatr Narodowy,
Domy Towarowe „Centrum” czy też
ściany stacji warszawskiego metra. 

Z naszego marmuru wykonujemy
elementy stosowane wewnątrz bu-
dynków: parapety, stopnie, posadzki,
okładziny, kominki oraz inne wyroby,
zgodnie z życzeniami klientów. Po-
nadto oferujemy doradztwo technicz-
ne, realizację nietypowych zamówień,
dostawę oraz usługi montażowe. 

Rozmawiała Monika Michałowska

Jednym z moich życiowych suk-
cesów jest uchronienie firmy od
likwidacji po przekształceniach 
w 1989 r. – mówi Józef Dąbek,
prezes Kopalni Wapienia 
„Morawica” SA

sukcesMarmurowy
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W tym roku świętują państwo 150. rocznicę uzyskania praw miejskich.
W krótkiej rozmowie nie sposób prześledzić tak długiej historii, ale może
znajdą się w niej wydarzenia, które odegrały szczególną rolę w kształ-
towaniu miasta i osiągnięciu przez nie statusu, jaki ma obecnie.

– Można powiedzieć, że 150 lat to niewiele, ale w tym cza-
sie miasto wielokrotnie się przeobrażało. Zanim w 1865 r. nada-
no Katowicom prawa miejskie, już był to znaczący w regio-
nie ośrodek handlu i przemysłu. Wielokulturowy, bo funkcjo-
nowały w nim 3 świątynie: ewangelicka, katolicka i synago-
ga. Katowice wyrosły na węglu i stali. Niemieccy przemysłowcy
z koncernu Giesche inwestowali w nowe kopalnie i huty, roz-
budowywali zakłady przemysłowe i budowli osiedla, a Niki-
szowiec i Giszowiec są do dzisiaj jednymi z ciekawszych za-
bytków i atrakcji turystycznych Katowic. Kolejnym przełomo-
wym dla rozwoju miasta okresem były lata międzywojenne,
kiedy Katowice obrały kurs na nowoczesność i powstały m.in.
drapacz chmur przy ul. Żwirki i Wigury, a także cała dzielni-
ca modernistyczna w południowej części śródmieścia. To wte-
dy mówiło się o Katowicach jako o polskim Chicago. Ważną
cezurą jest początek transformacji ustrojowej w Polsce i 25 lat
polskiej samorządności. W tym czasie dokonała się przemiana
Katowic z miasta przemysłowego w poprzemysłowe, z sym-
boliczną datą zamknięcia Kopalni Katowice w 1999 r. I tu już
przechodzimy do wydarzeń sprzed 6 lat, do starań Kato-

Katowice

Dzisiaj Katowice są miastem kultury, przemysłu
spotkań, nowoczesnym ośrodkiem akademic-
kim i gospodarczym. Wyzwaniem na kolejne
lata jest dalsze podnoszenie jakości życia
w Katowicach, w bliskiej współpracy z mieszkań-
cami i w oparciu o ich zdolności i kreatywność
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

„Koncert na cztery strony świata” – Józef Skrzek i legendarna grupa SBB. Rynek w Ka-
towicach, specjalna scena według projektu architekta Tomasza Koniora i artystki Ma-
tyldy Sarajewskiej

150 lat Katowic

Fot. Maciej Jarzębski
– miasto 
przemian

�

Huczne

W tym roku Katowice świętują 150. rocznicę
uzyskania praw miejskich. Obchody tego ju-
bileuszu trwają od marca. W ich ramach od-
było się wiele koncertów, konferencji,
wykładów, wystaw, spektakli teatralnych, fe-
stiwali. Przy tak dużej ofercie rozrywkowo-
-kulturalnej każdy znalazł coś dla siebie. 
Zapraszamy w fotograficzną podróż po Kato-
wicach i obchodach ich „urodzin”.

urodziny Katowic

Koncert urodzinowy telewizyjnej Dwójki

Fot. UM Katowice (4), Krzysztof Krzemiński (2)



wic o Europejską Stolicę Kultury 2016. Wprawdzie nie wy-
graliśmy konkursu, ale energia, jaka się wtedy uwolniła, skie-
rowała Katowice na tory kultury. Symbolem ich zmiany jest
Strefa Kultury, która powstała na wschód od Spodka. Myślę,
że to jest nowe otwarcie dla miasta. 
Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że Katowice to miasto dyna-
micznego rozwoju gospodarczego? Jakie atuty mu sprzyjają?

– Rzeczywiście, coraz częściej tak mówi się o Katowicach,
także przy okazji kolejnych kongresów, organizowanych w Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym. Tutaj odbywa się Eu-
ropejski Kongres Gospodarczy, ale też wiele innych wydarzeń
o randze europejskiej. Gościem jednego z nich – Samorzą-
dowego Forum Kapitału i Finansów – był m.in. prof. Benjamin
Barber, jeden z najbardziej znanych politologów świata. Po-
wiedział, że jego zdaniem Katowice przeszły największą prze-
mianę ze wszystkich miast polskich jako miasto przemysło-
we. Oczywiście mamy takie atuty, jak: położenie na przecię-
ciu europejskich szlaków komunikacyjnych, w centrum 2-mi-

lionowej aglomeracji katowickiej, dostęp do 3 pobliskich lot-
nisk, doskonałe skomunikowanie. Inwestorzy doceniają rów-
nież potencjał wyższych uczelni, zaplecze badawcze i dobrze
wykształconych absolwentów. Na Śląsku jest najwięcej ma-
łych i średnich firm, rozwija się Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, która jest na 1. miejscu w Europie i na 2. miej-
scu na świecie (ranking fDi Intelligence – międzynarodowy
ośrodek badawczy, powiązany z prestiżowym brytyjskim
dziennikiem ekonomicznym „Financial Times” – przyp. red.).
Katowice są też liderem w pozyskiwaniu firm z sektora no-
woczesnych usług biznesowych, a pod względem ilości po-
wierzchni biurowych zajmujemy 5. pozycję w Polsce. 
Na co stawiają władze Katowic, jeśli chodzi o plany rozwojowe miasta
na najbliższe lata? Co będzie głównym, napędzającym rozkwit moto-
rem?

– Musimy budować metropolitalność Katowic w oparciu
o wysokie technologie, potencjał uczelni wyższych, ale też roz-
wój kultury wysokiej. Jeszcze kilka lat temu wyzwaniem było
wykreowanie centrum miasta jako wizytówki Katowic i regionu,
ale dziś jesteśmy blisko osiągnięcia tego celu. Powinniśmy kon-
tynuować rewitalizację społeczną i urbanistyczną zdegra-
dowanych dzielnic, rewitalizację terenów poprzemysłowych,
poprawiać jakość życia w mieście. Na to składają się twar-
de projekty infrastrukturalne, ale też działania miękkie,
współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozwijanie bu-
dżetu obywatelskiego, dbanie o komfort życia ludzi w każdym
wieku. Te twarde projekty to m.in.: budowa centrów prze-
siadkowych czy nowych linii tramwajowych, żeby zintegrować
transport w mieście, rozwój sieci dróg rowerowych, budowa
basenów w dzielnicach, mieszkań komunalnych na wynajem.
Myśląc cały czas o wspieraniu inwestycji i nowych technolo-
gii, szczególną uwagę przywiązujemy też do małych i śred-
nich przedsiębiorstw. 

Rozmawiała Justyna Franczuk
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Prof. Benjamin Barber, jeden z najbardziej
znanych politologów świata, powiedział, że
jego zdaniem Katowice przeszły największą
przemianę ze wszystkich miast polskich jako
miasto przemysłowe.

�

Koncert urodzinowy Morcheeba

Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

Budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego

W koncercie telewizyjnej Dwójki udział wzięli artyści ze Śląska
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T
rzon Grupy FASING tworzą
mocno zakorzenione w re-
gionie śląskim spółki: Kar-
bon 2 – dostawca stali i wę-
gla, autoryzowany dealer

pojazdów elektrycznych oraz reno-
mowany wykonawca usług remonto-
wo-budowlanych, w tym generalny
wykonawca nowoczesnego komplek-
su osiedlowego w Katowicach „Osie-
dle Zalesie”; FASING S.A. – światowy
lider w produkcji łańcuchów i kom-
pletnych tras łańcuchowych dla gór-
nictwa, energetyki, transportu, bu-
downictwa czy rybołówstwa; MOJ S.A.
– producent sprzętu wiertniczego,
sprzęgieł przemysłowych oraz urzą-
dzeń małej mechanizacji dla górnic-
twa, główny inwestor katowickiego
„Osiedla Zalesie”. 

Jako globalny gracz Grupa FA-
SING to również spółki zagraniczne.
Efektem współpracy z chińskim part-
nerem było założenie w 2006 r. spółki jo-
int-venture Shandong Liangda Fasing
Round Link Chains Co Ltd., która zaj-
muje się produkcją łańcuchów dla
górnictwa. Od 2008 r. w składzie Gru-
py jest także K.B.P. Kettenwerk Becker
Pruente GmbH, fabryka wysokowy-
trzymałych łańcuchów, zlokalizowana
w sercu niemieckiego zagłębia prze-
mysłowego – w Zagłębiu Ruhry. 

Firmy Grupy FASING nieustannie
pracują nad rozszerzaniem i dywer-

syfikacją profilów swoich działalno-
ści, czego efektem w ostatnich mie-
sięcy było objęcie części udziałów w fir-
mie Electron Poland S.A., która zajmu-
je się m.in. produkcją lokomotyw szy-
nowych. Wysoka jakość produktów
i usług dostarczanych przez Grupę
FASING jest znana wśród ponad 2 tys.
użytkowników na całym świecie. 

Grupa dąży do tego, by jej odbior-
cy otrzymywali najbardziej optymalne,
dostosowane do ich wymagań i po-
trzeb rozwiązania. Mając to na uwa-
dze, inwestuje w najnowsze technolo-
gie, rozwój pracowników i ciągłe do-
skonalenie know-how. W swoich dzia-
łaniach kieruje się zarówno chęcią
rozwoju rynków międzynarodowych,
jak i poprawą kondycji lokalnej sytuacji
gospodarczej. 100-letnia aktywność
Grupy FASING w regionie śląskim ko-
rzystnie wpływa na rozwój Katowic i ca-
łego województwa. Jej zarząd i pra-
cownicy z chęcią angażują się w ini-
cjatywy, które przyczyniają się do
wzmocnienia roli Katowic i całego Ślą-
ska w krajowej gospodarce. Z dumą
prezentują swoje osiągnięcia w Polsce
i poza jej granicami. Wynikiem pracy
nad nowatorskim produktem było zdo-
bycie III miejsca w konkursie na Inno-
wacyjny Produkt podczas Międzyna-
rodowych Targów Górnictwa, Prze-
mysłu Energetycznego i Hutniczego Ka-
towice 2015. �

Nierozerwalnie związani z jakością

– Nie boimy się udziału 
w nowych projektach, ponie-
waż wiemy, że – mając profe-
sjonalną kadrę, odpowiednie
narzędzia i nowatorski po-
mysł na produkt – nasz suk-
ces leży w zasięgu ręki. Nowe
wyzwania napędzają nas tylko
do działania, a 100-letnie 
doświadczenie daje nam
znaczną przewagę na drodze
ku innowacyjności.
Zdzisław Bik, 
Prezes Zarządu Grupy
Kapitałowej FASING S.A. 

Od ponad wieku Grupa Kapitałowa FASING S.A.
dostarcza kompleksowe rozwiązania dla takich
gałęzi przemysłu, jak górnictwo, energetyka,
transport, budownictwo czy motoryzacja w Pol-
sce i na świecie. Pod swoim dachem skupia
ona przedsiębiorstwa o zdywersyfikowanej
działalności produkcyjnej
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W
dniach 6–9 sierpnia
odbył się IV Koło-
brzeski Festiwal Fil-
mowy „Sensacyjne
Lato Filmów”. Poza

tradycyjnymi już dla imprezy wyda-
rzeniami, takimi jak wręczenie na-
gród Ikona Polskiego Kina, którymi
w tym roku uhonorowano Katarzyną
Figurę i Jerzego Stuhra, miało miej-
sce nowe przedsięwzięcie. Gościem
specjalnym festiwalu była znakomi-
ta aktorka Nastassja Kinski, której wręczono nagrodę Ikona Świa-
towego Kina. Znana aktorka, która na uroczystej gali wystąpiła

w sukience polskiej projektantki Darii Salamon, swoją nagrodę
zadedykowała Romanowi Polańskiemu. 

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano także konkurs na
najlepszy europejski film sensacyjny Suspense Film Competition.
Przewodniczącym jury, które decydowało o jej przyznaniu, został
laureat Oscara, wielki artysta filmu i opery, scenograf Gianni Qu-
aranta. Zwycięzcą okrzyknięto reżysera austriackiego filmu
„Mroczna dolina” Andreasa Prochaskę, który z rąk prezydenta
Kołobrzegu Janusza Gromka otrzymał nagrodę Gold Seahorse
i czek na 25 tys. euro. 

Filmowy Kołobrzeg

Katarzyna Figura

Jerzy Stuhr

Waldemar Krzystek

Od lewej: Andrzej Stachecki, Andrzej Saramonowicz, Wojciech Mecwaldowski i Grzegorz Małecki

Odbierająca nagrodę Nastassja Kinski
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Dzięki wsparciu firmy Zdro-
jowa Invest goście filmowego
święta mogli korzystać ze wspa-
niałych 5-gwiazdowych hoteli
Marina Hotel i Diune Hotel. Fe-
stiwalowa publiczność mogła
obejrzeć ponad 40 filmów oraz
spotkać wiele sławnych posta-
ci europejskiego i polskiego
kina, takich jak: Julien Seri, Ge-
rardo Herrero, Waldemar Krzy-
stek, Andrzej Saramonowicz,
Jan Jakub Kolski, Wojciech Me-
cwaldowski.

MI

Kultura

Dariusz Kordek

Janusz Gromek i Gianni Quaranta

Tomasz Raczek i Maciej Zakościelny
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M
iędzynarodowy Festi-
wal Muzyczny Sacrum
Non Profanum, orga-
nizowany od 2005 r.,
zalicza się do ważnych

letnich imprez muzycznych w Polsce.
Tradycyjnie poświęcony jest wybitnemu
kompozytorowi – w roku 2012 był nim
Henryk Mikołaj Górecki, w kolejnych la-
tach Krzysztof Penderecki i Wojciech Ki-
lar, w roku obecnym Karol Szymanow-
ski. Koncerty odbywają się w Szczeci-
nie, Świnoujściu i Trzęsaczu, jednak
w tym roku impreza przekroczyła gra-
nicę polsko-niemiecką – w Herings-
dorfie wystąpił Chór Kameralny Aka-
demii Muzycznej z Poznania.

Koncert inauguracyjny miał miejsce
w szczecińskiej bazylice archikate-
dralnej św. Jakuba, gdzie organista
Wiktor Łyjak zagrał kilka utworów Jana
S. Bacha, a pod batutą prof. Bohdana

Boguszewskiego, dyrektora artystycz-
nego festiwalu, wykonano „Beatus Vir”
Góreckiego i „Stabat Mater” Szyma-
nowskiego. Monumentalne dzieła za-
brzmiały perfekcyjnie dzięki orkiestrze
Academia, Chórowi Akademickiemu
im. prof. Jana Szyrockiego i solistom
(Barbara Kubiak – sopran, Ewa Mar-
ciniec – alt – i Leszek Skrla – baryton).
W dniu poprzedzającym inaugurację
w Filharmonii Szczecińskiej wystąpił
Witold Czerniak, młody, utalentowany
pianista zamieszkały w Stanach Zjed-
noczonych.

Na kolejne dni festiwal przeniósł się
do niewielkiego Trzęsacza w gminie
Rewal. W kościele pw. Miłosierdzia Bo-
żego przez 5 dni w szczególnej at-
mosferze rozbrzmiewała głównie mu-
zyka Karola Szymanowskiego, w roz-
licznych wykonaniach i nierzadko za-
skakujących interpretacjach. Udało

się ściągnąć zespoły i solistów wyso-
kiej klasy, w sumie wystąpiło kilka-
dziesiąt osób, trudno wszystkich wy-
mienić.

Świetny był chór „Camerata Sile-
sia” z Katowic, kierowany przez Annę
Szostak (wykonał m.in. „Pieśni kur-
piowskie” Szymanowskiego i negro
spirituals, czyli pieśni amerykańskich
niewolników). Wielce udany był występ
Łukasza Długosza, flecisty (m.in. Szy-
manowski, Kilar, Tadeusz Szeligowski),
któremu akompaniował pianista An-
drzej Jungiewicz. Z uznaniem słucha-
czy spotkali się: koreański wirtuoz
skrzypiec Jae-hong Yim (m.in. pięć
kaprysów Nicolla Paganiniego) i duet
Tomasz Szczęsny (wiolonczela) i Sła-
womir Wilk (fortepian), który wykona-
li Sonatę d-moll Szymanowskiego.
Gorąco przyjęto znakomity występ
młodych artystek z Londynu (Tereza Pri-

Klasycznie, kameralnie,
Barbara Uznańska

SzaloneSzalone Dni Muzyki to niesamowite wy-
darzenie, pełne radości i wzruszeń. To
wspaniała przygoda z muzyką, która na
stałe wpisała się w krajobraz Warszawy.

jazzowo

Fot. Andrzej Świetlik



vratska i Julia Loucks – skrzypce, Ste-
phanie Edmundson – altówka – i Lau-
ren Steel – wiolonczela), które jako Ju-
bilee Quartet zagrały II Kwartet smycz-
kowy Szymanowskiego. Zaprezento-
wało się także 3 wybornych organistów
– Karol Gołębiowski, Julian Gembalski
i Joachim Grubich.

Świetnym pomysłem szefa festi-
walu było zaproszenie sekstetu Wło-
dzimierza Nahornego, zresztą już wcze-
śniej był tu obecny inny jazzman, Adam
Makowicz, a także Andrzej Jagodziński.
Jazzowy feeling połączony z muzyczną
klasyką w ich wykonaniu (Szymanow-
ski, Chopin, Mieczysław Karłowicz)

wzbudził entuzjazm słucha-
czy. Na skrzypcach grał Hen-
ryk Gembalski, saksofonie
Wojciech Staroniewicz, per-
kusji Piotr Biskupski, kontra-
basie Mariusz Bogdanowicz,
a wokaliza była dziełem Do-
roty Miśkiewicz. Festiwal za-
kończył występ pianistyczny
Joanny Domańskiej i Andrze-
ja Tatarskiego; duet wykonał
transkrypcję „Harnasiów”
Szymanowskiego.

Tegorocznemu Sacrum Non Pro-
fanum towarzyszyły takie wydarzenia,
jak opowieść o pasjach muzycznych
wielkich Polaków w wykonaniu Barbary
Wachowicz, wernisaż linorytów Joanny
Tumiłowicz inspirowany „Stabat Ma-
ter”, czy wystawa archiwalnych foto-
grafii Karola Szymanowskiego. – W ro-
ku 2016 będziemy mogli poznać dzie-
ła Witolda Lutosławskiego, a następ-
nym Andrzeja Panufnika, mistrzów
nad mistrzami – powiedział prof. Boh-
dan Bogusławski. �
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S
zalone Dni Muzyki to naj-
większy na świecie festi-
wal – powiedział na konfe-
rencji prasowej Waldemar
Dąbrowski, dyrektor Teatru

Wielkiego Opery Narodowej. – Festi-
wal, promujący muzykę klasyczną
dla małych i dla dużych, tak różno-
rodny program zadowoli wszystkich
słuchaczy. 60 koncertów, 950 artystów
w ciągu 3 dni to niebywałe przedsię-
wzięcie, wyjątkowi wykonawcy, nie-
powtarzalna atmosfera. Projekt reali-
zowany jest we Francji, w Hiszpanii, Ja-
ponii, od tego roku również w Rosji,
w Polsce to już 6. edycja. Orkiestra Sin-
fonia Varsovia zainicjowała go w 2010 r.
– był to fekt współpracy z René Marti-
nem, pomysłodawcą La Folle Journée. 

Orkiestra po raz pierwszy wystąpiła
w Nantes w 1994 r., a od 2002 r. regu-
larnie koncertuje podczas międzyna-
rodowych edycji festiwalu we Francji,
w Hiszpanii i Japonii. Polską odsłonę La

Folle Journée Orkiestra Sinfonia Var-
sovia realizuje wraz z Fundacją Ogro-
dy Muzyczne oraz francuskim C.R.E.A.
Jej współorganizatorem jest Teatr Wiel-
ki Opera Narodowa, który na czas tego
święta muzyki udostępnia swoją prze-
strzeń koncertową. Kolejne edycje
Szalonych Dni Muzyki spotykają się
z entuzjastycznym przyjęciem pu-
bliczności, a z roku na rok wzrasta licz-
ba ich uczestników – w 5. edycji brało
udział ponad 37 tys. osób.

Poza wielką symfoniką na festiwa-
lu gościły kameralne kwartety smycz-
kowe Hába Quartett, Quatuor Modi-
gliani oraz saksofonowe: Kwartet Sak-
sofonowy Morpheus i Warszawski
Kwartet Saksofonowy. Fani  muzyki
elektronicznej także znaleźli coś dla sie-
bie – występ Murcofa zatytułowany „La
Sangre De Versailles”. Ten pocho-
dzący z Meksyku artysta-performer
stworzył widowisko, jakiego na festi-
walu prezentującym muzykę klasycz-
ną jeszcze nie było. Podczas imprezy
nie zabrakło koncertów młodych wy-

konawców – zaprezentowały się naj-
lepsze zespoły ze szkół muzycznych
z całej Polski. Wiele atrakcji przygoto-
wano również dla dzieci. – Tradycyjnie
maluszkom w wieku do 5 lat dedyku-
jemy Symkofonię, przygotowaną przez
Fundację „Muzyka dla wszystkich”
– powiedział na spotkaniu Janusz Ma-
rynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia
Varsivia. – Wiemy, jak wymagający są
nasi najmłodsi słuchacze, dlatego wy-
stąpią dla nich prawdziwe osobowo-
ści muzyczne.

Nie mniej ważnym projektem, choć
realizowanym na mniejszą skalę, jest
organizowany od blisko 15 lat Festiwal
im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia
Varsovia Swojemu Miastu. Jego ideą
jest zaprezentowanie mieszkańcom
Warszawy zróżnicowanego repertu-
aru muzyki klasycznej. Realizację pro-
jektów orkiestry wspiera Fundacja Sin-
fonia Varsovia, która jest fundatorem
Stypendium Artystycznego im. Fran-
ciszka Wybrańczyka, przeznaczonego
dla młodych, utalentowanych muzyków.

Szalone Dni Muzyki to niesamowi-
te wydarzenie, pełne radości i wzru-
szeń. To wspaniała przygoda z muzy-
ką, która na stałe wpisała się w krajo-
braz Warszawy. �

Anna Arwaniti

Dni Muzyki 
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Międzynarodowy Rok Mapy

Jak zrodziła się inicjatywa celebrowania
Międzynarodowego Roku Mapy i czemu
właściwie ma ona służyć?

– Międzynarodowa Asocjacja Kar-
tograficzna już w 2011 r. podjęła ini-
cjatywę ustanowienia Międzynarodo-
wego Roku Mapy. W celu wsparcia
związanych z nią działań utworzono
Grupę Roboczą MAK ds. Międzyna-
rodowego Roku Mapy, której prze-
wodniczenie powierzono Bengtowi Ry-
stedtowi, byłemu prezydentowi MAK.
Inicjatywa ta uzyskała poparcie Zgro-
madzenia Ogólnego MAK w Paryżu
oraz Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Głównym celem ustanowie-
nia Międzynarodowego Roku Mapy

było spopularyzowanie mapy w spo-
łeczeństwie i uczynienie jej bardziej wi-
doczną dla obywateli, a szczególnie
dla uczniów, na całym świecie, również
poprzez przedstawienie różnorodnych
zastosowań map. Inicjatorzy MRM kie-
rowali się także potrzebą pokazania,
jak technologia informacyjna może
wspomagać dostęp do geoinformacji
i jak przy jej pomocy można samemu
opracowywać mapy.

MRM jest formą ogólnoświatowe-
go festiwalu mapy i promowania jej uni-
kalnej roli w naszym świecie. Jest tak-
że okazją to zademonstrowania, zgłę-
biania i praktykowania sztuki, nauki
i technologii opracowania i użytko-

wania map oraz informacji geogra-
ficznej. Dzięki wsparciu ONZ-u MRM
stanowi okazję do międzynarodowego,
interdyscyplinarnego, naukowego i spo-
łecznego wzmocnienia wagi oraz zna-
czenia map i informacji geograficznej
we współczesnym świecie.

W sierpniu 2015 r. w Rio de Janeiro
podczas otwarcia Międzynarodowej
Konferencji Kartograficznej dokonano
światowej inauguracji Międzynarodo-
wego Roku Mapy, który potrwa do
31 grudnia 2016 r.
Jak Polska włączyła się w te obchody?

– Instytut Geodezji i Kartografii jest
członkiem narodowym Międzynaro-
dowej Asocjacji Kartograficznej i pod-

Właściwie
Mapa jako środek przekazu informacji w sposób naturalny zyskuje na znaczeniu w cza-
sie budowania i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Jest ona nadal najbar-
dziej pojemnym medium takiego przekazu – mówi dr hab. Marek Baranowski, prof.
IGiK, członek Krajowego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy

obrany kierunek



jął inicjatywę utworzenia Krajowego Ko-
mitetu Obchodów Międzynarodowego
Roku Mapy. W jego skład weszli przed-
stawiciele instytucji publicznych, pra-
cownicy naukowi, firmy komercyjne,
a także pasjonaci map. Na swoich
2 posiedzeniach komitet określił głów-
ne kierunki wspólnych działań, które
mają propagować rolę i użyteczność
mapy w naszym społeczeństwie. Ob-
chody Międzynarodowego Roku Mapy
w Polsce objął patronatem Główny
Geodeta Kraju. Prowadzona jest stro-
na internetowa Międzynarodowy Rok
Mapy w Polsce – www.rokmapy.pl,
na której można znaleźć informacje
o wszelkich imprezach, afiliowanych
przy obchodach MRM w naszym kra-
ju. Na tej stronie są prowadzone i roz-
wijane serwisy informacyjne poświę-
cone mapom. Za jej pośrednictwem
można również włączyć się ze swoimi
inicjatywami celebrowania map. Pra-
gniemy kontynuować obecne działania
związane z propagowaniem map rów-
nież w przyszłości. 

28–31 maja 2015 roku ogłoszono
Dniami Mapy w Polsce. Odbył się wte-
dy szereg imprez dedykowanych ma-
pie. Można o nich przeczytać na wyżej
wymienionej stronie. Przygotowujemy
się do zorganizowania Dni Mapy w Pol-
sce w roku przyszłym pod koniec maja,
o czym również więcej szczegółów
będzie przedstawionych na tej stronie. 
Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że tra-
dycyjna mapa dla starszego pokolenia jest
dziś jedną z oznak zmieniającego się świa-
ta, zaś dla młodszego, wychowanego na
GPS-ach, reliktem przeszłości? 

– Sądzę, że jeśli w pytaniu chodzi-
ło o mapę papierową, to niewątpliwie
częściej sięgają po nią przedstawiciele
starszego pokolenia, którzy, z kolei
rzadziej niż młodzi posługują się no-
woczesnymi narzędziami wizualizacji
map, w tym przy użyciu technologii in-
ternetowych oraz mobilnych. We współ-
czesnych procesach przekazu infor-
macji przestrzennej nowe formy map
zapewne powoli zastępują dotych-
czasowe mapy papierowe, choć te
ostatnie będą jeszcze wiele lat w uży-
ciu.
Jaką rolę we współczesnym społeczeństwie
przypisałby pan mapie? Czy będzie ona suk-
cesywnie wzrastać?

– Mapa jako środek przekazu in-
formacji w sposób naturalny zyskuje na
znaczeniu w czasie budowania i funk-
cjonowania społeczeństwa informa-
cyjnego. Jest ona nadal najbardziej po-
jemnym medium takiego przekazu,
zyskując dzięki rozwojowi technik in-
formacyjno-komunikacyjnych, w tym in-

ternetu, nowe formy wizualizacyjne, któ-
re znakomicie wzmacniają sprawność
i skuteczność odbioru informacji. Chiń-
skie przysłowie, mówiące, że jeden ob-
raz jest wart więcej niż tysiąc słów, zna-
komicie brzmi w kontekście wagi mapy,
która najlepiej przedstawia związki
przestrzenne między prezentowanymi
obiektami, zjawiskami i procesami. 

Mapy są dzisiaj wszechobecne
i coraz bardziej popularne. Mapa
w systemach nawigacji samochodowej
pozwala w czasie rzeczywistym śledzić,
a także wyszukiwać drogę do wybra-
nych miejsc. Planując wyjazd do ja-
kiegoś miasta, wyszukujemy hotele, re-
stauracje czy konkretne adresy za po-
mocą map i serwisów internetowych.
Tego typu przykładowe zastosowania
map nie miały miejsca w przeszłości,
a więc niewątpliwie rola mapy we
współczesnym społeczeństwie rośnie
i będzie nadal wzrastać.
Jak ocenia pan poziom kształcenia przy-
szłych kartografów? Czy są oni dobrze przy-
gotowani do wejścia na rynek pracy?

– Problematyka kształcenia no-
wych kadr w każdej dziedzinie to bar-
dzo złożona materia i trudna do stresz-
czenia w kilku zdaniach. Odnośnie
przygotowywania kartografów do pra-
cy zawodowej, obserwujemy częste
zmiany profilu studentów, które są wy-
muszane bardzo dynamicznymi zmia-
nami technologicznymi i przeobraże-
niami na rynku pracy. Dzisiaj mało kto
poszukuje kartografów przygotowa-
nych jedynie do poprawnego opraco-

wania map. Młodzi specjaliści w tej
dziedzinie muszą sprawnie posługiwać
się systemami i technologiami infor-
macyjnymi, które pozwalają tworzyć,
zarządzać, przetwarzać, analizować
i wizualizować szeroko pojętą geoin-
formację. Czas spędzany na opraco-
waniu mapy uległ znacznemu skró-
ceniu w całym procesie przekazu kar-
tograficznego, przez co kartografo-
wie zajmują się obecnie nie tylko mo-
delowaniem kartograficznym i reda-
gowaniem mapy, lecz także uczestni-
czą w procesach pozyskania danych,
ich przetwarzania oraz udostępniania
w różnych postaciach. Dzisiaj liczą
się nie tylko umiejętności kartogra-
ficzne, lecz także zrozumienie i spraw-
ne wykorzystywanie technologii geo-
informacyjnych. 
Jakie wyzwania stoją przed współczesną
kartografią?

– Pytania tego typu stawiają sobie
dzisiaj kartografowie na całym świecie.
Stanowią one przedmiot poważnych
rozważań naukowych, a uzyskiwane
odpowiedzi wypełniają książki i artykuły
odnoszące się do kartografii i syste-
mów geoinformacyjnych. Próbując je
krótko podsumować, należy przykła-
dowo wskazać na następujące wy-
zwania: zredefiniowanie domeny kar-
tografii, a także pojęcia mapy w kon-
tekście systemów informacyjnych – czy
kartografię traktować jako szerszą
dziedzinę w stosunku do dotychcza-
sowego obszaru jej funkcjonowania,
czy uznać ją za ważną składową więk-
szej całości; określenie tożsamości
kartografów w grupie zawodów zwią-
zanych z geoinformacją; gruntowne
przeobrażenia rynku produktów kar-
tograficznych; zmniejszanie się zapo-
trzebowania na mapy papierowe a po-
pyt na produkty elektroniczne; rosną-
ca waga mapy w procesach pozna-
wania świata; mapa jako instrument
naukowy – tzw. kartograficzna metoda
badań; edukacja kartograficzna spo-
łeczeństwa; dobre mapy i umiejętności
ich czytania; upowszechnianie umie-
jętności opracowania map w społe-
czeństwie – neokartografia – opraco-
wywanie map przez nieprofesjonali-
stów, a także społecznościowe zbie-
ranie geoinformacji i grupowe jej wy-
korzystywanie, w tym zespołowe współ-
tworzenie map i zasobów informacyj-
nych. Ta lista wyzwań jest znacznie
dłuższa, a w środowisku naukowym za-
wiera wiele zagadnień specjalistycz-
nych, których omówienie tutaj nie jest
możliwe.

Rozmawiała Kornelia Jankowska
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MRM jest formą ogólnoświa-
towego festiwalu mapy i pro-
mowania jej unikalnej roli 
w naszym świecie. Jest także
okazją to zademonstrowania,
zgłębiania i praktykowania
sztuki, nauki i technologii
opracowania i użytkowania
map oraz informacji geogra-
ficznej.
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W
spółczesna mapa jest
wizualizacją i prezen-
tacją infromacji zgro-
madzonych w bazach
danych prowadzo-

nych przez instytucje publiczne, takie
jak Główny Urząd Gedoezji i Kartografii,
a także w coraz większym stopniu
przez firmy, które działają na rynku geo-
informacyjnym. Mapy niezauważalnie
towarzyszą nam w życiu codziennym.
Przywykliśmy do tego, że punkt doce-
lowy podróży wskazujemy na aktywnej
mapie, na niej też wybieramy miejsce
dostarczenia paczki. Mapy oglądamy
w trakcie prognozy pogody oraz przy
podejmowaniu decyzji inwestycjnych,
kupnie domu czy podziale działki. Wy-
bierając mapę, należy zwracać uwagę
na informacje, które przedstawia. One
znacznie bardziej od grafiki decydują
o użyteczności mapy.

Obecnie opracowanie map łączy
się ściśle z budową baz danych prze-
strzennych (geograficznych) – reje-
strów publicznych aktualizowanych
na bieżąco. To pozwala na prezenta-
cję możliwie najbardziej aktualnych
materiałów oraz tworzenie map do-
stosowanych do potrzeb konkretnego
klienta. W wyborze najbardziej uży-
tecznych informacji kartografów wspie-
rają narzędzia do generalizacji da-
nych. Dzięki niej wraz ze zmianą ska-
li mapy liczba wyświetlanych infor-
macji odpowiednio zwiększa się lub
zmniejsza. Wszystko dzieje się auto-
matycznie, tak aby obraz był jak naj-
bardziej czytelny.

Jednym z głównych dostawców
aktualnych danych do produkcji map
jest Służba Geodezyjna i Kartogra-
ficzna. W zależności od szczebla ad-
ministracji możemy uzyskać dostęp do
różnego rodzaju danych. W powiatach
prowadzone są bazy, pozwalające na

stworzenie map ewidencyjnych (za-
wierających granice działek) oraz
mapy zasadniczej. Ta druga dodatko-
wo zawiera informację o wszelkich
nieruchomościach, sieciach zago-
spodarowania i użytkowania terenu.
Są to bardzo dokładne dane, pozwa-
lające na stworzenie mapy w skali od
1:500 do 1:5000. Często sięgamy także
po mapy topograficzne, które powstają
z danych gromadzonych przez urzędy
marszałkowskie czy Główny Urząd
Geodezji i Kartografii. Opracowania
w skalach od 1:10 000 do 1:100 000 do-
skonale nadają się do tworzenia map

turystycznych czy map dla kierow-
ców. Najbardziej ogólne mapy ogól-
nogeograficzne tworzone na pozio-
mie centralnym występują w skalach
od 1:250 000 do 1:1 000 000.

Mapy i dane można nabyć w Ośrod-
kach Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Niemal wszystkie in-
formacje można także wyszukiwać
i przeglądać w serwisie www.geopor-
tal.gov.pl. Więcej na temat map i da-
nych przeczytacie państwo w wywia-
dzie z Głównym Geodetą Kraju. �
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Mapa – kiedy ostatni raz korzystaliśmy z jej papierowej wresji?
Mapy w postaci cyfrowej są publikowane w internecie, 
dostępne na ekranach smartfonów, nawigacji samochodowych,
na monitorach w kabinach pilotów. Dzisiejszy świat nie mógłby
bez nich istnieć

Obecnie opracowanie map
łączy się ściśle z budową
baz danych przestrzennych
– rejestrów publicznych ak-
tualizowanych na bieżąco.
To pozwala na prezentację
możliwie najbardziej aktual-
nych materiałów oraz two-
rzenie map dostosowanych
do potrzeb konkretnego
klienta.

cyfrowe mapy
Czas na



Zazwyczaj kontakt z geodezją przeciętny oby-
watel utożsamia z korzystaniem z usług geodety
wykonującego pomiary. Zakres prac realizo-
wanych przez Główny Urząd Geodezji i Karto-
grafii jest jednak szerszy.

– To prawda, zazwyczaj geodezja koja-
rzy się tylko z wykonywaniem pomiarów,
opracowywaniem map do celów projekto-
wych czy podziałem nieruchomości. Dzia-
łania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są
jednak znacznie szersze. Skupię się na
państwowym zasobie geodezyjnym i kar-
tograficznym. To zbiór, w którym gromadzone
są dane opisujące przestrzeń dla obszaru
całej Polski. Dawniej były to głównie mate-
riały analogowe, obecnie informacje gro-
madzone są w cyfrowych bazach danych. 
Jakiego rodzaju dane można znaleźć w zasobie?

– W centralnym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym gromadzone są zobra-
zowania lotnicze – ortofotmapy, mapy to-
pograficzne zarówno drukowane, jak i dane
z bazy danych obiektów topograficznych,
osnowy geodezyjne, numeryczny model te-
renu, informacje o granicach i punktach ad-
resowych oraz nazwach geograficznych. 
W jaki sposób można dotrzeć do tych materia-
łów?

– Aby wyszukiwać i przeglądać dane, wy-
starczy skorzystać z państwowego serwisu
www.geoportal.gov.pl, na którym publiko-
wane są materiały pochodzące z zasobu,
ale też z innych instytucji, które gromadzą
dane przestrzenne, np. dotyczące środo-
wiska czy zabytków. Osoby zainteresowa-
ne posiadaniem wybranych danych mogą
się zgłosić do ośrodków dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, i tam nabyć
odpłatnie takie materiały. 
Czy to jedyna droga?

– Warto pamiętać, że od lipca 2014 r.
część danych można pobierać całkowicie
bezpłatnie. Pierwszy zbiór to państwowy re-
jestr granic, zawierający granice jednostek

administracyjnych kraju, ale też podziały spe-
cjalne, takie jak granice właściwości sądów
rejonowych, regionalnych zarządów go-
spodarki wodnej, regionalnej dyrekcji ochro-
ny środowiska lasów państwowych itp. Dru-
gą część tego rejestru stanowią punkty ad-
resowe, czyli zbiór adresów budynków wraz
z ich lokalizacją przestrzenną.

Drugi zbiór to baza danych obiektów
ogólnogeograficznych. Pozwala ona opra-
cować mapy w skali 1: 250 000. Ich szcze-
gółowość jest większa niż popularna usłu-
ga internetowa Google Maps. 

Trzeci zbiór danych to numeryczny mo-
del terenu w siatce nie mniejszej niż 100 m.
Ostatni to rejestr nazw geograficznych, za-
wierający nazwy obiektów geograficznych
położonych na obszarze Polski – miejsco-
wości, obiektów fizjograficznych, m.in.
ukształtowania terenu, płynących i stojących
obiektów wodnych.

Warto podkreślić, że udostępnianie da-
nych z zasobu na cele edukacyjne i ba-
dawczo-rozwojowe również jest bezpłatne.
Przykładowo, jeśli szkoła będzie chciała wy-
korzystać do przeprowadzenia lekcji geo-
grafii np. ortofotomapę, mapę topograficz-
ną czy precyzyjny numeryczny model
ukształtowania terenu, to będzie mogła
uzyskać te dane nieodpłatnie. Zależy nam,
aby młode pokolenie było przygotowane do
wykorzystania informacji przestrzennych,
żeby młodzi ludzie umieli posługiwać się
nimi w celu lepszego poznania swojej miej-
scowości, wiedzieli, że taka informacja jest
zgromadzona w zasobie geodezyjnym i kar-
tograficznym, i aby w rezultacie wytworzy-
ła się potrzeba korzystania w życiu co-
dziennym z informacji przestrzennych. Za-
chęcam do korzystania z danych i odwie-
dzania serwisu www.geoportal.gov.pl, do-
stępnego także jako aplikacja mobilna.

Rozmawiała 
Monika Michałowska

Zależy nam, aby młode pokolenie było
przygotowane do wykorzystania informa-
cji przestrzennych, żeby młodzi ludzi
umieli posługiwać się nimi w celu lep-
szego poznania swojej miejscowości 
– mówi Kazimierz Bujakowski,
Główny Geodeta Kraju
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Uczymy  jak korzystać 
z informacji przestrzennej
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C
elem powstania jednost-
ki i głównym jej zada-
niem jest wsparcie Głów-
nego Geodety Kraju
(GGK) w realizacji za-

dań publicznych, które zostały okre-
ślone przepisami „Ustawy prawo geo-
dezyjne i kartograficzne” oraz „Ustawy
o infrastrukturze informacji prze-
strzennej”. 

W ramach zadań realizowanych
na rzecz GGK CODGiK prowadzi
i udostępnia bazy danych Centralne-
go Zasobu Geodezyjnego i Kartogra-
ficznego (CZGiK) w zakresie: osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i ma-
gnetycznych; państwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek po-
działów terytorialnych kraju; pań-
stwowego rejestru nazw geograficz-
nych; bazy danych ogólnogeograficz-
nych; bazy danych obiektów topogra-
ficznych; zobrazowań lotniczych; or-
tofotomapy; numerycznego modelu
terenu i opracowań tematycznych. 

Obecnie powyższe bazy danych
zostały znacząco zaktualizowane i uzu-
pełnione w wyniku realizacji przez

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
projektów w ramach 7 osi unijnego Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, dofinansowanych ze
środków UE. Rejestry i przestrzenne
bazy danych CZGiK są referencyjne
dla zewnętrznych źródeł danych i sys-
temów informatycznych.

Wśród wielu zadań CODGiK szcze-
gólnie ważne są zadania związane
z utrzymaniem systemów informa-
tycznych, które służą zarządzaniu ba-

zami danych CZGiK oraz ich efektyw-
nemu udostępnianiu.

W CODGiK zlokalizowany jest cen-
tralny węzeł infrastruktury informacji
przestrzennej (www.geoportal.gov.pl)
oraz centrum zarządzające wielo-
funkcyjnego systemu precyzyjnego
pozycjonowania ASG-EUPOS. Do istot-
nych zadań w obszarze IT należy tak-
że współpraca przy budowie oraz
utrzymanie ogólnopolskiego zintegro-
wanego systemu informacji o nieru-
chomościach, który według założeń bę-
dzie interoperacyjny z zewnętrznymi re-
jestrami publicznymi, które zawierają
informacje z zakresu nieruchomości. 

CODGiK współdziała merytorycz-
nie i technicznie w projektach zwią-
zanych z członkostwem Polski w eu-
ropejskim stowarzyszeniu EuroGe-
ographics. 

Ponadto w warunkach gospodarki
wolnorynkowej ośrodek prowadzi dzia-
łalność komercyjną. W jej ramach
świadczone są usługi z zakresu geo-
dezji, kartografii oraz geoinformatyki,
w tym m.in.: przetwarzania i konwersji
danych przestrzennych, wykonywa-
nia opracowań kartograficznych, pre-
cyzyjnego skanowania materiałów
i świadczenia usług szkoleniowych. �

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został
utworzony w 1990 r. Na przestrzeni lat jego przynależność organiza-
cyjna ulegała wielokrotnym zmianom – aktualnie funkcjonuje jako 
instytucja gospodarki budżetowej. Siedziba CODGiK znajduje się 
w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B

Pracownicy firmy

CODGiK – instytucja z mapą w tle

Wizualizacja budynku CODGiK, 
oparta na danych ze skaningu laserowego, 
które wchodzą w zakres PZGiK



Tematem naszego spotkania są obchody
Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce. Jak
CODGiK się w nie włączył? 

Artur Kapuściński: – Zorganizo-
waliśmy dzień otwarty w CODGiK,
dając zainteresowanym możliwość
obejrzenia naszej siedziby, w tym spe-
cjalistycznego wyposażenia pracow-
ni oraz zadania pytań naszym spe-
cjalistom. Z założenia chcieliśmy po-
kazać pracowników CODGiK przy
pracy, ale dodatkowo przygotowaliśmy
prezentacje i wyeksponowaliśmy ele-
menty, z których jesteśmy szczególnie
dumni.

Jarosław Zembrzuski: – Zgodnie
z przyjętym przez nas hasłem „Mapa
dawniej i dziś” chcieliśmy pokazać róż-
nice w jakości danych przestrzen-
nych, a w szczególności różnice w po-
zyskiwaniu tych danych na przestrze-
ni czasu. Nie da się ukryć, że wspar-
cie, jakie daje nowoczesna technolo-
gia, wpływa także na postęp w naszej
branży. Możemy przyjąć, że dwie pa-
pierowe mapy, jedna sprzed 20 lat
i druga – powstała obecnie, są do sie-
bie podobne, ale kompletnie niepo-
równywalne są metody ich tworzenia.
Dlatego też uznaliśmy, że warto po-
kazać to naszym klientom i im o tym
opowiedzieć.
Co wzbudziło największe zainteresowa-
nie tych, którzy zawitali do państwa sie-
dziby?

AK: – Po reakcjach zwiedzających
można przyjąć, że każdy z poszcze-

gólnych elementów był interesujący. Po-
cząwszy od prezentacji bazy danych
obiektów topograficznych, która obec-
nie jest bardzo aktualną, komple-
mentarną i spójną bazą w skali całe-
go kraju, dającą niemal nieograni-
czone możliwości analityczne, poprzez
prezentację osnów geodezyjnych, któ-
re są fundamentem dla wszelkich po-
miarów geodezyjnych, przez możli-
wość wykonania pomiaru z wykorzy-
staniem pomiarów satelitarnych sys-
temów GPS i Glonass, składnicę map,
prezentację funkcjonalności ogólno-
dostępnego systemu Geoportal
www.geoportal.gov.pl, kończąc na ser-
werowni, bez której w obecnych cza-
sach nie byłoby możliwe bezpieczne
przechowywanie i efektywne udo-
stępnianie danych. 

JZ: – Wydaje nam się, że uczestni-
kom najtrudniej było zakończyć wirtu-
alny spacer w okularach 3D po zako-
piańskiej skoczni narciarskiej i da-
chach warszawskich wieżowców. Był
on możliwy dzięki przetworzonym wy-
sokorozdzielczym zdjęciom lotniczym,
które przy pomocy odpowiednich na-
rzędzi informatycznych oraz dzięki
umiejętnościom operatora dają efekt
stereoskopowy. Obecnie, korzystając
z takich technik, można pozyskiwać
dane pomiarowe bez przysłowiowego
wychodzenia z domu.
Czy taka aktywność ma sens? Czy jako urzęd-
nicy nie powinniście skupić się państwo tyl-
ko na z góry przewidzianych zadaniach? 

AK: – Rozumiem, że pytanie jest nie-
co prowokacyjne, ale jak najbardziej na
miejscu. Po pierwsze, nie jesteśmy ty-
pową administracją, mimo że w zde-
cydowanej większości jesteśmy finan-
sowani z publicznych pieniędzy. Po
drugie, takie spotkania warto organi-
zować, ponieważ wraz z wiedzą klien-
ta rośnie świadomość jego potrzeb
w stosunku do naszych produktów. Po
trzecie, strategicznie staramy się ukie-
runkować nasze działania na klienta
i jego potrzeby. W tym właśnie pomaga
nam nasza forma organizacyjna, która
stwarza możliwości do realizowania
niestandardowych usług i zaspokajania
oczekiwań klientów.
Czy trudno jest przekonać pracowników do
angażowania się w takie projekty?

AK: – Kadra jest zróżnicowana
pod kątem doświadczenia i stażu pra-
cy, natomiast stale rosną nasze kom-
petencje w obszarach geodezji i kar-
tografii oraz geoinformatyki. Wydaje mi
się, że takie wydarzenia dają nam
jako specjalistom możliwość pochwa-
lenia się umiejętnościami.

JZ: – Należy podkreślić, że w orga-
nizację „Dnia mapy” w CODGiK za-
angażował się cały zespół, poświęca-
jąc przy tym także swój wolny czas. Moż-
na powiedzieć, że pracownicy wzieli
sprawę tego wydarzenia w swoje ręce,
udowadniając, że w tym zakresie tak-
że posiadają potencjał. 

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Zorganizowany przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
„Dzień mapy” okazał się strzałem w dziesiątkę. O szczegółach tej inicjatywy rozmawiamy
z dyrektorem Arturem Kapuścińskim i jego zastępcą Jarosławem Zembrzuskim

Jarosław Zembrzuski, zastępca dyrektora ds. zasobu 

Uczestnikom najtrudniej było
zakończyć wirtualny spacer
w okularach 3D po zakopiań-
skiej skoczni narciarskiej i da-
chach warszawskich wieżo-
wców. Był on możliwy dzięki
przetworzonym wysokorozdzie-
lczym zdjęciom lotniczym.
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Artur Kapuściński, dyrektor Centralnego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mapa dawniej i dziś



Czy w czasach postępu technologicznego i cyfryzacji tradycyjnej mapie
grozi odejście w zapomnienie?

– Kiedy jestem pytana, czy istnienie tradycyjnej mapy ma
jeszcze sens w czasach, gdy mamy wiele informacji o prze-
strzeni na nośnikach cyfrowych, nie mam wątpliwości, jaka
jest odpowiedź. W moim przekonaniu tradycyjne mapy nig-
dy nie odejdą do lamusa, tak samo jak zawsze towarzyszyć
nam będą drukowane książki i gazety, mimo że mamy dostęp
do źródeł multimedialnych oraz lektury w formie audiobooków.
Podobnie jestem zdania, że zawsze będziemy potrzebowali
map. Rozwija się turystyka, mamy coraz bardziej zaawan-
sowane systemy informacji przestrzennej, a nie zawsze jest
dostęp do sprzętu elektronicznego czy źródła zasilania.
Wtedy tradycyjna mapa jest nieodzowna, by ustalić swoje po-
łożenie albo określić kierunek, w jakim zmierzamy. Na placu
budowy mapa to podstawa pracy geodety. Oczywiście potem
dane nanoszone na różnych etapach realizacji inwestycji są
przetwarzane cyfrowo, za pomocą nowoczesnych metod, ale
drukowana mapa długo pozostanie ważnym źródłem infor-
macji przestrzennych. Nie mówiąc o tym, że papierowe
mapy są pięknie wykonywane – dzięki nowym technologiom
reprezentują wysoki poziom artyzmu, a czasami mogą być
przyrównane do arcydzieła. 
Jak na przestrzeni lat ewoluuje rola mapy w dynamicznie zmieniającym
się otoczeniu?

– Dawniej mapa odgrywała niezwykle ważną rolę na polu
walki oraz w okresie podróży i odkryć geograficznych. Obec-
nie odgrywa dużą rolę w gospodarce i aktywności osób in-
dywidualnych. Dziś znacznie intensywniej zarządzamy prze-
strzenią, a informacje o zmianach muszą być dynamicznie na-
noszone na mapę. 

Nowe technologie są niezwykle pomocne w tworzeniu in-
formacji przestrzennej, a więc również sporządzaniu map, za-
równo tych na nośnikach cyfrowych, jak i tych tradycyjnych.
W dobie społeczeństwa informacyjnego dostęp do aktualnej,
rzetelnej informacji odgrywa szczególną rolę. Obecnie pro-
wadzimy np. badania dotyczące roli mapy w tzw. inteligent-
nych miastach – smart cities. I tu znów dochodzimy do wcze-
śniejszego stwierdzenia, że bez mapy ani rusz.
Czy w świetle rozwoju kartografii największym atutem nowych tech-
nologii jest większa dokładność danych?

– Dzięki doskonalonym metodom i narzędziom mapy zy-
skują również na dokładności, jednak w rozwoju kartografii
chodzi nie tylko o nią, ale przede wszystkim o zapewnienie
dostępu do informacji o przestrzeni w każdym miejscu i cza-
sie w czytelny dla odbiorcy sposób. Największym atutem no-
wych technologii są znacznie większe niż kiedyś możliwości
dostarczenia informacji o przestrzeni do użytkownika w bar-
dzo atrakcyjny sposób. Mobilne aplikacje nawigacyjne, pre-
zentacje holograficzne terenu, aplikacje przenoszące nas
w tzw. rzeczywistość rozszerzoną oparte są na mapach cy-
frowych i metodyce kartograficznej. Dzięki tym technologiom
wykorzystujemy i będziemy wykorzystywać mapy jeszcze czę-
ściej niż kiedyś i do coraz to nowszych zadań.

W strukturach Politechniki Warszawskiej mamy znako-
mitych specjalistów w zakładach, które zajmują się sztuką pro-
jektowania map, przetwarzania danych przestrzennych oraz
ich efektywnej i efektownej prezentacji użytkownikowi. Dzię-
ki nowym technologiom kartografia przeżywa swoisty rozkwit.
Niemniej równolegle dzięki tym samym technologiom ob-
serwujemy zjawisko podejmowania prób wykonania map
przez osoby bez dostatecznej wiedzy, czego wynikiem są nie-
dopuszczalne – mówiąc delikatnie – nieścisłości. Nową rolą
kartografów jest m.in. wspomaganie tych nowych kartogra-
fów, nazywanych formalnie neokartografami.
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Bez mapy

W dobie społeczeń-
stwa informacyj-
nego dostęp do

aktualnej, rzetelnej
informacji odgrywa

szczególną rolę.
W strukturach Poli-
techniki Warszaw-
skiej mamy znako-

mitych specjalistów
w zakładach, które
zajmują się sztuką wytwarzania map,

łącząc nowoczesność z tradycją 
– mówi prof. dr hab. Alina 

Maciejewska, Dziekan Wydziału
Geodezji i Kartografii Politechniki

Warszawskiej

ani rusz



Mamy zatem coraz lepsze narzędzia, a czy nie
brakuje chętnych, by je wykorzystywać i wy-
konywać zawód kartografa? Czy rozwój no-
wych technologii i postępująca cyfryzacja
przekładają się na zainteresowanie tym kie-
runkiem studiów?

– Z przyjemnością mogę powie-
dzieć, że jesteśmy jedynym w Polsce
Wydziałem, który już w nazwie tak sil-
nie podkreśla rolę kartografii i wyraź-
nie łączy kartografię z geodezją. Inne
Wydziały akcentują bardziej kształto-
wanie środowiska czy gospodarkę i in-
żynierię przestrzenną. Nazwa Wy-
działu ma u nas wyraźne przełożenie
na kształcenie kadr. Obserwujemy
niesłabnące zainteresowanie kierun-
kiem geodezja i kartografia na pozio-
mie studiów inżynierskich, jak rów-
nież pogłębione zainteresowanie ze
strony absolwentów, którzy chcą się da-
lej kształcić z zakresu kartografii na stu-
diach II stopnia na specjalności kar-
tografia i systemy informacji geogra-
ficznej oraz studiach doktoranckich. Co
więcej, specjalności tej nie wybierają
ludzie przypadkowi, lecz hobbyści z na-
ukowym zacięciem, żywo zaintereso-
wani tematyką. Naszą chlubą jest też
doskonała kadra, zarówno na pozio-
mie adiunktów, jak i samodzielnych
profesorów. Do niedawna funkcjono-
wała u nas grupa naukowców, którzy
zajmowali się również produkcją map
od strony czysto technologicznej, przy-
gotowaniem druku itd. Dzisiaj nato-
miast bardziej stawiamy na informa-
tykę, ponieważ rozwiązania informa-
tyczne są aktualnie głównym medium
przekazu kartograficznego. Niestety,
obecnie fundusze, jakie wpływają na
uczelnię, są mocno ograniczone. Nie
ma to jednak wpływu na jakość kształ-
cenia. Co więcej, utworzyliśmy nowy
kierunek geoinformatyka, który jest
bardzo blisko powiązany z kartografią.
Na bieżąco modyfikujemy program
studiów, bo wiemy, że musimy nadążyć
za zmianami i wymogami rynku pracy,
aby studenci byli na bieżąco z postę-
pem.
Czy mimo wspomnianych ograniczeń finan-
sowych, udaje się podjąć wyzwanie i zaofe-
rować studentom program odpowiadający
postępowi technologicznemu?

– Przyznaję, że jest to trudne, bo do-
bre przygotowanie studenta wymaga
odpowiednio większej liczby zajęć,
zwłaszcza ćwiczeń, a także dobrego
sprzętu i programów, które kosztują.
Musimy radzić sobie z narzuconymi
przez resort ograniczeniami finanso-
wymi wynikającymi z algorytmu dota-
cji. Środki te nie wystarczają na po-
krycie wszystkich potrzeb. Niemniej

przywiązujemy ogromną wagę do po-
ziomu nauczania, dlatego staramy się
ograniczać liczbę wykładów, licząc
na ciekawość i samodzielność stu-
dentów, podczas gdy główny nacisk
kładziemy na praktykę, bo to projekty
przygotowują przyszłych kartografów
do wykonywania zawodu. Od zeszłe-
go roku przy Wydziale funkcjonuje
rada konsultacyjna, złożona ze spe-
cjalistów branżowych, reprezentują-
cych firmy związane z geodezją i kar-
tografią, która kilka razy w roku spotyka
się z kierownictwem i kadrą Wydziału,
by konsultować nasze programy i su-
gerować pewne modyfikacje, aby
kształcenie było jak najlepiej dostoso-
wane do potrzeb rynku pracy. Jedno-
cześnie zabiegamy, by studenci mogli
odbywać w tych firmach staże. Oprócz
geodezji i kartografii studenci mogą się
u nas kształcić na pokrewnych kie-
runkach: gospodarce przestrzennej

oraz – od tego roku – na geoinforma-
tyce. Na wszystkie 3 kierunki apliko-
wało w tym roku od 13 do 30 kandy-
datów – takich wyników nie odnotował
żaden inny Wydział na Politechnice.
Nowe oferty dydaktyczne, na które
jest tak piękna odpowiedź ze strony
ubiegających się o miejsce na Wy-
dziale, jest wynikiem starannie opra-
cowanej oferty dydaktycznej i poziomu
kształcenia, będącego zasługą całej
kadry. Efektem wysiłku i zaangażo-
wania naszych pracowników jest oce-
na wyróżniająca, przyznana w czerw-
cu przez Polską Komisję Akredytacyj-
ną za jakość kształcenia na Wydziale
Geodezji i Kartografii PW. Dlatego za-
chęcam biznes do współpracy z na-
szym Wydziałem, zarówno w obszarze
dydaktyki, jak i prac badawczo-roz-
wojowych.
Skoro kandydatów nie brakuje, a poziom
kształcenia gwarantuje dobre przygotowanie
specjalistów do zawodu, jak wyglądają moż-
liwości zatrudnienia absolwentów?

– Rok temu dokładnie prześledzi-
liśmy rynek pod kątem ofert dla przy-
szłych geodetów i kartografów. Oka-
zuje się, że absolwenci naszego
Wydziału nie cierpią na brak propozy-
cji pracy. Nie zawsze jest to praca
w geodezji, ale sumarycznie niewielu
absolwentów nie podejmuje pracy
w zawodzie. Nie zauważyłam, żeby
nasi absolwenci mieli problem z od-
nalezieniem się na rynku pracy. Szcze-
gólnie kartografowie. Zwykle już na stu-
diach są przyjmowani na staże w biu-
rach geodezyjnych, firmach, biurach
planowania przestrzennego, gdzie po-
tem znajdują zatrudnienie.
Jak włączą się państwo w obchody Między-
narodowego Roku Mapy?

– Jestem pod dużym wrażeniem, że
doszło do ustanowienia Międzynaro-
dowego Roku Mapy. Niezależnie od
szczególnych okoliczności staramy
się stale podejmować tematykę zwią-
zaną z mapami, uczestnicząc w kon-
ferencjach i organizując seminaria
naukowe. Np. we wrześniu odbyły się
zarówno Ogólnopolska Konferencja
Kartograficzna, jak i Sympozjum Geo-
informacyjne – w obu bardzo aktywnie
uczestniczyliśmy. Uważam, że wyda-
rzenia w ramach obchodów Roku
Mapy powinny być nagłośnione. Każ-
dy z nas korzysta bowiem z mapy, nie
do końca uświadamiając sobie jej
wagę oraz pracę, jaka poprzedza jej
przygotowanie. Warto podkreślać jej
rolę, by było to narzędzie doceniane
i wzbudzające szacunek.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer
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Z przyjemnością
mogę powiedzieć, 

że jesteśmy jedynym 
w Polsce Wydziałem,
który już w nazwie
tak silnie podkreśla
rolę kartografii i wy-
raźnie łączy karto-
grafię z geodezją.

Inne Wydziały 
akcentują bardziej

kształtowanie środo-
wiska czy gospodarkę

i inżynierię 
przestrzenną.

Międzynarodowy Rok Mapy
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Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców

I
nicjatywa Warszawskiej Izby
Przedsiębiorców cieszy się co-
raz większym uznaniem. Świad-
czy o tym nie tylko ogromne za-
interesowanie ze strony uczest-

ników, lecz także patronat honorowy
19 znaczących instytucji, w tym Mini-
sterstwa Gospodarki, Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, a także 27 redakcji.

Oprócz statuetek Wiktorii, przy-
znanych w takich dziedzinach, jak:
budownictwo, energetyka, medycyna,
rolnictwo, handel i dystrybucja, ban-
kowość czy działalność naukowa i ba-
dawczo-rozwojowa, przyznano rów-
nież nagrody specjalne SUPERWIK-
TORIA, skierowane do wyróżniają-
cych się na rynku firm o ugruntowanej
renomie. W tym roku podczas gali
wręczono wyjątkowe nagrody z okazji
25-lecia transformacji w Polsce, które
trafiły m.in. do Radia ZET, firm Balton
i LECHPOL.

W czasie uroczystości upublicz-
niono także wyniki II edycji konkursu
SUPERMEDICUS, objętego honoro-
wym patronatem Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego, Federacji Polskich
Towarzystw Medycznych, Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego, Pol-
skiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów, Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych oraz jej prezesa.

– Wielka Gala jak co roku była
świętem przedsiębiorczości. Nagro-
dziliśmy najlepsze firmy, placówki
i specjalistów, których osiągnięciami,
poziomem usług i produktów możemy
szczycić się nie tylko w kraju. Gala była
również doskonałym miejscem wy-
miany doświadczeń i promocji dzia-
łalności laureatów, a także pomocy in-
nym. Jak co roku odbyła się loteria,
z której dochód przeznaczymy na cele

charytatywne – mówi prezes War-
szawskiej Izby Przedsiębiorców Wal-
demar Piórek, pomysłodawca kon-
kursu WIKTORIA – Znak Jakości Przed-
siębiorców oraz SUPERMEDICUS
i organizator obu plebiscytów. 

W sumie w dotychczasowych edy-
cjach konkursu WIKTORIA nomino-
wano blisko 6 tys. firm, a ponad 650 zo-
stało nagrodzonych. Od 18 lat statuetka
WIKTORII jest – zgodnie z pełną nazwą
projektu – znakiem jakości oraz sym-
bolem rzetelności i wiarygodności
w prowadzonej działalności gospo-
darczej. Plebiscyt służy głównie pro-
mocji najlepszych polskich przedsię-
biorstw, niezależnie od profilu i oferty.
Wśród laureatów są zakłady produk-
cyjne, firmy handlowe i przedsiębiorstwa
świadczące różnorodne usługi. �

Wiktoria

W ramach XVIII edycji konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców nagrodzono 40 firm 
z całej Polski. Laureaci odebrali statuetki z rąk ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Roz-
dano także nagrody specjalne SUPERWIKTORIA, a najlepsze placówki i specjaliści z branży me-
dycznej uhonorowano statuetkami SUPERMEDICUS

Od lewej: Janusz Piechociński, minister gospodarki, 
Andrzej Witowski, prezes AW Bautex i Waldemar Piórek,
prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców

Wielka Gala jak co roku
była świętem przedsię-
biorczości. Nagrodziliśmy
najlepsze firmy, placówki
i specjalistów, których
osiągnięciami, poziomem
usług i produktów mo-
żemy szczycić się nie tylko
w kraju.

dla najlepszych przedsiębiorców

Fot. ŻELAZNA Studio (2)



24 października odebrał pan statuetkę Wiktoria 2015. Co doceniła ka-
pituła, zaliczając zarządzaną przez pana firmę do grona podmiotów,
których działalność jest uosobieniem jakości?

– Chciałbym jeszcze raz podziękować kapitule konkur-
su Wiktoria za docenienie kierowanej przeze mnie spółki
w kategorii usług dla firm i ludności, dodam, że długoletnich.
Jest to dla nas duże wyróżnienie. 

Warszawski Dom Technika Sp. z o.o. powstał w 1991 r.,
w 2016 r. będziemy obchodzić 25-lecie działalności, która opie-
ra się na wynajmie powierzchni biurowych i sal konferen-
cyjnych. Nie poprzestajemy na laurach i ciągle podnosimy
jakość naszych usług. Przykładem tych działań może być cho-
ciażby unowocześnianie wyposażenia sal oraz coraz więk-
sza uwaga, jaką przykładamy do obsługi kontrahentów. 

Mówiąc o wyżej wymienionej nagrodzie i naszej dzia-
łalności, nie mogę pominąć naszej siedziby. Warszawski Dom
Technika jest obiektem zabytkowym o charakterze neoba-
rokowym i neorokokowym z elementami secesji, położonym
w centrum Warszawym w pobliżu Starówki, w odległości
50 m od ul. Świętokrzyskiej i 80 m od stacji metra. Ma on bo-
gatą historię. Powstał w 1905 r. jako gmach Stowarzyszenia
Techników, zlokalizowany przy ul. Włodzimierskiej – dziś
ul. T. Czackiego 3/5. Jego inicjatorem był ówczesny prezydent
Warszawy Piotr Drzewiecki. W tym roku obchodzimy jubile-
usz 110-lecia oddania budynku do użytku, dlatego szczególnie
cieszymy się z tak prestiżowej nagrody.
Zajmują się państwo profesjonalną organizacją wszelkiego typu wy-
darzeń. Na co mogą liczyć klienci biznesowi, którzy zechcą zorganizować
u państwa konferencję?

– Oferujemy wynajem sal konferencyjnych wraz z cało-
ściową obsługą audiowizualną i internetem. Na życzenie klien-
ta zapewniamy kompleksową bądź częściową obsługę im-
prez. Przygotowujemy jej scenariusz i oprawę, aranżację sali,
zapewniamy catering, obsługę artystyczną i techniczną. Na-
szym atutem jest to, że posiadamy 7 sal o różnej wielkości,
które mogą pomieścić od 20 do 450 osób w ustawieniu te-
atralnym lub od 15 do 280 osób w ustawieniu konferencyjnym.
Zabytkowe wnętrza sal nadają niepowtarzalny klimat każ-
demu przedsięwzięciu. Różnią się one od siebie nie tylko roz-
miarami, lecz także klimatem, co pozwala na zorganizowa-
nie eventu o dowolnym charakterze, kształcie i dowolnej licz-
bie uczestników. Konferencje, wystawy, eleganckie bale,
np. Bal Czartoryskich, przyjęcia weselne, koncerty, szkole-
nia, sympozja, bale studniówkowe – to tylko niektóre z moż-
liwości wykorzystania sal i obiektu Domu Technika. 
Firm organizujących podobne wydarzenia jest jednak dużo. Co wyróżnia
państwa spośród nich i jest swoistym magnesem, przyciągającym klien-
tów?

– Działamy na rynku wy-
najmu sal konferencyjnych od pra-
wie 25 lat. Zabytkowe wnętrza udostęp-
nianych przez nas sal różnią się od swoich współczesnych
odpowiedników, oferowanych w wielu miejscach Warszawy,
ponadto zabytkowy budynek Warszawskiego Domu Technika
i jego wnętrza – szczególnie piękne schody – nadają nie-
powtarzalny charakter każdej imprezie. Nasze działania cha-
rakteryzuje profesjonalizm oraz dostosowanie się do potrzeb
klienta. Nasi specjaliści z zespołu organizacji imprez służą
radą i pomocą w doborze sprzętu, aranżacji i programu im-
prezy, aby spełniała ona oczekiwania klienta. Naszą gwa-
rancją na dobrą usługę jest to, iż wielu kontrahentów wra-
ca ponownie do naszego obiektu oraz poleca nasze usługi
innym potencjalnym klientom.

Rozmawiała Monika Michałowska

Impreza
Naszym atutem jest to, że posiadamy 7 sal o różnej wielkości, które
mogą pomieścić od 20 do 450 osób w ustawieniu teatralnym lub od
15 do 280 osób w ustawieniu konferencyjnym. Zabytkowe wnętrza
sal nadają niepowtarzalny klimat każdemu przedsięwzięciu – mówi
Jerzy Rożek, prezes zarządu Warszawskiego Domu Technika
NOT Sp. z o.o.
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Co było powodem powołania Regionalnej
Izby Gospodarczej w Kaliszu?

– Izba powstała w wyniku oczeki-
wań lokalnych przedsiębiorców, którzy
dostrzegali potrzebę jednoczenia wy-
siłków, wspólnego zdobywania do-
świadczeń i wiedzy oraz nowych umie-
jętności w warunkach transformacji
ustrojowej i budowania gospodarki
wolnorynkowej.  Inicjatywa jej powo-
łania była bardzo spontaniczna i za-
interesowała liczne grono przedsię-
biorców, zwłaszcza tych szybko ugrun-
towujących swoją pozycję biznesową
odważnymi decyzjami inwestycyjny-
mi. Do nich dołączyli inni, mniejsi lub
początkujący przedsiębiorcy, łapczywie
poszukujący wiedzy i praktycznych
doświadczeń. Towarzyszyliśmy im
w procesie przekształceń. Upowszech-
nialiśmy dobre wzorce gospodarki
rynkowej.
Na czym głównie polegała aktywność izby
przez 20 lat działalności?

– Przede wszystkim byliśmy orga-
nizatorem dziesiątek różnorodnych
komercyjnych spotkań szkoleniowych
i doradczych. Dostarczaliśmy przed-
siębiorcom wiedzę o zmieniających się
rewolucyjnie regulacjach prawnych,
zasadach tworzenia i podstawach
funkcjonowania firm, systemie podat-
kowym, zasadach obrotu międzyna-
rodowego, zasadach tworzenia skła-
dów celnych itd. Nasza duża aktyw-

ność dotyczyła kampanii informacyjnej
o zasadach wprowadzania podatku
VAT, podatku dochodowego, przygo-
towania akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej, a następnie dostosowania
polskiego prawa do prawa europej-
skiego. Przypomnijmy, że nowelizacja
objęła ponad 550 ustaw. 
Jaką rolę RIG pełni dziś?

– Regionalna Izba Gospodarcza
jest dobrowolnym stowarzyszeniem
blisko 90 podmiotów gospodarczych.
Jesteśmy organizatorem Intelektual-
nych Śniadań Biznesowych, miejscem
wymiany poglądów i doświadczeń,
okresowych spotkań z ekspertami,
ekonomistami i prawnikami. Naszą
misją jest wspierania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez
realizację na ich rzecz komplekso-
wych usług szkoleniowych i dorad-
czych oraz pomoc w pozyskiwaniu
atrakcyjnych środków finansowych na
rozwój. 

Staramy się łączyć naszą aktyw-
ność z różnymi organizacjami otocze-
nia biznesu, które dysponują różno-
rodnymi profesjonalnymi możliwo-
ściami jego wsparcia. W ostatnich la-
tach zacieśniła się współpraca z sio-
strzanymi organizacjami z Pleszewa,
Ostrowa Wielkopolskiego oraz z Fun-
dacją Kaliski Inkubator Przedsiębior-
czości. Mamy dobre doświadczenia we
współpracy z Państwową Inspekcją

Pracy w upowszechnianiu zintegro-
wanego systemu zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy. Spraw-
dzoną formą promowania najlepszych
i najbardziej kreatywnych ludzi bizne-
su i firm w regionu jest organizowany
od 9 lat konkurs Przedsiębiorca Roku
w kategorii duże, średnie i małe przed-
siębiorstwo. Wręczanie wyróżnień od-
bywa się z reguły podczas gali towa-
rzyszącej tradycyjnym Balom Biznes-
menów i Lekarzy.

Tradycją są doroczne spotkania
z władzami samorządowymi miasta.
Mają one charakter konsultacji przed
uchwaleniem budżetu miasta i planu
zamierzeń na kolejny roku. Są też
okazją do wymiany opinii i poglądów
w funkcjonowaniu miasta, wymiany
dobrych praktyk, ale także napiętno-
wania słabości i nieprawidłowości.
Przed jakimi wyzwaniami stoi kaliska przed-
siębiorczość?

– Oczekujemy na nowe regulacje
prawne, które umożliwiłyby wzrost na-
szej pozycji i znaczenia w powszech-
nym samorządzie gospodarczym na
wzór np. Niemiec i Francji, czy też po-
dobnie jak w okresie międzywojennym
w Polsce. Fakty nie napawają optymi-
zmem. Wielokrotne próby zmian utwier-
dzają nas w przekonaniu, że nie ma
w tym zakresie woli politycznej żadnej
z dotychczasowych opcji rządzących.

Rozmawiał Igor Korczyński

Aktywnie na rzecz rozwoju
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu

Regionalna Izba Gospodarcza jest dobrowolnym stowarzyszeniem blisko 90 podmiotów
gospodarczych. Staramy się łączyć naszą aktywność z różnymi organizacjami otoczenia
biznesu, które dysponują różnorodnymi profesjonalnymi możliwościami jego wsparcia 
– mówi Marek Antczak, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu
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Jaki jest zakres działalności spółki Elektryk, którą założył pan 30 lat
temu?

– Firma Elektryk Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się
przedsiębiorstwo, działające na rynku usług elektrycznych
i elektrotechnicznych. W zakres naszej działalności wcho-
dzi szereg usług: od sprzedaży hurtowej części elektrycznych
i elektronicznych, poprzez usługi instalacyjne, prefabryka-
cje rozdzielnic, aż po organizacje szkoleń. Od 30 lat naszą
misję realizujemy poprzez dostarczanie klientom wszelkich
niezbędnych elementów i podzespołów, zapewnienie im do-
radztwa technicznego oraz wykonanie niezbędnych pro-
jektów. 
Co jest potwierdzeniem i jednocześnie rekomendacją jakości państwa
usług?

– Współpracujemy z najlepszymi firmami produkujący-
mi osprzęt do systemów automatyki przemysłowej, dlatego
nasze produkty odznaczają się najwyższym stopniem jakości
wykonania oraz wysokimi parametrami bezpieczeństwa. Je-
steśmy konkurencyjni na rynku elektrycznym, o czym świad-
czy wiele wygranych przetargów na inwestycje wysokobu-
dżetowe. Instalowaliśmy zarówno systemy zasilania, moni-
toringu, oświetlenia, systemy nowoczesnej automatyki, jak
i nowoczesne systemy KNX, BMS (Building Management Sys-
tem) – inteligentnego zarządzania budynkiem. Potwier-
dzeniem wysokich standardów i jakości wykonanych przez
nas usług jest ciągłe udoskonalanie oraz rozwój firmy. Za-
praszamy do współpracy. 

Rozmawiał Igor Korczyński

Mały 
biznes,

30 lat temu Józef Pilarczyk założył firmę Elek-
tryk Sp. z o.o. Przez ten czas rozwinęła się
ona dynamicznie, zwiększyła zasięg działania
i powiększyła grono klientów, mając znaczący
wpływ na gospodarkę nie tylko Kalisza, lecz
także całego kraju

wielkie 
możliwości

Jak szeroka jest oferta przychodni Medix i czy
jest grupa, do której kierują ją państwo
w szczególnym stopniu?

– Nasza oferta skierowana jest do bardzo szerokiej gru-
py pacjentów. Po pierwsze do tych, którzy chcą korzystać
z naszych usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Mowa tu o lekarzu rodzinnym, poradniach specjalistycznych
oraz diagnostyce obrazowej – RTG, USG, tomografia kom-
puterowa czy rezonans magnetyczny. Podobny zakres
usług dostępny jest również na zasadach komercyjnych za
pośrednictwem firm ubezpieczeniowych, które oferują do-
datkowe ubezpieczenia zdrowotne. Również jest grupa pa-
cjentów, którzy w naszej placówce z usług medycznych ko-
rzystają prywatnie. Swoją ofertę kierujemy także do zakła-
dów pracy, dla których świadczymy usługi z szeroko poję-
tej medycyny pracy. 
Jakie atuty wysuwają państwa na pierwszy plan na tle konkurencji?

– Kompleksowość jest dla naszych klientów dosyć istot-
na: począwszy od lekarza rodzinnego, do którego ludzie kie-
rują pierwsze kroki, jeśli mają problemy zdrowotne, skoń-
czywszy na specjalistach czy też diagnostyce. Wszystko jest
w jednym miejscu, więc pacjent w ciągu krótkiego czasu
może załatwić u nas wszystkie sprawy zdrowotne. 
Czy członkostwo w RIG Kalisz wpływa na państwa działalność?

– Na pewno dodaje nam to prestiżu, ale przy tak spe-
cyficznych usługach trudno oczekiwać większych profitów.
Nie jesteśmy jednostką produkcyjną, która dzięki obecno-
ści w strukturach izby może zdobywać kontrahentów. Je-
steśmy jednak partnerem dla członków izby, których wspie-
ramy w zakresie medycyny pracy. 

Rozmawiała Justyna Franczuk

Najważniejsza jest
kompleksowość

Rozmowa z Marcinem Maciejewskim, dyrek-
torem ds. organizacyjno-technicznych Kali-
skiej Agencji Medycznej „Medix” Sp. z o.o.

Tomograf komputerowy
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Co kryje się pod pojęciem zintegrowanych
usług logistyczno-magazynowych, które pań-
stwo oferują?

– Zintegrowane usługi logistyczno-
-magazynowe to kompleksowe usługi
logistyczne, takie jak transport, dys-

trybucja, magazynowanie, usługi cel-
ne, czy dzierżawa magazynów i po-
mieszczeń biurowych, które świad-
czymy dla naszych klientów na naj-
wyższym poziomie. To, czym chcemy
się wyróżniać w naszym rejonie, to wła-
śnie możliwość świadczenia kom-
pleksowych usług dla naszych klientów.
Mając do zmagazynowania paletę ja-
kiegoś towaru, mogą oni również zle-
cić nam jego odprawę oraz transport
w każdy zakątek Europy. To właśnie
sprawia, że nasi kontrahenci mają do
nas zaufanie i oddają swoje towary
w nasze ręce. 25 lat doświadczenia na
rynku logistycznym sprawiło, że wy-
konujemy naszą pracę na najwyż-
szym poziomie, by klient zawsze był za-
dowolony.

Czy którąś z oferowanych przez państwa
usług można uznać za kluczową dla działal-
ności firmy, czy jednak każda z nich w rów-
nym stopniu wpływa na pozycję spółki?

– Każda usługa jest bardzo istotna
i ważna dla działalności naszej firmy,
tak jak wspomniałem wcześniej
– wszystkie się uzupełniają. Śmiało
mogę stwierdzić, że właśnie ta kom-
pleksowość jest tutaj kluczowa. Oczy-
wiście transport jest bardzo ważny,
a ostatnio nasze nowe produkty, które
przyczyniają się do dbania o środowi-
sko naturalne, czyli transport inter-
modalny i kolejowy, mają istotne zna-
czenie w rozwoju firmy.

Co wskazałby pan jako podstawę swojego
sukcesu, dzięki której małe Biuro Usług Cel-
nych przeobraziło się w firmę PST OST SPED
o światowym zasięgu?

– Moim zdaniem to wynik olbrzy-
miego zaangażowania zarówno osób
zarządzających, jak i pracowników.
Ciągła chęć rozwoju sprawiła, że teraz
jesteśmy firmą logistyczną, znaną już
w Europie. Nie boimy się wyzwań, no-

wych inwestycji i cały czas idziemy do
przodu, jednak z celem w głowie, żeby
być największą firmą logistyczną
w Wielkopolsce. Nie chcemy wychodzić
za daleko. Stąd się wywodzimy i tutaj
chcemy stworzyć jak najlepsze usługi
logistyczne dla naszych klientów.
A dzięki kompleksowej palecie usług,
które świadczymy, i wieloletniemu do-
świadczeniu pragniemy, żeby nasi
klienci wracali do nas i korzystali z na-
szych usług z poczuciem zaufania
i bezpieczeństwa.

Rozmawiał 
Igor Korczyński

25 lat doświadczenia na rynku logistycznym
sprawiło, że wykonujemy naszą pracę na najwyż-
szym poziomie, by klient zawsze był zadowolony.

Nie boimy się wyzwań,
nowych inwestycji i cały
czas idziemy do przodu,
jednak z celem w gło-
wie, żeby być największą
firmą logistyczną 
w Wielkopolsce. Nie
chcemy wychodzić za
daleko. Stąd się wywo-
dzimy i tutaj chcemy
stworzyć jak najlepsze
usługi logistyczne dla
naszych klientów 
– mówi Mariusz Kąkol, 
prezes Przedsiębior-
stwa Spedycyjno-
-Transportowego 
OST SPED Sp. z o.o.

Grunt to kompleksowość



Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego

I
zba Przemysłowo-Handlowa
w Rzeszowie od 2001 r. wybiera
podmioty działające w regionie,
które swoją działalnością i etycz-
ną postawą biznesową dowo-

dzą, że w pełni zasługują na certyfikat

„Wiarygodnej Firmy Województwa
Podkarpackiego”. Jego zdobywcy zy-
skują cenne potwierdzenie swojej rze-
telności, a tym samym mają szansę
ugruntować swoją pozycję i podnieść
konkurencyjność nie tylko w regionie,

lecz także w szerszej skali. Tym sa-
mym posiadaczom certyfikatu łatwiej
jest promować firmę, zdobywać za-
ufanie potencjalnych klientów i kon-
trahentów oraz pozyskiwać nowe zle-
cenia.

Wiarygodny

Podczas Gali Wiarygodnych Firm i Liderów Województwa Podkarpackiego 34 przedsiębior-
stwa wyróżniono Certyfikatem Wiarygodnej Firmy Województwa Podkarpackiego, przyzna-
wanym przez IPH w Rzeszowie

Zdobywcy certyfikatu
zyskują cenne po-
twierdzenie swojej
rzetelności, a tym

samym mają szansę
ugruntować swoją
pozycję i podnieść

konkurencyjność nie
tylko w regionie, lecz

także w szerszej
skali.

biznes Podkarpacia

Fot. IPH w Rzeszowie (4)



17 czerwca w sali kameralnej rze-
szowskiej Filharmonii Podkarpackiej
odbyła się uroczysta Gala Wiarygod-
nych Firm i Liderów Województwa
Podkarpackiego, organizowana przez
IPH w Rzeszowie, która była okazją do
wręczenia certyfikatów biznesowym
liderom regionu oraz do spotkania
przedstawicieli różnych środowisk,
w tym różnych dziedzin przedsiębior-
czości, samorządu gospodarczego i te-
rytorialnego, świata polityki. Przed-
stawiciele 34 firm uznanych za naj-

lepsze odebrali dyplomy z rąk preze-
sa IPH w Rzeszowie Mieczysława Ła-
gowskiego, wiceministra finansów Ja-
rosława Nenemana oraz posła Bog-
dana Rzońcy. Podczas uroczystości
17 firm uhonorowano statuetkami Li-
dera Województwa Podkarpackiego,
które wraz z prezesem rzeszowskiej
izby wręczyli laureatom posłowie Kry-
styna Skowrońska i Mieczysław Ka-
sprzak.

Wśród gości gali znalazł się również
Wiesław Kuśnierz, dyrektor Izby Skar-

bowej w Rzeszowie, który jako członek
Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Pra-
wa Podatkowego zaprezentował głów-
ne założenia projektu nowej ordynacji
podatkowej. Z kolei wiceminister fi-
nansów Jarosław Neneman przedsta-
wił informacje dotyczące systemu po-
datkowego w Polsce. Ponadto 3 nowe
firmy otrzymały oficjalne dyplomy człon-
kowskie izby. Dyplom w formie gra-
wertonu odebrał również Piotr Kosiński
– wiceprezes zarządu, dyrektor gene-
ralny firmy POLWAX SA. �

Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego
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Wiarygodna Firma Podkarpacia

N
aszym głównym ce-
lem na najbliższe lata
jest zostanie liderem
na rynku krajowym
i europejskim w pro-

jektowaniu, produkcji i wdrażaniu
rozwiązań do transportu materia-
łów sypkich. Przy każdym wyko-
nywanym projekcie dokładamy
wszelkich starań, aby spełnić 3 naj-
ważniejsze czynniki: JAKOŚĆ,
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ – IN-
NOWACJA, KONKURENCYJNA
CENA. Do wytwarzania naszych
urządzeń wykorzystujemy stal naj-
wyższej jakości, kupowaną od spraw-
dzonych dostawców, dzięki czemu
wiemy, że przebijamy konkurencję
pod względem wytrzymałości urzą-
dzeń.

W 2018 r. planujemy wprowadzić
na rynek supernowoczesne urządze-
nie do transportu materiałów sypkich,
które będzie charakteryzowało się:
wysoką wydajnością przy minimal-

nym zużyciu energii elektrycznej, nie-
niszczeniem czynnika transportowa-
nego, oraz długą żywotnością,

Stale badamy rynek i zapotrzebo-
wanie naszych klientów, dlatego też
ciągle wprowadzamy zmiany i inno-
wacyjne rozwiązania, dzięki czemu
nasz portfel zamówień sukcesywnie się
poszerza.

www.rybinski-stal.pl/kontakt

innowacja, rozwójTechnologia,

Stawiamy na rozwój, innowacyjne technologie i rozwiązania, dzięki czemu
stale zwiększamy zakres i obszar działania. Nieustanne inwestycje w roz-
wój i innowacyjny park maszynowy pozwalają nam na podwyższanie swojej pozycji na rynku krajowym 
i europejskim – tylko dzięki takim działaniom od 2013 r. zwiększyliśmy sprzedaż o 150 proc. W 2015 r.
zakończyliśmy budowę nowej hali, co 2-krotnie zwiększyło naszą powierzchnię produkcyjną. W 2016 r.
planujemy zakup 3 nowych maszyn CNC, dzięki czemu produkowane przez nas urządzenia już na etapie
wytwarzania będą jeszcze bardziej energooszczędne 

Naszą główną działalnością jest:
• produkcja urządzeń do 

transportu materiałów sypkich,
• produkcja maszyn 

stosowanych w przemyśle 
paszowym,

• serwisowanie i modernizacja 
zakładów przemysłowych,

• generalne wykonawstwo.



O
Złoty Medal Międzyna-
rodowych Targów Po-
znańskich każdego roku
ubiega się niemal 500
produktów. Te, które

spełnią regulaminowe kryteria i zyskają
uznanie w ocenie ekspertów, otrzymują
prestiżowe wyróżnienie, będące po-
twierdzeniem walorów produktu, a za-

razem wartościowym narzędziem jego
promocji na rynku.

We wrześniu podczas ostatniej
edycji Salonu Obuwia, Skóry i Wyro-
bów Skórzanych Złotym Medalem
MTP uhonorowane zostały 4 produkty.
Biorąc pod uwagę walory użytkowe
i estetyczne ocenianych wyrobów, ja-
kość ich wykonania oraz wykorzysta-
nie najnowszych technologii, sąd kon-
kursowy postanowił przyznać 4 me-
dale, a zdobyły je: czółenko damskie
wzór 5628 firmy ACORD Sławomir Pa-
ziewski – Zakład Produkcji Obuwia,
płaszcz damski model GRACE firmy
VERSSEN SJ, skóra owcza medyczna
antyodleżynowa firmy KAISER Sp. z o.o.
– Wyprawa i Konfekcja Skór Owczych
oraz obuwie damskie TRIGENIC TRI
AMANDA 26115617 firmy C. & J. CLARK
Sp. z o.o.

Polskie wyroby skórzane od lat
cieszą się uznaniem w kraju i na świe-
cie, zyskując wciąż nowych klientów
i liczne wyrazy uznania. Oprócz Złotych
Medali MTP swoje nagrody mogą
przyznać również konsumenci. Spo-

śród nagrodzonych produktów każdy
ma możliwość wskazać najlepsze jego
zdaniem wyroby w drodze głosowania.

Jak dowodzą badania przeprowa-
dzone na próbie prawie stu laure-
atów, około 80 proc. nagrodzonych
deklaruje, że informacja o zdobyciu
Złotego Medalu przez ich produkty

zwiększyła zainteresowanie nimi,
a 78 proc. wystawców wyróżnionych
Złotym Medalem MTP planuje wziąć
udział w kolejnych targach i zgłaszać
swoje produkty w konkursie. Zainte-
resowanie medalem świadczy o jego
prestiżu, a także przydatności jako
narzędzia promocyjnego. �

Skóra na medal
Złoty Medal MTP należy do najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, 
przyznawanych innowacyjnym produktom najwyższej jakości. 
We wrześniu uhonorowano nim najlepsze wyroby prezentowane
na Targach Mody

Jak dowodzą badania, około
80 proc. nagrodzonych de-
klaruje, że informacja 
o zdobyciu Złotego Medalu
MTP przez ich produkty
zwiększyła zainteresowanie
nimi.

Złoty Medal Targów MTP
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Sektor B+R

W
ydatki na B+R w Pol-
sce rosną. Jeszcze
w 2006 r. przeznacza-
liśmy na ten cel 0,55
proc. PKB. W 2013 r.

było to już 0,87 proc., co oznacza
wzrost o 58 proc. – Choć dokonaliśmy
bardzo znaczącego skoku, to pod tym
względem wciąż pozostajemy w tyle za
Czechami i Węgrami, które na działal-
ność badawczo-rozwojową w 2013 r.
przeznaczyły odpowiednio 1,91 i 1,41
proc. swojego PKB. Średnia dla UE wy-
nosiła w tym samym czasie 2,02 proc.
– mówi Michał Turczyk, dyrektor w ze-
spole R&D and Government Incentives,
Deloitte. 

Słaby wskaźnik B+R
Źródłem finansowania prac B+R

są w Polsce przede wszystkim środki
publiczne (54,3 proc.). Wskaźnik BERD
(ang. Business Expenditures on R&D),
czyli wydatki badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw w stosunku do PKB,

wyniosły w roku 2013 0,38 proc. Jak po-
kazało badanie Deloitte, udział firm,
których wydatki na badania i rozwój
przekroczyły 3 proc. obrotów, zwiększył
się z 26,3 proc. w 2013 r. do 48 proc. rok
później, a to oznacza, że poprawia się
świadomość przedsiębiorców na temat
znaczenia inwestowania w innowa-
cyjność w rozwoju ich biznesu. Średnia
dla całego regionu Europy Środkowej
wyniosła 51 proc. Krajem, w którym naj-
więcej firm (47 proc.) przeznacza na
B+R więcej niż 10 proc. swoich obro-
tów, jest Estonia. Z kolei udział polskich
firm, które nie ponoszą wydatków na
B+R lub robią to w mniejszym stopniu
niż 1 proc. obrotów, praktycznie nie
uległ zmianie (31,9 proc. w 2013 r. w po-
równaniu do 31 proc. w 2014 r.). Tylko
nieco ponad jedna trzecia firm w Pol-
sce deklaruje, że posiada strategię ba-
dań, rozwoju i innowacji – w pozosta-
łych przypadkach decyzje związane
z działalnością badawczo-rozwojową
podejmowane są doraźnie przez za-

rząd. Aż 64 proc. badanych przyznało,
że w ich firmach nie wdrożono żadnej
strategii w tym zakresie. 

Są i plusy
Pozytywne sygnały pojawiają się za

to w obszarze finansowania działal-
ności naukowo-badawczej. Aż 67 proc.
firm wierzy, że ich wydatki na B+R
wzrosną w przeciągu 3–5 lat. Jeszcze
2 lata temu o takim zamiarze mówiło
51,2 proc. badanych. – W tej materii
polskie firmy są jednymi z najbar-
dziej optymistycznych w Europie Środ-
kowej, gdzie wzrost w tym samym
okresie zadeklarowało 53,4 proc. re-
spondentów. Ambitne plany zwięk-
szenia wydatków na B+R wiążą się
najpewniej z uruchomieniem w tym
roku nowej fali dotacji unijnych na ten
cel w latach 2014–2020, które w Polsce
wyniosą ponad 10 mld euro, oraz za-
miarem wprowadzenia nowej ulgi
podatkowej na B+R w 2016 r. – wyja-
śnia Michał Turczyk. 

Cienie
i blaski

Jak wynika z 5. edycji projektu „Badania i rozwój w przedsiębior-
stwach”, przeprowadzonego w Polsce i 10 krajach Europy Środko-
wej przez firmę doradczą Deloitte, tylko jedna trzecia polskich firm
ma przemyślaną i wypracowaną strategię badań, rozwoju i wspie-
rania innowacyjnośc

sektora B+R



Czynniki determinujące
Jakie zewnętrzne czynniki wpły-

wają na poziom finansowania dzia-
łalności badawczo-rozwojowej w pol-
skich przedsiębiorstwach? Czynni-
kiem, który kolejny rok z rzędu miał naj-
większy wpływ na wzrost wydatków na
B+R w Polsce, była dostępność kilku
różnych form korzyści dla firm, w tym
dotacji pieniężnych i ulg podatkowych.
Tegoroczne wyniki badania dowodzą
również ciągłego wzrostu znaczenia in-
nych czynników zewnętrznych: do-
stępności wykwalifikowanej i do-
świadczonej kadry badawczej, więk-
szej liczby dotacji niż ulg podatko-
wych oraz dostępu do uniwersyte-
tów i jednostek badawczych, a także
współpracy z nimi. W regionie naj-
większe znaczenie miała dostępność
do większej liczby rodzajów wsparcia
(75 proc.) oraz dostępność wykwalifi-
kowanej i doświadczonej kadry B+R
(71 proc.). 

Ponad dwie trzecie spośród pol-
skich firm (68 proc.), które decydują się
na współpracę ze stronami trzecimi
(w tym ośrodkami akademickimi i jed-
nostkami badawczymi) przy realizacji
projektów B+R, czyni to, ponieważ
jest to niezbędne dla przeprowadzenia
projektów badawczych. Dla połowy
firm takim powodem są wymagania
systemu wsparcia, a dla 41 proc. chęć
otrzymania wyższego dofinansowa-
nia. – W innych krajach Europy Środ-
kowej czynniki te w znacznie mniej-
szym stopniu decydują o podejmo-
waniu współpracy. W Polsce rośnie po-
trzeba współpracy z uniwersytetami
i jednostkami badawczymi, ale nadal
wykorzystywanie tej formy wsparcia
działalności B+R jest niewystarczają-
ce. Deklaruje ją tylko 53 proc. bada-
nych firm, podczas gdy średnia dla
całego regionu wynosi aż 66 proc.
– mówi Tomasz Gondek, lider R&D Ne-
tworks w ramach Innovation Consulting
w Deloitte. 

Bolączki ankietowanych
Badanie Deloitte pokazało, że

w Polsce rośnie świadomość potrzeby
ochrony praw własności intelektualnej.
Liczba firm deklarujących, że nie ko-
rzysta z tego typu ochrony, spadła
w ciągu roku z 9,7 proc. do 8 proc. Naj-
częściej wykorzystywanym sposobem
ochrony własności intelektualnej za-
równo w Polsce, jak i w Europie Środ-
kowej jest tajemnica przedsiębiorstwa.
Wskazało na nią 77 proc. polskich
badanych. Z kolei odsetek firm, które
chronią własność intelektualną i know-
-how za pomocą patentów i wzorów

użytkowych, zmniejszył się o 13,4 punk-
tów procentowych w Polsce i o 6,3 w Eu-
ropie Środkowej w porównaniu z ba-
daniem z 2014 r. W naszym kraju pa-
tenty są domeną przede wszystkim jed-
nostek badawczych, a nie przedsię-
biorstw komercyjnych. 

Ankietowani byli pytani również
o ich stosunek do ulg podatkowych
związanych z działalnością B+R. – Po-
nad 42 proc. respondentów twierdzi, że
nie ma pewności co do podejścia or-
ganów podatkowych do kosztów B+R,
wobec czego uznaje korzystanie z ulg
podatkowych za ryzykowne. Należy
jednak wyjaśnić, że w Polsce brak
jest obecnie ulgi na prowadzenie prac
B+R, a przedsiębiorcy zwracają uwa-
gę nie na wykładnię stosowaną przez
urzędy skarbowe, a na brak jednoli-
tych przepisów dotyczących działal-
ności B+R w obszarze podatkowym,
księgowym i grantowym – wyjaśnia
Michał Turczyk. W 2014 r. taką wątpli-
wość wyrażała jedna trzecia bada-
nych. Obecnie niepewność ta ma
szczególnie duże znaczenie w przy-
padku mikroprzedsiębiorstw i firm za-
trudniających powyżej 500 osób, wśród
których odsetek wskazań wynosi od-
powiednio 86 proc. i 60 proc. 

To samo pytanie padło także
o stosunek firm do dotacji. W Polsce
38 proc. respondentów deklaruje, że
ma wiedzę na ten temat i z nich ko-
rzysta. Spośród badanych krajów wyż-
szy wskaźnik uzyskała jedynie Bułga-
ria (39 proc.). Dlaczego pozostali re-
spondenci nie korzystają z systemu do-
tacji? Aż 45 proc. firm z tej grupy co
prawda orientuje się w systemie dotacji
na działalność B+R, ale nie aplikuje
o dofinansowanie, ponieważ proces
uzyskania i korzystania z niego jest zbyt

sformalizowany i skomplikowany. Na
szczęście w nowej perspektywie unij-
nej zmiany idą w kierunku uproszcze-
nia procedur. 

Pora na postulaty
Zdaniem ankietowanych, na wzrost

wydatków na B+R w ich firmach naj-
bardziej wpłynąłby mieszany system
zachęt, składający się zarówno z ulg,
jak i dotacji. Takiej odpowiedzi udzie-
liło 48 proc. badanych. W tej chwili spo-
śród krajów OECD system taki jest sto-
sowany w 27 z 34 państw organizacji,
co dla firm prowadzących działalność
na poziomie międzynarodowym ma
istotne znaczenie w aspekcie decy-
dowania o lokowaniu działalności B+R
w krajach o najlepszych warunkach do
jej prowadzenia. Badanie wskazało
również na duże znaczenie wprowa-
dzenia dodatkowej premii za działal-
ność B+R w formie ulgi podatkowej. Aż
44 proc. respondentów jest zdania, że
dzięki temu środki przeznaczane przez
nich na tę działalność wzrosłyby w per-
spektywie najbliższego roku lub 2 lat,
a 59 proc. deklaruje taką zmianę w naj-
bliższych 3–5 latach. Znaczenie ma
również fakt, że 34 proc. ankietowanych
w Polsce źle ocenia obecny system za-
chęt wspierających działalność B+R. 

– Z roku na rok nasze badanie udo-
wadnia, że polscy przedsiębiorcy mają
coraz większą świadomość i wiedzę na
temat działalności B+R. Nadal jednak
czynnikiem zewnętrznym, który ma
największy wpływ na poziom wydat-
ków B+R, jest dostępność większej
liczby rodzajów wsparcia, a współ-
praca z jednostkami naukowymi sty-
mulowana jest głównie wymogami
programów pomocowych lub chęcią
uzyskania wyższego dofinansowania.
Można zatem dojść do wniosku, że pol-
skie przedsiębiorstwa nie dostrzegają
jeszcze korzyści, jakie wynikają z ba-
dań, rozwoju, innowacji i oparcia na
tych filarach swojego długofalowego
rozwoju – podsumowuje Magdalena
Burnat-Mikosz, partner zarządzająca
zespołami Innovation Consulting i R&D
and Government Incentives, Deloitte.

***
Badanie w tym roku przeprowadzo-

no w 11 krajach Europy Środkowej, w: Pol-
sce, Czechach, na Słowacji, w Chorwa-
cji, Bułgarii, Estonii, Rumunii, Słowenii, na
Węgrzech, Litwie oraz Łotwie. Wzięło
w nim udział 411 przedstawicieli firm pro-
wadzących działalność w wyżej wymie-
nionych krajach. Raport dotyczący pol-
skich przedsiębiorstw jest dostępny na
deloitte.com/pl/badaniairozwoj. 
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Pozytywne sygnały
pojawiają się za to
w obszarze finan-
sowania działalności
naukowo-badawczej.
Aż 67 proc. firm wie-
rzy, że ich wydatki
na B+R wzrosną 
w przeciągu 3–5 lat.
Jeszcze 2 lata temu
o takim zamiarze mó-
wiło 51,2 proc. bada-
nych.
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Czym uzasadni pan przewagę konkurencyj-
ną Analytical R&D nad innymi graczami na
rynku? 

– Rynek laboratoriów w Polsce jest
bardzo zróżnicowany, stąd też ciężko
ocenić wszystkich graczy według tych
samych kryteriów. Laboratoria przy
uczelniach czy te należące do korpo-
racji funkcjonują na zupełnie innych za-
sadach niż my. Laboratoria komercyj-
ne, zajmujące się działaniami R&D
,to grupa kilkudziesięciu zaledwie firm
w całej Polsce. Nasza przewaga kon-
kurencyjna to efekt ciężkiej pracy od
chwili powstania ANALYTICAL R&D, aż
do dziś. Na sukces złożyło się tu wie-
le elementów, takich jak nieustanne in-
westowanie wypracowanych zysków
oraz umiejętne wykorzystanie funduszy
unijnych, dzięki czemu udało nam się
stworzyć rewelacyjny i unikalny wręcz
park maszynowy, który tworzą m.in. ul-
trasprawny chromatograf cieczowy z
detektorami PDA, LSD, MS, RF czy
chromatograf gazowy z detektorem
MS. Dysponujemy w tej chwili apara-
turą, która pozwala nam na podjęcie
niemal każdego wyzwania analitycz-
nego. 

Elementy składowane naszego
sukcesu to również zespół – młodzi,
profesjonalni i chętni do zdobywania
wciąż nowych szczytów ludzie. Wresz-
cie podstawy, czyli wiedza – ta kolo-

kwialna, jak również ta wciąż dosko-
nalona w zaciszu własnego gabinetu.
I wreszcie doświadczenie, jakie wy-
niosłem z pracy na uczelni, w korpo-
racjach farmaceutycznych oraz to zdo-
byte w ANALYTICAL R&D. To wszystko
stanowi solidną podstawę do budo-
wania firmy, która z roku na rok rozwija
się i rozkwita, a klienci to doceniają.
Na jakie państwa dotychczasowe osiągnię-
cia warto zwrócić uwagę? 

– Mówiąc o osiągnięciach, zwykle
myślimy o tytułach i statuetkach. Je-
steśmy firmą rodzinną, która działa od
2009 r. Możemy pochwalić się po-
dwójnym wyróżnieniem Skrzydła Biz-
nesu 2012, tytułem „Lidera Nowocze-
snych Technologii 2013”, nominacją fi-
nałową w konkursie Mikroprzedsię-
biorca Roku 2013, nominacją do Godła
Firmy Roku 2014, czy chociażby na-

szym ostatnim sukcesem – nominacją
do Polskiej Nagrody Innowacyjności
2015. Jak widać ,doceniono nas we
wszystkich niemal aspektach działal-
ności. Działamy innowacyjnie i sku-
tecznie.
Jesteście państwo przedstawicielami branży,
dla funkcjonowania której pędzący postęp
technologiczny ma kluczowe znaczenie. Czy
łatwo dotrzymać mu kroku? 

– Postęp technologiczny w tej bran-
ży jest od zawsze silnikiem dla dzia-
łalność badawczo-rozwojowej, stąd
ciężko tu mówić o dotrzymywaniu kro-
ku, bo nasza działalność to uczestnic-
two w tym wyścigu technologicznym.
Czasem zwyciężamy, tworząc inno-
wację, czasem podążamy krokiem in-
nych, udoskonalając i optymalizując,
a czasem nadzorujemy poprawność
funkcjonujących rozwiązań. Niezależ-
nie jednak od wszystkiego w działal-
ności badawczo-rozwojowej w dzi-
siejszych czasach, aby utrzymać się na
rynku i być w gronie liderów, trzeba śle-
dzić nowinki i korzystać z najnow-
szych źródeł i zdobyczy technologicz-
nych. Innowacyjność w połączeniu z
wiedzą i doświadczeniem naszej firmy
gwarantują sukces i pozwalają ofero-
wać klientom dobre i nowoczesne roz-
wiązania.

Rozmawiała Justyna Franczuk

Działamy innowacyjnie

Niezależnie od wszystkiego w działalności badawczo-rozwojowej w dzisiejszych czasach,
aby utrzymać się na rynku i być w gronie liderów, trzeba śledzić nowinki i korzystać z
najnowszych źródeł i zdobyczy technologicznych – mówi Dominik Rajski, prezes za-
rządu Laboratorium Badawczego ANALYTICAL R&D

Dominik Rajski podczas pracy

i skutecznie



Są historie, które zaczynają się zupełnie zwyczajnie. Zacznijmy od miejsca:
Podlasie – zachwycający region wschodniej Polski, słynący z Puszczy Bia-
łowieskiej, żubrów oraz wyjątkowo otwartych i gościnnych mieszkańców. Ta
opowieść ma swój początek w Narwi – niewielkiej miejscowości, leżącej tuż
obok Hajnówki. Została ona założona w XVI w., ale dziś z całą pewnością
możemy powiedzieć, że od 1988 r. historia tego niespełna 2-tysięcznego
miasteczka pisze się na nowo.

A wszystko to dzięki jednej firmie, a właściwie konsekwencji, uporowi i cięż-
kiej pracy, które niewielkie przedsiębiorstwo wyniosły do rangi największego
pracodawcy na Podlasiu. Pronar osiąga sukcesy zarówno w kraju, jak i za
granicą. Potwierdzają to liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia, przyzna-
wane przez autorytety świata biznesu. Jeszcze lepszym dowodem na to jest
fakt, iż rolnicy i zakłady z Polski, ale także innych krajów, chętnie kupują
i chwalą sobie maszyny podlaskiego przedsiębiorstwa.

Pronar, zawsze nastawiony na rozwój i inwestycje, w 2015 r. zakończył bu-
dowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Całkowita wartość inwestycji to pra-
wie 70 mln zł. To kolejny krok w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa. To
właśnie tu trwają prace nad nowymi konstrukcjami, tu bada się wytrzymałość
i precyzję nowych rozwiązań, a także prowadzi drobiazgową kontrolę jakości
produktów. Usługi CBR są nowością ze względu na ich kompleksowość i ści-
słe powiązanie z zakładami produkcyjnymi Pronaru. Obecnie takie usługi nie
są oferowane w Europie, gdyż istniejące laboratoria badawcze specjalizują się
w bardzo wąskich dziedzinach. Innowacyjna na europejskim rynku integracja
w jednym miejscu kompleksowych usług badawczo-wdrożeniowych i zasto-
sowanie nowatorskich technik pozwalają na skrócenie czasu i zmniejszenie
kosztów badań. W ofercie CBR znajdziemy pełnowymiarowe prace badaw-
cze: od pomysłu poprzez konstrukcję, prototyp, badania i testy, aż po opra-
cowanie technologii i wprowadzenie do produkcji seryjnej nowego wyrobu.
Żadna jednostka badawcza w Europie nie oferuje do tej pory tak komplek-
sowo skonfigurowanej usługi. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe inwestuje zarówno w najwyższej klasy spe-
cjalistów, jak i w procesy automatyzacji i robotyzacji. Pierwszym krokiem, pro-
wadzącym do tego celu, był zakup nowoczesnego sprzętu oraz najwyższej
jakości laserów tnących. Nowoczesne hale produkcyjne, lakiernie, drukarki
3D do dużych gabarytów, czy wysoce wyspecjalizowane stanowiska pomia-
rowe stały się wizytówką Pronaru. 

Program badań realizowany w ramach CBR opiera się przede wszystkim na
wymogach technicznych, zawartych w przepisach europejskich i innych ak-
tach prawa międzynarodowego. Obejmuje również wprowadzanie własnych
technik badawczych, opracowywanych na bieżąco, w zależności od potrzeb
testowanych wyrobów. Warunki prób i badań każdego prototypu są opraco-
wywane indywidualnie ze względu na okoliczności, w jakich będzie pracował.
Właściwe ukierunkowanie poszczególnych badań wymaga ustalenia rozkładu
obciążeń i ich wartości. Do tego wykorzystywane są stanowiska obliczeniowe
Metody Elementów Skończonych (MES). Za jej pomocą wykonywane są ba-
dania wytrzymałości konstrukcji, symulacje odkształceń, naprężeń, prze-
mieszczeń i przepływów cieczy, a także badana jest dynamika, kinematyka
i statyka maszyn oraz oddziaływanie elektrostatyczne, magnetostatyczne
i elektromagnetyczne.

Pronar prowadzi własną działalność badawczą od 1995 r., a wybudowanie
i uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego jest jej naturalną kontynu-
acją. Rozwijanie działalności badawczej Pronaru, jako liczącego się na rynku
międzynarodowym producenta maszyn, stało się jednym z priorytetów firmy.
Pronar posiada jeden z największych działów konstrukcyjnych w branży ma-
szyn w Polsce, a wprowadzenie nowych metod badawczych oraz poszerze-
nie zakresu istniejących jeszcze zwiększy możliwości badawcze firmy. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Pronaru

Centrum Badawczo-Rozwojowe Pronaru 
PRONAR Sp z o.o. 17-210 Narew ul. A.Mickiewicza 101 A, Informacja techniczna tel.: 85 682 7333, e-mail: cbr@pronar.pl, www.pronar.pl

Badania chemiczne

Druk 3D

Badania materiałowe

Laser 3D
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irma SZCZĘŚNIAK powsta-
ła w 1992 r. i początkowo
specjalizowała się w re-
montach samochodów stra-
żackich różnych producen-

tów, co pozwoliło na dogłębne pozna-
nie ich konstrukcji, a także wad i zalet
poszczególnych modeli. Zdobyta wie-
dza szybko przełożyła się na konkret-
ne efekty i już w drugiej połowie lat 90.
firma zaczęła produkować pierwsze
zabudowy pożarnicze z wykorzysta-
niem krajowych podwozi. Rozpoczęto
także produkcję kabin załogowych,
które w tamtym czasie były trudno do-
stępne na polskim rynku. Ciągły i dy-
namiczny rozwój sprawił, że oferta fir-
my poszerzała się o coraz to nowe po-
zycje. W 1998 r. w procesie produkcyj-
nym zaczęto zastępować podwozia
krajowe importowanymi podwoziami
renomowanych producentów. W ko-
lejnych latach firma – jako pierwsza
wśród przedsiębiorstw branży pożar-
niczej w kraju – wprowadziła zinte-
growany system jakości według norm
ISO 9001 oraz ISO 14001, rozszerzony
następnie o AQAP 2110, niezbędny
w przypadku realizacji dostaw dla Sił
Zbrojnych Państw NATO. W 2009 r.
w ofercie firmy pojawiły się pierwsze
pojazdy wojskowe. Obecnie przed-
siębiorstwo produkuje również inne
pojazdy specjalnego przeznaczenia,
takie jak samochody przeznaczone
do kontroli i monitoringu granic.

Produkt eksportowy
Początkowo firma świeciła sukce-

sy na lokalnym rynku. Działalność
eksportową rozpoczęła w 2004 r., co
oznacza, że spółka już od ponad 10 lat
dostarcza swoje specjalistyczne po-
jazdy także zagranicznym klientom.

Robi to na tyle skutecznie, że w 2014 r.
eksport osiągnął prawie 40 proc. cał-
kowitej sprzedaży. 

Jak widać, firma SZCZĘŚNIAK jest
cenionym producentem pojazdów spe-
cjalnego przeznaczenia zarówno
w kraju, jak i zagranicą. Ważnym atu-
tem spółki są wysoko wykwalifikowa-
ni pracownicy, jak również nowoczesny
park maszynowy, w którym znaleźć
można tak specjalistyczne urządzenia,
jak maszyna do cięcia strumieniem
wody, wycinarka plazmowa, elektro-
niczna prasa krawędziowa czy nowo-
czesna kabina lakiernicza. Produkcja
poszczególnych samochodów po-
przedzona jest szeregiem działań, któ-
re mają na celu zagwarantowanie
najwyższej jakości finalnego produktu.
Zaliczają się do nich: wnikliwa anali-
za konstrukcji, obliczenia i symulacje
komputerowe, wizualizacje 3D oraz
inne prace projektowe. Wymaganą
solidność zapewniają także programy
obliczeniowe, które pozwalają na od-
powiednie rozmieszczenie środka cięż-
kości pojazdu. Jako jedna z nielicznych
firm w Polsce spółka używa do pro-
jektowania systemów CAD 3D Catia
oraz Solid Edge, które są obecnie naj-
nowocześniejszym oprogramowaniem
wspomagającym projektowanie, wy-
korzystywanym w przemyśle motory-
zacyjnym i lotniczym. 

Gotowy pojazd poddawany jest
próbom terenowym, które weryfikują
założenia produkcyjne i możliwości
gotowego produktu. Wybrane zagad-
nienia są dodatkowo regularnie kon-
sultowane z przedstawicielami ośrod-
ków naukowo-badawczych, co ko-
rzystnie wpływa na zapewnienie wy-
sokiego standardu produkowanych
samochodów. Świadectwem jakości są

bez wątpienia liczne nagrody, przy-
znawane firmie SZCZĘŚNIAK od lat za
produkowane przez nie samochody.
Przykładem jest choćby pokaźna lista
12 nagród EDURA, zdobytych przez fir-
mę na przestrzeni lat na Międzynaro-
dowych Wystawach Ratownictwa
i Techniki Przeciwpożarowej w Kiel-
cach.

Oferta dla wojska
Pojazdy strażackie to nie jedyna

grupa samochodów, w produkcji któ-
rej firma SZCZĘŚNIAK może po-
chwalić się wieloma osiągnięciami. Do-
tyczy to także produkcji specjalistycz-
nych pojazdów wojskowych. Do tej
grupy pojazdów należą m.in.: holow-
niki, pojazdy saperskie, a także pojazdy
dowodzenia i łączności. Służą one
m.in. do transportu patroli, ewakuacji
rannych, przewozu amunicji i innych
zadań transportowych, w tym trans-
portu materiałów niebezpiecznych.
Część modeli spełnia też funkcje prze-
widziane dla samochodów straży po-
żarnej. Spośród pojazdów przezna-
czonych dla wojska, stworzonych przez
inżynierów z firmy SZCZĘŚNIAK,
z pewnością należy wymienić Kołowy
Wóz Zabezpieczenia Technicznego
KWZT MAMUT. Jego opracowanie i wy-
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Innowacyjne rozwiązanie
W ramach projektu nr WND-DEM-1-325/00 Demonstra-
tor+ KoPlatWysMob rodzinne przedsiębiorstwo prywatne
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., przy wsparciu
ze strony Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Sa-
mochodowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej pra-
cuje nad stworzeniem specjalnego samochodu
ciężarowego w układzie napędowym 6x6, cechującego
się zaletami pojazdu 4x4

Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności

dla wojska



produkowanie w 2010 r. było odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie rynku. Po-
jazd służy do ewakuacji unierucho-
mionych pojazdów kołowych, które są
na wyposażeniu sił zbrojnych, jak rów-
nież do przeprowadzania doraźnych
napraw w terenie. 

Kolejną nowatorską konstrukcją
wojskową, wykonaną przez firmę
SZCZĘŚNIAK we współpracy z czoło-
wymi polskimi wojskowymi jednost-
kami naukowo-badawczymi, jest Ko-
łowa Platforma Wysokiej Mobilności
KPWM. Została ona zaprezentowana
szerokiej publiczności podczas za-
kończonego niedawno XXIII Między-
narodowego Salonu Przemysłu Obron-
nego w Kielcach. Tegoroczna platfor-
ma to ulepszona wersja poprzedniego
prototypu tej innowacyjnej ciężarówki,
którą zwiedzający mogli podziwiać
już w trakcie zeszłorocznego MSPO,
kiedy to KPWM miała swoją oficjalną
premierę.

Nowatorski KPWM 
Głównym założeniem projektu nr

WND-DEM-1-325/00 KoPlatWysMob pt.
„Opracowanie Kołowej Platformy Wy-
sokiej Mobilności dla zastosowań spe-

cjalnych”, współfinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, jest stworzenie
samochodu ciężarowego, zdolnego
do bezawaryjnego funkcjonowania
w sytuacjach, w których inne cięża-
rówki nie zdają egzaminu. Będą to wa-
runki pracy z dużym obciążeniem
w skrajnie ekstremalnych warunkach,
do których zalicza się chociażby bar-
dzo niskie lub też wysokie temperatu-
ry (w przedziale od -30ºC do +50ºC)
oraz jazdę w trudno dostępnym terenie. 

W przypadku KPWM zastosowano
specjalne rozwiązania konstrukcyjne
podwozia, które chronią pojazd przed
uszkodzeniami. Użyto ramy wykonanej
ze stali o dużej wytrzymałości, ponad-
to zastosowano wzmocniony parabo-

licznie resor piórowy (zawieszenie
przednie) i resory półeliptyczne (za-
wieszenie tylne). Zminimalizowano
także ilość złożonych układów me-
chanicznych i elektronicznych, za-
dbano o amortyzatory oraz stabilizator,
który ma na celu zmniejszenie bocz-
nych przechyłów nadwozia podczas
jazdy na zakręcie. Specjalnie zapro-
jektowaną KPWM cechuje dodatkowo
odporność na korozję i zdolność do
pracy przy dużym zapyleniu. 

W KPWM wykorzystano również
opatentowany przez firmę SZCZĘ-
ŚNIAK system zabudów modułowych,
który daje wiele możliwości prze-
kształcania zabudowy i dostosowania
jej do potrzeb użytkowników. Sprawia
to, że pojazd może stanowić idealne
rozwiązanie transportowe nie tylko
dla armii, lecz także dla innych pod-
miotów, szukających sposobów na
transport towarów, zwłaszcza tych
ciężkich, w obszarach niedostępnych
dla zwykłych ciężarówek ze względu
na ich wagę lub ograniczenia ma-
newrowe. Dlatego KPWM może stać
się produktem, który zainteresuje
przedstawicieli przedsiębiorstw, po-
siadających swoje siedziby w krajach
o górzystym i wyżynnym ukształtowa-
niu terenu.

Prostota konstrukcji KPWM ma
ogromne znaczenie w przypadku, gdy
pojazd wykorzystywany miałby być
w terenie położonym z dala od baz ser-
wisowych, w miejscach, gdzie nie moż-
na liczyć na dostęp do specjalistycz-
nego sprzętu. W takiej sytuacji użyt-
kownik będzie mógł samodzielnie do-
konać ewentualnej naprawy usterek
czy uszkodzeń. 

KPWM to produkt, który w ciągu
ostatnich 2 lat został doceniony przez
grono specjalistów. Dowodem na to są
przyznane mu nagrody. Spośród tych
najważniejszych należy wymienić: wy-
różnienie honorowe na Międzynaro-
dowej Wystawie Wynalazków INST
w Tajpej, Tajwanie (2014 r.), Złoty Laur
Innowacyjności zdobyty w konkursie
im. Stanisława Staszica, organizowa-
nym przez Naczelną Organizację Tech-
niczną w Warszawie (2014), Nagrodę
I Stopnia w konkursie Lider Bezpie-
czeństwa Państwa (2015) czy Srebrny
Medal na tegorocznej Międzynarodo-
wej Wystawie Wynalazczości i Inno-
wacji w Makau, Chinach. KPWM po-
zostaje prototypem, który wciąż jest
ulepszany i modyfikowany. Docelowo
na bazie obecnej wersji powstanie
pełnowartościowy pojazd, który zgod-
nie z zamierzeniami projektu powinien
trafić do produkcji seryjnej. �
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KPWM pozostaje proto-
typem, który wciąż jest
ulepszany i modyfiko-
wany. Docelowo na

bazie obecnej wersji po-
wstanie pełnowarto-
ściowy pojazd, który

zgodnie z zamierzeniami
projektu powinien trafić
do produkcji seryjnej.
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M
SPO to trzecia pod
względem wielkości
wystawa militarna Eu-
ropy po Paryżu i Lon-
dynie. Z każdym ro-

kiem coraz więcej wystawców, a w tym
roku było ich 583 z 30 krajów, chce po-
kazać swoją ofertę w Kielcach. – Te-
goroczny salon był wyjątkowy głów-
nie ze względu na wyniki, które osią-
gnęliśmy. Warto wspomnieć o roz-
wiązaniach organizacyjno-logistycz-
nych, jakie wdrożyliśmy w tym roku.
Sukcesywnie rozwijaliśmy naszą in-
frastrukturę, ucząc się od najwięk-
szych organizatorów targów obron-
nych w Europie – Eurosatory w Pary-
żu czy DSEI w Londynie – mówi Kata-
rzyna Prostak, zastępca dyrektora
wydziału targów w Targach Kielce.
– Przykładem tych rozwiązań są choć-
by meeting roomy, które służą do roz-
mów B2B. W ten sposób spełniamy
oczekiwania wystawców, którzy zy-
skują dodatkową przestrzeń na spo-
tkania z potencjalnymi kontrahentami.  

Najbliższe lata to czas inwestycji
rządu w program modernizacji polskiej
armii. Salon obronny stał się miej-
scem, gdzie wojskowi, osoby decyzyj-
ne w zakresie zakupu sprzętu oraz czo-
łowe firmy zbrojeniowe usiedli do

wspólnego stołu. Zaprezentowano
szereg produktów, które startują
w przetargach na zakup sprzętu dla
polskich sił zbrojnych, m.in. śmigłow-
ce w ramach programu Kruk, rakiety
krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu
– programy Narew i Pilica. Ostatecznie
udało się zawrzeć wiele umów. 

W ciągu 4 targowych dni odbyło się
także ponad 40 konferencji, briefingów,
prezentacji, debat. Takie spotkania
są okazją do wymiany doświadczeń,
pogłębienia wiedzy na temat najno-
wocześniejszych rozwiązań z dziedzi-
ny techniki wojskowej, nawiązania
kontaktów oraz prowadzenia rozmów
przez przedstawicieli przemysłu obron-
nego, sił zbrojnych i administracji rzą-
dowej. 

Kielecki Salon Obronny odwiedził
prezydent RP Andrzej Duda, który wrę-
czył nagrodę dla produktu najlepiej słu-
żącego podniesieniu poziomu bezpie-
czeństwa żołnierzy Sił RP. Tegorocznym
laureatem zostało konsorcjum Huta
STALOWA WOLA S.A. – doceniono
jego zdalnie sterowany system wieżo-
wy z wyrzutnią PPK SPIKE, zintegro-
wany z KTO ROSOMAKIEM. – Sektor
zbrojeniowy stanowi niezwykle ważną
gałąź każdej krajowej gospodarki. Pol-
ski przemysł obronny ma szansę na po-
ważne odrodzenie, mamy szansę na
powrót do najlepszych tradycji. Chciał-
bym pogratulować prezesowi targów
Andrzejowi Mochoniowi, bo te targi są
wielkim sukcesem, z którego jestem
osobiście dumny. Zarówno poziom in-
frastruktury, poziom przygotowania
targów, jak i to, co mogłem zobaczyć
na wystawie, z całą pewnością napa-
wa ogromną dumą i optymizmem
– powiedział Andrzej Duda.

Zagraniczne koncerny doceniają
możliwość spotkania podczas MSPO
z polskimi partnerami i firmami, z któ-
rymi współpracują. Daje to początek
wspólnym projektom, co w przyszłości
przekłada się na nowe miejsca pracy
i rozwój technologii transferowych do
Polski. �

Militarne serce

Blisko 20 tys. osób odwiedziło 23. edycję Międzynarodo-
wego Salonu Przemysłu Obronnego. Do Kielc przyjechały
zarówno największe światowe koncerny, liderzy w branży
obronnej, jak i firmy dopiero wchodzące na rynek

Wystawę narodową na te-
gorocznym MSPO zorgani-
zowali Norwegowie.
Szczególną uwagę wzbu-
dził najmniejszy na świe-
cie, ważący zaledwie 18 g,
bezzałogowy dron.
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Europy Środkowo-Wschodniej

Gościem targów był m.in. preztdent Andrzej Duda
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W
pierwszej kolejności
TR-I miał zostać wy-
korzystany w szko-
leniu obsług sprzę-
tu znajdującego się

w uzbrojeniu pododdziałów rakieto-
wych Sił Powietrznych, a więc zesta-
wów S-125SC Newa-SC, od razu jed-
nak założono, że w przyszłości będzie
on mógł współpracować także z no-
wymi przeciwlotniczymi zestawami ra-
kietowymi, planowanymi do pozyska-
nia przez Siły Zbrojne RP w ramach
programów Wisła i Narew. W efekcie
w WZE S.A. powstał zestaw urządzeń
instruktorskich TR-I, który w bieżącym
roku został uruchomiony w urządze-
niach dywizjonów rakietowych obrony
powietrznej, przeszedł pomyślnie sto-
sowne testy (m.in. podczas czerwco-
wych ćwiczeń na CPSP w Ustce) i zo-
stał wdrożony do eksploatacji w Woj-
sku Polskim.

Zestaw urządzeń instruktorskich
TR-I umożliwia tworzenie scenariu-
szy nalotów lotniczych i rakietowych,

a następnie – na tej bazie – przepro-
wadzanie treningów pracy bojowej
personelu dywizjonów obrony prze-
ciwlotniczej oraz przeciwrakietowej
krótkiego i średniego zasięgu. Pozwa-
la on na realizację 2 zasadniczych
schematów pracy: w systemie 1-szcze-
blowym i 2-szczeblowym. W pierw-
szym umożliwia szkolenie na poziomie
dywizjonu z możliwością bezpośred-
niego przyłączenia do 4 zestawów
ogniowych. Zestaw TR-I przekazuje
im informację o sytuacji powietrznej
w protokołach transmisji danych I-Link
i ASTERIX (sytuacja) z komendami
w formacie XDR (meldunki o znisz-
czeniu celu). W schemacie 2-szcze-
blowym TRI-I łączy się poprzez wspo-
mniane wyżej protokoły wymiany da-
nych z nadrzędnym stanowiskiem do-
wodzenia, a to z kolei z zestawami
ogniowymi, których w takiej konfiguracji
może być do 12. Istotnym faktem jest
również możliwość wykorzystania apli-
kacji trenażera do szkolenia autono-
micznego poszczególnych grup bojo-

wych w dywizjonach (załóg bojowych
zestawów rakietowych).

Oprogramowanie trenażera prze-
znaczone jest do: tworzenia scenariu-
szy nalotów (aplikacja TR-E), symula-

cji stanowiska nadrzędnego (aplikacja
TR-I) dla zespołu ogniowego w zakre-
sie kierowania ogniem i oceny szko-
lenia (aplikacja OCENA). Trenażer
umieszczony w kontenerze o podwyż-
szonej wytrzymałości na narażenia
środowiskowe wyposażony jest w lap-
top, router, kasetę modemów cyfro-
wych i analogowych, blok zabezpie-
czeń oraz płytę przyłączy. �

– szkoleniowe 
wsparcie 

Mając świadomość, jak
istotny jest proces właściwego
szkolenia i doskonalenia 
nawyków w zakresie obsługi
rakietowych zestawów prze-
ciwlotniczych krótkiego oraz
średniego zasięgu, w Wojsko-
wych Zakładach Elektronicz-
nych S.A. w Zielonce
opracowano symulator TR-I,
czyli zestaw urządzeń instruk-
torskich, przeznaczony do
wsparcia procesu szkolenia 
w dywizjonach rakietowych Trenażer TR-I

MSPO – podsumowanie

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ to największy koncern obronny w tej części Europy – lider przemysłowy w procesie
modernizacji polskiej armii. Skupia kilkadziesiąt firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 4,5 mld zł oraz przeszło
16 tys. pracowników. Współpracując z najlepszymi ośrodkami naukowymi, PGZ odgrywa kluczową rolę w transferze badań i innowacji do całej gospodarki.

TR-I

Symulator TR-I zaprezentowano
na tegorocznym XXIII Międzyna-
rodowym Salonie Przemysłu
Obronnego w Kielcach. Spotkał
się on z dużym zainteresowa-
niem potencjalnych odbiorców.
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W
ofercie wystawienni-
czej znalazły się eks-
ponaty i plansze, pro-
ponujące najnowsze
rozwiązania zespołów

z wydziałów elektroniki, mechanicz-
nego i Instytutu Optoelektroniki; wy-
działy logistyki, mechatroniki i lotnictwa
oraz cybernetyki wybrały prezentację
w formie książek i plakatów. 

Gratka dla odwiedzających
Licznie odwiedzającym targi za-

prezentowano takie rozwiązania, jak:
pasywny system monitoringu i lokali-
zacji emiterów radiowych, wielofunk-
cyjny system pomiarowy do precyzyj-
nej metrologii czasu i częstotliwości,
profilometr reflektancyjny, aktywny sys-
tem obrony oraz optoelektroniczny
czujnik ditlenku azotu. 

Pasywny system monitoringu i lo-
kalizacji emiterów radiowych powstał
jako wynik współpracy naukowo-ba-
dawczej Instytutu Radioelektroniki WEL
WAT z firmą AM Technologies. Jest to
system, pozwalający na odbiór i ana-
lizę emisji radiowych oraz lokalizację
obiektów w sposób skryty. 

Wielofunkcyjny system pomiaro-
wy do precyzyjnej metrologii czasu
i częstotliwości został opracowany
przez wydział elektroniki. Prezento-
wane opracowanie jest unikalnym,
zaawansowanym technologicznie, au-
tonomicznym systemem wysokoroz-
dzielczej metrologii czasu i częstotli-
wości.

Profilometr reflektancyjny został
opracowany w Instytucie Optoelek-
troniki. Umożliwia on uzyskanie uni-
katowych informacji o analizowanym

Bogactwo rozwiązańNa tegorocznym XXIII
Międzynarodowym 
Salonie Przemysłu
Obronnego 
w Kielcach 
warszawska Wojskowa
Akademia Techniczna
miała swoją prezenta-
cję na stoisku G-16 
w hali A. W ramach Wy-
stawy Sił Zbrojnych po-
kazano jej wybrane
osiągnięcia naukowo-
-badawcze, opracowane
z myślą wdrożenia ich
przez polski przemysł
obronny

Wojskową Akademię Techniczną nagrodzono DEFENDEREM 2015 oraz Wyróżnieniem Ministra Gospodarki „Offsetobiorca Sektora Obronnego” Fot. ppłk Grzegorz Czopik (4)

naukowców z WAT-u



obszarze, których pomiar lub detekcja
nie są możliwe poprzez pomiary ter-
mowizyjne lub systemy pracujące w za-
kresie widzialnym.

Aktywny system obrony został opra-
cowany przez naukowców z wydziału
mechanicznego WAT oraz Instytutu
Optoelektroniki i służy do obrony obiek-
tów mobilnych przed poci-
skami z głowicami kumula-
cyjnymi.

Optoelektroniczny czuj-
nik ditlenku azotu został
opracowany w Instytucie
Optoelektroniki – zastoso-
wano w nim spektroskopię
strat we wnęce optycznej.
Metoda ta jest niezwykle czu-
ła, selektywna, bardzo szyb-
ka i bezinwazyjna. Umożliwia
opracowanie czujników in-
nych gazów, które mogą być
stosowane do wykrywania
stężeń na poziomie poje-
dynczych ppb. Opracowany
czujnik został przetestowany
podczas pomiarów
stężeń ditlenku azo-
tu w atmosferze
oraz do wykrywa-
nia śladowych ilości
par materiałów wy-
buchowych, takich
jak nitrogliceryna
oraz TNT.   

Ponadto w ra-
mach Wystawy Sił
Zbrojnych Instytut
Budowy Maszyn wy-
działu mechanicz-
nego WAT zapre-
zentował 3 roboty
„ D R O M A D E R ” ,
„MAREK” i „FLO-
RIAN”. Wszystkie
konstrukcje powsta-
ły w ramach pro-
jektów badawczych
i rozwojowych, re-
alizowanych przy współ-
udziale naukowców z wy-
działu mechanicznego WAT,
którzy od wielu lat prowadzą
bardzo aktywną działalność
w obszarze bezzałogowych
platform lądowych. 

Uhonorowani 
nagrodami

4 września br., w ostatnim
dniu trwania XXIII MSPO
w Kielcach, komisja konkur-
sowa przyznała prestiżowe
nagrody dla przedsiębior-
ców przemysłu zbrojeniowe-

go – DEFENDERY. W trakcie uroczystej
gali gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg-
munt Mierczyk odebrał z rąk podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Go-
spodarki Arkadiusza Bąka wyróżnie-
nie Offsetobiorcy Sektora Obronnego
dla Wojskowej Akademii Technicznej.
Nagroda ta jest wyrazem uznania dla

uczelni za zaangażowanie w realiza-
cję zobowiązań offsetowych w ra-
mach umowy zawartej między Skar-
bem Państwa RP a Harris Corporation.
Efektem skutecznego wykorzystania
offsetu będzie m.in. utworzenie na te-
renie Wojskowej Akademii Technicznej
laboratorium technologii radiowych,

opartych na cyfrowej ob-
róbce sygnałów SDR. 

W tegorocznej edycji
MSPO duży sukces odniósł
również zespół kierowany
przez zastępcę dyrektora
Instytutu Techniki Uzbrojenia
wydziału mechatroniki i lot-
nictwa dr. hab. inż. Ryszarda
Woźniaka. Nagrodą DE-
FENDER wyróżniono kara-
binek standardowy w ukła-
dzie klasycznym systemu
MSBS-5,56 wraz z granatni-
kiem podwieszanym i no-
żem-bagnetem, który jest
efektem ścisłej współpracy

naukowo-przemysłowej
z Fabryką Broni „Łucz-
nik”-Radom Sp. z o.o.
(FB Radom). Produkt ten
jest bazą konstrukcyjno-
-użytkową całego Modu-
łowego Systemu Broni
Strzeleckiej kalibru 5,56.
Zastosowano w nim uni-
katowe w skali świato-
wej rozwiązania chronio-
ne patentami, natomiast
te, których użyto przy
produkcji granatnika
podwieszanego kalibru
40 mm i w nożu-bagnecie
– świadectwami rejestra-
cji przemysłowych wzo-
rów wspólnotowych. Ka-
rabinek standardowy
w układzie klasycznym
systemu MSBS-5,56 wraz
z granatnikiem podwie-
szanym i nożem-bagne-

tem powstał z myślą o tym,
że już niedługo będzie sta-
nowił nowoczesne, podsta-
wowe, indywidualne uzbro-
jenie polskiego żołnierza.
Broń stworzono bowiem
jako jeden z wielu elemen-
tów programu operacyjne-
go pn. „Zaawansowane In-
dywidualne Systemy Walki
– kryptonim TYTAN”, które-
go celem jest opracowa-
nie systemu wyposażenia
i uzbrojenia żołnierza o wy-
sokich parametrach tak-
tyczno-użytkowych. �

VIP 175

W trakcie uroczystej gali
gen. dyw. prof. dr hab. inż.
Zygmunt Mierczyk odebrał
z rąk podsekretarza stanu
w Ministerstwie Gospo-
darki Arkadiusza Bąka wy-
różnienie Offsetobiorcy
Sektora Obronnego dla
Wojskowej Akademii Tech-
nicznej.

MSPO – podsumowanie
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Kreator Miejsc Pracy

Fot. Lidia Sokal (2)

O
nagrodę w II edycji kon-
kursu ministra pracy
i polityki społecznej Kre-
ator Miejsc Pracy ubie-
gało się w tym roku pra-

wie 250 firm. Upragniony tytuł wraz
z prawem do posługiwania się przez
rok logiem konkursu otrzymało 19 pra-
codawców, którzy zyskali największe
uznanie kapituły. – W naszym konkur-
sie nie ma znaczenia wielkość przed-
siębiorstwa ani branża – kierujemy go
do wszystkich. „Kreatorzy miejsc pra-
cy” to firmy, które na pierwszym miej-
scu stawiają pracowników i dbają
o jak najlepsze warunki pracy – mówił
minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nagrody dla pracodawców, którzy
tworzą nowe miejsca pracy i w 2014 r.
zatrudnili najwięcej pracowników, przy-
znane zostały w 5 kategoriach: mikro
i małe przedsiębiorstwa, średnie przed-
siębiorstwa przemysłowo-produkcyjne,
średnie przedsiębiorstwa handlowo-
-usługowe oraz analogicznie: duże
przedsiębiorstwa przemysłowo-pro-
dukcyjne i handlowo-usługowe. Oprócz
kluczowego kryterium – wzrostu za-
trudnienia w firmie – dodatkowe punk-
ty można było zdobyć za przyjęcie do

pracy pracowników reprezentujących
3 grupy: młodych do 30. roku życia, lu-
dzi w wieku powyżej 50 lat oraz osoby
niepełnosprawne. Członkowie kapi-
tuły, złożonej z przedstawicieli związ-
ków zawodowych i organizacji praco-
dawców, ocenili także rzetelność pra-
codawców, biorąc pod uwagę cho-
ciażby fakt, czy zatrudniają oni perso-
nel na umowy o pracę.

Nagrody wręczył laureatom pod-
czas gali, która odbyła się w czerwcu
w Pałacu Prymasowskim w Warszawie,
minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
– Cieszę się, że 2. edycja konkursu cie-
szyła się tak dużym zainteresowa-
niem. Prawie 250 firm zgłoszonych
do konkursu to najlepszy dowód na to,
że wielu przedsiębiorcom bliska jest
jego idea – powiedział i dodał: – Na
sposób zarządzania firmą ma wpływ
m.in. jej wielkość, dlatego nagrody
przyznajemy w 5 kategoriach. Do-
strzegamy, doceniamy i promujemy
pozytywne praktyki, takie jak zatrud-
nianie pracowników na umowach o
pracę czy stosowanie dodatkowych
systemów wynagradzania. Uroczy-
stość poprowadził znany dziennikarz
Krzysztof Ziemiec.

�

Resort pracy po raz 2. nagrodził pracodawców, którzy udowadniają, że rozwój
firmy opiera się na inwestycjach w ludzi. Wybrani „Kreatorzy miejsc pracy”
mogą uchodzić za wzór polityki kadrowej

Laureaci konkursu

O nagrodę w II edycji kon-
kursu ministra pracy i po-
lityki społecznej Kreator
Miejsc Pracy ubiegało się
w tym roku prawie 250
firm. Upragniony tytuł
otrzymało 19 pracodaw-
ców.

Władysław Kosiniak-Kamysz

za dobre praktyki kadrowe
Laury
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Z
UOK Spytkowo przyjmu-
je odpady komunalne z te-
renu 12 mazurskich gmin,
zamieszkałego przez ok.
100 tys. osób. W sezonie let-

nim, ze względu na wzmożony ruch tu-
rystyczny, ich ilość znacząco wzrasta.
Od samego początku zakład działa
sprawnie. W pełni realizuje założenia
projektowe, dzięki czemu osiągnięte
zostały wszystkie wskaźniki. Istnienie
przedsiębiorstwa pozwala na maksy-
malizację odpadów przeznaczonych
do recyklingu i minimalizację odpadów
kierowanych do składowania. 12 ma-
zurskich gmin, które kierują odpady do
ZUOK Spytkowo, wywiązuje się z na-
łożonych na nie wymogów osiągnięcia
odpowiednich poziomów odzysku.

Mimo tego, że ZUOK Spytkowo
funkcjonuje stosunkowo od niedawna,
otrzymał już wiele nagród, w tym tytuł
„Kreatora miejsc pracy”, przyznany
przez ministra pracy i polityki spo-
łecznej. To pierwszy konkurs dla firm,
w którym oceniana była liczba utwo-
rzonych miejsc pracy oraz warunki, ja-
kie pracownikom tworzy pracodawca.
– Zwyciężyliśmy w kategorii mikro
i małych przedsiębiorstw – mówi Paweł
Lachowicz, prezes zarządu ZUOK
Spytkowo. – Jest to dla nas bardzo cen-
ne wyróżnienie, tym bardziej że przy-
znane przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Nowe miejsca pracy
utworzyliśmy głównie dzięki wsparciu
Powiatowych Urzędów Pracy z Giżyc-
ka i Węgorzewa, a także wsparciu pań-

stwa. Pracujemy z ludźmi
i dla ludzi – głównie miesz-
kańców regionu. 

W zakładzie na szero-
ką skalę prowadzona jest
edukacja ekologiczna nie
tylko dzieci i młodzieży,
lecz także osób dorosłych.

Wiedza o surowcach i nowoczesnych
procesach unieszkodliwiania odpa-
dów przekazywana jest w sposób
praktyczny podczas spacerów ścieżką
edukacyjną. W tym roku z tej formy
edukacji skorzystało ponad tysiąc
osób.

Zakład wyszedł poza ramy zwią-
zane z gospodarką odpadową. Łamie

wszelkie stereotypy – w lobby swojego
budynku administracyjnego oraz sali
edukacyjnej założył galerię, w której
swoje dzieła wystawiają zarówno ar-
tyści amatorzy, jak i profesjonaliści. Jej
powstanie ma na celu przedstawienie
problemu odpadów poprzez sztukę,
która – podobnie do nich – jest częścią
codziennego życia. �

Pracujemy z ludźmi
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie (województwo
warmińsko-mazurskie) funkcjonuje od połowy października 2013 r. Stanowi 
regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych dla północno-
-wschodniego regionu województwa

Dzieci z przedszkola niepublicznego Koralik

Zakład wyszedł poza ramy zwią-
zane z gospodarką odpadową.
Łamie wszelkie stereotypy 
– w lobby swojego budynku 
administracyjnego oraz sali 
edukacyjnej założył galerię sztuki.

Kreator Miejsc Pracy

Od lewej: Władysław Kosiniak-Kamysz, minister
pracy i polityki społecznej, i Paweł Lachowicz, pre-
zes zarządu ZUOK Spytkowo

i dla ludzi
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Medal Europejski

Czy papier naprawdę powinniśmy traktować
jak przeżytek?

– Oczywiście, że nie! Czytamy
książki, lubimy szelest przekładanych
kartek w czasopismach, ja lubię nawet
pocztówki. Natomiast w obiegu doku-
mentów w rzeczywistości biznesowej
miejsca na papier jest coraz mniej
i możemy powiedzieć, że w tej działal-
ności papier powoli odchodzi w prze-
szłość. Jest coraz mniej powodów, by
zadrukować miliony stron – pliki kom-
puterowe są przecież tańsze i trwalsze.
Jak to wygląda w Polsce? Czy nasze fir-
my lubią e-dokumenty?

– Coraz bardziej. Wraz z Mil-
lward Brown (dawnym SMG
– przyp. red.) przeprowadziliśmy
badania na temat e-faktur. Ich wy-
niki pokazały, że jeszcze w ze-
szłym roku prawie 80 proc. pol-
skich małych i średnich przed-
siębiorstw wystawiało jedynie fak-
tury papierowe. Okazało się, że
przedsiębiorcy stosunkowo mało
wiedzą o przepisach, myślą, że
np. w razie kontroli skarbowej
musieliby „legitymować się” po-
siadaniem faktur papierowych
itp. Ale to się zmienia: coraz wię-
cej osób wie, że faktura elektro-
niczna jest dokładnie tym samym
co papierowa. Co ciekawe, oka-

zało się, że ponad trzy czwarte przed-
siębiorców poza pracą, jako osoby pry-
watne, dostaje od dostawców najróż-
niejszych usług faktury elektroniczne
i chwali sobie to rozwiązanie. Jak wi-
dać, domowa praktyka nie przekłada
się na decyzje podejmowane w fir-
mach. Okazało się, że ważnym „ha-
mulcem” jest w tej materii wspomnia-
ny lęk przez urzędami skarbowymi.
Nieuzasadniony. Razem z Business
Centre Club prowadzimy cykl szko-
leń dla biznesu, mówimy o prawnych

i praktycznych aspektach e-faktur. Do-
starczane przez nas systemy do e-fak-
turowania sprawdzają się zarówno
w wielkich korporacjach, jak i średnich
firmach. W sumie nasi klienci wystawili
już, korzystając z naszych usług, ponad
7 mln elektronicznych faktur. Pracuje-
my m.in. dla PKP Cargo, Microsoft,
Volkswagena.
Jak Polska prezentuje się w tym aspekcie na
tle innych krajów?

– Średnio. Liderami w zakresie
stosowania faktury elektronicznej są

przede wszystkim kraje Ameryki
Łacińskiej, a w Europie – Skan-
dynawia. W tych rejonach biz-
nesmeni i podatnicy zostali usta-
wowo zobligowani do stosowania
e-dokumentów. W Polsce po-
dobna ustawa jest dopiero opra-
cowywana, podobnie w innych
krajach Unii. E-faktury i e-doku-
menty to przyszłość, oszczęd-
ność: czasu, papieru, kosztów
wysyłki i przechowywania. Nie
ma innej drogi, warto się przy-
gotować. 

Rozmawiał Igor Korczyński

www.fakturaelektroniczna.com
www.facebook.com/
fakturaelektroniczna

Papier to przeszłość

BillBird SA jest częścią korporacji IGT – globalnego potentata na rynku technologii informatycz-
nych. Swoim klientom biznesowym BillBird SA udostępnia platformę do zarządzania procesem
e-fakturowania – www.fakturaelektroniczna.com. W obsłudze e-faktur wspiera firmy z rożnych
branż, m.in. telekomunikacyjnej, kolejowej i motoryzacyjnej. Firma posiada certyfikat, który po-
twierdza zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą ISO/IEC 27001

W ramach współpracy z BCC BillBird SA prowadzi w lokalnych lożach klubu semi-
narium dla przedsiębiorców na temat oszczędności, jakie przynosi przejście na
elektroniczne dokumenty w firmach. Na zdjęciu team szkoleniowy BillBirda, od le-
wej: Marcin Wicherkiewicz, prawnik, ekspert od e-dokumentów, Ewa Ulicz, czło-
nek zarządu, Przemysław Płudowski, dyrektor produktów elektronicznych

Rozmowa z Ewą Ulicz, członkiem zarządu BillBird SA



Medal Europejski

B
usiness Centre Club jako or-
ganizator niekomercyjnego
przedsięwzięcia pod nazwą
Medal Europejski, objęte-
go patronatem honorowym

Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego z siedzibą w Brukse-
li, wyróżnia wyroby i usługi oferowane
przez działające na terenie Polski fir-
my, które następnie wspiera w zakre-
sie promocji poza granicami kraju, dą-
żąc do tego, by zainteresować do-
robkiem laureatów Medalu Europej-
skiego konsumentów i przedsiębiorców
z krajów Unii Europejskiej. Jednocze-
śnie inicjatywa służy upowszechnieniu
standardów europejskich i przepisów
unijnych oraz ożywieniu aktywności
polskich przedsiębiorców wielomilio-
nowym rynkiem UE.

Podczas gali uhonorowano te spo-
śród nominowanych usług i produk-
tów, które reprezentują najwyższy po-
ziom, spełniają odpowiednie normy,
posiadają patenty i licencje. W ra-
mach XXVI edycji Medalu Europej-
skiego przyznano 177 wyróżnień dla
wyrobów i usług. Przyznano również
honorowe Medale Europejskie, któ-
rymi zostali nagrodzeni: Jadwiga Szta-
bińska, redaktor naczelna „Dziennika
Gazety Prawnej”, Pierre Buhler, am-
basador Francji w Polsce, Bogusław
Chrabota, redaktor naczelny „Rzecz-
pospolitej”, Robert Feluś, redaktor
naczelny „Faktu”, Sławomir Jastrzę-
bowski, redaktor naczelny „Super
Expressu”, oraz Ostre Pióra – w tej ka-
tegorii laureatami zostali: Krzysztof Ko-
walczyk, szef działu ekonomicznego

„Rzeczpospolitej”, oraz Bartosz Mar-
czuk, zastępca redaktora naczelnego
„Wprost”.

Gospodarzami uroczystości byli
Grażyna Majcher-Magdziak, prze-
wodnicząca komisji weryfikacyjnej,
Marek Goliszewski, prezes BCC, Ma-
ciej Grelowski, przewodniczący Rady
Głównej BCC, Leon Komornicki, czło-
nek Rady Organizatorów BCC. Galę fi-
nałową poprowadził Jarosław Mule-
wicz, członek Rady Organizatorów
BCC i członek Loży Założycieli. Wy-
darzenie jak co roku zgromadziło wie-
lu znamienitych gości. Oprócz laure-
atów do Teatru Wielkiego przybyli
m.in.: kanclerze, dyrektorzy i sekreta-
rze lóż regionalnych BCC oraz przed-
stawiciele mediów ogólnopolskich i re-
gionalnych. �

Europejskość
10 czerwca w Salach Redutowych Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej w Warszawie wręczono Medale Europejskie 
dla wyrobów i usług, od lat przyznawane przez Business Centre Club

w cenie



Organizatorzy konkursu 
Gepardy Biznesu 

od lat stawiają sobie 
za cel wspieranie 

rozwoju polskich firm 
i banków, a przy tym 

zachęcają je, by same 
wzajemnie się wspierały

K
apituła konkursu Gepardy
Biznesu, organizowanego
od 2006 r. przez Instytut
Nowoczesnego Biznesu,
każdorazowo wyłania naj-

dynamiczniej rozwijające się przed-
siębiorstwa i banki spółdzielcze, opie-
rając się na wskaźnikach finansowych
z kilku lat wyznaczających wzrost ich
wartości rynkowej, liczonej metodą
porównania do spółek giełdowych,
która została opracowana przez In-
stytut Bankowości Spółdzielczej. Me-
todologia wykorzystywana w konkur-
sach Gepardy Biznesu pokazuje, ile
warta byłaby firma, gdyby jej akcje no-
towane były na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Do obli-
czeń wykorzystywane są wskaźniki
C/Z (cena do zysku netto) i C/WK
(cena do wartości księgowej, czyli
cena do sumy funduszy własnych i zy-
sku netto) – średnie dla wszystkich spó-
łek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych, liczone przez anality-
ków GPW. Na przestrzeni lat ocenia-
jący firmy eksperci wycenili wartość

rynkową kilkudziesięciu tysięcy przed-
siębiorstw i kilkuset banków spół-
dzielczych. 

Sporządzony ranking ma promo-
wać podmioty, które najprężniej się roz-
wijają, a potem – jako członkowie Klu-
bu Gepardów Biznesu – utrzymują
wysoki poziom i nie obniżają po-
przeczki w prowadzonej działalności.
Jednocześnie kolejne edycje konkursu
umożliwiają bankom spółdzielczym
i sponsorom nawiązanie bezpośred-

nich kontaktów z najlepszymi przed-
siębiorstwami w Polsce. Ponadto pro-
jekt ma walory edukacyjne – upo-
wszechnia bowiem wiedzę dotyczącą
możliwości, jakie dają giełda i rynek ka-
pitałowy. Sprzyjają temu m.in. cyklicz-
ne konferencje i spotkania członków
Klubu Gepardów Biznesu.

Oprócz rozlicznych korzyści pro-
mocyjnych i wizerunkowych oraz wie-
lu sposobności do nawiązania kon-
taktów biznesowych, wymiany do-
świadczeń i pogłębienia wiedzy na te-
mat rynku laureaci rożnych kategorii
konkursu, takich jak najdynamiczniej-
sza firma branży budowlanej, najdy-
namiczniejsza spółdzielnia mieszka-
niowa czy najdynamiczniejsza firma
danego województwa, otrzymują sym-
boliczne statuetki Geparda Biznesu,
wykonane z brązu, zaprojektowane
przez Katarzynę Pągowską. W tym
roku wyróżnienia w postaci prestiżo-
wych tytułów i statuetek trafiły do naj-
dynamiczniejszych firm i banków w ra-
mach X edycji ogólnopolskiego kon-
kursu Gepardy Biznesu. �

Symboliczne gepardy 
dla najdynamiczniejszych

Sporządzony ranking ma
promować podmioty,

które najprężniej się roz-
wijają, a potem – jako

członkowie Klubu Gepar-
dów Biznesu – utrzymują
wysoki poziom i nie obni-
żają poprzeczki w prowa-

dzonej działalności.
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Gepardy Biznesu
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W
odpowiedzi na zapo-
trzebowanie kadr pie-
lęgniarskich wysokiej
jakości szkoleniami
zawodowymi w 1999 r.

powstał Ośrodek Kształcenia Pody-
plomowego Pielęgniarek i Położnych
Sp. z o.o. w Rzeszowie. To największa
instytucja szkoleniowa dla tej grupy za-
wodowej w południowo-wschodniej
Polsce. Obecnie to także firma o za-
sięgu ogólnopolskim, wyróżniająca
się potencjałem organizacyjnym i po-
ziomem merytorycznym wśród innych
podmiotów szkoleniowych kadr me-
dycznych. Spółka corocznie kształci kil-
ka tysięcy pielęgniarek i położnych
oraz przedstawicieli innych zawodów
medycznych, m.in. ratowników, reha-
bilitantów i lekarzy (w 2014 r. to łącznie
8496 uczestników szkoleń).

W okresie ostatnich 5 lat ośrodek
dynamicznie wzmocnił swoją pozycję
konkurencyjną. Firma, działając na
terenie całego kraju, realizuje szkole-
nia (przede wszystkim 2-letnie spe-
cjalizacje pielęgniarskie), których
znaczna część finansowana jest ze
środków Ministerstwa Zdrowia, lub
realizowana w ramach projektów
współfinansowanych z Europejskiego

Funduszu Społecznego. W 2015 r. ośro-
dek otworzył kolejne 44 bezpłatne spe-
cjalizacje dla pielęgniarek i położ-
nych. Wysoki poziom szkoleń gwa-
rantuje wykwalifikowana kadra wy-

kładowców i trenerów, a dodatkowym
atutem jest przystępna cena z możli-
wością uzyskania dofinansowania
z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Po-
łożnych. 

W latach 2010–2014 OKPPiP po-
zyskał ze środków UE ponad 6,7 mln
zł dotacji na bezpłatne szkolenia dla
pielęgniarek i położnych. Przykładem
praktycznej działalności projektowej
spółki jest wsparcie oddziału kardio-
chirurgii w Rzeszowie. W 2006 r.,
w okresie uruchamiania pierwszej
kardiochirurgii na Podkarpaciu, ośro-
dek w ramach projektu organizował
praktyki nowo pozyskanego personelu
pielęgniarskiego i lekarskiego w Gór-
nośląski Ośrodku Kardiologii. W ko-
lejnych latach także wspierał rozwój
kadr tego oddziału, realizując m.in.

staże w zakresie metody leczenia
ECMO dla 40 pielęgniarek i lekarzy
w Szpitalu Uniwersyteckim w Leicester
w ramach Programu Leonardo da
Vinci. 

Efektem wieloletnich doświadczeń,
systematycznego rozwoju i ciągłej pra-
cy na rzecz podnoszenia jakości są
zdobywane przez OKPPiP nagrody.
W tym roku do zaszczytnych wyróżnień
spółki dołączyły certyfikat Wiarygodna
Firma Województwa Podkarpackiego,
przyznany jej po raz 5. (nieprzerwanie
od 2011 r.) oraz statuetka Gepard Biz-
nesu 2015, którą otrzymał po raz 4.
(wcześniej w latach 2009, 2010 i 2011).
Zdobyte po raz kolejny nagrody świad-
czą o nieustannym i dynamicznym
rozwoju firmy, a przy tym potwierdza-
ją jej wysoką pozycję, utrzymywaną na
przestrzeni lat dzięki efektywnym dzia-
łaniom, konsekwentnie realizowanym
na terenie całego kraju.

Dla spółki oprócz wyników finan-
sowych liczą się także wiarygodność
i dobry wizerunek, dlatego od kilku lat
prowadzi ona działania z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR). Wypracowała i wdraża strate-
gię CSR, w ramach której m.in. włą-
czyła się w akcję Szlachetna Paczka,
prowadzi inicjatywy na rzecz środo-
wiska pielęgniarskiego. Jednym z cie-
kawych innowacyjnych działań jest
uruchomienie internetowej Platformy
Komunikacji, na której nieodpłatnie
udostępniane są kursy e-learningowe
dla pielęgniarek i położnych. Prze-
strzeganie standardów biznesowych
i CSR pozwoliły spółce wypracować re-
nomę mocnej merytorycznie i organi-
zacyjnie oraz solidnej finansowo firmy
szkoleniowej. �

Nowy wymiar
W myśl przeobrażeń we współczesnym
pielęgniarstwie zadania pielęgniarki 
i położnej zyskały nowy wymiar. Zakres
działania zawodowego nałożył na nie obowiązek uzy-
skania wysokich kwalifikacji zawodowych i aktualizo-
wania wiedzy potrzebnej do prawidłowego
funkcjonowania w systemie ochrony zdrowia

Prezes zarządu Joanna Przybek-Mita oraz
główny księgowy Grzegorz Buczyński
podczas Gali „Wiarygodna Firma Woje-
wództwa Podkarpackiego”

Gepardy Biznesu

pielęgniarstwa
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6.
edycja konkursu Marka-
-Śląskie została oficjalnie
rozstrzygnięta 5 wrze-
śnia podczas 21. gali Re-
gionalnej Izby Przemy-

słowo-Handlowej w Gliwicach. Wśród
laureatów znalazły się produkty, firmy
i przedsięwzięcia, które ze względu na
swoją jakość, wyjątkowe walory i zna-
czenie dla rozwoju oraz promocji wo-
jewództwa śląskiego zostały uznane za
warte wyróżnienia przykłady godne
naśladowania. Zwycięzcy wyłaniani są
w następujących 11 kategoriach: go-
spodarka, nauka, kultura, dziedzictwo
kulturowe regionu, sport, turystyka i re-
kreacja, produkt, usługa, zdrowie, or-
ganizacje pozarządowe, społeczna
odpowiedzialność biznesu, media.
Ponadto nagrodami w kategorii oso-
bowość roku honorowane są osoby,
które wykazują się przedsiębiorczo-
ścią, zaangażowaniem w sprawy lo-
kalne i odpowiedzialną społecznie
postawą.

O wyborze laureatów zdecydowa-
ła kapituła, której przewodniczył mar-
szałek województwa śląskiego Woj-
ciech Saługa, a statuetki wręczyli naj-
lepszym reprezentujący organizatorów
konkursu: prezes Regionalnej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Gliwicach Wik-
tor Pawlik, wicemarszałek województwa
śląskiego Aleksandra Skowronek oraz
minister zdrowia Marian Zembala.

Regionalna Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego zorganizowali konkurs Marka-

-Śląskie po raz 6. we współpracy z TVP
Katowice, Radiem Katowice oraz „Pol-
ską Dziennikiem Zachodnim”. Przed-
sięwzięcie jest współfinansowane ze
środków województwa śląskiego i pro-
muje inicjatywy, które mają istotny
wpływ na postrzeganie regionu, jego
zauważalny rozwój oraz promocję.

Kandydatów do nagrody mogą
zgłaszać jednostki samorządu teryto-
rialnego i samorządy gospodarcze,
wyższe uczelnie, stowarzyszenia i or-
ganizacje pozarządowe, fundacje oraz
redakcje, jak również podmioty zain-
teresowane udziałem, gotowe pod-
dać się ocenie ekspertów. Wyróżnienie,
które mają szansę zdobyć, jest sym-
bolem jakości i solidności. Marka-Ślą-
skie poprzez dokonania i postawę
laureatów pokazuje zmiany, jakie za-
chodzą w granicach województwa,
propaguje dobre praktyki i upo-
wszechnia wiedzę o Śląsku poza re-
gionem zarówno w skali ogólnopol-
skiej, jak i za granicą. �

Jak co roku kapituła konkursu Marka-Śląskie przyznała nagrody w 12 kategoriach
za przedsięwzięcia, które wyróżniają się unikatowymi walorami, a zarazem istotnie
przyczyniają się do promocji regionu

Śląskie marki warte promocji

Fot. archiwum organizatora (2)
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Czy wyróżnienie w regionalnym konkursie
Marka-Śląskie było dla państwa zaskocze-
niem?

– Nie ukrywam, że wyróżnienie
w tym konkursie w kategorii „nauka”
było dla nas zaskoczeniem. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy je-
dyną znaną śląską firmą w Polsce i za-
granicą. Wiemy, że w tego typu kon-
kursach doceniana jest przede wszyst-
kim przedsiębiorczość, ale rozumiemy
też prawdopodobne intencje przy-
znania nam nagrody. 

Jednostka naukowa musi działać
tak samo jak przedsiębiorca – nie
może liczyć na to, że tak po prostu coś
od kogoś dostanie. W pewnym stopniu
jest ona dotowana, ale państwowe
dofinansowanie pokrywa zaledwie 1/6
potrzebnej do działania sumy, tak więc
resztę środków trzeba zdobywać wła-
snymi siłami. W naszym przypadku ka-
pituła konkursu doceniła działania,
które podejmujemy, aby owe pieniądze
uzyskać. Pomagają w tym niewątpliwie
dobra organizacja pracy, rzetelność
w jej wykonywaniu oraz usługi nauko-

wo-badawcze, które pozwalają zaist-
nieć na rynku. Ważny i potrzebny jest
również marketing, który umożliwia
wyjście poza skalę województwa ślą-
skiego i udowadnianie, że śląskie zna-
czy dobre.
W kategorii „nauka” wyróżniono firmy, któ-
re działają na rzecz zwiększenia innowacyj-
ności śląskiej gospodarki. Czy miniony rok
przyniósł takie przedsięwzięcia?

– Bezsprzecznie tak. Jako Instytut
Technik Innowacyjnych EMAG jeste-
śmy niejako skazani na innowacyj-
ność, oczywiście w pozytywnym tego
słowa znaczeniu. Prowadzimy prze-
różne działania, które łączy jedno
– wszystkie są ukierunkowane na in-
nowacyjność. 

W ciągu kilku ostatnich lat wspól-
nie z partnerami biznesowymi z Cen-
trum Naukowo-Przemysłowego EMAG

udało nam się zrealizować kilka prac
o unikatowej skali. Opracowaliśmy
i wdrożyliśmy wiele rozwiązań, których
nikt wcześniej nie wymyślił, byliśmy pio-
nierami, którzy przetarli szlaki. Były to
np. rozdzielnica średniego napięcia
budowy przeciwwybuchowej w izola-
cji stałopowietrznej typu PREM-GO,
dyspozytorski system wspomagający
pracę stacji geofizyki górniczej Hestia
D, podsystem identyfikacji źródeł tlen-
ku węgla w wyrobiskach kopalnia-
nych PM-CO, aparatura pomiarowa,
umożliwiająca przeprowadzenie po-
miarów oraz diagnozowanie kabli
i przewodów elektroenergetycznych
w wyrobiskach zagrożonych wybu-
chem metanu i/lub pyłu węglowego,
kompleksowy system monitorowania
zagrożeń metanowego i tąpaniami
X-MAN, Autonomiczny Zespół Reje-
strująco-Pomiarowy AZRP, system cią-
głego monitorowania zagrożenia siar-
kowodorowego, przenośny cyfrowy re-
jestrator i analizator wstrząsów i wy-
buchów PANTERA, Elektroniczny Sys-
tem Ewidencji Środków Strzałowych
TRYTON. Sześć z nich miało poziom
światowy i każdy wcześniej czy później
zdobył uznanie w różnego rodzaju
konkursach. 
Nagroda niewątpliwie świadczy o efektyw-
nej i skutecznej pracy, proszę jednak powie-
dzieć, które z osiągnięć i patentów nauko-
wych są dla państwa najbardziej cenne?

– Myślę, że te najbardziej cenne są
jeszcze przed nami. Każde osiągnięcie
jest dla nas wartościowe, każde daje
nowe doświadczenie, pozwala pa-
trzeć w przyszłość pod kierunkiem
nowych wyzwań. Naprawdę docenia-
my wszystkie rozwiązania oraz na-
grody. Każda z nich stanowi dla nas
ogromną mobilizację do dalszej efek-
tywnej pracy.

Rozmawiała Helena Ciołek

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał właśnie
nagrodę w konkursie Marka-Śląskie, udowadniając tym
samym, że jednostka naukowa – mimo ograniczonego
budżetu – jest w stanie realizować innowacyjne projekty
na światową skalę. O przepisie na taki sukces rozma-
wiamy z dyrektorem Stanisławem Trenczkiem

Marka-Śląskie

znaczy dobreŚląskie
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pod znakiem makaronu
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To szczególny czas 

w roku, który upływa na spotkaniach z bliskimi i biesiadach przy wspólnym stole.

Tegoroczny proponujemy zastawić potrawami z makaronem w roli głównej

Składniki:
– opakowanie makarony Fettuccine,
– 30 dag maku,
– garść rodzynek,
– garść orzechów włoskich,
– łyżka masła,
– 4 łyżki miodu,
– cukier do smaku,
– skórka pomarańczy.

Przygotowanie:
Mak gotujemy i mielimy przynajmniej 2 razy,
następnie dodajemy do niego rodzynki, po-
siekane orzechy oraz kandyzowaną skórkę
z pomarańczy. W garnku rozpuszczamy
masło razem z miodem, a następnie gorące
przelewamy do maku – dokładnie mieszamy
i dodajemy wedle potrzeby cukier.
Makaron gotujemy w lekko osolonej wodzie
z dodatkiem łyżki oliwy. Następnie odce-
dzamy go i jeszcze ciepły przekładamy do
maku. Wszystko razem mieszamy i podajemy
na ciepło.

Składniki:
– 20 dag suszonych leśnych grzybów,
– pęczek włoszczyzny,
– kilka ziaren pieprzu i ziela 

angielskiego,
– 4 listki laurowe,
– 125 ml śmietany,
– sól, pieprz,
– szklanka makaronu łazanki.

Przygotowanie:
Ugotować bulion warzywny z włoszczy-
zny, ziela angielskiego, pieprzu i listków
laurowych (90 min.). Odcedzić. Dodać
namoczone wcześniej we wrzątku lub
w mleku suszone grzyby. Wszystko go-
tować godzinę na małym ogniu. Dopra-
wić do smaku, wlać wymieszaną z solą
śmietanę. W osolonym wrzątku ugoto-
wać na półtwardo łazanki. Każdą por-
cję zupy podawać z czubatą łyżką
łazanek.

Kutia z makaronem

Zupa grzybowa z łazankami

igiliaW



Branża spożywcza należy do bardzo konkurencyjnych. Co decyduje
o tak stabilnej pozycji firmy i sprawia, że nadal zdobywa ona uzna-
nie wielu klientów?

– Bardzo duży nacisk kładziemy na jakość produktów.
Naszym największym atutem są świeżo wybijane jaja. Bio-
rąc pod uwagę skalę naszej produkcji, zainwestowaliśmy
w nowoczesną maszynę do wybijania jaj, która mocno przy-
spiesza proces produkcji. Jesteśmy jednym z największych
producentów makaronu, który wytwarza makaron, po-
cząwszy od skorupki jaja, po gotowy produkt. Większość firm
z naszej branży stosuje gotową masę jajeczną lub jajko
w proszku.
Firma dynamicznie się rozwija – jakie inwestycje w nowoczesne tech-
nologie oraz udoskonalenia procesów produkcyj-
nych są przewidziane na najbliższy
okres?

– Właśnie zakończyliśmy
dużą inwestycję związaną
z poprawą procesów pro-
dukcyjnych i jakości wyro-
bów. Obejmowała ona za-
kup silosów na mąkę, wybi-
jarki do jaj oraz stworzenie
własnego laboratorium.
W czwartym kwartale roku
planujemy wprowadzenie
2 nowości produktowych.

Rozmawiał Igor Korczyński
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Makaronowe

Międzybrodzkie Makarony rozpoczęły
rynkową ekspansję w 1991 r. 
od „Krajanki”, 5-jajecznego makaronu
walcowanego. Dziś w ofercie firmy
znajduje się szeroka gama najwyższej
jakości produktów

Rozmowa z Beatą Szostak, 
współwłaścicielką firmy 
Międzybrodzkie Makarony

wariacjeSkładniki:
– 50 g suszonych grzybów, najlepiej borowików,
– 500 g kiszonej kapusty,
– duża cebula,
– 2 łyżki oleju roślinnego,
– sól i świeżo zmielony pieprz, 1/2 łyżeczki kminku, 

1 łyżka sosu sojowego, 1 łyżeczka cukru,
– 1/2 łyżki posiekanej natki pietruszki,
– 2 łyżki oliwy extra vergine.

Przygotowanie:
Grzyby umyć, zalać szklanką zimnej wody, moczyć przez
kilka godzin. Następnie gotować je w tej samej wodzie przez
ok. 20 min. Odcedzić, zachowując oddzielnie wywar i grzyby.
Większe grzyby pokroić na mniejsze kawałki.
Kapustę opłukać 2-krotnie na sitku pod bieżącą, chłodną
wodą, odcisnąć i grubo posiekać. Cebulę obrać i pokroić
w kostkę. Na dużej patelni z pokrywą podgrzać olej, dodać
cebulę i zeszklić ją oraz delikatnie zrumienić. Dodać kapustę
oraz przyprawy. Mieszając, smażyć przez minutę. Następnie
dodać namoczone grzyby i dalej smażyć przez minutę. Wlać
wodę z grzybów lub wodę w ilości 3/4 szklanki, przykryć i go-
tować przez ok. 20 min, w międzyczasie kilka razy przemie-
szać. Następnie zdjąć pokrywę i gotować przez około
10 min, aż nadmiar płynu wyparuje, od czasu do czasu za-
mieszać. Na koniec dodać posiekaną natkę pietruszki i oliwę
extra vergine. Pogotować jeszcze przez 2 min. i zdjąć 
z ognia. Gorącą kapustę można zamknąć w słoiki i po ostu-
dzeniu trzymać w lodówce przez kilka dni, bardzo dobra jest
odgrzewana. Przed podaniem podgrzać i połączyć z częścią
ugotowanych łazanek, mniej więcej w proporcjach pół na
pół.

Łazanki z kapustą i grzybami
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W
skład grupy kapitało-
wej Makaronów Pol-
skich wchodzi rów-
nież firma Stoczek
Natura Sp. z o.o., któ-

ra jest uznanym producentem prze-
tworów mięsnych, warzywnych i owo-
cowych. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom konsumentów, grupa oferu-
je szeroką gamę produktów w 5 roz-
poznawalnych markach: Makarony
Polskie, Sorenti, Stoczek, Tenczynek i
Męska Rzecz. 

Makarony, które jeszcze 30 lat
temu nazywano niezbyt uprzejmie fa-
brycznymi, należą do grupy produktów
najczęściej kupowanych i przez lata
stopniowo wypierały tradycyjne wy-
roby domowe, stając się właśnie ich

szybkim i wygodnym odpowiednikiem.
Wygodne makarony są już nie tylko
składnikiem najpopularniejszych pol-
skich zup, lecz stały się także pełno-
prawnym składnikiem drugich dań.
Makaron coraz częściej zastępuje na
naszych talerzach bardziej kłopotliwe
w przygotowaniu ziemniaki czy ka-
szę. Na rynku pojawia się coraz więcej
produktów o wysokiej jakości, a pro-
ducenci odczuwają potrzebę zaskaki-
wania konsumentów coraz to nowymi
składnikami, formami i smakami. Ci
zaś są coraz bardziej świadomi spo-
żywanych produktów i sami domaga-
ją się bezdyskusyjnej jakości oraz no-
wości, które pozwalają im bawić się
i eksperymentować w kuchni.

Makarony Polskie to młoda marka
z 2-letnim stażem. W tym czasie uda-
ło się jej zdobyć znaczące udziały ryn-
kowe, plasujące producenta wśród li-
derów, a przede wszystkim zyskać
rozpoznawalność wśród konsumentów
i niemalejące zainteresowanie kon-
trahentów hurtowych i detalicznych.
Makarony Polskie stały się kluczowym
brandem w portfolio grupy, który kon-
sekwentnie rozbudowuje swój para-
sol. Klasyczna linia Makarony Polskie
produkowana jest z mieszanki mąk
z pszenicy durum i zwyczajnej. Spe-

cjalna receptura została opracowana
z myślą o szerokim odbiorcy, po to aby
makaron można było ugotować za-
równo al dente, jak i na miękko. Oprócz
tej linii popularnych makaronów tło-
czonych w ofercie znajduje się także li-
nia tradycyjnych makaronów wałko-
wanych jajecznych, linia makaronów
pełnoziarnistych oraz gama innowacji,
np. makarony z kwasem Omega3 czy
też makarony produkowane w 100
proc. z orkiszu. Produkty marki klu-
czowej „Makarony Polskie” zostały
wyróżnione znakiem „Dobra Marka
2015 – Jakość, Zaufanie, Renoma”.

Wsłuchując się w potrzeby swoich
kontrahentów, a przede wszystkim
dbając o rozwój marki „Makarony Pol-
skie”, producent zdecydował się ostat-
nio poszerzyć swoją ofertę o nową linię
asortymentową makaronów produko-
wanych w 100 proc. z pszenicy durum.
Aby podkreślić konkurencyjność tej
oferty, nowa linia durum zadebiutowała
3 unikalnymi formami. Są to duże świ-
dry i duże rurki oraz bucatini, które
w przekroju poprzecznym przypomina
słomkę. Dzięki generycznej nazwie
nowej linii asortymentowej – „W kuch-
niach świata” – marka „Makarony
Polskie” otworzyła się na nowe do-
świadczenia produktowe. Nowa linia
to niewyczerpane źródło możliwości,
a w najbliższych planach są już jej ko-
lejne innowacyjne odsłony dla jeszcze
pełniejszego zaspokajania potrzeb
konsumentów. �

Makarony Polskie SA to
jeden z największych,
najbardziej dynamicznie
rozwijających się produ-
centów makaronu w Pol-
sce, z bogatymi
tradycjami, długoletnim
doświadczeniem i prężnie
działającymi zakładami
produkcyjnymi w Rzeszo-
wie i Częstochowie

sukces
Polski
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Zenon Żyburtowicz poleca
www.zenonzyburtowicz.com

Wyspa
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RODOS Podróże VIP-a

boga
słońca

www.sunfun.pl



Podróże VIP-a RODOS
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Rodos jest jednym z najbardziej
zróżnicowanych miejsc na Morzu Egej-
skim i czwartą co do wielkości wyspą
Grecji. W antyku uważana była za
siedzibę boga słońca Heliosa. Mieściły
się tu cztery ważne miasta oraz jeden
z siedmiu cudów świata – kolos z Ro-
dos. Ostatnio to miejsce stało się po-
pularne wśród naszych rodaków, a ję-
zyk polski jest tu często słyszany.

Wyspa przyciąga nie tylko ma-
lowniczymi krajobrazami czy piękny-
mi plażami, lecz także bogatą florą.
Występują tu również gaje oliwne i po-
marańczowe. Miłośnicy zabytków też
znajdą coś dla siebie. Starówka mia-
sta Rodos nie bez powodów wpisana
jest na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Spacer jej ulicami
będzie dla wielu ucztą duchową. To
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RODOS Podróże VIP-a

Według mitologii
Helios dba o to, by

zapewnić Rodos
ponad 300 dni sło-

necznych w roku, 
a bóg wiatru Eol
stara się, aby lu-

dziom nie było zbyt
gorąco. Warto 
przekonać się 

osobiście, czy wie-
rzenia przenikają
do rzeczywistości.

wspaniała podróż w czasie, w trak-
cie której można podziwiać na wy-
spie ślady bytności wenecjan, za-
konu Joannitów (ich zamek góruje
nad miastem), Ottoman, Włochów
i Turków. Pozostał też port Mandra-
ki, który funkcjonuje od wieków. To
u jego wejścia stał słynny 32-metro-
wy kolos, dopóki nie powaliło go trzę-
sienie ziemi.

Według mitologii Helios dba o to,
by zapewnić Rodos ponad 300 dni
słonecznych w roku, a bóg wiatru Eol
stara się, aby ludziom nie było zbyt
gorąco. Warto przekonać się osobi-
ście, czy wierzenia przenikają do
rzeczywistości.

Tekst i zdjęcia 
Zenon Żyburtowicz
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Podróże VIP-a POLSKA

Zenon Żyburtowicz poleca

www.zenonzyburtowicz.com
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POLSKA Podróże VIP-a

w czasie
Podróż



Na terenie malowniczo poło-
żonego Zamku Książ oraz Stada
Ogierów Książ odbył się III Mię-
dzynarodowy Konkurs Tradycyj-
nego Powożenia im. Księżnej Da-
isy von Pless, zorganizowany
przez Polskie Towarzystwo Po-
wozowe. To jedna z najbardziej
atrakcyjnych imprez, jakie odby-
wają się w tym miejscu. Licznie
zgromadzona publiczność, pa-
trząc na stylowe powozy, piękne
konie w szykownej uprzęży, stro-
je powożących i ich pasażerów,
miała wyjątkową okazję prze-
nieść się w dawny świat. Oprawą
dla pojawiających się na tle zam-
kowej architektury eleganckich
pojazdów była muzyka na żywo

Podróże VIP-a POLSKA

194 VIP
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POLSKA Podróże VIP-a

w wykonaniu tria smyczkowego Altra-
-Volta. W zawodach startowały 44 ko-
nie w 21 zaprzęgach. Drugiego dnia
zawodnicy mieli próbę terenową z kil-
koma zadaniami do wykonania oraz
konkurs zręczności powożenia. Mię-
dzynarodowa komisja sędziowska oce-
niała nie tylko umiejętności powożą-
cych i stopień przygotowania koni,
lecz także zabytkowe pojazdy, jakość
ich renowacji, stroje powożących
i osób im towarzyszących oraz to, czy
zaprzęg stanowi harmonijną całość,
zgodną z typem przeznaczenia i sty-
lem. 

Powożenie to dyscyplina rozgry-
wana na całym świecie z bardzo dużą
tradycją. Pięknie łączy się tu elegancja
ze sportowymi emocjami, a repre-
zentacja naszego kraju od wielu lat
znajduje się w światowej czołówce.

Tekst i zdjęcia 
Zenon Żyburtowicz

III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia im.
Księżnej Daisy von Pless, zorganizowany przez Polskie Towarzy-
stwo Powozowe, to jedna z najbardziej atrakcyjnych imprez,
jakie odbywają się w Książu.
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Zegarek Jamesa Bonda

Nexus 5X od LG

Sportowa precyzja
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Po raz pierwszy w historii Bonda zegarek noszony przez ulu-
bionego superagenta świata będzie pochodził z limitowa-
nej edycji. Dotychczas OMEGA podkreślała swoje więzi ze
znaną serią przygód wyłącznie edycjami pamiątkowymi. Jed-
nak teraz, po premierze modelu Seamaster 300 „SPECTRE”
Limited Edition, każdy ma szansę założyć na rękę dokład-
nie taki sam zegarek jak w filmie. Zgodnie z tradycją James
Bond już od „GoldenEye” z 1995 r. pozostaje wierny linii Se-
amaster. Nowa, wyjątkowa odsłona czasomierza z oczy-
wistych względów powstanie w edycji limitowanej dokładnie
do 7007 egzemplarzy. Zegarek w kopercie ze stali szla-
chetnej z czarną tarczą wyróżnia się eleganckim wzornic-
twem i z pewnością wywoła elektryzujący efekt już na pierw-
szy rzut oka.

Nowy DS Action Chronograph Certiny został wyposażony
w profilowany pasek gumowy lub bransoletę z 3 rzędów
ogniw ze szczotkowanej stali. Szeroki pierścień lunety, duże,
szkieletowe wskazówki oraz wyraźne
indeksy sprawiają, że odczyt czasu
jest bardzo łatwy, niezależnie
od panujących warunków. Ko-
lejną zaletą czasomierza jest
zaawansowany mechanizm
PrecidriveTM™, oferujący bez-
kompromisową precyzję. Spor-
towa tarcza DS Action jest do-
stępna w kolorach czarnym lub
niebieskim. Bezpieczna budo-
wa oraz słynny system DS-Con-
cept (Double Security) sprawiają,
że DS Action Chronograph wyjąt-
kowo dobrze sprawdzi się w bardzo
wymagających warunkach. Zegarek
jest wodoszczelny do 300 m (30 ba-
rów).

Firmy LG Electronics oraz Google oficjalnie zaprezentowały
efekt 3. z rzędu wspólnego przedsięwzięcia – smartfon Nexus 5X.
Wyposażony w system Android 6.0 Marshmallow, będący naj-
nowszą wersją systemu operacyjnego Google, zaskakuje impo-
nującą wydajnością, wysoką jakością obrazu oraz zaawansowa-
nymi zabezpieczeniami. W skrócie: nowy Nexus 5X to połącze-
nie najlepszych rozwiązań opracowanych przez Google i LG. Smart-
fon posiada 5,2” wyświetlacz IPS Full HD, wykonany w zaawan-
sowanej technologii In-Cell Touch, dzięki której ekran szybciej re-
aguje na dotyk. Nexus 5X posiada czytnik linii papilarnych Nexus
Imprint, umieszczony na tylnej ściance urządzenia.

Samsung Gear S2 charakteryzuje się intuicyjnym, nie-
standardowym interfejsem i zaawansowanymi funkcjami,
które pozwalają użytkownikom na optymalizację urzą-
dzenia, dostosowanie go do swoich potrzeb i przyjemną
obsługę. Dostęp do szeregu powiadomień i aplikacji
można szybko i łatwo uzyskać poprzez
obrót ramki zegarka. Unikalny ob-
racany pierścień Gear S2 wraz
z przyciskami Home i Back
pozwala użytkownikom na
bardziej komfortową i pre-
cyzyjną obsługę urządzenia,
tym samym ułatwiając do-
stęp do powiadomień i apli-
kacji. Gear S2 pojawi się na
rynku w 2 różnych wersjach:
Classic i Sports. To lekkie i nie-
wielkich rozmiarów urządze-
nie ma zaledwie 11,4 mm gru-
bości i ekran Super AMOLED o śred-
nicy 1,2”.

Rewolucyjny smartwatch



ASUS ZenFone 2 to smartfon pracujący na systemie An-
droid 5.0 Lollipop z nakładką ZenUI, która charakteryzu-
je się jeszcze bardziej intuicyjnym menu ze stylowym in-
terfejsem. Wydajny procesor Intel Atom Z3580 o czę-
stotliwości taktowania 2,3 GHz, wspierany przez 4GB pa-
mięci operacyjnej RAM, będzie w stanie obsłużyć naj-
bardziej wymagające gry
i aplikacje oraz 2 karty SIM.
Smartfon posiada 2 apa-
raty: 13-megapikselowy
i 5-megapikselowy z funk-
cją wykonywania panora-
micznego selfie o kącie
nawet do 140º. 5,5 ” wy-
świetlacz Full HD IPS ofe-
ruje szerokie kąty widzenia
– aż do 178º. Pamięć 32GB
można rozszerzyć o 64GB
za pomocą karty micro
SD.

Gadżety Styl VIP-a

ASUS nie zwalnia tempa

Zegarek I.N.O.X. powstał, by upamiętnić 130-le-
cie marki Victorinox, znanej z produkcji legen-
darnych szwajcarskich scyzoryków. To właśnie
ikoniczna jakość, funkcjonalność i solidność tych
sztandarowych produktów marki stały się in-
spiracją dla powstania równie niezawodnego
czasomierza. Zaprojektowany, aby przetrwać
w niemal każdych okolicznościach, I.N.O.X.
przeszedł aż 130 bezwzględnych testów wy-
trzymałościowych, nie tracąc przy tym stono-
wanego i subtelnego designu. Teraz do kolek-
cji na kauczukowych paskach dołącza model na
stalowej bransolecie z tarczą w 3 wersjach ko-
lorystycznych. Bransoleta z powodzeniem prze-
trwała serię 500.000, co ponad 10-krotnie
przewyższa standardową liczbę.

Firma MMD wprowadziła na polski rynek 27” monitor z podstawą Am-
biglow. Nowa technologia emituje wokół podstawy światło, które syn-
chronizuje się z treściami wyświetlanymi na ekranie. Podstawa świeci
nawet wtedy, gdy monitor jest wyłączony, co umożliwia użytkownikowi
dostosowanie kolorów i jasności do otoczenia. Panoramiczny monitor
został wyposażony w matrycę AH-IPS, która w połączeniu z unikalnym
designem dostarcza wyjątkowych wrażeń wizualnych. Tafla szkła pokrywa
całą powierzchnię modelu, a cienkie, 3,5-milimetrowe ramki nie od-
ciągają uwagi od obrazu. Technologia Ambiglow jest obsługiwana za po-
mocą intuicyjnego dotykowego menu, które pozwala na dostosowa-
nie trybów i kolorów, a także zapamiętuje ustawienia użytkownika.

Oryginalny design monitora

VIP 197

Projektory dla całej rodziny

Nowa odsłona I.N.O.X.-a

Nowa seria uniwersalnych i mobilnych projektorów firmy
Epson jest idealna do domu. Ich funkcjonalność zachwy-
ci całą rodzinę, umożliwiając zarówno oglądanie filmów, po-
kazywanie rodzinnych zdjęć, jak i wyświetlanie ważnych pre-
zentacji. Wysoka jakość wyświetlanych zdjęć, łatwość ob-
sługi, stylowe wzornictwo i możliwość przenoszenia – je-
dyne, co może sprawiać kłopot, to dyskusja, kto ma go uży-
wać w następnej kolejności. Teraz można organizować spek-
takularne projekcje filmowe dla przyjaciół i rodziny, aby za-
chwycać ich doskonałej jakości obrazem na ekranie o prze-
kątnej do 300”. Wymiana lampy lub filtru następuje do-
piero po upływie 15 lat.



Piołunówka Baczewskiego to
szlachetny trunek, znany i po-
pularny na ziemiach polskich
na długo przed absyntem
– spożywano go już pod ko-
niec XVI w. Tajemnica smaku
i aromatu tkwi w wyjątkowej
recepturze – starannie do-
branej mieszance ziół, m.in.
piołunu, melisy i anyżu, któ-
ra mieszana jest z 3-krotnie
destylowanym spirytusem
ziemniaczanym i rozcieńcza-
ną krystalicznie górską wodą.
Charakterystyczna goryczka
sprawia, że Piołunówka Ba-
czewskiego doskonale nada-
je się na aperitif, a jej mały
kieliszek będzie zwieńczeniem
każdego obiadu. Świetnie
sprawdza się w koktajlach,
zmieszana z kilkoma kroplami słodkiego likieru. Jednak naj-
lepiej smakuje z dodatkiem wody oraz cukru, serwowana
w ceniony przez smakoszy i koneserów klasyczny sposób,
zwany „francuskim”. 

Styl VIP-a Smaki

Kluczem do przygotowania apetycznego posiłku są sta-
rannie dobrane dodatki. Sosy serowe z linii Serowe In-
spiracje marki LACTIMA w prosty sposób urozmaicą róż-
norodne dania. Rewolucyjne produkty spożywcze, łączące
w sobie smak i wygodę użycia, każdego dnia udowadniają,
że również ekspresowe gotowanie pozwala wznieść się na
wyżyny sztuki kulinarnej. Dzięki sosom serowym z zioła-
mi włoskimi lub sosom serowy pikantnym marki LACTIMA
okrasimy nasze menu szczyptą włoskiego smaku lub też
zaprezentujemy je w bardziej wyrazistej odsłonie. Jednego
możemy być pewni – ich smak zawsze zrobi wrażenie na
tych, do serca których chcemy trafić przez żołądek. 

Legendarny
smak

Morelówka Baczewskiego to smak
legendarnej przedwojennej Abri-
kotyny. Dzisiaj, tak jak dawniej,
wytwarzana jest na podstawie
tradycyjnego rodzinnego przepi-
su, korzystającego wyłącznie z na-
turalnych produktów – dojrzałych
i soczystych moreli oraz mie-
szanki ziół i przypraw, dobranych
z wyjątkową starannością. Do
przygotowanych składników do-
dawane są 3-krotnie destylowa-
ny spirytus ziemniaczany oraz
krystalicznie czysta woda gór-
ska. Aprikotyna Baczewskiego
jest doskonałym aperitifem lub
dodatkiem do podwieczorku.
Równie wybornie smakuje poda-
na na deser, stanowiąc ukorono-
wanie niedzielnego obiadu.

Każda brandy, także Saraji-
shvili VS, powstaje w wyniku
destylacji wina. W przypadku
VS wino uzyskuje się nie póź-
niej niż do 1 kwietnia roku na-
stępującego po zbiorach. Po-
szczególne destylaty, składa-
jące się na Sarajishvili VS, mają
zróżnicowany okres dojrze-
wania, w przypadku niektó-
rych składników wynosi on
nawet 10 lat. Sarajishvili VS to
przede wszystkim wyjątkowy
aromat z wyraźnie wyczuwal-
nymi nutami wanilii, suszonych
kwiatów, wrzosu, lakieru, ko-
rzeni i jodyny. Warto wspo-
mnieć o dodającej brandy
charakteru nucie aptecznej.
Wyczuć też w niej można
nuty korzenno-waniliowe, su-
szonych moreli i miodu spa-
dziowego.

Serowe inspiracje 

Brandy 
z serca Gruzji
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Szlachetny
trunek
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Moda VIP-a BIZUU

M
otywem przewod-
nim najnowszej ko-
lekcji Bizuu jest ko-
lor i jego symboli-

ka. Wśród wielu żywych barw,
takich jak zieleń, róż, niebieski czy pomarańcz, króluje biel jako
kolor czysty i niewinny. Wszystkie te barwy składają się na pa-

letę, której symbolika przedstawia obraz
kobiety Bizuu. – Ta kolekcja to ukłon w stro-
nę koloru i energii płynącej z soczystych,
żywych barw. Po chwili nostalgii czas na
odrodzenie. Kobietę Bizuu postrzegamy w
tym sezonie jako silną i świadomą swoje-
go ciała, ale nadajemy jej także eterycz-
nego oblicza, proponując zwiewne i sub-
telne fasony – mówią projektantki Blanka
Jordan i Zuzanna Wachowiak.

Cisowianka Perlage, już po raz trzeci
wspierająca duet Bizuu, dołącza się do naj-
lepszych życzeń, których wiele zostało zło-
żonych po pokazie z okazji 5. urodzin mar-
ki.  

MP
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Modowe

Projektantki Blanka Jordan i Zuzanna 
Wachowiak

Paulina Sykut-Jeżyna

Paulina Krupińska

urodziny



ŁUKASZ JEMIOŁ Moda VIP-a

VIP 201

K
olekcja Premium
jesień/zima 2015
to linia dzienna,
z d o m i n o w a n a

przez klasyczne formy,
oraz odsłona wieczorowej
dekadencji, utrzymana
w duchu kobiecości i sen-
sualności. Po raz pierwszy
kolekcja Premium zawiera
męskie sylwetki, które na-

wiązują do klasyki elegancji i podkreślają nie-
naganny wygląd dżentelmena – tak swoją
najnowszą kolekcję opisuje Łukasz Jemioł. Jej
charakterystyczny kontrast podkreślają spód-
nice zestawione z eleganckimi górami, zwiew-
ne suknie, przezroczyste elementy i gustowne
płaszcze. Znajdziemy tu też wykończenia z je-
dwabnych sznurów, wiązania, plisowania i struk-
tury. 

Uroczysty pokaz odbył się 30 września na war-
szawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Był
on wydarzeniem wyjątkowym ze względu na
10-lecie pracy Łukasza Jemioła. Nie mogło na nim
zabraknąć towarzyszącej projektantowi od lat,
musującej Cisowianki Perlage.

MP

Otylia Jędrzejczak

Kobieco-męska

Małgorzata Socha

kolekcja

Fot. AKPA (6)



W
iosna i lato 2016
według Tomasza
Ossol ińskiego
upłyną pod dyk-

tando podhalańskiego folk-
loru. Jego odsłonę o na-
zwie BUKOVINA mogliśmy

oglądać 26 października podczas pokazu mody
na warszawskim Torze Wyścigów Konnych. Ko-
lekcja to świetnie skrojone, dopasowane i per-
fekcyjnie odszyte ubrania, które stanowią kon-
trast do królującej obecnie na rynku oversizo-
wej i szarej bawełny. Modele projektanta zawsze
wyróżnia jakość wykonania i użytych materiałów.
Dominujące barwy
kolekcji to naturalne
kolory ziemi. – Wcho-
dzę w kolejny etap
rozwoju firmy i mar-
ki Atelier Tomasz
Ossoliński. Moje mę-
skie ubrania klienci
znają od podszewki.
Kolekcja BUKOVINA
to odpowiedź na po-
trzeby i coraz częst-
sze zapytania o ubra-
nia dla kobiet – mó-
wi projektant. 

MP

Moda VIP-a TOMASZ OSSOLIŃSKI
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Podhalańskie 
klimaty 

na wybiegu

Edyta Olszówka

Anna Dereszowska
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TOMASZ GÓRNICKI Moda VIP-a

VIP 203

D
ECONSTRUCTED to najnowsza
kolekcja Rage Age na jesień
i zimę 2015/2016 – propozycje
Tomasza Górnickiego. To połą-

czenie nowych rozwiązań konstrukcyj-
nych oraz sprawdzonych, lubianych
przez klientów marki modeli. Powróci-
ły m.in. kultowe aksamitne marynarki,
a charakterystyczne dla Rage Age okry-
cia wierzchnie zyskały nowy charakter
dzięki widocznym szwom zewnętrz-
nym, skórzanym panelom i metalowym
suwakom. Inspirowana dekonstrukcją
kolekcja zaprezentowana została w es-
tetyce kojarzącej się z klimatem steam-
punkowym, nawet apokaliptycznym
– okulary spawalnicze, przeniesione jak-
by wprost z pracowni Górnickiego, do-
pasowane skórzane kurtki, sięgające ud
płaszcze i puchowe kurtki wraz z mrocz-
ną oprawą pokazu i dopasowaną muzyką
złożyły się na doświadczenie pozostają-
ce na długo w pamięci.

MP

Fot. Filip Okopny (3)

Modowe  
dekonstrukcje



S
uzuki Vitara pierwszej generacji został
wprowadzony na rynek w 1988 r. Od same-
go początku był ceniony za dobre właści-
wości jezdne i solidną konstrukcję. Wersja
produkcyjna nowej Vitary została po raz

pierwszy zaprezentowana na paryskim salonie sa-
mochodowym. Pierwszy egzemplarz zjechał z linii pro-
dukcyjnej w 2015 r. w węgierskiej fabryce Esztergom.

Stylistyka Vitary od zawsze przyciągała kobiety
– długo jeździła nią m.in. Katarzyna Grochola. Nowa
Vitara może nie ma w sobie tak dużo uroku jak jej po-
przedniczka, ale z pewnością i tak podbije wiele serc.
Przód samochodu nawiązuje stylistycznie do Range
Rovera Evoque. Z boku oraz z tyłu pojazd wygląda
dość masywnie, co wśród wielu osób wzbudza po-
czucie bezpieczeństwa. W odróżnieniu od poprzedni-
ka nowa Vitara nie jest oparta na ramie, a posiada
nadwozie samonośne, co sugeruje, że jest bardziej sa-

mochodem miejskim niż terenowym. Panie przyciąga
15 odcieniami lakieru do wyboru.

Wnętrze prezentuje się znacznie lepiej niż nad-
wozie. Deska rozdzielcza jest ładna, a do tego po-
zbawiona zbędnych dodatków. Dobrze komponują się
z nią okrągłe wloty powietrza. W centralnym jej
punkcie pomiędzy wspomnianymi wlotami umiesz-
czono okrągły, analogowy zegar. Fotele są wygodne,
a zajmowana za kierownicą pozycja nie budzi za-
strzeżeń. Także pasażerowie tylnej kanapy mogą po-
czuć się wygodnie. Zarówno z przodu, jak i z tyłu Vi-
tara oferuje sporą ilość miejsca. Jej bagażnik pomie-
ści 375 litrów ładunku, a po złożeniu tylnej kanapy 1120
litrów. Widoczność z kabiny jest bardzo dobra, a duże
lusterka ułatwiają manewrowanie autem na parkin-
gu.

Pod maską pracuje jednostka benzynowa o po-
jemności 1.6 litra. Rozwija ona moc 120 KM oraz mak-

Auto VIP-a SUZUKI VITARA
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Vitara zawsze była chętnie wybieranym przez kobiety samochodem.
Czy model z 2015 roku także przypadnie do gustu płci pięknej?

Kobiecy SUV
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W Suzuki dostępny jest system Radar
Brake Support, który w ruchu miejskim
ostrzega przed kolizją; w razie ko-

nieczności uruchamia hamulce. To
dobre rozwiązanie dla pań, które ma-

lują paznokcie w samochodzie, lub
panów, który czytają gazety.

symalny moment obrotowy, wy-
noszący 156 Nm przy 4400
obr./min. Pomimo niewielkiej
mocy, silnik ochoczo wkręca się
na obroty, a jego osiągi możemy
uznać za satysfakcjonujące. Przy-
spieszenie od 0 do 100 km/h trwa
13 sek. Prędkość maksymalna
wynosi 180 km/h. Jednostka na-
pędowa charakteryzuje się ni-
skim poziomem zużycia paliwa.
W ruchu mieszanym średnie spa-
lanie wynosi 6 litrów na 100 km,
co jest dobrym wynikiem. Z silni-
kiem współpracuje 5-przełoże-
niowa skrzynia biegów, rozdzie-
lająca napęd na 4 koła za pomo-
cą elektromagnetycznego sprzę-
gła (wersja AllGrip).

Zawieszenie Vitary jest ze-
strojone dość komfortowo, co rów-
nież powinny docenić kobiety.
Samochód lekko wychyla się
w szybciej pokonywanych zakrę-
tach, ale nie wpływa to nega-
tywnie na jakość prowadzenia.
Podwyższone nadwozie dobrze
radzi sobie z wyższymi krawęż-
nikami. Suzuki sprawdza się
w lekkim terenie, jednak daleko
mu do właściwości terenowych,
oferowanych przez starsze mo-
dele. Kierowca może wybrać je-
den z 3 trybów jazdy: Auto, Sport,
Snow lub Lock. Ten ostatni po-
może w awaryjnych sytuacjach,
np. podczas wyjeżdżania z głę-
bokiego śniegu lub błota.

Suzuki Vitara to ciekawa pro-
pozycja wśród SUV-ów. Myślimy,
że podobnie jak poprzednik i ten
model zyska sobie zwolenników.
Tym bardziej, że cena jest rozsąd-
na. Za wersję podstawową z na-
pędem 4x4 zapłacimy 69 900 zł.
Warto dodać, że w Suzuki do-
stępny jest system Radar Brake
Support, który w ruchu miejskim
ostrzega przed kolizją; w razie ko-
nieczności uruchamia hamulce.
To dobre rozwiązanie dla pań,
które malują paznokcie w samo-
chodzie, lub panów, który czyta-
ją gazety. �



W
skrzeszone Fiaty spo-
tkały się z na tyle po-
zytywnym przyjęciem,
że koncern prezen-
tuje coraz to nowsze

warianty 500. Osoby poszukujące
sportowych wrażeń mogą kupić Abar-
th’a 500, a dla tych bardziej statecz-
nych przewidziano Fiata 500L – po-
większoną 500, czyli tzw. miejskiego
vana. Brakowało jedynie wersji dla
osób aktywnych, często spędzają-
cych czas poza miastem. Odpowie-

dzią na ich potrzeby jest testowany
Fiat 500X Cross Plus, Road Look.

Z wyglądu 500X wyraźnie nawią-
zuje do 500, ale są to jedynie zabiegi
stylistyczne. Ten samochód jest znacz-
nie większy, dłuższy o 72 cm od zwy-
kłej 500. Z pewnością 500X zyska
wielu miłośników. To bardzo ładne
auto. Testowany egzemplarz wypo-
sażono w pakiet Road Look, który wy-
różniają plastikowe osłony zderzaków.
Całość w połączeniu z czerwonym
metalicznym lakierem i 18-calowymi

alufelgami prezentuje się bardzo do-
brze.

Wnętrze wygląda jeszcze lepiej,
a do tego jest bardzo przestronne. Za
ciekawą, niewymuszoną stylistyką
idzie w parze wysoka jakość zasto-
sowanych materiałów. Samochód po-
siada czarną skórzaną tapicerkę. Fo-
tele są wygodne, a kierowca nie bę-
dzie miał problemów ze znalezie-
niem właściwej pozycji. Pomimo spo-
rej ilości miejsca, wygodnie w 500X
będą podróżowały 4 osoby. Do ba-

Auto VIP-a FIAT 500X
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500X wydaje się być powiększoną pięćsetką. W rzeczywistość 
to zupełnie nowy model, oparty na płycie podłogowej Jeepa Renegade

Fiat z genami Jeepa



gażnika zmieścimy 350 litrów ładunku. Natomiast drobne
rzeczy możemy umieścić w schowkach oraz pojemnych kie-
szeniach w drzwiach.

Za napęd odpowiada 2-litrowy silnik diesla. To słuszny
wybór, zapewnia on dobre osiągi. Auto przyspiesza od 0 do
100 km/h w 9,8 sek., a jego prędkość maksymalna to 190
km/h. Testowy egzemplarz posiadał 9-stopniową skrzynię
automatyczną. Skutecznie psuła ona wrażenia z jazdy. Au-
tomat nie do końca wyczuwał intencje kierowcy. Najlepiej
spisywał się w trybie manualnym. Jednostka napędowa spa-
lała w ruchu mieszanym średnio 9,5 litra.

Układ zawieszenia został zestrojony dość sztywno, co
wydatnie wpłynęło na jakość prowadzenia samochodu. Jed-

nak nie wszystkim taka charakterystyka przypadnie do gu-
stu. Pojazd jest stabilny i dobrze pokonuje zakręty. Na śli-
skich nawierzchniach poza elektroniką wspomaga nas na-
pęd 4x4. Kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy: Auto, Sport
i Traction. Pierwszy z nich można by opisać jako „normal”,
w dwóch pozostałych auto zyskuje na dynamice, a kierowca
ma do dyspozycji 9 przełożeń. Traction ułatwia poruszanie
się po luźnych czy ośnieżonych nawierzchniach.

Fiat 500X 2.0 MultiJet to pozycja w gamie włoskiego pro-
ducenta, która jest godna rozważenia. To połączenie cie-
kawego designu z dobrą jakością oraz ponadprzeciętny-
mi właściwościami trakcyjnymi. Cena testowanego eg-
zemplarza to ponad 86 tys. zł. �

FIAT 500X Auto VIP-a
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Fiat 500X 2.0 MultiJet to pozycja w gamie
włoskiego producenta, która jest godna roz-
ważenia. To połączenie ciekawego designu 

z dobrą jakością oraz ponadprzeciętnymi
właściwościami trakcyjnymi.
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Z
acznijmy od – wydawało by się – niewielkich zmian, które mają jednak duże znacznie. W Hondzie przeprojek-
towany został przedni pas. Zmiany dotyczą reflektorów obrysowanych światłami LED do jazdy dziennej, które
dzięki smuklejszym kształtom łączą się płynnie z nowym wlotem powietrza. Ze wszystkim współgra zderzak
i osłona chłodnicy. Z tyłu również zmieniono lampy i pas biegnący przez drzwi bagażnika. Nie zapomniano tak-
że o nowych, interesujących wzorach aluminiowych felg. Dzięki temu auto nabrało wyrazu. Stwarza wrażenie

masywniejszego, bardziej eleganckiego i nowocześniejszego od swego poprzednika.
Wnętrze zyskało nowe, lepszej jakości materiały wykończeniowe. Listwa poprowadzona przez całą szerokość deski roz-

dzielczej poszerza optycznie kabinę. Na uwagę zasługuje wbudowany w środkową konsolę 7-calowy dotykowy ekran, dzię-
ki któremu możemy obsługiwać system multimedialny Honda Connect, oparty na Androidzie, i korzystać z wyraźnego, uła-
twiającego manewry obrazu z nowej kamery cofania. Kierowcę wspierają przydatne, liczne systemy bezpieczeństwa,
w które został wyposażony SUV Hondy. Kokpit i wielofunkcyjna kierownica nie zaskakują nadmiarem funkcji. Wszystko jest
czytelne, obsługiwane intuicyjnie. Nie rozprasza podczas prowadzenia pojazdu.

Niewątpliwą zaletą omawianej Hondy jest przestronna kabina z komfortowymi i wygodnymi fotelami, które mogą być
wyposażone w maty grzewcze. Zadbano również o wygodę i wystarczającą ilość miejsca dla podróżujących z tyłu pasa-

Początek bieżącego roku był w Hondzie czasem odmładzania. 
„Chirurdzy plastyczni” firmy z Tokio swoich narzędzi używali delikatnie 

i z dużą precyzją. Zmiany są subtelne, ale znaczące dla wyglądu model CR-V

Lifting w wersji Hondy

Celerio to mały, miejski pojazd, który spełni swoją rolę na ulicach zatłoczonych 
metropolii. Sprawdzi się dobrze jako drugie auto w rodzinie

Zdobywca parkingów
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S
uzuki Celerio to obecnie
najmniejszy samochód
w gamie japońskiej mar-
ki. Powstał na bazie kon-
ceptu A:Wind, zaprezen-

towanego w New Delhi. Produk-
cyjna wersja zadebiutowała w mar-
cu 2014 r. podczas Salonu Samo-
chodowego w Genewie. Co cieka-
we, Celerio zastąpiło modele Alto
i Splash, które na naszym rynku nie
cieszyły się specjalnym powodze-
niem. Znacznie chętniej wybiera-
nym pojazdem był Swift. Jak będzie
z Celerio? Na odpowiedź na to py-
tanie musimy jeszcze trochę po-
czekać.

Z zewnątrz Suzuki wygląda zwy-
czajnie. Nie grzeszy urodą i jedno-
cześnie nie rzuca się w oczy. To po-
jazd neutralny. Wymiary zewnętrze
– 3,6 m dł. oraz 1,6 m szer. – pre-
dysponują tego malucha do ruchu
miejskiego. Celerio mierzy 1,54 m
wys. Biorąc pod uwagę szerokość, to
wysoki pojazd, co jest typowe dla
aut miejskich, bowiem takie roz-
wiązanie pozwala na wygospoda-

rowanie większej ilości miejsca
w kabinie. Dzięki wspomnianej
wcześniej wysokości auta nawet
osoby wyższe nie będą narzekały na
brak miejsca nad głową. Fotele są
wygodne, a zajęcie prawidłowej po-
zycji nie nastręcza problemów, po-
mimo tego, że kierownica regulo-
wana jest tylko w jednej płaszczyź-
nie. Mankamentem foteli jest słabe
podtrzymywanie boczne, co łatwo
odczujemy podczas szybciej poko-
nywanych zakrętów. Przyciski i prze-
łączniki zostały rozmieszone zgod-
nie z zasadami ergonomii. Zdecy-
dowanie odradzamy podróżowanie
na tylnej kanapie w 3 osoby; 2 pa-
sażerów nie powinno się uskarżać
na bark miejsca. Bagażnik pomieści
254 litry ładunku.

Celerio napędza mały 3-cylin-
drowy silnik o pojemności niespełna
litra. Benzynowa jednostka osią-
ga moc 68 KM, a jej maksymalny mo-
ment obrotowy to 90 Nm przy 3500
obr./min. Silnik współpracuje z 5-stop-
niową manualną skrzynią biegów.
Suzuki przyspiesza od 0 do 100

km/h w 13,5 sek., a jego prędkość
maksymalna to 155 km/h. Średnie
zużycie paliwa w ruchu mieszanym
to 5,5 litra na 100 km. Osiągi te nie
predysponują pojazd do poruszania
się w trasie, za to Suzuki naprawdę
świetnie sprawdza się w mieście.
Manewrowanie po parkingu nie
sprawia żadnych problemów. Po-
dobnie jak wyczucie pojazdu, a to
m.in. za sprawą dobrej widoczności.
Biorąc pod uwagę osiągi auta, dzi-
wi dość sztywne zestrojenie zawie-
szenia.

Celerio to ciekawa propozycja
dla osób, które poszukują małego
miejskiego samochodu. Jego osiągi
są wystarczające, a ilość miejsca
w przedziale pasażerskim zaskoczy
wiele osób na plus. To solidny pojazd
do przemieszczania się z punktu
A do B, a nie zabawka, która ma cie-
szyć oko. Cena wersji podstawowej
w promocji to 36 900 zł. Za tę kwotę
otrzymamy m.in. klimatyzację, ra-
dioodtwarzacz z MP3, gniazdo USB
oraz system komunikacji z telefonem
– Bluetooth. �

żerów. Całości dopełnia pojemny bagażnik, który można powiększyć, korzystając z nowego systemu składania tylnej ka-
napy.

Do auta dobrano odpowiednie silniki, m.in. świetnego diesla 1,6 i-DTEC, oszczędnego i dynamicznego, który może współ-
pracować z nową 9-stopniową automatyczną skrzynią, płynnie i sprawnie przełączającą biegi.

CR-V po liftingu zyskała nowoczesny wygląd, oferuje komfort podróżowania, przestronne wnętrze i pojemny bagażnik.
Dzięki zastosowaniu wielu rozwiązań, które poprawiają funkcjonalność i bezpieczeństwo, i odpowiednio dobranym jednostkom
napędowym dostajemy samochód, który doskonale sprawdza się zarówno w ruchu miejskim, jak i podczas dłuższych po-
dróży. Honda CR-V jest niewątpliwie jednym z liderów w swoim segmencie. �
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Marek Frąckowiak komentuje

Veni, vidi... i co z tego?

Agencja Ochrony A. Pleban funk-
cjonuje na rynku już ponad 
20 lat. Stworzyła piękną trady-
cję, cieszy się zaufaniem klien-
tów i zasłużonym prestiżem. Pre-
zes Adam Pleban ma powody do ra-
dości, dumy i świętowania. Byłem,
gratulowałem i życzyłem wielu lat
działalności.

Jubileusz A. Plebana

Na kolejne doroczne spotkanie w schro-
nisku „Na Paluchu” przybyły osoby zna-
ne i lubiane, czyli tzw. celebryci,
aby promować ideę bezdomnych zwierząt.
Przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią gwiazdy i ich pupile przedefilo-
wali w strojach dostarczonych przez
znakomite firmy: DORIAN, JUKON, KA-
STOR, JOKER, CARINII, CHOLEWIŃSKI,
MRS. BAG, GRANDE FINALE, HAPPY DOG.
Mam nadzieję, że wymieniłem wszystkie
wspierające firmy. Były brawa i uśmie-
chy, a potem spacer po Paluchu i mam
nadzieję, że nie jeden smutny sier-
ściuch poweselał, bo znalazł swojego
pana lub swoją panią.

Smutne święto filmu

Dzień czworonogów

40. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni
2015 został nieoczekiwanie zdominowany
przez postać reżysera filmu „Demon” Mar-
cina Wronę. Jego zaskakująca śmierć po-
raziła uczestników imprezy. Przywołuję
pamięć tego tragicznego wydarzenia pod
wpływem listopadowego nastroju. 



Torebka Evien 
– taka jak Ty. Jedyna w swoim rodzaju.

Ideą firmy jest tworzenie wyjątkowych torebek
dla wyjątkowych kobiet. To właśnie z myślą
o nich powstają eleganckie torby dla biznes-
woman, małe i urocze kopertówki dla dzie-
wczyn, które lubią zabawę, oraz praktyczne,
ale wciąż piękne torby na ramię dla matek.

Filozofia marki Evien to nie tylko piękno, lecz
także jakość. Nasze produkty wykonywane są
z najlepszych gatunkowo skór włoskich, dając
gwarancję trwałości i niepowtarzalności. Jed-
nocześnie szanujemy świat przyrody i nie wy-
korzystujemy skór zwierząt egzotycznych i tych,
które są pod ochroną.

Dołącz do grona usatysfakcjonowanych
klientek już dziś i wybierz idealną dla
Ciebie torebkę Evien!

www.evien.pl
www.torebkowy.com.pl 
tel. 608 362 291
e-mail: torebki@maxpol24.pl






