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Na początku czerwca odbyła się oficjalna premiera tele-
wizorów SUHD Quantum Dot firmy Samsung. Na 41. pię-
trze Warsaw Spire zaproszeni goście mieli okazję
obejrzeć transmisję meczu Polska-Holandia w jakości
SUHD i poczuć się jak na stadionie. Spotkanie było rów-
nież okazją do przedstawienia ambasadora nowej serii
telewizorów – piłkarza polskiej reprezentacji Grzegorza
Krychowiaka. Najnowsze modele telewizorów Samsung,
dzięki zastosowaniu technologii HDR i Quantum Dot, do-
starczyły fantastycznych wrażeń wizualnych, zaś świetną
zabawę zapewnił prowadzący spotkanie Marcin Daniec,
artysta kabaretowy, a prywatnie wielki fan futbolu.

JA

Premiera 
z Marcinem Dańcem

Jak rodzą się gwiazdy? Jak powstaje film? Co dzieje się
na zapleczu planu filmowego? Odpowiedź na te pytania 
i wiele innych pytań, związanych z życiem i pracą twór-
ców filmowych, można znaleźć w debiucie literackim
znanego reżysera Radosława Piwowarskiego. Książka
pod tytułem „Sceny rozbierane” przybliża zakulisowy
świat kina, życie gwiazd, ich codzienność i wielkie aktor-
skie kariery. To zbiór najciekawszych opowieści Rado-
sława Piwowarskiego z planu zdjęciowego i nie tylko. 
Są to autentyczne historie artysty, u którego debiutowało
wiele znakomitych gwiazd polskiego kina, m.in.: Kata-
rzyna Figura, Krystyna Feldman, Anna Przybylska, Maria
Seweryn, Małgorzata Socha, Robert Gonera, Andrzej
Zieliński, Piotr Siwkiewicz czy Arkadiusz Janiczek.

JA

Literacki debiut

Radosław Piwowarski

W warszawskiej Arkadii otwarty został największy w Polsce
salon iSpot Apple Premium Reseller. Dla tych, którzy chcą
więcej, na 170 mkw. powierzchni ekspozycyjnej dostęp-
nych jest kilkadziesiąt urządzeń demonstracyjnych. Klienci
mogą bez ograniczeń poznać i wypróbować najnowsze
technologie Apple, korzystając z wiedzy i doświadczenia
konsultantów iSpot. Nowy salon to również pierwsza w Pol-
sce Premium Zone – strefa dla wyjątkowych klientów. Tutaj
można kupić unikalne produkty najlepszych marek na
świecie (Bang&Olufsen, Devialet, Zortrax, Sanos czy
Wacom), a także zobaczyć wybrane nowości jeszcze
przed ich premierą. Premium Zone to również miejsce cy-
klicznych spotkań i warsztatów dla wszystkich osób, które
szukają inspiracji i chcą wyzwolić swoją kreatywność.

JA

Największy w Polsce

Fot. materiały prasowe 

Fot. materiały prasowe

Fot. Krzysztof Jarosz/Epoka dla Edipresse Książki

Marcin Daniec 

Wnętrze salonu iSpot w Arkadii
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Po dwóch latach gry w FC Sevilla, w barwach której dwa
razy wygrał Ligę Europy, Grzegorz Krychowiak zmienił
barwy klubowe i podpisał 5-letni kontrakt z wielokrotnym
mistrzem Francji Paris Saint-Germain. Kwota transferu
jest nie mniejsza niż 26 mln euro, co czyni go na chwilę
obecną najdroższym polskim piłkarzem (zdetronizował
Jerzego Dudka). Właściciele PSG, niezadowoleni z braku
sukcesów na europejskich boiskach, zmienili również tre-
nera – Laurenta Blanca zastąpił dotychczasowy trener
FC Sevilla Unai Emery. Ma on poprowadzić piłkarzy PSG
do zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

JA

Człowiek z Manufaktury

Grzegorz Krychowiak 

Marcin Kydryński, znany z wielu przedsięwzięć radio-
wych, muzycznych, podróżniczych i literackich, po ćwierć-
wieczu podróży do Afryki przygotował 700-stronicową
książkę zatytułowaną „Biel. Notatki z Afryki”. Zebrał w niej
swoje wrażenia, doświadczenia i obserwacje, które stano-
wią dowód jego afrykańskiej fascynacji. Książka składa
się z 21 rozdziałów i zawiera blisko 150 fotografii, z któ-
rych wiele dotychczas nie było publikowanych. Autor
obejmuje w niej kilkadziesiąt lat, od czasów najwcześniej-
szych wyobrażeń z lektury „W pustyni i w puszczy”, przez
pierwsze podróże na początku lat 90., aż po rok 2015.
Obok przekrojowego spojrzenia na historię poszczegól-
nych krajów książka dostarcza konkretną dawkę wiedzy 
o ludności, historii, lokalnych obyczajach i obrzędach.

JA

Notatki z Afryki

Marcin Kydryński

Fot. Krzysztof Jarosz/Epoka dla Edipresse Książki

Bajeczny transfer
Fot. materiały prasowe

Takiej opery w historii polskiej muzyki współczesnej jesz-
cze nie było. Teatr Wielki w Łodzi ogłosił Międzynarodowy
Konkurs Kompozytorski na operę „Człowiek z Manufak-
tury”, która nawiązywać będzie treścią do historii łódz-
kiego fabrykanta Izraela Poznańskiego i współczesnych
losów jego tekstylnego imperium. Przewodniczącym jury
jest Krzysztof Penderecki, mecenasem wydarzenia – Ma-
nufaktura w Łodzi. Libretto tworzy Małgorzata Sikorska-
-Miszczuk, dramatopisarka i scenarzystka. W spektaklu
wystąpi słynny aktor Wojciech Pszoniak – będzie to debiut
wybitnego artysty na scenie operowej, a jednocześnie
symboliczne nawiązanie do kreacji w „Ziemi obiecanej”
Andrzeja Wajdy. Premierę „Człowieka z Manufaktury” 
w Teatrze Wielkim w Łodzi zaplanowano na listopad 
2018 r., zaś na terenie Manufaktury odbędzie się ona
w maju 2019 r.

JAWojciech Pszoniak 

Fot. Jarosław Adkowski 
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Szwajcarski producent zegarków Epos zaprosił do współ-
pracy wybitną postać kina i teatru, reżysera oraz wykła-
dowcę i współzałożyciela Warszawskiej Szkoły Filmowej
Bogusława Lindę. Marka Epos jako jeden z niewielu pro-
ducentów zegarków na rynku oferuje czasomierze two-
rzone oraz ozdabiane ręcznie przez profesjonalnych,
doskonale wykwalifikowanych i uzdolnionych zegarmi-
strzów. Od samych początków (1925 r.) firma podąża
drogą mistrzowskiej precyzji, piękna oraz innowacji. 
Ponadczasowy, elegancki i klasyczny wygląd zegarków
Epos, najnowsze technologie użyte do ich produkcji,
ręczne wytwarzanie elementów oraz czasomierzy idą 
w parze z wyjątkowością postaci Bogusława Lindy.

JA

Mistrzowska precyzja

Od lewej: Bogusław Linda, Izabela Łapińska i Paweł Sobota

Harmony of the Seas, statek linii Royal Caribbean, to naj-
nowocześniejszy i zarazem największy wycieczkowiec
świata. Swój pierwszy rejs odbył 29 maja br. Ten pływa-
jący kurort o długości 362 m posiada niezliczoną ilość
atrakcji, które sprawiają, że czas spędzony na nim po-
zwala na relaks i aktywny wypoczynek. Od wielopozio-
mowych zjeżdżalni wodnych, poprzez rewię na lodzie,
kino 3D, wiele basenów, bar Bionic (gdzie barmanem jest
robot), teatr ze słynnym musicalem „Grease”, po symula-
tor surfingu. Statek posiada ogromne zaplecze kulinarne,
dzięki któremu można skosztować przysmaków niemal 
z całego świata. Na 18 pokładach pasażerskich może
pomieścić 5,4 tys. osób. To po prostu raj na wodzie. Pełna
oferta rejsów znajduje się na stronie: www.namorzu.pl.

JA Statek Harmony of the Seas

Podczas uroczystej gali 9. edycji festiwalu Orange Kino
Letnie na Molo w Sopocie nagrodę Diamentowego Klapsa
Filmowego odebrała Alicja Bachleda-Curuś. Polska ak-
torka od lat zachwyca talentem i urodą polską i międzyna-
rodową publiczność, dostarczając niezapomnianych
przeżyć filmowych. Trofeum wręczył Artur Żmijewski, lau-
reat ubiegłorocznej nagrody. Orange Kino Letnie Sopot–
Zakopane po raz 9. dotrze tam, gdzie wypoczywają
miliony Polaków – nad morze, w góry i na Mazury (Gi-
życko), gdzie filmy można oglądać również z jachtów. Spe-
cjalnie dla żeglarzy Urząd Miasta Giżycka uruchomił
festiwalową częstotliwość radiową 89,1 Mhz.

JA

Diamentowy Klaps Filmowy

Fot. materiały prasowe 

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe 

Największy pływający kurort

Od lewej: Jacek Karnowski (prezydent Sopotu), Alicja Bachleda-Curuś 
i Szymon Biela (Orange Polska)
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W warszawskim hotelu Marriott odbyło się Doroczne
Spotkanie Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. Wśród
siedmiu prezentacji branżowych producentów najwięk-
sze uznanie zdobyły: Eterna – z informacją o wprowadza-
nych do szerokiej produkcji własnych mechanizmów,
Junghaus – z przekazem o odrodzonej marce ze Szwarz-
waldu, Victorinox – z żywiołową prelekcją o jej nowo-
ściach ofertowych – oraz firma Ressence – z niezwykłym
systemem prezentacji wskazań czasu. Zaprezentowany
został również album, dokumentujący 10 lat działalności
klubu. Jak co roku, klub przyznał wyróżnienia „Wska-
zówka” osobom, które swoim zaangażowaniem wskazują
innym wartościowe aktywności.

JA

Święto miłośników 
zegarków

Tuluza zaprasza

Polscy piłkarze, dochodząc do ćwierćfinału EURO 2016
we Francji, osiągnęli swój największy sukces w historii
startów w finałach mistrzostw Europy. Od ponad 10 lat ku-
charzem reprezentacji Polski jest Tomasz Leśniak. 
W książce „Biało-czerwoni na talerzu”, napisanej wspól-
nie z Januszem Basałajem, zdradza tajemnice piłkarskiej
diety kadrowiczów. Opowiada o tym, co jedli kiedyś i jak
odżywiają się teraz, a także o dostosowaniu indywidual-
nych przepisów do każdego z nich. Zaletą książki są też
opowieści piłkarzy o ich upodobaniach kulinarnych. Prze-
pisy Tomasza Leśniaka to dania, które znamy, ale podane
są w innej formie.

JA

Reprezentacja od kuchni

Od lewej: Michał Pol (redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”), 
Tomasz Leśniak i Janusz Basałaj

Fot. Jarosław Adkowski

Benoît Mintien (Ressence)

Fot. materiały prasowe

Podczas konferencji w Ambasadzie Francji w Warszawie
przedstawiciele Tuluzy zaprezentowali ofertę turystyczną
metropolii oraz całego regionu Langwedocja-Roussillon-
-Midi-Pireneje. Pretekstem do jej organizacji jest bezpo-
średnie połączenie lotnicze między Modlinem a Tuluzą,
które zostanie uruchomione już w listopadzie przez linię
Ryanair. Oprócz bogatej oferty turystycznej Tuluza jest
prężnie działającym ośrodkiem ekonomicznym, skupiają-
cym się na przemyśle lotniczym i kosmicznym. To właśnie
tu mieści się siedziba koncernu Airbus, którą zresztą
można odwiedzić. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Muriel
Martin (kierownik działu promocji Biura Informacji Tury-
stycznej w Tuluzie), Paulina Walczak-Matla (kierownik 
ds. turystyki Atout France – Francuskiej Agencji Turystyki 
w Polsce) i Jean-Claude Dardelet (wiceprezydent i wice-
burmistrz Tuluzy, wiceprezydent Cité de l’Espace).

JAOd lewej: Muriel Martin, Jean-Claude Dardelet i Paulina Walczak-Matla

Fot. materiały prasowe
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5 czerwca na poligonie w Wesołej odbyła się 9. edycja zawodów VIP
Cross, podczas których popularni aktorzy, dziennikarze i sportowcy pró-
bowali swych sił w ekstremalnej jeździe samochodami terenowymi. Ry-
walizowali oni za kierownicami aut z napędem 4×4 marki Mitsubishi,
a dokładnie modeli Pajero Adventure, L200 i L200 Monster. Miejsca na
podium zajęli Anna Kalata, Agata Załęcka i Andrzej Młynarczyk. W per-
fekcyjnej czternastce znaleźli się również: Karolina Szostak, Dagmara
Kaczmarek-Szałkow, Maria Rotkiel, Stanisław Banasiuk, Mateusz Bana-
siuk, Joanna Racewicz, Wiesław Tupaczewski, Milena Rostkowska-Ga-
lant, Krzysztof Antkowiak i Łukasz Dziemidok.
Ważnym elementem spotkania były przejazdy gwiazd ze zwycięzcami
aukcji na Charytatywnym Allegro, zorganizowanej przez Fundację
dzieci. Mateusz Banasiuk, Anna Powierza, Karolina Szostak, Dagmara
Kaczmarek-Szałkow, Krzysztof Skórzyński i Agnieszka
Mrozińska przejechali specjalną trasę samochodem Mit-
subishi Outlander PHEV – pierwszą na świecie hybrydą
z elektrycznym napędem 4×4. Wylicytowane pieniądze
zostaną przekazane dla dzieci, których ojcowie polegli
w misjach wojskowych poza granicami kraju.

MP

VIP
Fot. Ireneusz Rek (4)

Krystian Kukułka

Cross 2016

Karolina Szostak i Mateusz Banasiuk

Anna Powierza

Sylwia Wysocka
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W Klubie Sportowym Jagodne pod Siedlcami od-
były się IV Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Powo-
żeniu Zaprzęgami Konnymi – Media Driving Cup.
Pierwsze miejsce zajęła Monika Filipiuk-Obałek
z miesięcznika „Weranda Country”, drugie nasz re-
dakcyjny kolega Zenon Żyburtowicz, a trzecie Mar-
cin Obałek z „Rolniczego Przeglądu Technicznego”
i portalu Agropolska.pl. Emocji nie brakowało.
Dziennikarze dawali z siebie wszystko, by jak naj-
szybciej i bez punktów karnych dotrzeć do mety.
Ale w Jagodnem działo się znacznie więcej. Były
pokazy rycerskie i kaskaderskie, amazonki prezen-
towały ujeżdżanie z najwyższej półki, psiaki starto-
wały w „agility”, a młodzi jeźdźcy rywalizowali
w konkursie Pony-Games. Marek Siudym poprowa-
dził trening skoków przez przeszkody, Karol Stras-
burger dzielił się doświadczeniami powożącego,
a Jerzy Rubersz udowadniał, że nawet z niewycho-
wanym koniem można w miarę szybko się doga-
dać. Na zakończenie imprezy najbardziej wytrwali
widzowie wysłuchali koncertu Antoniego „Tolka”
Murackiego – pieśniarza, poety, kompozytora, tłu-
macza. Wielkie brawa po raz kolejny należą się
gospodarzom mistrzostw Natalii i Ireneuszowi
Kozłowskim za przygotowanie imprezy, jej znako-
mitą organizację, atmosferę, a przede wszystkim
za popularyzację jeździectwa – dyscypliny wciąż
u nas niszowej. 

ZŻ Uczestnicy imprezy

Za nami 13. edycja Turnieju Golfowego o Brylant
A&A. Najlepszy wynik podczas niego uzyskał Ad-
rian Jędrzejewski (133 uderzenia), drugie miejsce
zajął Jakub Tamborek (136), a trzecie Rafał Osiń-
ski (144), największym wydarzeniem były zaś dwa
hole in one – tak nazywa się moment, kiedy
zawodnik trafia do dołka jednym uderzeniem.
Uzyskali je Tomasz Treliński i Robert Buzek.

Golfiści w akcji

Fot. archiwum organizatora,

Media Driving Cup Fot. Zenon Żyburtow
icz (2)

Fot. Zieliński Top Golf

Ekipa „Magazynu VIP” z Zenonem Żyburtowiczem na czele

Od lewej: Jakub Tamborek, Adrian Jędrzejewski i Rafał Osiński

Koncert Urszuli

Rywalizacja sportowa zakończyła się wielkim ple-
nerowym piknikiem, którego specjalną gwiazdą
była legenda polskiego rocka Urszula. Wśród
atrakcji były też występy tancerek Agencji Arty-
stycznej Show Time, tancerzy z Black Lips Pole
Dance Studio, Karoliny Królak, Krystiana Elvisa
Maliszewskiego, pokaz mody Elżbiety Feder Fa-
shion Designer oraz walki rycerskie w wykonaniu
Rycerstwa Ziemi Zgierskiej.

JA
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26 czerwca na Rancho pod Bocianem od-
była się VI Letnia Gala Przedsiębiorców.
Spotkali się na niej ludzie biznesu, by wraz
ze swoimi rodzinami aktywnie spędzić let-
nią niedzielę, co było możliwe dzięki licz-
nym atrakcjom, jakie przygotowali
organizatorzy. Miłośnicy ruchu i adrena-
liny mogli poszaleć w parku linowym i na
ściance wspinaczkowej, fani gier wziąć
udział w turnieju minigolfa, zaś dzieci po-
skakać na batucie czy pobawić się z po-
staciami z Magicznych Ogrodów. Warto
było też zwiedzić usytuowane w namio-
tach stoiska i skorzystać z atrakcyjnych
ofert partnerów i sponsorów gali. 
Uroczystość poprowadziła aktorka Laura
Łącz. Część oficjalna rozpoczęła się wrę-
czeniem Pereł EuroTurystyki – nagród
przyznawanych wyjątkowym polskim
obiektom turystycznym, które wręczyli Bar-
bara Jończyk, prezes Klubu Integracji Eu-
ropejskiej, i Krzysztof Jończyk, wiceprezes
tej instytucji. W tym roku wyróżnienia trafiły
do Hoteli Afrodyta Busines & SPA 
z Radziejowic, Senator Konferencje SPA
ze Starachowic oraz Medi&Spa Biały 
Kamień**** ze Świeradowa-Zdroju. 
Wydarzenie jak co roku miało również ak-
cent charytatywny – w jego trakcie odbyła
się sprzedaż wartościowych cegiełek na
rzecz Stowarzyszenia Opta. 

MP

Od lewej: Krzysztof Jończyk, wiceprezes Klubu Integracji Europejskiej, Waldemar Pierzchała,
właściciel Hotelu Afrodyta Business&Spa, Barbara Jończyk, prezes Klubu Integracji Europej-
skiej, i Laura Łącz

Kapituła Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego
„Gwiazdy Biznesu 2016” wyłoniła zwycięzców w sześciu ka-
tegoriach: mikro firma, mała firma, średnia firma, rodzinna
firma, biznes odpowiedzialny społecznie oraz samorząd
przyjazny biznesowi. Przyznała również nagrodę dla osobo-
wości Dolnego Śląska. W rywalizacji wzięły udział podmioty
z Dolnego Śląska, z których najlepsze uhonorowano dyplo-
mami i statuetkami, zaprojektowanymi przez Dorotę Dzie-
kiewicz-Pilich. Wręczenie wyróżnień miało miejsce 
22 kwietnia podczas gali finałowej plebiscytu w wałbrzyskim
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, na którą przybyli
przedsiębiorcy i samorządowcy z regionu oraz ludzie kul-
tury i politycy.
W konkursie oceniono efekty działań podejmowanych 
w 2015 r. przez kandydatów do nagrody i wybrano laure-
atów, którzy wykazali się największą dynamiką rozwoju 
i najlepszymi wynikami działalności. Galę zorganizowaną
przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego we współpracy ze
spółką FRW Media Group oraz portalem
www.naszbiznes24.pl uświetnił występ Johna Portera.

MSz

Biznes pod dobrą gwiazdą

Biznesowe zabawy
po godzinach

Fot. archiwum organizatora

Nagrodę Gwiazdy Biznesu 2016 odbiera Jerzy Mazur, prezes P.P.U.H.
„J. M. MAZUR” Sp. z o.o. z Wałbrzycha

Fot. archiwum organizatora

Na gali nie zabrakło wodnych atrakcji



W piękny czerwcowy wieczór projektantki Ewa Gawkow-
ska i Małgorzata Szczęsna zaprezentowały w swoim ate-
lier przy Mokotowskiej 43 letnią kolekcję. „Stylowa kobieta z dyplomacją”, bo
tak się on nazywa, składa się zarówno ze zwiewnych lekkich sukienek, jak i wie-
czorowych eleganckich kreacji. Wszystkie obrazują powrót do dawnego szyku,
elegancji i klasy kobiecej, promując paryską modę dla słowiańskiej urody
Polek. 
Pokaz zorganizowany w kameralnym gronie wspaniałych gości uświetniły wy-
stępy wokalistów Grzegorza Wilka i Nicka Sincklera. Francuskie przeboje
w perfekcyjnym wykonaniu tego pierwszego nadały spotkaniu odpowiedni kli-
mat, zaś drugi z artystów swoim charyzmatycznym występem porwał gości do
tańca. Dzięki minimalizmowi, elegancji, prestiżowi i francuskiemu stylowi, na
które postawił duet Gawkowska&Szczęsna, oraz Halinie Rostkowskiej-Niem-
czyk, redaktor naczelnej magazynu „La Metamorphose”, gwiazdy poczuły, że
oddychają Paryżem w Warszawie.

MP

Paryska moda 
w Warszawie

Modelki w kreacjach Ewy Gawkowskiej i Małgorzaty Szczęsnej

VIP 13

Wydarzenia

Beata Tyszkiewicz

Od lewej: Ewa Gawkowska, Halina Rostkowska
Niemczyk i Małgorzata Szczęsna

Fot. archiwum organizatora (3)



„Świat na głowie w Sulejowie” to impreza pro-
mująca walory turystyczne gminy Sulejów. 
W tym roku przyjechali na nią telewizyjni ulu-
bieńcy Polaków: Izabela Trojanowska, Sylwia
Wysocka, Jolanta Mrotek, Anna Powierza, Re-
nata Pękul, Dorota Głowacka, Tomasz Stockin-
ger, Jan Monczka, Bartosz Żukowski, Mirosław
Jękot i Michał Lesień. Na dobry początek wszy-
scy wzięli udział w zawodach spinningowych.
Połowy okazały się szczególnie udane dla Miro-
sława Jękota, Jana Monczki i Sylwii Wysockiej,
którzy zajęli odpowiednio pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce. 
Wieczorem gwiazdy wzięły udział w pokazach
mody. W cudownej scenerii Zalewu Sulejow-
skiego aktorki wyszły na wybieg w zwiewnej 
i kwiecistej kolekcji Anety Michalskiej i obuwiu
Iv But, całości dopełniły torebki torebkowy.pl.
Panowie zaprezentowali się w koszulach Jur-
mar, spodniach Lei Jeans, marynarkach pro-

Niecodzienna
promocja 
Sulejowa

14 VIP

Wydarzenia

Uczestnicy zawodów wędkarskich

Mirosław Jękot

Jan Monczka
Jolanta Mrotek
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VIP 15

Wydarzenia

Impreza „Vivat Mama, Tata, Ja”, która odbyła się w stołecz-
nej Villi Foksal, zgromadziła wiele gwiazd – wraz z dziećmi
wzięły one udział w pokazie mody. W ten sposób święto-
wano Dni Matki, Ojca i Dziecka, ale też zbierano fundusze
na kupno sprzętu rehabilitacyjnego dla Fundacji Ko-
ocham. Joanna Kurowska, Ewa Pacuła, Dominika Ostałow-
ska, Anna Korcz, Anna Iberszer, Anna Powierza, Dorota
Gardias prezentowały sportowe stroje by Polala, panowie
Marcin Mroczek, Jacek Kawalec, Wojciech Majchrzak i An-
drzej Sołtysik pokazali sportową i elegancką wersję ubrań
Lagerfelda. W finale Dorota Goldpoint zaprezentowała
najnowszą, ekskluzywną, letnią kolekcję. Uzupełniały ją bi-
żuteria PIERRE LANG oraz torebki Gawor. Dzieci gwiazd
ubrały marki Aqademia i Sly. O urodę artystów zadbały:
Smart Girls Get More, klinika SaskaMed, Noble Medica,
Agnieszka Paduch z Peggy Lashes, hotel Bukowy Park 
z Polanicy Zdroju. Makijaże wykonała Monika Dubanie-
wicz, fryzury firma RPR. Śpiewali Monika Jarosińska 
i Jacek Kawalec, który zaprezentował utwory Joe Cockera.

MP

Od lewej: Dorota Goldpoint, Janusz Baraś, Joanna Kurowska i Wojciech
Majchrzak

Magda Waligórska (w środku) z Wiesławą Gapińską i Anettą Kłos-Hajdu-
czenia, przedstawicielkami PIERRE LANG na Polskę

Vivat Mama, 
Tata, Ja

jektu Anety Michalskiej
oraz butach Kristofem.
Jako druga swoją zmy-
słową kolekcję pokazała
Marzena Efir, ubierając
aktorki w wieczorowe
kreacje koloru białego
szampana. Panowie
mieli na sobie pasujące
do całości designerskie
t-shirty również jej pro-
jektu. Tym razem w ruch
poszły marynarki Ortel,
kręcone nad głowami
publiczności w rytmie rock end rolla. Dobre humory dopi-
sywały wszystkim. Jak zawsze makijaże wykonała Aga
Maluje, a fryzury Metamorfoza-Mobilny Fryzjer. O pielę-
gnację urody zatroszczyły się Delia Cosmetcs, Bandi Co-

smetics Inspiratoin,
APN Cosmetics oraz
profesjonalna kosme-
tyka kolorowa Golden
Rose.
Między pokazami zgro-
madzeni goście podzi-
wiali młodą wokalistkę
z Łodzi Karolinę Karo
Sawicką oraz fenome-
nalnych tancerzy 
z Centrum Tańca Zbi-
gniewa Bujakowskiego
z Piotrkowa Trybunal-
skiego. Imprezę zakoń-
czył występ Jolanty
Mrotek oraz tort z fajer-
werkami.

MK

Anna Powierza podczas 
zawodów

Sylwia Wysocka

Bartosz Żukowski

Fot. archiwum organizatora (2)



Rozmowa VIP-a

16 VIP

Lubię 
być 
zajęta

Katarzyna

Żak
Fot. Marek Matusiak (1), Jarosław Misiewicz (4)



Kiedy pojawiła się u pani myśl, żeby zostać ak-
torką? To świadomy wybór, będący spełnieniem
marzeń z dzieciństwa, czy raczej splot okolicz-
ności?

– W moim przypadku nie wynikało to
z planu, mimo że zawsze lubiłam wystę-
pować, a zwłaszcza śpiewać. Wprawdzie
w przedszkolu zgłosiłam się na ochotni-
ka, by zastąpić chorego kolegę i zagrać
przed rodzicami Koziołka Matołka, ale po-
tem wszystkie moje występy były związa-
ne ze śpiewaniem. W podstawówce trafi-
łam do chóru i przez siedem lat śpiewa-
łam w trzecim głosie. W trzeciej klasie li-
ceum podczas klasowego występu pani
profesor matematyki dostrzegła we mnie
talent aktorski i zapytała, czy nie myślałam,
żeby zdawać do szkoły teatralnej, bo po-
dobno wyróżniałam się na tle rówieśników,
którzy się wówczas prezentowali. Tak za-

siała we mnie ziarno wątpliwości, zaczę-
łam się zastanawiać, czy nie pójść za jej
radą, choć wcześniej o tym nie myślałam.
Zaczęłam chodzić na wszystkie spektakle
wystawiane w Toruniu i interesować się, co
powinnam zdawać na egzaminie. Można
zatem uznać, że decyzja o wyborze drogi
zawodowej była przypadkowa i jest zasługą
pani od matematyki, mimo że chodziłam
do klasy humanistycznej i orłem z mate-
matyki zdecydowanie nie byłam.
Jaką karierę pani zaprzepaściła, wybierając ak-
torstwo?

– Trudno powiedzieć, bo jako finalistka
olimpiady z języka rosyjskiego miałam
w kieszeni indeks na rusycystykę na Uni-

wersytecie Łódzkim, ale planowałam też
– jak większość moich koleżanek z niemal
damskiej klasy, obecnie prawniczek – zda-
wać na prawo w moim rodzinnym Toru-
niu. Chyba nawet byłabym dobrym praw-
nikiem, bo lubię mówić i lubię ludzi.
Sama nie wiem, jak by się potoczyło moje
życie, gdyby nie aktorstwo, ale na pewno
nie zostałabym lekarzem – ku rozpaczy
mojej mamy, która widziała mnie w tym
zawodzie.
O ileż jednak ciekawsze jest życie artysty niż
prawnika, obłożonego archiwami i kodeksami.

– Patrząc na to, co dzieje się na salach
sądowych, nie jestem tego taka pewna.
W czasach, kiedy każdego można sądzić
za wszystko, niekiedy w bardzo dziw-
nych okolicznościach, w przypadku wie-
lu rozpraw teatr absurdu to pikuś. Mimo
wszystko cieszę się z obrotu spraw. Co

prawda uprawiam zawód, w który wpisa-
na jest 90-procentowa doza niepewności
i zależności od innych ludzi, ale kocham
to, co robię, i to jest najważniejsze.
Przez pewien czas grała pani w teatrze we Wro-
cławiu, potem była pani związana z Rampą
w Warszawie. Czy lepiej jest być wolnym pta-
kiem bez angażu?

– Na dwoje babka wróżyła. Odejście
z teatru etatowego było dla mnie trudną
decyzją, bo jednak bycie członkiem zespołu
pozwala korzystać z różnych propozycji re-
pertuarowych i daje gwarancję stałego za-
trudnienia, zazwyczaj dużo się gra, zwłasz-
cza – jak w moim przypadku – w małym
teatrze. Niemniej w pewnym momencie

ciekawsze propozycje zaczęły nadcho-
dzić z zewnątrz, więc kilka lat temu po-
stanowiłam poluzować więzi z teatrem
i pozwolić sobie na więcej swobody w ar-
tystycznych wyborach. Jak to w tym za-
wodzie bywa, są miesiące lepsze i gorsze.
Czasami żałuję tej decyzji i zazdroszczę
etatowym aktorom, a innym razem cieszę
się, że miałam dość odwagi, by zaryzyko-
wać.
Zawsze dobrze mieć wybór i móc sobie pozwolić
na odrzucenie pewnych propozycji, a przyjęcie
innych. Jakie role jest pani gotowa przyjąć
w ciemno?

– Podstawą zawsze jest dla mnie ma-
teriał literacki. Kiedy przeczytam scenariusz
i jestem w stanie wyobrazić sobie siebie
w danej roli, wiem, że powinnam przyjąć
propozycję. Za każdym razem zależy mi
na roli innej niż te, które dotychczas za-
grałam, bo lubię wciąż szukać czegoś
nowego. Dwukrotnie zdarzyło mi się od-
mówić roli, która w dużej mierze byłaby
powieleniem charakterystycznej postaci
Solejukowej. Pracując w serialu, nie byłam
gotowa, by zaproponować widzowi inną
wersję wiejskiej kobiety o określonych ko-
notacjach. Wiedziałam, że nie uciekłabym
od popularnej, rozpoznawalnej postaci te-
lewizyjnej, przyjmując podobną rolę w fil-
mie czy teatrze. Cały czas staram się po-
kazywać z innej strony, by zarówno sobie,
jak i widzowi odsłonić inną część siebie.
Oczywiście nie jest łatwo tak się wtopić
w daną postać, by widz zapomniał, że gra
ją dany aktor, jesteśmy określeni przez swo-
je warunki psychofizyczne. Niemniej chęt-
nie podejmuję wyzwania i szukam w swo-
im zawodzie różnorodności.
W tych poszukiwaniach bardziej pociągająca jest
psychologiczna złożoność czy raczej transfor-
macja fizyczna?

– Obie te sfery są dla mnie ważne i cie-
kawe. Poza tym myślę, że się ze sobą łą-
czą. Nigdy jeszcze nie grałam mężczyzny,
co byłoby prawdziwą przygodą, ale wcie-
lając się w kobietę, szukam takich cech, któ-
re idą w parze z charakterystyką. W fi-
zycznej metamorfozie jestem bardzo

Rozmowa VIP-a
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W fizycznej metamorfozie jestem bardzo odważna i gotowa
na wiele, by się zmienić . Myślę, że byłabym w stanie
nawet ogolić się na łyso, co dla wielu kobiet byłoby
trudne. Problem pojawiłby się, gdyby ktoś kazał mi przy-
tyć 30 kg, bo zrzucić je pewnie nie byłoby tak łatwo,
ale np. przed „Ranczem” odchudzałam się, żeby podkreślić
skrajną biedę bohaterki.

Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER-NIECHAJ

Praca na planie, w teatrze, a do tego koncerty promujące autorską płytę, wy-
daną na początku roku, po części własnym kosztem – wydaje się, że trudno
pogodzić tyle obowiązków. Okazuje się jednak, że można mieć wypełniony
kalendarz zawodowy, a przy tym czas dla rodziny i na pomoc potrzebują-
cym. Aktywne życie daje poczucie spełnienia i nie marnotrawienia czasu, lecz
przekuwania go na coś dobrego
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odważna i gotowa na wiele, by się zmie-
nić . Myślę, że byłabym w stanie nawet
ogolić się na łyso, co dla wielu kobiet by-
łoby trudne. Problem pojawiłby się, gdy-
by ktoś kazał mi przytyć 30 kg, bo zrzucić
je pewnie nie byłoby tak łatwo, ale np.
przed „Ranczem” odchudzałam się, żeby
podkreślić skrajną biedę bohaterki. Nie
było to dla mnie wielkim poświęceniem,
ponieważ widziałam cel, który był dla mnie
nadrzędny. Dlatego rozumiem aktorów,
którzy w ramach przygotowań do roli ra-
dykalnie zmieniają wygląd dla transfor-
macji, jakiej wymaga postać. Aktorstwo
daje w tym zakresie mnóstwo możliwości.
Dlaczego z nich nie skorzystać? Też chcę
się zmieniać, by nie pokazywać wciąż ta-
kiego samego wizerunku. Oczywiście sta-
ram się dobrze wyglądać, kiedy idę na ban-
kiet albo jakąś oficjalną uroczystość, ale na
scenie szukam „innych” kobiet – to fan-
tastyczna przygoda móc się zmienić fi-
zycznie, nawet oszpecić, by stać się bardziej
wiarygodną w skórze kreowanej postaci.
Jako aktorka śpiewająca równie chętnie wybiera
pani spektakle, w których historia opowiedzia-
na jest piosenkami. Wokal cały czas trzeba ćwi-
czyć, czy został talent z czasów chóru w pod-
stawówce?

– Oj, trzeba. Chociaż na szczęście tro-
chę umiejętności z tych wczesnych lat zo-
stało. Lubię teatr muzyczny, bo on też daje
dużą różnorodność gatunkową i możli-
wość eksperymentowania – przedwojen-
ne piosenki można przecież zaśpiewać 1:1
albo w zupełnie nowych, współczesnych
aranżacjach. Poza tym cenię sobie spo-
tkania z uzdolnionymi muzykami i tek-
ściarzami, dlatego bardzo się cieszę z tego
typu propozycji, bo jak nie cieszyć się z za-
proszenia do roli Makosi w spektaklu
„Halo, Szpicbródka”, którą w filmie gra-
ła Irena Kwiatkowska? W całej sztuce to
oczywiście epizod, ale dla mnie to wy-
zwanie i wielka frajda z pracy, m.in. z re-
żyserem Wojtkiem Kościelniakiem. Myślę,
że każde spotkanie zawodowe z twórca-
mi nas rozwija nie tylko artystycznie,
dlatego staram się podpatrywać innych
w pracy, a przy okazji wynieść z tej współ-
pracy coś dobrego, dowiedzieć się czegoś
o sobie. Doświadczenia w różnych te-
atrach dają taką możliwość – uważam, że
taki płodozmian jest bardzo potrzebny.
Z ogromną ciekawością przypatruję się ko-
legom na planie albo na scenie, również
młodszym, od których wiele można się na-
uczyć.
To znaczy, że widzi pani potencjał w aktorach
młodego pokolenia?

– Bardzo duży. Obserwuję grono
wspaniałych młodych ludzi – zdolnych,
pracowitych, charyzmatycznych, za któ-
rych mocno trzymam kciuki, bo konku-
rencja w zawodzie jest duża i nie jest ła-

two się przebić, nawet jeśli ma się talent,
ale szczerze im tego życzę.
Kiedy była pani na ich etapie kariery, miała pani
zawodowe autorytety, czy stawiała pani na in-
dywidualizm?

– Myślę, że jak większość kolegów, po-
dziwiałam profesorów na uczelni, ale tak-
że ówczesne gwiazdy kina i teatru, które
wyznaczały poziom warsztatu: Aleksandrę
Śląską, Ryszardę Hanin czy Krystynę
Jandę, do dziś będącą dla mnie autoryte-
tem. Trzeba mieć autorytety, by móc się do
czegoś odnieść i wiedzieć, do czego się
dąży. To istotne i w zawodzie, i w życiu, by
zachować człowieczeństwo.
Lubi pani zawodowe spotkania z mężem?

– Lubię, bo mój mąż jest świetnym ak-
torem, i żałuję, że te spotkania są tak rzad-
kie. Uważam, że na planie i na scenie jest
partnerem, obok którego nie sposób
przejść obojętnie. W pracy w ogóle nie trak-

tuję Czarka jak męża. Mamy wtedy kon-
kretną robotę do wykonania i jesteśmy po-
staciami, które gramy.
Czy to precyzyjne oddzielenie sfery zawodowej
i prywatnej sprawdza się również w domu?

– Jak najbardziej, nie mamy z tym pro-
blemu, chociaż oczywiście nie unikamy te-
matów zawodowych. Kiedy któreś z nas
wraca wieczorem z teatru, naturalnie
pada pytanie: „Jak spektakl?”, jesteśmy cie-
kawi, jakie były reakcje, co się wydarzyło,
ale zasadniczo w naszym domu nie żyje się
pracą. Zawsze chcieliśmy ustrzec córki
przed naszym zawodem i odnieśliśmy na
tym polu sukces, z czego jesteśmy bardzo
dumni. Staraliśmy się jak najmniej roz-
mawiać w domu na tematy zawodowe
– do tego stopnia, że nasze dzieci dowia-
dywały się o pewnych sprawach od kole-
gów. Dom jest nasz i życie zawsze toczy-
ło się przede wszystkim wokół rodziny
i tego, gdzie są przysłowiowe „spodenki od
WF-u”. Myślę, że dzięki temu zachowali-
śmy zdrowy rozsądek, będąc tyle lat razem.
Wydaje mi się, że mamy dystans do spraw
drugorzędnych, ale im jestem starsza,
tym mniej rzeczy wiem na pewno.
Mąż ostatnio wciągnął się w pracę reżysera. Czy
panią też kusi, by stanąć po drugiej stronie ka-
mery?

– O nie! Ja świetnie się czuję na sce-
nie i taka zmiana byłaby dla mnie zbyt
trudna. U Cezarego nastąpił moment, że
trochę znudził się graniem i postanowił
spróbować w teatrze czegoś innego, zresz-
tą bardzo słusznie, bo jego trzy spektakle
z powodzeniem są wystawiane przy kom-
pletach widowni. Jestem z niego dumna
i trzymam kciuki za kolejne udane projekty
reżyserskie, jeśli tylko się na nie zdecydu-
je. Ja cały czas czerpię z grania ogromną
przyjemność.
Jak bardzo innym doświadczeniem jest wystę-
powanie przed publicznością w spektaklu i w au-
torskim recitalu?

– To zupełnie inna sprawa, a wiem,
o czym mówię, bo choć wcześniej jeździ-
łam po Polsce z recitalami, to właśnie do-
świadczam tego na nowo, koncertując
z wydaną w styczniu płytą. Poprzez śpie-
wane piosenki opowiadam swoją historię.
Dawno temu na Przeglądzie Piosenki
Aktorskiej zauważył mnie Wojciech Mły-
narski i zaufał mi, obejmując mnie rocz-
ną opieką artystyczną, co dla młodej ak-
torki było cennym doświadczeniem. Dla-
tego był czas, że koncertowałam z jego pio-
senkami. Teraz wydałam autorską płytę, na
której jako jeden z wielu znalazł się tekst
Wojciecha Młynarskiego, obok innych
utworów autorstwa m.in. Andrzeja Po-
niedzielskiego, Jana Wołka, Artura An-
drusa, Magdy Czapińskiej. Opowiadam na
niej o tym, co jest dla mnie w życiu waż-
ne, zmieniając nastrój i tematykę, co pod-
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Lubię pracować z mężem,
bo jest on świetnym akto-
rem, i żałuję, że te spotka-
nia są tak rzadkie.
Uważam, że na planie i na
scenie jest partnerem,
obok którego nie sposób
przejść obojętnie. 
W pracy w ogóle nie trak-
tuję Czarka jak męża.
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kreślają równie niejednorodne melodie.
W piosenkach – w przeciwieństwie do fil-
mu i teatru – pokazuję siebie prywatną,
prawdziwą, ale też niejednoznaczną. Re-
akcja publiczności jest zdumiewająca, bo
niewiele osób się spodziewa, że śpiewam,
że mam poczucie humoru i dystans do sie-
bie. Uwielbiam takie kameralne spotkania,
na których jest czas na pytanie od pu-
bliczności, chwilę rozmowy z widzami.
Mam poczucie, że warto było włożyć
wysiłek i nagrać ten materiał, żeby po wy-
stępie usłyszeć, że jestem zupełnie inna niż
postaci, które gram.
Czy trema jest taka sama jak przed występami
aktorskimi?

– Jest potworna! W ogóle jestem
straszną tremiarą, ale ze śpiewaniem jest
jeszcze gorzej, szczególnie kiedy gra się na
żywo. Żeby odnaleźć się w danym gatun-
ku i zaangażować emocje, trzeba wejść
w utwór całym sobą. To wymaga dużego
skupienia, a piosenka to krótka forma, więc
trzeba długo nad tym popracować.
Powiedziała pani, że na płycie odsłania pani ka-
wałek prawdziwej Katarzyny Żak. Jakie w takim
razie były wytyczne dla tekściarzy, którzy pod-

jęli się napisania piosenek na pani album „Bar-
dzo przyjemnie jest żyć”?

– Wymarzyłam sobie, że napiszą dla
mnie piosenki autorzy z pierwszej ligi
w kraju i mam to szczęście, że tak się sta-
ło. Wykonując telefony do mistrzów sło-
wa, prosiłam ich o teksty na radosną, wręcz
taneczną płytę o kobiecych radościach, tę-
sknotach, ale również problemach – łzach

na poduszce i charakterystycznym dla nas
rozedrganiu, tyle że na wesoło, z przy-
mrużeniem oka.
Z Andrzejem Poniedzielskim ta wesołość nie bar-
dzo się kojarzy…

– „Nie bardzo” – właśnie tak zare-
agował pan Andrzej Poniedzielski, słysząc,
że ma być „na wesoło”, ale i tak dostałam
od niego dwa teksty, więc byłam prze-
szczęśliwa. Recenzenci piszą, że to kobieca,
niejednorodna stylistycznie płyta, co jest
dla mnie dużym komplementem. Cieszę
się, że mimo tak różnych gatunków, kon-
wencji i osobowości, które przyłożyły rękę
do powstania płyty, udało się stworzyć
spójną całość. Jestem tym bardziej dum-
na i szczęśliwa, że po części sama wy-
produkowałam płytę, przy okazji ucząc się
wielu rzeczy, np. trudnych rozmów ze
sponsorami, ścigania autorów i egze-
kwowania terminów, by zdążyć na czas.
Nie podejrzewałam, że będzie mnie na tyle
stać, by zawalczyć o swoje.
Przy okazji odkryła pani w sobie żyłkę do biznesu
i talent menadżerski.

– Z żyłką do biznesu poszło mi zde-
cydowanie gorzej, ale umiejętności me-

Wydałam autorską płytę.
Opowiadam na niej 
o tym, co jest dla mnie 
w życiu ważne, zmieniając
nastrój i tematykę, co
podkreślają równie nie-
jednorodne melodie. 
W piosenkach – w przeci-
wieństwie do filmu i te-
atru – pokazuję siebie
prywatną, prawdziwą, ale
też niejednoznaczną.
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nadżerskie musiałam wykrzesać i bardzo
się cieszę, że podjęłam to wyzwanie. W tym
roku zostałam zaproszona do odciśnięcia
dłoni w Międzyzdrojach, czemu będzie to-
warzyszył mój koncert z repertuarem z naj-
nowszej płyty, w sierpniu będę śpiewać
w Sopocie, mam też zaproszenia do Kra-
kowa, Zielonej i Jeleniej Góry. I jak tu nie
być dumną ze swojego najmłodszego
dziecka?
W głosie słychać entuzjazm, a to najlepsze po-
twierdzenie, że warto było!

– Zdecydowanie tak!
Czy na fali pozytywnych recenzji i miłych spo-
tkań na koncertach myśli pani już o kolejnej pły-
cie?

– O nie, teraz jest czas, żeby trochę od-
począć. Poza tym mam nowe propozycje
teatralne i plan na kilka najbliższych mie-
sięcy, co bardzo mnie cieszy, bo lubię być
zajęta. Do tego lubię ludzi i korzystam
z każdej okazji, by coś dla nich robić – nie
tylko w wymiarze artystycznym, dlatego
angażuję się też w działalność charyta-
tywną, m.in. budowę hospicjum opieki pa-
liatywnej w Chojnicach. Mnie samej lat nie
ubywa, dlatego coraz bliższy jest mi pro-
blem godnego odchodzenia i pomocy lu-
dziom, którzy u kresu życia zmagają się
z potwornymi chorobami. Takich miejsc,
gdzie znajdą dobrą, całodobową opiekę,
jest wciąż za mało, dlatego gdy zwrócono
się do mnie, bym została ambasadorką
projektu, poszłam w to jak w dym. Pa-
miętam dziurę w ziemi pod budynek ho-
spicjum i dwie szalone lekarki z dwiema in-
nymi paniami, którym udało się dopro-
wadzić do tego, że dziś stoi trzyskrzydło-
wy obiekt w stanie surowym na 40 łóżek.
Bywam tam tak często, jak mogę, i zdo-
bywam sponsorów, dlatego przydaje mi się
doświadczenie zdobyte przy zabieganiu
o wsparcie do wydania płyty. Wierzę, że po-
maganie innym pokazuje nam, w jakim
miejscu sami jesteśmy. Dziś moje dziew-
czyny są już dorosłe, więc nie muszę pę-
dzić do domu zaraz po pracy. Czas, któ-
ry poświęciłam na wychowanie dziew-
czynek, był dla mnie bardzo cenny, zwłasz-
cza że nigdy nie zrezygnowałam z pracy
na dłużej, ale zawsze starałam się tak ukła-
dać obowiązki zawodowe, żeby moje zo-
bowiązania nie odbywały się kosztem
dzieci. Sądzę, że udało mi się wychować
dwie mądre i fajne kobiety bez poczucia ja-
kichkolwiek wyrzeczeń. Niemniej teraz
mam więcej czasu – nie muszę szukać
i prasować wspomnianych spodenek od
WF-u, a swój czas mogę przekuć na coś
dobrego i pożytecznego.
Przed panią nowe plany repertuarowe, w tym
premiera drugiej części granego z powodzeniem
spektaklu „Zdobyć, utrzymać, porzucić”. Co no-
wego przekażą panie widzom o kobietach i re-
lacjach damsko-męskich?

– To prawdziwa kopalnia tematów,
mimo że wciąż tkwimy w kręgu tych sa-
mych spraw. Tym razem pojawią się nowe
zjawiska związane z wiekiem, gadżetami,
telefonami i tym, co niesie współczesna co-
dzienność. Nowinką jest udział w spekta-
klu mężczyzny – Władka Grzywny, pano-
wie mogą więc czuć się pewniej i śmiało to-
warzyszyć paniom, bo będą mieli na sce-
nie swojego przedstawiciela. Do naszego
tercetu dołączyła też Monika Dryl, która bę-
dzie grać na zmianę z Kasią Zielińską. Na
premierę zapraszam już 5 września. Roz-

poczynam też próby do „Lekcji stepowa-
nia” w reżyserii Krystyny Jandy, które
będą wystawiane w Och-Teatrze.
Sezon zapowiada się pracowicie, a jakie plany
ma pani na wakacje?

– Na początek krótki wypad do zna-
jomych do Hiszpanii, a potem połączone
z pracą podróże po Polsce. Bardzo lubi-
my jeździć po kraju i odkrywać nowe miej-
sca, tym bardziej gdy przy okazji gramy
i spotykamy się z publicznością, która
– wbrew pozorom – w wakacje chętnie
uczestniczy w życiu kulturalnym. �
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Aktorka telewizyjna i teatralna, rodowita torunianka. Absolwentka Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, rocznik 1986. W tym samym czasie

rozpoczęła swoją przygodę z tamtejszym Teatrem Współczesnym, na deskach
którego występowała do 1995 r., wcielając się w ponad 20 postaci. Po prze-
prowadzce do Warszawy związała się z Teatrem Rampa, współpracę z nim za-

kończyła w 2009 r. Od kilku lat sztuki z jej udziałem można oglądać 
w stołecznym Teatrze Komedia. Zagrała m.in. w filmach i serialach reżyserowa-

nych przez takie nazwiska, jak Bogusław Linda, Jerzy Łukaszewicz, Krzysztof
Krauze, Jerzy Gruza czy Maciej Wojtyszko. W 1990 r. wyróżniono ją na Festi-

walu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, zaś trzy lata później odebrała nagrodę
dla młodego aktora, przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Teatru. Wydała

trzy płyty: „Młynarski-Jazz” (1994), „Kolędy na cały rok” (1995) i „Bardzo 
przyjemnie jest żyć” (2016).

KATARZYNA ŻAK
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Agnieszka

Blondynka z charakterem.
Jedna z najciekawszych pol-
skich aktorek. Ambitna, nie-
zależna, silna, z mocną
pozycją na rynku filmowym,
teatralnym i telewizyjnym.
Z pełną świadomością kieruje
swoją karierą. Nie daje się za-
szufladkować do jednego ro-
dzaju ról. Wszechstronna,
doskonale odnajduje się za-
równo w kreacjach drama-
tycznych, jak i komediowych.
Dawkuje swoją obecność
w mediach, bo życie prywatne
nie jest na sprzedaż. Od 12 lat
jest żoną aktora Przemysława
Sadowskiego. Połączył ich
plan filmu „Pierwszy
milion”, na którym
spotkali się i poko-
chali. Są szczęśliwymi
rodzicami  11-letniego
Janka i 5-letniego Franka

Warchulska
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Od początku kariery odnosi pani sukcesy, skąd
więc stwierdzenie „zawodowo życie mnie nie
rozpieszczało”?

– Faktycznie działo się bardzo dużo,
a potem nagle stanęło. Do dzisiaj nie bar-
dzo wiem dlaczego, ale tak się zdarza. Cza-
sami decyduje przypadek, chwila. Nie-
którym idzie cały czas, a inni muszą po-
czekać. Pamiętam, jak Agata Kulesza
była w szkole, robiła wtedy dyplom, ja by-
łam na trzecim roku. Podziwiałam ją,
a musiała tyle lat czekać na swoją wielką
chwilę. Ja mam teraz poczucie spełnienia
w teatrze, myślę, że w filmie mam jeszcze
wiele do zrobienia. Ważne, że kocham ten
zawód. Jest moją pasją. Nie muszę co-
dziennie iść do pracy, żeby przeżyć. Z dru-
giej jednak strony uważam, że są rzeczy
ważniejsze niż zawodowe, i nie ma co po-
padać we frustracje. Cieszę się, że to, co
kocham, przynosi mi też pieniądze.
Nie marzyła pani od dzieciństwa, żeby zostać ak-
torką?

– Nie byłam dzieckiem, które recytu-
je wierszyki na akademiach, lubiłam tań-
czyć, słuchać muzyki, bardzo dużo czy-
tałam. W liceum miałam świetnych na-
uczycieli języka polskiego i często jeździ-
liśmy do Teatru Starego w Krakowie. Wy-
chowałam się na Lupie, na Jarockim, i tak
emocjonalnie chciałam być w tym świecie
wrażliwości, przeżyć. Samo aktorstwo ja-
koś nigdy specjalnie mnie nie pociągało,
byłam osobą nieśmiałą. Najpierw zdałam
na anglistykę. Tylko że studiując, poczu-
łam, że strasznie mi się tam nudzi. Sha-
kespeare’a, którego tak kocham, wcale tam
nie było. Miałam być nauczycielką, a to
tym bardziej mnie nie interesowało. Mia-
łam w sobie jakiś głód świata, emocji, prze-
żyć. Wtedy znalazłam ogłoszenie o na-

borze do studia teatralnego. Na egzamin
namówiła mnie Dorota Pomykała. Po-
mogła mi w przełamaniu kompleksów, wy-
dawało mi się, że się do tego nie nadaję,
nie dam rady. Za to jestem jej ogromnie
wdzięczna. I tak po prostu po roku angli-
styki „z buta” poszłam na egzamin do
szkoły teatralnej i dostałam się, ale gdybym
nie zdała za pierwszym razem, pewnie da-
łabym sobie spokój. Wtedy się okazało, że
jest to miejsce, w którym chcę być. I tak już
zostało.
„Aktor to ten, który pokazuje to, czego bez nie-
go nikt by nie zobaczył. Jest szamanem. Spra-
wia, że ludzie chcą go słuchać, oglądać i po-
dziwiać” – powiedział Jan Machulski. Aktor to
talent, zaangażowanie, powołanie…

– Talent to podstawa i nie każdy
może być aktorem. Muszą być wrażliwość,
doskonałe rzemiosło, trening. Aktor, któ-
ry gra też w teatrze, nie znika nagle, tak jak
czasami postacie z seriali. Aktor teatralny
to finezja, trudne obcowanie ze sobą, z tek-
stem, z publicznością na żywo. Tu i teraz.
To miesiące prób, czasami zmagań ze
sobą, emocji. I potem ten trening można
wykorzystać przed kamerą. Czyli mamy ta-
lent, pracę, ale też szczęście. Na swojej dro-
dze musimy ponadto spotkać odpowied-
nich ludzi, którzy nas docenią, pokierują
nami i będą chcieli z nami pracować. 
„Aktorstwo to jest zawód, który potrzebuje do-
tknięcia anioła sztuki, a nie prostych sztuczek”
– powiedział Ignacy Gogolewski. Czym dla
pani jest ten zawód?

– Afrodyzjakiem, który trzeba umie-
jętnie dawkować, nałogiem, odkrywaniem
siebie, ale też ciągłą nauką.
Dobra passa?

– Tak, tzw. dobry czas. Różnorodność
teatralnych propozycji, jakie dostaję od

czterech lat, różnorodność stylów reżyse-
rów, z jakimi pracuję, daje mi poczucie, że
mam jeszcze bardzo wiele do dania, że
sprostam wielu zadaniom, że ciągle się roz-
wijam. Ale nasz zawód to loteria, raz tra-
fię, a innym razem nie. 
Nie jest pani aktorką zaszufladkowaną do jed-
nego rodzaju ról. Z pełną świadomością kieru-
je pani swoją karierą, często odmawia pani przy-
jęcia nowych ról?

– To na pewno. Uważam, że właśnie
teatr jest taką kotwicą. Tam cały czas tre-
nujemy, nie schodzimy poniżej ustalone-
go poziomu. Bolączką są moim zdanie
młodzi ludzie, którzy kończą szkołę, lądują
w serialu, bo mają wdzięk, są ładni, mło-
dzi. Jeżeli się na tym zatrzymają, zachły-
sną nowością, to koniec. Nauczona takim
obserwowaniem, ale i ciekawością, nigdy
nie odmawiałam ról, do których musiano
mnie postarzyć, w których występowałam
bez makijażu. Często obsadzano mnie
w rolach złych kobiet, nie bałam się tych
postaci. Najczęściej wybieram role am-
bitne, wielowarstwowe. Dla mnie wyzwa-
niem są kameralne filmy, które bardzo ce-
nię. Znam swoje miejsce i jestem z niego
zadowolona. Mam świadomość, że role
idą za mną w sposób naturalny.
Jaka jest specyfika pracy przed kamerą w filmie,
serialu, a jaka w teatrze?

– Jest taka anegdota, że jak aktor te-
atralny staje przed kamerą, to słyszy, to nie
jest teatr, to ma być życie, ale ja uważam,
że to bzdura. Proszę przyjrzeć się aktorom
z najwyższej półki. Za rolą, która jest ta-
kim „życiem”, stoi wielka świadomość,
wrażliwość. Oni grają na maksa. To jest
granie po bandzie. Tak jak z baletem, żeby
na scenie wszystko wyglądało perfekcyjnie,
najpierw są godziny mozolnego treningu,
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Jestem kobietą
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potu, wyrzeczeń. I tak tworzy się wielki role.
To jest doskonałe rzemiosło. 

Na pewno specyfika filmu jest inna,
przed kamerą wszystko można powtórzyć,
wyciąć. Często się mówi, że film powsta-
je drugi raz na montażu. W teatrze nic nie
wytniemy. Tam wszystko widać. Teatr to
magia. Po drugiej stronie są żywi ludzie,
którzy reagują na to, co widzą. Przekazu-
ją nam swoją energię. Słyszymy, że się
śmieją, wzruszają. Na te kilka godzin
mogą oderwać się od rzeczywistości, być
w innym świecie. To jest dla nas aktorów
bardzo ważne. Aktor bez widza przestaje
być aktorem.
Przenieśmy się do Teatru Dramatycznego, gdzie
w „Absolwencie” gra pani namiętną panią Ro-
binson. „Tajną bronią „Absolwenta” jest War-
chulska”, „Absolwent” należał do niej” – to świet-
ne recenzje, tym bardziej, że trzeba było się zmie-
rzyć z kultowym filmem z Dustinem Hoffmanem
i Anne Bankroft.

– Jak usłyszałam tę propozycję, to od
razu sobie powiedziałam, że nie mogę
poddać się wizji filmowej, nie obejrzałam
filmu, nie chciałam podglądać. Teraz je-
stem pewna, że to była dobra decyzja. Nie
próbowałam mierzyć się z filmem. Prze-
łożenie estetyki filmowej na deski te-
atralne nie jest łatwe. Bardzo ważne są dla
mnie recenzje widzów, np. pan z wa-
rzywniaka powiedział mi: „Widziałem
panią w teatrze, świetna rola”, a pan w tak-
sówce: „Wygląda pani tak, jakby na-
prawdę chlała pani co wieczór” (pani Ro-
binson jest alkoholiczką – przyp. red.). To
daje aktorowi poczucie. że to, co robi, jest
ważne dla innych.
Ostatnio gra pani w spektaklu „Biedny Ja, Suka
i Jej Nowy Koleś” w Przodowniku. „Na szcze-
gólną uwagę zasługuje Warchulska, wrażliwa,
zmienna emocjonalnie, czuła, ma świadomość
swojej postaci, ale i wyraźny dystans do niej”,
„zupełnie inna poetyka, ale namiętność też
wielka” – to tylko dwie recenzje…

– Bo ja jestem kobietą namiętną. To
jest właśnie świetne w tym zawodzie, ta
różnorodność. Można w każdej roli pe-
netrować zakamarki ludzkiej psychiki. To
daje dużą przestrzeń w spojrzeniu na
człowieka. Ale jest też odkrywaniem siebie,
stanów, które w prywatnym życiu często
są gdzieś ukryte. Scena Przodownik jest ka-
meralna, tam nie da się udawać, trzeba
grać całym sobą. 
Często gra pani postacie niejednoznaczne, złe,
przypomnijmy choćby rolę w „Pitbullu – histo-
rię oparta na faktach, w której bohaterka zleca
morderstwo, zabija swoje czteroletnie dziecko.
Pani syn miał wtedy pół roku, trudno było zmie-
rzyć się z taką rolą?

– To była dla mnie bardzo trudna de-
cyzja. Pierwszy raz miałam taki gwałtow-
ny opór. Długo się wahałam. Jak grać coś
tak strasznego? Oglądałam materiały

z tych przesłuchań. Policjant zapytał tę ko-
bietę, dlaczego to zrobiła. Ona odpowie-
działa: „Chciałam, żeby go nie było”.
Wiedziałam, że nie mogę bronić tej postaci.
W „Pitbullu” jest scena identyfikacji cia-
ła tego dziecka, reżyser Patryk Vega po-
wiedział wtedy: „Masz grać matkę, która
straciła swoje dziecko”. Wówczas odrzu-
ciłam myślenie, że jestem morderczynią.
Ta kobieta tak świetnie udawała, była tak
wiarygodna. Myślała, że jak zabije synka,
to będzie tak, jak by go nie było, nie istniał.
Musiałam stanąć z boku, przyjrzeć się so-
bie i zagrać tę straszną postać. To była dla
mnie jedna z najtrudniejszych ról. 
Aktorzy marzą o zagraniu konkretnych ról, ma
pani swój typ?

– Bardzo kocham Shakespeare’a, Des-
demonę mam za sobą, ale Wiolę w „Wie-
czorze trzech króli” bardzo bym chciała za-
grać. Czechow jest też moim ulubionym
pisarzem, chętnie wcieliłabym się np. w ge-
nerałową w „Płatonowie”. Bardziej jednak
patrzę na to, z kim chciałabym pracować,
czego mogę się jeszcze nauczyć, w jakim
kierunku mogę się rozwinąć. Praca z re-
żyserem to podstawa, ona rozwija czło-
wieka. Nie miałam szczęścia pracować
z Krystianem Lupą, to są moje wyżyny.
Choć drę koty w dyrektorem Tadeuszem
Słobodziankiem, muszę mu podzięko-
wać, że pozwala mi się rozwijać na wielu
płaszczyznach. Każda rola jest inna,
np. Masza, pani Robinson, Suka to są róż-
ne postacie, które dają mi bardzo wiele. Tak
jak sportowiec mogę się rozciągać na
różne strony.
Po takich rolach filmowych i teatralnych nie mar-
twiłaby się pani za granicą o finanse, a u nas ak-
torstwo to trudny kawałek chleba. 

– Tak, to prawda, i nie mówimy tu
o prywatnych wyspach czy Ferrari, ale
o godziwym życiu, fajnym mieszkaniu. Jeż-
dżę sześcioletnim samochodem, moje
dzieci chodzą do państwowych szkół. To
nie ten poziom, ale proszę popatrzeć, jak
jest z bardzo dobrymi lekarzami, na-
ukowcami. W Finlandii np. nauczyciele to
bardzo dobrze opłacana grupa zawodo-
wa. Takie są realia. Jestem tu, tu się uro-
dziłam i myślę, że życie każdego z nas ma
swój sens, swoją drogę, swój cel. I ważna
jest ta droga, która prowadzi nas do celu. 
U nas chyba częściej ceni się ludzi nie dlatego,
że mają talent czy coś osiągnęli, ale takich, któ-
rzy stworzyli sobie markę, są rozpoznawalni
z tzw. ścianek.

– Tak często się zdarza. Robi się tym
młodym ludziom krzywdę. Wykorzystuje
się ich młodość, emocje, a potem nagle zni-
kają i nikt ich nie pamięta. Motyle jedne-
go sezonu. 
Jak żyje się w światku celebryckim, czasami też
trzeba pokazać się na ściance, też nie można od
niej uciekać za daleko. 
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Absolwentka warszawskiej
PWST. Jeszcze jako studentka
zadebiutowała w filmie Krzysz-
tofa Zanussiego „Cwał”, grając

postać dyrektorki szkoły, komu-
nistki. Ma na koncie 45 ról fil-

mowych (m.in. w filmach
„Dług”, „Wieża”, „Teraz ja”, „Ko-
biety bez wstydu”, „Falklandy”) 

i serialowych („Hotel 52”,
„Sława i chwała”, „Na krawędzi”,
„Na Wspólnej”, „Na dobre i złe”,

„Pierwszy milion”), a także
ponad 20 kreacji teatralnych.
Miała bardzo dobry start w Te-
atrze Ateneum, później wystę-

powała w Teatrach na Woli 
i Komedia. Współpracowała 

z Teatrem Współczesnym i Na-
rodowym, gdzie kreowała rolę
Desdemony w „Otellu” Shake-

speare’a. Obecnie związana jest
z Teatrem Dramatycznym, gdzie
można ją zobaczyć m.in. w „Ab-
solwencie” T. Johnsona, ,,Mło-
dym Stalinie” T. Słobodzianka,

,,Bez wyjścia” J.P. Sartre’a,
,,Trzech siostrach” A. Czechowa.

Za monodram „Vita Nuova” 
B. Hrabala, który współreżysero-
wała z Jarosławem Gajewskim,
otrzymała Nagrodę Dziennika-
rzy im. Tadeusza Burzyńskiego.

AGNIESZKA
WARCHULSKA



– Dlatego też czasami to robimy, głównie przy
okazji premier filmowych. Ten światek nie bardzo
mnie interesuje. W życiu człowieka musi być coś
nieodkrytego, jakaś tajemnica. Nie można się
obnażać, pokazywać swojego życia z detalami, co
jemy, jak śpimy, jak ubieramy nasze dzieci. U nas
nie odróżnia się chyba gwiazdy od celebryty, któ-
ry zamiast dokonań zawodowych dostarcza me-
diom sensacji ze swojego życia prywatnego. Sam
często prowokuje sytuacje.
Gwiazda to osoba znana dla-
tego, że ma dorobek, auto-
rytet, a nie pokazuje gołe
plecy. Od kiedy mam dzieci,
jestem pytana w mediach
o wózki, ubranka, jedzenie
dla nich. Jeżeli wiem, że moje
zdanie może komuś pomóc,
np. jeżeli zaprasza mnie Fun-
dacja Dawców Szpiku, to
idę, ale nie będę ekspertem
w sprawie pieluch czy po-
karmów. 

AGNIESZKA WARCHULSKA  Rozmowa VIP-a

Często się mówi, że film powstaje drugi raz 
na montażu. W teatrze nic nie wytniemy. 

Tam wszystko widać. Teatr to magia. Po drugiej
stronie są żywi ludzie, którzy reagują na to, 

co widzą. Przekazują nam swoją energię. 
Słyszymy, że się śmieją, wzruszają. To jest dla nas

aktorów bardzo ważne. Aktor bez widza 
przestaje być aktorem.
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Jak żyje się w małżeństwie aktorskim – co po-
maga, co przeszkadza? Rzadko państwo razem
grywacie, choć zdarzyło się to m.in. w serialu „Na
krawędzi”, „Niania”, ostatnio w Teatrze Capitol
w sztuce „Hawaje, czyli przygody siostry Jane”
– świetnej opowieści na letnie wieczory.

– Staramy się nie pracować razem, bo
to nie robi dobrze naszemu małżeństwu,
naszej rodzinie. W serialu „Na krawędzi”
Przemek dostał świetną rolę, ja też po uro-
dzeniu dziecka mogłam wejść znowu na
rynek. Scenariusz był naprawdę bardzo
dobry, dlatego się zdecydowaliśmy. „Ha-
waje…” miały premierę w kwietniu. Teraz
łatwiej nam razem pracować, dzieci są już
dojrzalsze. Nie przenosimy pracy do
domu, przed wejściem trzeba się zrese-
tować. Ale pomagamy sobie, rozmawia-
my o swoich rolach, problemach, cho-
dzimy na swoje sztuki. Rozumiemy, co
dzieje się w człowieku przed premierą, to
prawdziwa mieszanka wybuchowa. Tata
mówi wtedy dzieciom: „nie podchodźcie
do mamy, bo z błahej sprawy zrobi się afe-
ra”. To działa też odwrotnie: kiedy Prze-
mek ma np. nocne zdjęcia i wraca wy-
kończony, ja muszę panować nad emo-
cjami. I to jest fajne .Osoby z tej samej
branży lepiej się rozumieją. Ważne jest,
żeby w związku – oczywiście oprócz mi-
łości – były przyjaźń, zrozumienie i wiel-
kie pokłady empatii. To jest zawód, któ-
ry wykańcza psychicznie, czasami też fi-
zycznie, i dlatego trzeba go kochać, żeby
się z niego wspólnie cieszyć.
Jaka jest więc recepta na dobry, przyjacielski,
szczęśliwy związek?

– Trzeba połączyć składniki: miłość,
mądrość, tolerancję, rozmowę, zaufanie.
Po prostu być razem na dobre i na złe.
Ten zawód jest bardzo trudny od strony orga-
nizacyjnej, tym bardziej, jak ma się dzieci. 

– To nie jest praca od 8.00 do 16.00,
jej nieregularność, czasami chaos, nie
sprzyjają byciu z dziećmi. Na pewno jest
nam trudniej ogarnąć to wszystko od
strony logistycznej. Są plusy dodatnie i plu-
sy ujemne. W rodzinie ja jestem kapitanem,
który musi to wszystko ogarnąć, mam fo-
tograficzną pamięć, wiem, gdzie co jest, na
której półce, w której szufladzie. To pro-
zaiczne, ale pozwala żyć spokojniej. Teraz
mamy dwoje dzieci, ale jest między nimi
duża różnica wieku – Janek to prawie do-
rosły chłopak, ma już 11 lat, a Franek za-
ledwie 5 – i każdy ma inne potrzeby.
Czasami wywraca nam to życie do góry
nogami, ale wszystko daje się rozwiązać,
tylko trzeba mieć w sobie pokłady cierpli-
wości i miłości.
Potrzebne są też chwile wytchnienia…

– Są okresy, kiedy ciężko pracuję, ale
przychodzi moment, że muszę przystanąć
dla własnej higieny psychicznej. Jestem
molem książkowym i pochłaniam książki

w kilogramach. Po operacji kolana, którą
miałam sześć lat temu, musiałam wrócić
do formy i zaczęłam biegać. I tak mi już
zostało. Z krajobrazów oboje kochamy
morze, nurkowanie, ciepłe klimaty. 
W jednym z wywiadów powiedziała pani: „Ak-
torstwo to tylko fragment mojego życia, to jed-
na z nitek w gobelinie, z którego utkany jest mój
świat”. A inne nitki?

– Rodzina, ale nie lubię mówić o de-
talach mojego prywatnego życia, poka-
zywać swojego domu, opowiadać za dużo
o dzieciach, bo one mogą mi kiedyś po-
wiedzieć, że np. nie chciały być na okład-
ce. Priorytet to oddzielenie życia prywat-
nego od zawodowego. Oboje jesteśmy ak-
torami i często mamy zaproszenia na even-
ty dla dzieci, ale nie bardzo chcemy na nie
chodzić, bo potem na okładkach będą nie-
wyszukane tytuły. Nie żywimy się sensa-
cją. Dziwią mnie osoby ze świata cele-
bryckiego, które się sztucznie oburzają, kie-
dy pokazują ich dzieci. Sami prowokują te
zachowania dziennikarzy i fotoreporterów.
W naszym domu nie wszystko jest na
sprzedaż. 
Żyjemy w zabieganym, skomputeryzowanym
świecie, w którym ludzie przestają do siebie mó-
wić. Jakie wartości chciałaby pani przekazać swo-
im dzieciom?

– Szacunek dla wartości, świado-
mość, że nie liczę się tylko ja. Niestety, ży-
jemy w świecie, który stawia na jednostkę,
i dlatego wpajanie dzieciom szacunku
dla innych jest bardzo ważne. Dziecko
musi wiedzieć, że jest dla matki najważ-
niejsze, ale nie jedyne, bo wtedy wyrasta
na egoistę. Musi mówić babci „dzień do-
bry”, słuchać jej, może to staroświeckie, ale
ja jestem bardzo przywiązana do tradycji.
Nie jestem za bezstresowym wychowaniem
– dzieci leżą na kanapie, nic nie robią, bo
się uczą, a rodzice czy dziadkowie spełniają
ich życzenia. Nie można mieć tylko po-
stawy roszczeniowej, trzeba dawać z sie-
bie. To działa w obie strony. 
Dzieci otwierają nowe przestrzenie, ale wy-
chowanie to wielka sztuka, tym bardziej, że nikt
nas tego nie uczy. W teatrze można się tekstu na-
uczyć na pamięć, w życiu musimy czasami eks-
perymentować. 

– A jeszcze przez to, że nie żyjemy
w wielopokoleniowych rodzinach, nikt
nam nie podpowie, co powinniśmy zrobić
w tym albo innym momencie. Dochodzi-
my do wszystkiego metodą prób i błędów.
Jeżeli jednak postępujemy uczciwie, wi-
dzimy drugiego człowieka, jesteśmy wraż-
liwi, to pewne rzeczy przychodzą do nas
intuicyjnie i wtedy łatwiej nam te proble-
my rozwiązywać. 
Czego się pani boi w ludziach, co najbardziej pani
w nich przeszkadza?

– Każdego rodzaju fanatyzmu – re-
ligijnego, narodowego, dietetycznego,

szczepionkowego. Wszystkie skrajności są
niebezpieczne. Przerażają mnie. Fanatyzm
to brak dyskusji, rozmowy. Jest jedno
słuszne zdanie i wtedy robi się bezna-
dziejnie. Przeszkadza mi też głupota.
Wszyscy mamy obowiązek myśleć, roz-
wijać się, kształcić. Głupota nie boli, ale
jest groźna. Chamstwo prowadzi do
zdziczenia, do zła. I tego się boję naj-
bardziej. 
40 lat dla aktorki to wiek trudny, powiedziała
pani „za stara na amantkę za młoda na babcię”. 

– No bo tak jest, nie zagram Julii, ale
ile ról kobiet dojrzałych jest przede mną?
Nie ma we mnie zgody na starzenie się. Nie
wierzę kobietom w te wszystkie opowieści,
że dobrze sobie radzą z upływem czasu.
To trochę śmieszne, jak mówią, że poddają
się przemijaniu, a są po kolejnych opera-
cjach plastycznych. Tak naprawdę dopie-
ro po trzydziestce odnalazłam siebie.
Czterdziestka to taki czas, kiedy już za-
czynamy widzieć zmarszczki, czujemy
swoje słabości i z każdym rokiem przesu-
wamy granicę dojrzałości. Mnie jest do-
brze w tym momencie życia, dobrze z tym,
jak wyglądam, jak się czuję, ale niech czas
się zatrzyma. Każdy wiek można zaak-
ceptować, jak się ma coś do dania rodzi-
nie, widzom. Problem polega na tym, że
aktorka w tym wieku, która przeszła przez
różne etapy życia, ma w sobie ogromną go-
towość i możliwość zagrania bardzo róż-
nych rzeczy. A ilość ról się kurczy. I my sie-
dzimy takie gotowe, wytrenowane, jeszcze
dobrze wyglądające, panujące nad swoim
ciałem, a ról jest coraz mniej. Dojrzałe ak-
torki mają jeszcze wiele do zagrania, ale
polskie kino dopiero otwiera się na tę świa-
domość. Apel do reżyserów: zobaczcie,
że nasz świat też jest ciekawy i mamy
o czym opowiadać. Dojrzałość, do-
świadczenie to jest właśnie nasza siła. To
kapitał, którym mogę się dzielić z innymi.
Z wiekiem człowiek zaczyna doceniać
kontakty z ludźmi, ciepło domu rodzin-
nego, bycie z dziećmi, czułość męża. Ma
inne priorytety.
Spotyka pani złotą rybkę i…

– Do złotej rybki ma się trzy życzenia.
Jedno bardzo banalne, ale najważniejsze,
żebym jak najdłużej była zdrowa razem
z moimi bliskimi. Przydałoby się trochę
kasy, żeby na pięknej działce zbudować
nasz dom dla całej rodziny, żeby był taki
wielopokoleniowy, żeby nasze dzieci mia-
ły tam swoje miejsce ze swoimi rodzina-
mi. No i trzecie życzenie, to żebyśmy ra-
zem z moim mężem mieli taką uważność
na siebie jak na początku związku, żeby-
śmy zawsze widzieli w sobie piękno. My
to pielęgnujemy, ale w takiej bieganinie
i z upływem czasu codziennie trzeba za-
biegać o siebie, trzeba pielęgnować to jesz-
cze bardziej. �
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Różnorodność teatral-
nych propozycji, jakie 
dostaję od czterech lat,
różnorodność stylów 
reżyserów, z jakimi pra-
cuję, daje mi poczucie, 
że mam jeszcze bardzo
wiele do dania, że spro-
stam wielu zadaniom, 
że ciągle się rozwijam.
Ale nasz zawód to loteria,
raz trafię, a innym 
razem nie.

VIP 27

�



Rozmowa VIP-a

Program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” gości na
antenie Polsatu od wiosny 2014 r. Była pani zwy-
ciężczynią jego pierwszej edycji, kilka miesięcy
później zasiadła pani w fotelu jurora. Łatwiej-
sza jest rola wokalistki czy osoby, która ocenia
kolegów?

– Każde z tych zadań niesie ze sobą
coś fantastycznego. Bycie w tym progra-
mie jako jego uczestnik było wspaniałą
przygodą muzyczną, artystyczną i bardzo
trudnym wyzwaniem. To tak naprawdę
ciężka praca, bowiem każdy z artystów ma
kilka lub kilkanaście dni na przygotowa-
nie każdej postaci. Muszę zaznaczyć, że to
przygotowanie jest kompleksowe – to nie
tylko nauczenie się odgrywania aktor-
skiej roli, odtworzenie gestów, mimiki i spo-
sobu bycia piosenkarki czy piosenkarza,
lecz także opanowanie nowej techniki
śpiewania, aby wokalnie jak najbardziej
zbliżyć się do pierwowzoru, a ten stano-
wią przecież najwspanialsze głosy świata.
Proszę mi wierzyć, że nie jest to łatwe za-
danie. 

Dziś czuję się jakby „z lekka uwięzio-
na” za jurorskim stołem, chociaż robię to
z wielką przyjemnością i szczerze kibicu-
ję wszystkim kolegom i koleżankom, któ-
rzy śpiewają. W głębi duszy serdecznie im
zazdroszczę. Czasami mam ochotę wsko-
czyć na scenę i razem z nimi zaśpiewać
i zatańczyć (śmiech). Kto wie, może kie-
dyś telewizja Polsat i producent pokuszą
się o zrobienie takiego master class, czyli
edycji, w której wystąpią sami dotychcza-
sowi zwycięzcy? Myślę, że byśmy się przy
tym świetnie bawili, ale też ciężko pracowali.
Jednak najpierw musi odbyć się osiem edy-
cji „Twojej Twarzy”, żeby można było
skompletować skład takiej serii (śmiech).
Czy łatwiej jest oceniać, wiedząc z autopsji, przez
co przeszli uczestnicy, ile pracy i wysiłku włożyli
w przygotowanie występu?

– Na pewno staram się oceniać cało-
kształt pracy, jaką wykonał każdy z nich.
Czasami coś, co na ekranie może wyda-
wać się proste, bo ktoś tylko stoi przed mi-
krofonem i śpiewa, może być tak na-
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Skrzynecka

Rozmawia MARIUSZ GRYŻEWSKI

Bóg nie poskąpił jej talentów. Przed kamerą czuje się jak
ryba w wodzie, gra, śpiewa, tańczy, niemal na zawołanie
zmienia głos. Od kilku sezonów jurorka w programie
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, a wcześniej jego uczest-
niczka i laureatka. To tam pokazała pełen wachlarz swo-
ich aktorsko-wokalnych możliwości, którego szczerze
należy zazdrościć

metamorfozMistrzyni

Katarzyna



prawdę zadaniem znacznie trudniejszym
niż przetańczony i przeskakany utwór.
Trzeba wiedzieć, ile „warstw” tej pracy skła-
da się na ostateczny efekt, i umieć wyłu-
skać każdą trudność, którą ktoś po drodze
musiał pokonać, i w tym rzeczywiście
pomaga mi fakt, że sama kiedyś byłam po
tamtej stronie. Staram się jak najbardziej
obiektywnie ocenić czyjąś pracę, ale mu-
szę przyznać, że bycie jurorem w takim
programie jest – przepraszam za potocz-
ne słowo – przechlapane, żeby nie po-
wiedzieć brzydziej. Fantastycznie śpiewa
w nim osiem osób, z pięcioma czy sze-
ścioma z nich znam się prywatnie, pracuję
na co dzień w teatrze czy w filmie, i w każ-
dym odcinku np. co najmniej troje z nich
jest genialnych! Każdy zasługuje na dzie-
siątkę, a ja – niestety – mogę ją przyznać
tylko jednej osobie. Jakby nie patrzeć, za-
wsze kogoś skrzywdzę, komuś dam mniej
punktów i w jakimś sensie go sfauluję, no
ale takie są zasady tego programu i na to
nie mam wpływu. Staram się jednak te
dziesiątki rozdzielać sprawiedliwie, aby
choć raz każdy z nich ją ode mnie otrzy-
mał, ale dla równowagi każdy chociaż raz
dostaje też pechową jedynkę (śmiech).
Ten program to chyba największe wyzwanie
w historii telewizji. Nie ma w Polsce drugiego
telewizyjnego show, które robione by było z ta-
kim rozmachem…

– Zgadza się. Przy tym programie pra-
cuje kilkaset osób, fantastycznych fa-
chowców nie tylko z zakresu szkolenia mu-
zycznego i choreograficznego, lecz także
specjalistów od kostiumów, charakteryzacji,
efektów specjalnych, czyli całkowitego
przetworzenia twarzy kobiety na twarz
mężczyzny, osoby szczupłej na tęgą, z bia-
łą karnacją skóry na ciemnoskórą i od-
wrotnie. Każda taka charakteryzacja trwa
od trzech do pięciu godzin. Ten czas
uczestnicy spędzają na fotelu – są wtedy
modelami, na których spece od charakte-
ryzacji przeprowadzają metamorfozy. Z si-
likonowych wklejek powstają poszcze-
gólne elementy twarzy, jeśli zachodzi taka
potrzeba, wytwarzane są nawet zęby, do
czego służą specjalnie przygotowane od-
lewy danego artysty, który bierze udział
w programie. To wszystko robi z nas
kompletnie innego człowieka. Kiedy póź-
niej widzi się nas na ekranie, to rzeczywi-
ście czasem trudno uwierzyć, że nie jest to
prawdziwy Michał Wiśniewski czy Steve
Wonder. Swoją cegiełkę do całości dokła-
da też ekipa od reżyserii wizualizacji – znaj-
dujące się dookoła sceny ekrany 3D spra-
wiają, że telewidzowie mają wrażenie
oglądania teledysku na żywo. 
A czy któraś z metamorfoz tego programu była
w pani odczuciu wyjątkowa?

– Genialna wizualnie moim zdaniem
była Kasia Pakosińska, którą ucharakte-

ryzowano na Artura Rojka. Dla mnie to
było mistrzostwo, oddane jeden do jed-
nego. Nie do rozpoznania był też Stefano
Terrazzino w roli Cesárii Évory. To tego ar-
tysta świetnie odtworzył jej głos i całą po-
stać, co dało piorunujący efekt. 
Które ze swoich wykonań najlepiej pani zapa-
miętała? Może do któregoś ma pani szczególny
sentyment, albo któreś charakteryzowało się wy-
sokim stopniem trudności?

– Bardzo trudne były dla mnie dwie
metamorfozy. Pierwsza to wystąpienie
w roli cudownego i charyzmatycznego Lo-
uisa Armstronga – dzięki tej interpretacji
wygrałam jeden z odcinków. Na finał po-
kusiłam się o wykonanie piosenki „Time to

say goodbye” duetu operowego Andrea
Bocelli i Sarah Brightman. Byłam ucha-
rakteryzowana w połowie na kobietę, w po-
łowie na mężczyznę, w jednej piosence za-
śpiewałam dwoma głosami operowymi
– kobiecym sopranem i męskim tenorem.
Sama postawiłam przed sobą takie wy-
zwanie, a wiadomo było o nim tylko jed-
no: mianowicie to, że nie wiadomo, czy
uda mi się zrealizować je tak, jak to sobie
wymarzyłam. Myślę, że się udało, i to ono
szczęśliwie przyniosło mi wygraną w tym
programie. Będę to bardzo miło wspo-
minać do końca życia. 
Co w tej pracy było trudniejsze: odtworzenie gło-
su czy gestów i mimiki danej postaci? A może
problemów nastręczały inne aspekty, które ją
tworzą? Czy to w ogóle można je porównywać?

– Trening wokalny na pewno był dość
żmudny. Przed samym występem była
ogromna trema, czy ostatecznie głos za-
brzmi tak, jak powinien. Dla mnie osobi-
ście najtrudniejszym zadaniem było po-
łączenie śpiewania nie swoim głosem
z jednoczesnym wykonywaniem chore-
ografii. Jennifer Lopez czy Britney Spe-
ars nagrywają piosenkę w zaciszu studia,
mogą więc wielokrotnie powtarzać jej
fragmenty, dopieścić ją, a potem, realizując
teledysk, do gotowego playbacku tańczą,
wykonując przy tym najbardziej skom-
plikowane figury i choreografie. My,
chcąc odwzorować niektóre klipy, musi-
my na żywo jednocześnie tańczyć i śpie-

Rozmowa VIP-a

Zawsze wybieramy rodzinny 
i aktywny wypoczynek. 
Unikamy wielkich kurortów 
z dzikimi tłumami ludzi,
miejsc tłocznych, głośnych,
pełnych plastikowego jedze-
nia i nieustających dysko-
tek. Jesteśmy zwolennikami
pięknych krajobrazów, 
wycieczek.
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Fot. Piotr Porębski (3)

Katarzyna Skrzynecka z mężem Marcinem Łopuckim
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wać. Playback nie wchodzi w grę. Program
nagrywany jest wcześniej w studiu, ale każ-
dy uczestnik wykonuje piosenkę przed pu-
blicznością i jurorami tylko raz bez moż-
liwości powtórki czy poprawy czegokol-
wiek, dlatego zresztą w czasie emisji każ-
dego odcinka na ekranie telewizora po-
jawia się informacja, że występ jest na
żywo. Ze względu na długi czas charak-
teryzacji każdego zawodnika, o którym
mówiłam wcześniej, nie ma innej tech-
nicznej możliwości.
Czy po tej muzycznej przygodzie z Polsatem ma
pani w planach kolejną płytę?

– Tak, ale na pewno nie w tym roku,
bo mam bardzo dużo pracy i w telewizji,

i w teatrze, i wciąż jeszcze koncertuję, pro-
mując swoją poprzednią płytę zatytuło-
waną „For Tea”. Jednak być może za rok
zabiorę się za przygotowywanie materia-
łu na kolejny album. 
Dużo gra pani w teatrze – dzisiaj głównie role
komediowe, wcześniej dramatyczne. Czy w obu
tych repertuarach czuje się pani dobrze, czy któ-
ryś ceni pani bardziej?

– Przez wiele lat w warszawskim Te-
atrze Powszechnym grałam zarówno role
komediowe, jak i wielkie postaci tragicz-
ne, chociażby w „Makbecie” w reżyserii
Mariusza Trelińskiego z Krystyną Jandą
i Januszem Gajosem w rolach głównych.
Było to dla mnie wielkim przeżyciem i wy-

darzeniem teatralnym. Natomiast dzisiaj
rzeczywiście większość spektakli, w których
gram, to sztuki lekkie, komediowe, ale ja
bardzo lubię tego rodzaju repertuar. Ce-
nię dobrze napisane farsy, zabawne dialogi,
błyskotliwe sytuacje, w których jako aktorka
muszę wykazać się poczuciem humoru, ale
również w umiejętny i – podkreślam – gu-
stowny sposób bawić widza. Materia ko-
mediowa jest bardzo przyjemną pracą, któ-
rą wykonuję z radością. 
Proszę powiedzieć, gdzie fani będą mogli spo-
tkać panią w najbliższym czasie?

– Przede mną kolejna edycja progra-
mu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Od
września, również na antenie Polsatu,
będę gościem edycji specjalnej kulinarne-
go show „TOP CHEF – Gwiazdy”, w któ-
rym w turnieju kulinarnym zmierzą się ak-
torzy, dziennikarze, muzycy i sportowcy
– każdy z nich jest pasjonatem dobrej kuch-
ni i dobrze radzi sobie z gotowaniem wy-
kwintnych dań. Ekipa, przyznam, jest
nieźle szalona (śmiech). Gotujemy na
poważnie i jesteśmy oceniani przez jury,
choć nie brak nam humoru i dystansu do
faktu, że radzimy sobie dobrze, lecz nie jak
zawodowi szefowie kuchni. 

Ponadto warszawski Teatr Capitol
przygotował dla nas liczne tournée
z spektaklami „Kiedy kota nie ma”, „Daj-
cie mi tenora!” oraz „Między łóżkami”
– zagramy w teatrach wielu miast Polski,
a we wrześniu „Między łóżkami” dla pu-
bliczności polonijnej w Stanach Zjedno-
czonych i Kanadzie. Będziemy grali m.in.
w Nowym Jorku, Chicago, Toronto, Van-
couver. Zaś w październiku wyruszamy
z tym samym przedstawieniem do Sztok-
holmu.
Dzisiaj spotykamy się w hotelu Słoneczny Zdrój,
którego ambasadorem razem z mężem Marci-
nem Łopuckim właśnie pani została. Trwają wa-
kacje. Jak lubicie państwo spędzać czas – leżąc
na słońcu, czy raczej będąc w ruchu?

– Zawsze wybieramy rodzinny i ak-
tywny wypoczynek. Unikamy wielkich ku-
rortów z dzikimi tłumami ludzi, miejsc
tłocznych, głośnych, pełnych plastikowe-
go jedzenia i nieustających dyskotek. Je-
steśmy zwolennikami pięknych krajobra-
zów, wycieczek. Nawet jeżeli wybieramy się
do innego kraju, to nie przesiadujemy w ho-
telu, tylko wypożyczamy małe auto i ru-
szamy w drogę, starając się zwiedzić jak naj-
więcej. Zamiłowaniem do podróżowania
i zwiedzania zarażamy też nasze dzieci
– i te starsze, które mają już po 21 lat, i na-
szą najmłodszą latorośl, czteroipółletnią có-
reczkę Alikię. Dzieciaki są przyzwyczajo-
ne do tego, że podróżujemy wspólnie, że
staramy się jak najwięcej zobaczyć, ale też
aktywnie spędzać czas.

Dziękujemy Hotelowi Słoneczny Zdrój 
za udostępnienie zdjęć.
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Aktorka, piosenkarka, prezenterka, autorka tekstów, kompozytorka. Absol-
wentka warszawskiej Akademii Teatralnej (1993) oraz szkoły muzycznej dru-

giego stopnia na wydziale wokalistyki. Jeszcze podczas studiów zaczęła
występować na deskach warszawskiego Teatru Dramatycznego. Na filmowym
ekranie zadebiutowała w filmie „Pewnego letniego dnia”, mając 15 lat. Potem
występowała w wielu filmach i serialach. Była odtwórczynią głównej roli musi-

calu „Metro” – w pierwszym składzie grała na zmianę z Katarzyną Groniec. 
Dała się poznać jako znakomita prowadząca program „Taniec z gwiazdami”.

Swego głosu użycza wielu postaciom animowanym. Ma na koncie kilka 
albumów muzycznych i nagród. Prywatnie jest żoną znanego sportowca 

Marcina Łopuckiego i mamą Alikii Ilii.

KATARZYNA SKRZYNECKA



URBAN Jarosław, ul. Tarnowskiego 20a, tel.: 16 621 33 61, 16 621 64 21, e-mail: urban@pkpoczta.pl

Stylowe i klasyczne
meble amerykańskie

Firma URBAN jest przedstawicielem na Europę Środkowo-Wschodnią 
kilku amerykańskich producentów mebli. Na dzień dzisiejszy strategicznymi 

dostawcami są 2 firmy:
ASHLEY FURNITURE – jest jednym z największych na świecie 

producentów mebli w średniej klasie cenowej,
AICO – AMINI – to meble ekskluzywne, zaprojektowane we współpracy 

właściciela firmy Michaela Amini ze znaną aktorką Jane Seymour.
LEGACY CLASSIC – meble dodające uroku każdemu wnętrzu, wykonane 

w przeważającej części z drewna litego.

Firma URBAN zaprasza do współpracy handlowej salony meblowe, które chcą
wzbogacić swoją ofertę o ekskluzywne meble stylowe. 

Ekspozycja około 2 tys. mkw. tylko w Jarosławiu, w salonie przy 
ul. Tarnowskiego 20a.

www.mebleurban.pl
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Firma Dobrze Zarządzana

M
ianem „dobrze zarzą-
dzanych” kapituła pro-
gramu określiła 29 pod-
miotów gospodarczych
i instytucji – firm, pla-

cówek medycznych i jednostek sa-
morządu terytorialnego. Witając gości,
Mariusz Gryżewski, organizator gali,
a zarazem wydawca „Magazynu Go-
spodarczego Fakty”, nawiązał do po-
przedzającego uroczystość meczu Pol-
ska–Niemcy w ramach Euro 2016:
– Niby był remis, a jednak można to
traktować jako zwycięstwo. Jeszcze
niedawno podobnie było z rywaliza-
cją gospodarczą, dziś szturmujemy
rynek niemiecki. Porównanie to o tyle
trafne, że jednocześnie wróżące rozwój
na tym polu w przyszłości. 

Gospodarzem wieczoru był Ce-
zary Pytlos, redaktor „Dziennika Gazety
Prawnej”, który m.in. przybliżył profil
działalności każdego laureata, za-
znaczając przy tym, że nowoczesne za-
rządzanie jest dziś koniecznością, aby

przetrwać na wymagającej biznesowej
arenie. Jego zdanie podzielił Cezary
Głogowski, koordynator programu,
dodając: – Za pomocą konkursu Firma
Dobrze Zarządzana kierujemy uwagę
biznesu na znaczenie dobrego, mą-
drego i skutecznego zarządzania, go-
spodarowania zarówno zasobami
ludzkimi, jak i materialnymi. Bez tego
nie ma szans na pełnoprawne uczest-
nictwo w rywalizacji rynkowej. 

Część oficjalną gali zakończono
pamiątkowym zdjęciem przedstawi-
cieli wszystkich uhonorowanych pod-
miotów. Potem przyszedł czas na coś
dla ciała i duszy. O warstwę kulinarną
zatroszczył się szef kuchni restauracji
Teatru Sabat, zaś o artystyczną jego ar-
tyści, którzy wystąpili w rewiowym
przedstawieniu muzycznym „The best
of Sabat”, tańcząc i śpiewając pod
czujnym okiem Małgorzaty Potockiej.
Najbardziej wytrwali goście bawili się
na parkiecie do późnych godzin noc-
nych. �

Kategoria Firma Dobrze Zarządzana. Od lewej: Zbigniew Binienda (prezes zarządu Sinevia Sp. z o.o.), Józef Dąbek (prezes
Kopalni Wapienia „Morawica” SA), Gabriela Kośmider (prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego GABI-
-PLAST), Justyna Szubert (prezes zarządu Welmax + Sp. z o.o.), Karolina Krzykowska (pełnomocnik zarządu Przedsiębior-
stwa Handlowo-Usługowego „EKO-WIN”), Jan Kuźmiński (prezes zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.)

29 wspaniałych
17 czerwca ekskluzywne wnętrza warszawskiego Teatru Sabat gościły
właścicieli, prezesów i dyrektorów najlepiej zarządzanych firm i insty-
tucji w Polsce. „Magazyn Gospodarczy Fakty” nagrodził je statuetkami
i tytułami Firma Dobrze Zarządzana, Kreator Rozwoju, Spółdzielnia Do-
brze Zarządzana, Placówka Medyczna Dobrze Zarządzana, Samorząd
Dobrze Zarządzany

Laureaci konkursu 
Firma Dobrze Zarządzana

w kategorii Firma Dobrze Zarządzana:
• Kopalnia Wapienia „Morawica” SA
• Sinevia Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe GABI-PLAST
• Welmax + Sp. z o.o. Sp. k.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„EKO-WIN”
• Muzeum Wsi Radomskiej
• Miejskie Zakłady Autobusowe 

Sp. z o.o.
• Instytut Biotechnologii Przemysłu 

Rolno-Spożywczego 
im. Prof. Wacława Dąbrowskiego

• Gospodarstwo Rolne Władysław 
Brzozowski

• Cegielnia „Przecław” Z.P.U.H. 
Beata Wójcik

• Vimex SA
• Compass Money Sp. z o.o.
• Quest Investment Sp. z o.o.
• Zarząd Portu Morskiego 

Darłowo Sp. z o.o.

w kategorii Kreator Rozwoju:
• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
• Zielony Admin Sp. z o.o.

w kategorii Spółdzielnia Dobrze Zarządzana:
• Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa”
• Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
• Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

w kategorii Placówka Medyczna Dobrze 
Zarządzana:
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. Wojskowej Akademii 
Medycznej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

• Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Wawer

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

• Szpital Wojewódzki im. Mikołaja 
Kopernika w Koszalinie

• Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny nr 4 w Lublinie

• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Lublinie

w kategorii Samorząd Dobrze Zarządzany:
• Gmina Iława
• Urząd Miasta i Gminy Kórnik
• Gmina Lesznowola

Partnerami strategicznymi gali były firmy
„Polisa- Życie” TU S.A. Vienna Insurance
Group i Noble Medica.
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Firma Dobrze Zarządzana

Kategoria Firma Dobrze Zarządzana. Od lewej: Bogdan Szu-
mański (prezes zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin), Wła-
dysław Brzozowski (właściciel Gospodarstwa Rolnego Wła-
dysław Brzozowski), Beata Wójcik (właściciel Cegielni „Prze-
cław” Z.P.U.H.), Ewa Purzycka (prezes zarządu Vimex SA), Da-
riusz Brzozowiec (lider projektu Zielony Admin Sp. z o.o., lau-
reat w kategorii Kreator Rozwoju), Irena Wojdat (koordynator
ds. rozbudowy sieci Compass Money Sp. z o.o.)

Kategoria Firma Dobrze Zarządzana (Spółdzielczość). Od lewej:
Cezary Głogowski (koordynator programu Firma Dobrze Zarzą-

dzana), Józef Zimmermann (zastępca przewodniczącego rady
nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej), Hanna Za-
borowska (kierownik Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa Ka-

towickiej Spółdzielni Mieszkaniowej), Jacek Wiśniowski (specja-
lista ds. marketingu Spółdzielni Pracy „Muszynianka”), Elżbieta
Syta (zastępca prezesa Banku Spółdzielczego w Białobrzegach,
kategoria Bank Spółdzielczy Dobrze Zarządzany), Mariusz Gry-

żewski (wydawca „Magazynu Gospodarczego Fakty”)

Kategoria Placówka Medyczna Dobrze Zarządzana. Od lewej:
Cezary Głogowski (koordynator programu Firma Dobrze Zarzą-
dzana), lek. med. Maria Aleksandra Kąkol (dyrektor Samodziel-
nego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Wawer), Lucyna Kęsicka (dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku),
Andrzej Kondaszewski (dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im.
Mikołaja Kopernika w Koszalinie), Mariusz Gryżewski (wydaw-
ca „Magazynu Gospodarczego Fakty”)

Kategoria Samorząd Dobrze Zarządzany. Od lewej: Cezary Gło-
gowski (koordynator programu Firma Dobrze Zarządzana),

Maria Jolanta Batycka-Wąsik (wójt gminy Lesznowola),
Krzysztof Harmaciński (wójt gminy Iława), Mariusz Gryżewski

(wydawca „Magazynu Gospodarczego Fakty”)

Fot. Jarosław Misiewicz (5)
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P
odstawą funkcjonowania SP ZOZ
WSPRiTS w Płocku jest działalność w sys-
temie Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego. W naszym rejonie operacyj-
nym funkcjonuje 28 zespołów ratownictwa

medycznego, w tym wodny zespół ratownictwa me-
dycznego. Zakresem działania obejmujemy obszar
dziewięciu powiatów z liczbą ok. 800 tys. miesz-
kańców. Są to powiaty: płocki ziemski, płocki grodz-
ki, gostyniński, sierpecki, ciechanowski, płoński,
mławski, nowodworski i żuromiński. W celu popra-
wy bezpieczeństwa osób przybywających nad brze-
giem Wisły oraz korzystających z przyległych ką-
pielisk w okresie letnim na nabrzeżu wiślanym
funkcjonuje wodny zespół ratownictwa medycznego,
wyposażony w nowoczesną łódź ratunkową „Dar Ma-
zowsza”. Realizujemy także zadania w zakresie
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ambulato-
ryjnej i wyjazdowej) oraz transportu sanitarnego, dys-
ponujemy zespołem transportowym typu „N” do
przewozu noworodków.

Zdrowie, zaufanie, bezpieczeństwo, a przede
wszystkim życie pacjenta są dla nas wartościami naj-
ważniejszymi. W trosce o wysoką jakość świadczo-
nych usług realizujemy wiele inwestycji. Największym
przedsięwzięciem w ostatnim czasie była budowa
Podstacji w Wyszogrodzie. Dzięki przychylności władz
gminy i miasta Wyszogród otrzymaliśmy nieodpłatnie
niezabudowaną nieruchomość gruntową o po-
wierzchni 762 mkw., na której został wybudowany nowy
obiekt. Jest nim nowoczesny dwukondygnacyjny bu-
dynek o powierzchni całkowitej 480 mkw. i kubaturze
1794 mkw., który składa się z garażu na dwa ambu-
lanse, pomieszczeń dla członków zespołów ratow-
nictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej z uwzględnieniem warunków sanitarnych,
socjalnych i likwidacją barier dla osób niepełno-
sprawnych. W budynku został zastosowany nowo-
czesny system ogrzewania za pomocą pompy ciepła
solanka/woda. Jest to najbezpieczniejszy sposób
ogrzewania budynków, który dodatkowo zapewnia ni-
skie koszty eksploatacji oraz pozytywnie wpływa na śro-
dowisko. Inwestycja została zrealizowana w całości ze
środków własnych SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – jej wartość
to 1 430 882,00 zł. Budowę rozpoczęto w maju 2013 r., a za-
kończono we wrześniu 2014 r. Realizacja inwestycji w znacz-
ny sposób poprawiła jakość usług świadczonych na rzecz
mieszkańców nie tylko gminy i miasta Wyszogród, lecz tak-
że gmin Bodzanów, Czerwińsk oraz Małej Wsi. Mogą oni ko-

rzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w nowym am-
bulatorium. Ponadto w budynku znajduje się przestronna po-
czekalnia, a cały obiekt jest wolny od barier architektonicz-
nych. Budowa siedziby Podstacji w Wyszogrodzie zrealizo-
wana została z myślą o naszych pacjentach, gdyż ich zdro-
wie, komfort i zadowolenie stawiamy zawsze na pierwszym
miejscu. �

Inwestycja roku
Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Sta-
cja powstała w 1997 r. w wyniku połączenia Kolumny Transportu Sanitar-
nego i Stacji Pogotowia Ratunkowego, jej siedzibą jest Płock

Lucyna Kęsicka, dyrektor Pogotowia 

Ratunkowego w Płocku

Podstacja w Wyszogrodzie

Budowa siedziby
Podstacji 
w Wyszogrodzie
zrealizowana zo-
stała z myślą 
o naszych pacjen-
tach, gdyż ich
zdrowie, komfort 
i zadowolenie sta-
wiamy zawsze na
pierwszym miejscu.



Lubelski Orzeł Biznesu

C
elem konkursu, organizowa-
nego przez PZL od 2003 r.,
jest prezentacja wzorów
przedsiębiorczości i pro-
mocja najlepszych firm oraz

osobowości, które działają na terenie
województwa, a także stymulowanie po-
zytywnego współzawodnictwa w dosko-
naleniu produkcji i podnoszeniu jakości
świadczonych usług, wprowadzaniu in-
nowacji oraz wszelkich, sprzyjających
rozkwitowi regionu inicjatyw. Przez 11 lat
w konkursie wzięło udział kilka tysięcy firm,
spośród których kapituła uhonorowała 157
najlepszych zgłoszeń statuetkami Orłów
Biznesu.

W tym roku podczas uroczystego fi-
nału nagrodzono 11 firm, a także przy-
znano cztery nagrody indywidualne. Pięć
kolejnych firm odebrało nagrodę Lubel-

skiego Orła Biznesu z Diamentami, przy-
znawaną zwycięzcom poprzednich edy-
cji, którzy utrzymali wysoki poziom. Po-
nadto do członków kapituły konkursu Lu-
belski Orzeł Biznesu – Henryka Łakome-
go i Zdzisława Grygiela, jednego z zało-
życieli Pracodawców Ziemi Lubelskiej
– trafiły statuetki honorowe. W wydarzeniu
oprócz laureatów wzięli udział inni przed-
siębiorcy z regionu, przedstawiciele władz
samorządowych i administracji oraz poli-
tycy. Gośćmi honorowymi spotkania byli
szef sejmowej komisji finansów i poseł na
Sejm RP Jacek Sasin oraz wojewoda lu-
belski prof. Przemysław Czarnek, który po-
gratulował zwycięzcom i podziękował im
za korzystny wpływ na rynek pracy, a do
organizatorów gali – Pracodawców Zie-
mi Lubelskiej – skierował słowa uznania
za ideę konkursu i jego organizację. �

Lubelszczyzna ma swoje orły
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej po raz trzynasty nagrodzili firmy 
i osoby związane z biznesem w ramach kolejnej edycji konkursu 
Lubelski Orzeł Biznesu



Oferujemy:
mrożone owoce, 
warzywa, mieszanki
owocowe 
i warzywne

Gwarantujemy:
• bogactwo oferty 

– ponad 30 produktów,
• najwyższą jakość 

wyrobów,
• dowolność 

konfekcjonowania,
• indywidualne podejście 

do wymogów kontrahentów,
• duże moce chłodnicze oraz zdolności 

przechowalnicze,
• wykorzystywanie surowców z czystych ekologicznie 

terenów Lubelszczyzny.

Dodatkowe atuty:
• certyfikowany system jakości ISO 22000 

oraz standardy BRC i IFS,
• certyfikat EKO,
• certyfikat koszerności.

Agram S.A.
ul. Mełgiewska 104

20-234 Lublin
tel. 81 445 25 15

sekretariat@agram.pl
www.agram.pl

Przez 10 lat istnienia Sto-
warzyszenia „Polska Ekolo-
gia” wzmocniliśmy naszą
strukturę i zwiększyliśmy za-
kres działania. Do sukce-
sów możemy zaliczyć stały
rozwój ilościowy i progra-

mowy. Mieści się w tym umożliwienie naszym członkom po-
znania nowych rynków, także na innych kontynentach. Re-
alizujemy trzyletni program promocyjny, który ma na
celu wzrost rozpoznawalności i eksportu polskich produk-
tów rolnictwa ekologicznego na rynki USA, Japonii i Sin-
gapuru. Do tego trzeba dodać nasz udział w szerokiej edu-
kacji konsumenckiej. Mogę z dumą powtarzać, że jeżeli już
34 proc. Polaków zwraca uwagę na certyfikowaną żywność,
na co wskazują badania Ośrodka Ewaluacji, to mamy sa-
tysfakcję, że w pewnej części jest to nasza zasługa. Ob-
serwujemy zmieniające się tendencje konsumpcyjne
i uczestniczymy w nich aktywnie, gdyż jesteśmy częścią tego
rynku.

Przed nami dalsze aktywne promowanie zalet eko-
żywności m.in. poprzez organizowanie konkursów dla
najlepszych sprzedawców w ekosklepach, jak też urzą-
dzanie „pojedynków” dla szefów kuchni w gotowaniu po-
traw ekologicznych. Przy tym nie zapominamy o młodym
pokoleniu kucharzy – dla nich wydzielamy specjalną ka-
tegorię konkursową.

Trend rozwojowy sektora ekożywności jest bardzo po-
myślny. Rośnie popyt – wydatki Polaków na tę żywność
w 2015 r. osiągnęły poziom 800 mln zł, a prognozy spe-
cjalistów na najbliższe dwa lata wskazują, że mają się one
powiększyć o 1 mld zł. To dla nas wyzwanie. �

Co zyskaliśmy
przez 10 lat?

Paweł Krajmas 
prezes Stowarzyszenia
„Polska Ekologia”
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G
ala wręczenia nagród zgromadziła tych,
którzy na co dzień angażują się w pro-
mocję ekorozwoju, a poprzez swoje po-
mysły i realizowane projekty czynnie
włączają się do budowania właściwej po-

stawy i świadomości społecznej, jak również do szero-
ko rozumianej ochrony środowiska. Oprócz zwycięzców
na uroczystość przybyli przedstawiciele administracji
centralnej i parlamentu, przemysłu, a także uczelni, in-
stytutów i ośrodków naukowo-badawczych. W tego-
rocznej edycji kapituła konkursu wybrała 14 projektów,
które najlepiej wpisują się w założenia inicjatywy PIG
„Ekorozwój” oraz są najbliższe idei jej działalności. Oce-
niono projekty wdrożone w 2015 r., które uznano za istot-
ne dla środowiska naturalnego. 

Statuetki i dyplomy najlepiej ocenionym firmom, in-
stytucjom, samorządom oraz osobom indywidualnym
wręczył minister środowiska Jan Szyszko w towarzystwie
przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska Zdzi-
sława Pupy, zastępców przewodniczącego – Jadwigi Rot-
nickiej i Alicji Zając, prezydenta i prezesa zarządu Pol-
skiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” Krzysztofa Zarę-
by i przewodniczącego kapituły konkursu Zielony Laur
Marka Gromca.

Wśród laureatów dotychczasowych edycji znalazło
się wiele przedsiębiorstw, instytucji i jednostek samo-
rządowych, które znacząco przyczyniły się do propa-
gowania ekorozwoju oraz wdrażały nowatorskie roz-
wiązania przy realizowaniu inwestycji ekologicznych,
zwłaszcza w zakresie poprawy jakości wód, powietrza,
gleby oraz ograniczenia hałasu. �

Zielone działania

6 kwietnia w Sali Lustrzanej Pałacu Sta-
szica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
odbył się uroczysty finał XI edycji konkursu
Zielony Laur, organizowanego przez Polską
Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” 

Zielony Laur

Za co otrzymali państwo Zielony Laur 2016?
– Moim zdaniem przyznano go za ca-

łokształt działań, które przez wiele lat wy-
konaliśmy na rzecz Marek. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje nasza aktywność
w ostatnich kilku latach, kiedy byliśmy inwestorem budowy po-
tężnego jak na miasto tej wielkości systemu kanalizacji sa-
nitarnej ze wszystkimi obiektami technologicznymi, które go
tworzą.

Żeby zdać sobie sprawę ze skali tego projektu, musimy
cofnąć się do 1999 r., kiedy powstał „WODOCIĄG MARECKI”
– zostałem wybrany na dyrektora jego jednoosobowego za-
rządu. W Markach było wówczas ok. 5 km sieci wodociągo-
wej i niewiele ponad 10 km kanałów ściekowych. W tym cza-
sie zarząd miasta zaczął budować sieć wodociągową – po
kilku latach jej długość osiągnęła ponad 100 km, a podłą-
czający się mieszkańcy stanowili istotne źródło przychodów
spółki. Zostaliśmy zobligowani przez włodarzy do budowy sys-
temu kanalizacji sanitarnej. Było to możliwe dzięki poprawie
sytuacji finansowej firmy, na co wpłynęły wspomniane wyżej
działania władz Marek, włącznie z dokapitalizowaniem spół-
ki przed startem projektu. 
Czy projekt jest już skończony, czy planujecie państwo jego kolejne od-
słony?

– Za nami dwa etapy realizacji tego projektu, w ramach
których łącznie powstały 184 km sieci kanalizacyjnej. Inwe-
stycja trwała ponad pięć lat, a jej koszt to ok. 143 mln zł
netto, z czego ok. 88 mln zł stanowiły fundusze unijne. Aby uzy-
skać efekt ekologiczny, zbudowaliśmy w imieniu mieszkańców
ponad 4 tys. podłączeń do kanalizacji, na co uzyskaliśmy
ok. 13 mln zł dotacji z NFOŚiGW. To jednak nie koniec. Dziś
planujemy trzeci etap, w ramach którego wybudujemy stację
uzdatniania wody. Myślimy też o kolejnych 20 km kanalizacji
sanitarnej, bowiem miasto cały czas dynamicznie się rozwi-
ja. Dzisiejszy kapitał zakładowy spółki to ponad 67 mln zł,
a wartość jej całego majątku zbliża się do 200 mln zł.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Rozmowa z Kajetanem Specjalskim, dyrek-
torem zarządu spółki „WODOCIĄG MARECKI”

Marki
w inwestycyjnym wirzena miarę lauru
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Z
abrzańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa prowadzi
działalność gospodarczą
na terenie Zabrza, zarzą-
dzając budynkami zlokali-

zowanymi w sześciu rejonach admi-
nistracyjnych. Obsługuje 230 nieru-
chomości, z których 216 to budynki
mieszkalne wielorodzinne o łącznej po-
wierzchni użytkowej 603 469 mkw. Za-
rządza powierzchniami handlowo-
-usługowymi zarówno w zabudowie
wolnostojącej, jak i usytuowanymi w bu-
dynkach mieszkalnych, wynajmując
138 lokali użytkowych. Administruje
708 garażami. Zrzesza ponad 12 tys.
członków. W jej zasobach zamieszku-
je blisko 30 tys. zabrzan. Do obsługi
mieszkańców i nieruchomości za-
trudnia 300 pracowników. Posiada

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje na rynku nieruchomości od
1958 r. Należy do grona największych tego typu podmiotów na Górnym Ślą-
sku. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami

Siedziba Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ZARZĄD ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Włodzimierz Bosowski – z wykształcenia budowlaniec. Ekspert rynku zarządzania nieruchomościami. Wiedzę i do-
świadczenie zdobył, przechodząc kolejne szczeble kariery w branży budowlanej. Pracę zawodową rozpoczął na stano-
wisku inspektora nadzoru w Rejonowym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, a następnie w Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej. Później kierował planowaniem i inwestycjami mieszkaniowymi, będąc za-
trudnionym w jednostkach budżetowych i w spółdzielczości. Od 1990 r. związany zawodowo z Zabrzańską Spółdzielnią
Mieszkaniową. Początkowo sprawował nadzór budowlany nad wykonawstwem robót remontowych. Następnie przez ponad
dekadę, z chwilą powołania na zastępcę prezesa ds. technicznych, kierował gospodarką remontowo-modernizacyjną bu-
dynków i urządzeń infrastruktury technicznej. W 2011 r. objął stanowisko prezesa zarządu, dyrektora naczelnego – od tego
czasu kieruje bieżącą działalnością Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z największych spółdzielni mieszka-
niowych, jakie działają na Górnym Śląsku.

Ilona Wilczek – ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada uprawnienia biegłego rewi-
denta i licencjonowanego zarządcy nieruchomościami. Od 1993 r. jako główna księgowa zajmuje się rachunkowością
i finansami Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie pełni funkcję zastępcy prezesa zarządu, dyrektora ds. eko-
nomicznych. Koordynuje pracami Biura Obsługi Klienta w zakresie rozliczeń finansowych z właścicielami i najemcami
oraz gospodarką wynajmu lokali użytkowych. Doświadczony praktyk w dziedzinie gospodarki finansowej i rachunkowo-
ści. Lustrator przedsiębiorstwa spółdzielczego. 

Bożena Olesińska – prawnik, posiada tytuł radcy prawnego. Ze spółdzielczością mieszkaniową związana jest od po-
czątku kariery zawodowej. Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej służy wiedzą i doświadczeniem od 1996 r. Obecnie
sprawuje funkcję członka zarządu i kieruje obsługą prawną przedsiębiorstwa. Koordynuje pracą służb członkow-
sko-mieszkaniowych i Biurem Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami. Od 2003 r. współpracuje z pozarządową orga-
nizacją, która wspiera rozwój krajowego rynku zarządców nieruchomości, czyli Ogólnopolską Izbą Gospodarki Nieru-
chomościami w Gdańsku. Jest zarządcą nieruchomości oraz cenionym ekspertem prawa spółdzielczego
i mieszkaniowego.

na medalSpółdzielnia



własny zakład budowlano-remonto-
wy. Na jej terenie prężnie działają
dwa ośrodki kulturalno-oświatowe:
klub „Kwadrat” i klub plastyczny „Pa-
stel”. Zaspokajanie potrzeb mieszka-
niowych i gospodarczych, a także – co
wyróżnia spółdzielczość na tle innych
zarządców nieruchomości – potrzeb
społecznych i kulturalno-oświatowych
członków i ich rodzin to szeroko rozu-
miany przedmiot działalności, reali-
zowany w oparciu o kluczowe dla or-
ganizacji i jej gospodarki decyzje wal-

nego zgromadzenia i rady nadzor-
czej. 

Obecnie ZSM działa pod kierow-
nictwem Włodzimierza Bosowskiego,
prezesa zarządu, dyrektora naczel-
nego, Ilony Wilczek, zastępcy prezesa,
zastępcy dyrektora ds. ekonomicz-
nych, głównej księgowej, i Bożeny Ole-
sińskiej, członka zarządu kierownika
działu prawnego. Wszyscy oni za-
pewniają mieszkańcom bezpieczeń-

stwo użytkowania nieruchomości, bez-
pieczeństwo prawne i stabilną polity-
kę ekonomiczno-finansową. 

Działalność gospodarczą i inwe-
stycyjną zabrzańskiej spółdzielni sta-
nowią: systematyczne wykonywanie
okresowych przeglądów technicznych
budynków, urządzeń i instalacji zgod-
nie z obowiązującymi w tym zakresie
wymogami prawnymi; inwestowanie
w nowoczesne, energooszczędne
i bardziej przyjazne dla środowiska
technologie i pozyskiwanie na ten cel
dodatkowych źródeł finansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz Unii Europejskiej;
staranne naliczanie i rozliczanie na-
leżności oraz ich skuteczna windyka-
cja; rekultywacja terenów zielonych i in-
westowanie w tzw. małą architekturę;
utrzymywanie porządku i czystości
w budynkach i na terenach zewnętrz-
nych; stałe podnoszenie standardów
jakości obsługi mieszkańców; wynajem
lokali użytkowych i powierzchni re-
klamowych; profesjonalne pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami
mieszkalnymi. To jednak nie koniec.
Wykonywanie remontów bieżących,
modernizacji i konserwacji budynków
oraz urządzeń i instalacji z nimi zwią-
zanych pozwala na utrzymywanie ich
w stałej sprawności technicznej i za-
pobiega dekapitalizacji obiektów. Suk-
cesywna realizacja programu termo-
modernizacji zasobów mieszkanio-
wych wraz z likwidacją płyt azbestowo-
-cementowych podnosi zaś wartość,
standard i estetykę wspólnego mająt-
ku mieszkańców. 

– Rola menadżera dużego pod-
miotu zarządzającego nieruchomo-
ściami zobowiązuje do efektywnego
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WYRÓŻNIENIA I CERTYFIKATY ZSM
2002 – odznaka Krajowej Rady Spółdzielczej,
przyznana za zasługi dla spółdzielczości

2007 – III miejsce w rankingu spółdzielni miesz-
kaniowych w województwie śląskim, przyznane
przez kapitułę Grupy Media Partner – „Przegląd
Gospodarczy” i „Gazeta Wyborcza”

2006 – dyplom uznania za utrzymywanie i do-
skonalenie systemu zarządzania jakością według
normy DIN EN ISO 9001:2000, przyznany przez
Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomo-
ściami

2008 – wyróżnienie Medalem im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego, nadanym przez Ogólnokrajową Izbę
Gospodarki Nieruchomościami
– honorowa Złota Odznaka za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego, nadana przez Śląski Urząd
Wojewódzki
– Złota Kielnia z Różą z przesłaniem „Niech ta
kielnia będzie naszym wyrazem uznania dla za-
sług ZSM”, nadana przez kapitułę dwutygodnika
budowlanego „Profile”

2010 – dyplom uznania za zajęcie III miejsca
w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszka-
niowych w kategorii „spółdzielnie duże bez przy-
chodu z inwestycji”, organizowanym przez
czasopismo branżowe „Domy spółdzielcze”
– Platynowa Kielnia w ogólnopolskim rankingu,
organizowanym przez dwutygodnik „Profile”,
przyznana za profesjonalną obsługę mieszkańców
oraz sukcesy w dziedzinie kreowania wizerunku
solidnego zarządcy i administratora nieruchomo-
ści oraz konsekwentne podnoszenie jakości
świadczonych usług

2012 – tytuł i godło promocyjne Dobra Spół-
dzielnia 2011 za zajęcie IV miejsca w wojewódz-
twie śląskim w rankingu spółdzielni miesz-
kaniowych, organizowanym przez Strefę Biznesu
Media Centrum s.c.

2013 – tytuł i godło promocyjne Dobra Spół-
dzielnia 2012 za zajęcie III miejsca w wojewódz-
twie w rankingu spółdzielni mieszkaniowych na
terenie Śląska, organizowanym przez Strefę Biz-
nesu Media Centrum s.c.
– dyplom uznania za zajęcie III miejsca w ogól-
nopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych
za rok 2012 w kategorii „spółdzielnie duże bez
przychodu z inwestycji”, organizowanym przez
czasopismo „Domy Spółdzielcze”
– regionalny certyfikat Rzetelni 2013, nadany
w ramach ogólnopolskiego programu Rzetelni
w Biznesie, którego organizatorami są Mazowiec-
kie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz
firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
– Platynowa Kielnia z diamentem, przyznana
w rankingu organizowanym przez dwutygodnik
budowlany „Profile”
– godło promocyjne Lider Spółdzielczości, otrzy-
mane w rankingu organizowanym przez Polską

Blok na osiedlu Zaborze

Potencjał kadrowy, za-
soby finansowe i zaple-
cze techniczne, jakim
dysponuje ZSM, tworzą
solidne podstawy do
dalszego rozwoju spół-
dzielni oraz stałego 
podnoszenia jakości
świadczonych na rzecz
mieszkańców usług.
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gospodarowania posiadanymi zaso-
bami finansowymi i personalnymi,
by zapewnić sprawną obsługę i bez-
pieczeństwo użytkowania nierucho-
mości, zadbać o powierzony majątek
w taki sposób, aby – po pierwsze – nie
ulegał degradacji, po drugie zaś, aby
rosła jego wartość użytkowa. Ponieważ
potrzeby są duże i plany ambitne, po-
zyskujemy dodatkowe źródła finanso-
wania na modernizację budynków
i urządzeń infrastruktury technicznej.
Od 2010 r. współpracujemy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, uzyskując wsparcie w formie
niskooprocentowanych i częściowo
umarzanych pożyczek na termomo-
dernizację budynków. Kolejną ścieżką
wsparcia są premie termomoderni-
zacyjne, udzielane przedsiębiorcom
w ramach preferencyjnych kredytów
bankowych przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Na zadanie „Zastą-
pienie azbestowych elementów bu-
dynków wielorodzinnych, mieszkal-
nych zlokalizowanych w Zabrzu przy
ul. Broniewskiego 3, 5, 7 i 12 materia-
łami mniej szkodliwymi dla zdrowia
człowieka wraz z ich utylizacją” otrzy-
maliśmy dotacje z funduszu spójności,
będąc tym samym jednym z pierw-

szych wśród spółdzielni branży miesz-
kaniowej, bezpośrednim  beneficjen-
tem środków z Unii Europejskiej. 

Profesjonalizm i stałe podnoszenie
standardów obsługi mieszkańców na
coraz bardziej konkurencyjnym rynku
obsługi nieruchomości to dziś ko-
nieczność. Realizując przyjęte cele,
duży nacisk kładziemy na jakość wy-
konywanych usług. Sprzyja temu
wdrożony od 2004 r. i utrzymywany
system zarządzania jakością w za-
kresie zarządzania i administrowa-
nia nieruchomościami, przyjęty zgod-
nie z wymaganiami międzynarodowej
normy PN-EN ISO 9001:2009. Bardzo
ważne jest, aby lokatorzy – z racji za-
mieszkiwania na spółdzielczym osie-
dlu – czuli się bezpiecznie, natomiast
pracownicy byli właściwie zmotywo-
wani i, nie obawiając się o przyszłość,
czerpali satysfakcję z wykonywanej
pracy – mówi Włodzimierz Bosowski,
prezes, dyrektor naczelny Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Potencjał kadrowy, zasoby finan-
sowe i zaplecze techniczne, jakim
dysponuje ZSM, tworzą solidne pod-
stawy do dalszego rozwoju spółdziel-
ni oraz stałego podnoszenia jakości
świadczonych na rzecz mieszkańców
usług. �
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Agencję Przedsiębiorczości, wydawcę „Forum
Przedsiębiorczości” pod patronatem medialnym
„Dziennika Gazety Prawnej”
– godło promocyjne Euro Symbol Przedsiębior-
czości w kategorii „polska spółdzielczość miesz-
kaniowa”, otrzymane w ogólnopolskim rankingu,
organizowanym przez PubliCity Prasową Promo-
cję Biznesu, wydawcę „Monitora Rynkowego”,
dodatku „Dziennika Gazety Prawnej” 
– Złota Odznaka Zasłużony dla Gospodarki Ko-
munalnej

2014
– II miejsce w ogólnopolskim rankingu „Spół-
dzielnie duże bez przychodu z inwestycji”, orga-
nizowanym przez miesięcznik „Domy
Spółdzielcze”
– godło promocyjne Lider Spółdzielczości, otrzy-
mane w rankingu organizowanym przez Polską
Agencję Przedsiębiorczości, wydawcę „Forum
Przedsiębiorczości”, pod patronatem medialnym
„Dziennika Gazety Prawnej”
– godło promocyjne Euro Symbol Przedsiębior-
czości w kategorii „polska spółdzielczość miesz-
kaniowa” w ogólnopolskim rankingu organizo-
wanym przez PubliCity Prasową Promocję Biz-
nesu, wydawcę „Monitora Rynkowego”, dodatku
„Dziennika Gazety Prawnej” 
– brązowe godło promocyjne Najwyższa Jakość
QI 2014, otrzymane w ramach ogólnopolskiego
konkursu organizowanego przez klub Polskie
Forum ISO 9000 
– tytuł i godło promocyjne „Lider spółdzielczo-
ści mieszkaniowej 2014”, otrzymane w ogólno-
polskim rankingu organizowanym przez
wydawnictwo „Administrator”

2015
– tytuł „Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej
2015”, otrzymany w ramach konkursu organizo-
wanego przez redakcję miesięcznika „Admini-
strator”
– tytuł i godło promocyjne Filar Spółdzielczości
2015, przyznane w ramach rankingu organizowa-
nego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości
pod patronatem medialnym „Gazety Wyborczej”
(wydanie regionalne)
– Złoty Certyfikat Rzetelna Instytucja 2015, otrzy-
many w ramach programu Sylwetki i Marki Pol-
skiej Gospodarki, prowadzonego przez Mazo-
wieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
oraz firmę consultingową Europa 2000 Consul-
ting Sp. z o.o.
– dyplom uznania i godło promocyjne Firma
Przyjazna dla Regionu za promowanie regionalnej
przedsiębiorczości w ramach projektu prowadzo-
nego przez Ogólnopolski System Regionalnej Ak-
tywności Gospodarczej i Społecznej – Sport
– PREMIUM Sp. z o.o.
– tytuł laureata i złote godło Najwyższa Jakość
– Quality International 2015, nadany w ramach
rankingu organizowanego przez klub Polskie
Forum ISO 9000 
– tytuł „Siła Polskiej Spółdzielczości 2015”, uzy-
skany w ramach programu prowadzonego przez
redakcję „Monitora”

Osiedle Zaborze
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Powstanie firm opartych na modelu korpo-
racyjnym, najczęściej o zasięgu globalnym,
jest efektem rozwoju cywilizacji technicznej,
postępu w dziedzinie komunikacji, central-
nego sterowania i technologii, a pracownik
korporacyjny w wielu sytuacjach sprowa-
dzany jest do roli przedmiotu.

– Tak, musi godzić się na skolek-
tywizowany i sterowany z zewnątrz
system pracy. Model ten jest próbą re-
alizacji idei doskonałej fabryki, której
celem jest maksymalna wydajność
produkcji. Jej ceną jest ograniczenie
wolności człowieka. Korzyść wyraża się
w zysku, pieniądzach, podobnie jak
w sekcie zyskiem są obiecane szczę-
śliwe życie, wyzwolenie duchowe, bez-
troska, rozkosz w izolacji od świata. Ten
idealny model produkcji po przenie-
sieniu do biur świadczących usługi,
w których człowiek nie produkuje
sprzętu, pozbawia go podmiotowo-
ści. Swobodne wyrażanie wewnętrz-
nych odczuć jest w kontrolowanych wa-
runkach utrudnione. Działania są za-
wężone do procedur i schematów na-
rzucanych przez korporację – anoni-
mowego „wielkiego brata”. Sterowanie
bazuje na uległości i nieświadomości
pracownika, często oczarowanego wi-
zją sukcesu. W osobach naiwnych lub
usposobionych idealistycznie tech-
niczne rozwiązania budzą uczucia re-
ligijne, stwarzając atmosferę raju, do
którego prowadzi jedna, wskazana
przez „wielkiego brata” droga, mają-
ca moc stwarzania wielkich projektów. 

Model korporacyjny jest w dużym stopniu
związany z cywilizacją, reprezentuje określone
kanony kultury. 

– W każdej epoce były tendencje do
władzy totalitarnej, która dążyła do
wprowadzenia „trwałego” porządku.
Pod względem rozwiązań organiza-
cyjnych i modelu relacji pracownik–
zarządca system korporacyjny naśla-
duje system państwa komunistyczne-
go, w którym władza wie lepiej i śledzi
niemal wszystko, co robi obywatel,
określa, co jest dobre i właściwe, a co
złe i niewłaściwe w postępowaniu
podwładnych. Podobnie system nazi-
stowski doprowadził do perfekcji se-
lekcję „lepszych” ludzi, jednych uzna-
wano za odpowiednich do pracy i za-
sługujących na życie, a drugich nale-
żało rozstrzelać lub skierować do
gazu. 

System korporacyjny doskonali za-
rządzanie do takiego stopnia, że pro-
cedury i schematy myślą za człowieka,
on ma być posłusznym wykonawcą.
Kiedy procedura lub opracowany sche-
mat okażą się nieodpowiednie lub
nieefektywne, błąd lub pomyłkę przy-
pisuje się pracownikowi. W korporacji
nie ma błędów i winy po stronie za-
rządu, błąd jest zawsze spersonalizo-
wany i adresowany do przeciwnika lub
jego koszt ponosi klient. 

Życie jest jednak ruchem, wymaga
działań i decyzji nietypowych. Tylko
człowiek swobodny i samoświadomy
może działać elastycznie. W wielu
korporacjach sztywne procedury pro-
wadzą do zatrzymania psychicznego
rozwoju jednostek. Zamieniają ludzi w
automaty, które można wymienić na ko-
lejnych nieświadomych skutków ży-
cia w korporacji kandydatów. Po kilku,
kilkunastu latach pracy wielu pra-

cowników korporacyjnych przeżywa
syndrom wypalenia, depresję, czuje
bezsens lub lęk przed zwolnieniem.
Często nie potrafią oni już żyć poza kor-
poracją, gdyż pracownik jest nagra-
dzany w niej za uległość i oddanie naj-
lepszej części siebie, a zwłaszcza
uczuć i całej osobowości, firmie w za-
mian za luksusową, ale często do-
słownie zabójczą pensję. 
W korporacji jednostka jest trybikiem
w ogromnej maszynie, a naczelną wartością
obowiązującego tam systemu jest zysk, któ-
ry trzeba osiągnąć, nie licząc się z otoczeniem.

– Dogmatem korporacji jest zysk
w przeliczeniu na miesiąc, rok, osobę
lub stanowisko. Kiedy wysoko wykwa-
lifikowana osoba chce w korporacji
czegoś dla siebie lub chce się twórczo
rozwijać w zgodzie ze sobą, jest kara-
na, wyrzucana poza system korpora-

Psychologia korporacji rządzi się swoimi prawami, nie za-
wsze efekty przyjętego w nich stylu zarządzania są dobre
dla pracowników. Możemy zauważyć, że działania w tego
typu firmach przypominają życie w sektach, gdzie
wszystko podlega kontroli, inwigilacji i trzeba się poddać
woli „wielkiego brata”– mówi dr Zenon Waldemar Dudek

Korporacja
to labirynt 

Organizacja pracy 
w systemie korporacyj-
nym, który dziś jest do-
minującą formą
zarządzania firmą, 
odsłania zarówno jego
pozytywne, jak i nega-
tywne strony. Próbuje
pogodzić zabawę 
i przyjemność z obo-
wiązkiem i wydajno-
ścią, dlatego też
porównanie korporacji
z sektą jest uzasad-
nione.



cji. Firma jak archaiczna „wielka
matka” zamienia się we wście-
kłą, obrażoną macochę. W korpo-
racji można być na korzystnych
warunkach, dopóki jest się zależ-
nym i usłużnym wobec anonimo-
wego systemu władzy. 

Ponieważ koszty utrzymania
korporacji są ogromne, musi ona
zarabiać nie tylko w oparciu o na-
turalny zmysł ekonomiczny i wy-
cenę wartość pracy, lecz także na
manipulacjach wobec klientów i pra-
cowników. Wykorzystuje ludzką uf-
ność, dobroć i naiwność. Korporacje
utrzymują się dzięki sterowaniu zbio-
rową psychiką, wykorzystują rynek
mediów, PR i reklamę do kierowania
ludzkimi zachowaniami.
System korporacyjny nie sprzyja rozwojowi
indywidualności, uwodzi najbardziej uta-
lentowanych, ambitnych, a kiedy stają się oni
wydajni i samodzielni, zaczyna ich kontrolo-
wać, wtłacza w schemat, uzależnia i zmusza
do ponoszenia bolesnych ofiar, zwłaszcza
z osobistego życia. 

– W korporacjach awansują lu-
dzie ambitni i dość przeciętni. Naj-
bardziej bolesną ofiarę ponoszą oso-
by kreatywne, wrażliwe i ideowe, któ-
re nie stawiają warunków, gdyż pod-
chodzą do korporacji jak do własnej ro-
dziny. Wśród dobrych pracowników nie
brakuje osób kreatywnych, które prze-
żyły w życiu trudne chwile, zranienia.
Potrafią one czuć wdzięczność do kor-
poracji za to, że daje tyle dobra. Godzą
się na wszystko ze względu na trudne
doświadczenia życiowe. Wśród moich
pacjentów nie brakuje osób, które wy-
konują w korporacji pracę kilku osób,
a kiedy chcą poprawić swoje warunki,
widząc, jak inni są nieproduktywni, zo-
stają pozbawione pracy pod byle pre-
tekstem. Niestety, zbyt późno uświa-
damiają sobie, że rachunek kosztów i
zysku osobistego w relacji z korpora-
cją jest bardzo niekorzystny. 
Życie w korporacji z początku wydaje się być
bardzo atrakcyjne – luksusowa płaca i świet-
ne warunki pracy.

– Tak, i ciekawe wyzwania oraz oto-
czenie stanowią znakomitą przykryw-
kę systemu manipulacji, który tworzy
wrażenie raju i pięknego życia. Kadry
niższego i średniego szczebla mogą
ten raj obserwować i w nim uczestni-
czyć, ale nie mogą sobie tego luksusu
zabrać do domu. Spędzają w „raju”
najlepszy czas swego życia, po 10–12
godzin na dobę. Codziennie rano
punktualnie wracają po kolejną porcję
„szczęścia”. W domu nie mają takich
warunków lub nie mają czasu ich
stworzyć. 

Korporacje mają w naszej cywili-
zacji swoje siostrzane instytucje – aby
nie wracać do pustego mieszkania na
kredyt lub do wynajętej kawalerki, kor-
poracyjny pracownik idzie do miejsc
rozrywki i centrów handlowych, które
są rekreacyjną kopią korporacji. Tam
może wydać świeżo zarobione pie-
niądze. Centra te oferują konsumpcję
przez 24 godziny na dobę i pozwalają
„szybko wypocząć” po pracy, zapo-
mnieć o manipulacji, zjeść piękne dla
oka, smaku i zapachu, choć niezdro-
we, jedzenie. Przebywanie w tłumie ła-
godzi poczucie bezsensu i samotności.
Ludzie zaprogramowani do pracy kor-
poracyjnej wydostają się z jednego la-
biryntu i przejściem podziemnych, me-
trem lub samolotem przedostają się do
innego, gdzie są oferowane im słodkie
napoje, usługi kosmetyczne i inne
zmysłowe produkty. Doznania rozkoszy
„zatykają” wolne miejsca w mózgu. La-
birynt zautomatyzowanej pracy w kor-
poracji nie mógłby skutecznie znie-
walać ludzi, gdyby nie było podobnych
labiryntów, które oferują zapomnie-
nie i bezrefleksyjność. Tłumią poczucie,
że takie życie może być pułapką.
Korporacyjna praca, świątynie konsumpcji
i rozrywki oszukują młodych, twórczych, ale
naiwnych ludzi dogmatem zysku i bogactwa.
Ludzie stają się ofiarami systemu, ale w tych
trudnych momentach nie zostają opuszczeni,
tylko poddani kolejnym manipulacjom

– Tak, i tu czeka na nich ciekawa
propozycja. Zanim zwątpią w korpo-
rację bądź wypalą się zawodowo,
otrzymują ofertę coachingu. Z pomi-
nięciem lęków oraz negatywnych my-
śli i emocji, czeka ich kolejna praca
nad sobą. Dowiadują się, że nie są ofia-
rą korporacji i zbiorowej manipulacji,
ale że są za mało ambitni i niedosta-
tecznie wykorzystują swoje możliwości.
Guru coachingu mówią sugestywnie:
„tylko coaching, tylko coaching!”, „daj
z siebie więcej, potrafisz!”, „świata
nie zmienisz, ale możesz zmienić sie-
bie!”. To sprytnie przetworzona idea,
przejęta z psychoterapii, w której pa-
cjent uświadamia sobie, że aby wy-
zwolić się z lęków i urazów, trzeba zdo-

być samodzielność i kontrolę
nad życiem i swoją psychiką.
Odwoływanie się do zasady
autonomii, kiedy człowiekowi
w korporacji ukradziono samo-
dzielność i okrojono indywidu-
alność, działa jak przekleństwo
z opóźnionym zapłonem. Dano
mu sztuczne podpórki osobo-
wości, a puste miejsca w psy-
chice zapełniono tekstami opra-
cowanymi przez manipulato-

rów sukcesu. Pracownik korporacji
musi poddać się sterowaniu przez co-
acha, który twierdzi: „sam wiesz, cze-
go chcesz”, „musisz dalej biec w wy-
ścigu szczurów!”. A korporacji, której
udało się przyciągnąć rzesze utalen-
towanych ludzi, jutro może już nie być,
ona z pracownikiem nie konsultuje, kie-
dy ogłosi upadłość, zmieni system or-
ganizacyjny, zlikwiduje jego dział lub
przeniesie swe biura do Chin. I wtedy
dostaje on kolejną ofertę coachingu ży-
cia. System wraca do punktu wyjścia
– oferuje znowu „raj”, tylko trzeba od
nowa zbudować siebie i odkryć na-
dzieję na szczęście, a następnie tę dro-
gę samodzielnie zrealizować.
Jak zapanować nad sobą i oddzielić pracę od
życia prywatnego.

– Najpierw trzeba zdefiniować,
kim jestem. Trzeba nazwać kilka pod-
stawowych cech, osiągnięć, celów
i wartości, które są dla mnie ważne.
Z tej operacji wyjdzie, czy jestem wy-
starczająco autonomiczną jednostką
otoczoną wartościowymi ludźmi z pla-
nem na życie, czy mniej lub bardziej
„luksusowym robotnikiem”, uzależ-
nionym od systemu pracy zorganizo-
wanej, na przebieg której nie mam
większego wpływu. Praca często jest
dziś centrum życia ludzi dorosłych i
wielu ma bardzo ciekawą pracę, dzię-
ki której mogą się rozwinąć. Nic nie za-
stąpi jednak ogromnej roli czasu ro-
dzinnego i prywatnego, jaki mamy do
dyspozycji. Tak jak w pracy, liczy się ja-
kość tego czasu, a nie tylko ilość.

Rozmawiała Anna Arwaniti

Biznes

Dr Zenon Waldemar Dudek 

Psychoterapeuta, autor i redaktor
licznych publikacji i książek 
naukowych, redaktor naczelny
pisma „Albo albo – Problemy psy-
chologii i kultury”, twórca terapii
kreatywnej i programów rozwojo-
wych dla instytucji i biznesu.
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Jest pan właścicielem dużego i świetnie
prosperującego gospodarstwa rolnego sy-
gnowanego pana nazwiskiem – Brzozowski.
Jaka jest historia firmy?

– Po zmianach ustrojowych, po
wielu latach prowadzenia różnych go-
spodarstw, zostałem dyrektorem kom-
binatu pegeerowskiego, którym kie-
rowałem siedem lat. Jak dowiedziałem
się, że gospodarstwo zostanie spry-
watyzowane, przystąpiłem do prze-
targu i kupiłem jedno z gospodarstw,
liczące 500 ha. Udało się to przy po-
mocy kredytu i własnych oszczędności. 
W jakim stanie je pan kupił i jak wygląda ono
obecnie?

– Zaniedbania po poprzednim
okresie rządów niekapitalistycznych
były duże, ale sukcesywnie je nadra-
białem. Okazało się, że zarządzanie
gospodarstwem idzie mi dobrze.
Mamy bardzo dobre wyniki finansowe,
ludzie dobrze zarabiają. Możemy się
pochwalić tym, że w naszych upra-
wach – pszenicy ozimej, jęczmienia
browarnego, buraków cukrowych, rze-
paku i kukurydzy – mamy około dwa
razy wyższą wydajność niż okoliczni
rolnicy indywidualni,.
Skąd się ona bierze?

– Z dobrej organizacji pracy, wła-
ściwego nawożenia roślin, umiejętno-
ści agrotechnicznych zespołu, ogrom-
nej troski o nasze uprawy. Pracuje
u nas 10 osób. To może nie jest dużo,
ale to wynika z mechanizacji gospo-
darstwa i bardzo wydajnych maszyn,
które pozwalają osiągać wspaniałe wy-
niki. Posiadamy nowoczesne ciągniki,
które mają trzykrotnie wyższą wydaj-
ność niż te dostępne na rynku przed
1989 r., sprzęty do przedsiewnej upra-
wy gleby, kombajny zbożowe. Stąd
się bierze wysoka efektywność na-
szego gospodarstwa. 
Skupia się pan tylko na uprawie roślin, czy
jeszcze na innej działalności?

– Mamy jeszcze stawy rybne o po-
wierzchni 2 ha. Nie traktujemy ich jed-
nak handlowo, a raczej rekreacyjnie.
Nasi pracownicy z tych stawów otrzy-
mują od nas ryby na święta. Ponadto

mamy hodowlę 80 rodzin pszczelich,
którą stale powiększamy. 
Zwiększa pan obszar swojego gospodar-
stwa? 

– Teraz już nie, bo zgodnie z no-
wymi przepisami może ono mieć tylko
do 300 ha. Więcej ziemi już nie może-
my kupić, gdyż w naszym regionie
występuje jej „głód”. Gospodarujemy
na dobrych ziemiach i rolnicy indywi-
dualni swojego areału już nie sprze-
dają. 
Polska wieś kojarzy się w ostatnich latach
z unijnymi dofinansowaniami. Korzysta pan
z nich? 

– Jeśli korzystam, to wykorzystuję je
do remontów zabudowań, dróg, na za-
kup urządzeń rolniczych. Mam już
jednak swoje lata, a większość dotacji
jest przeznaczonych dla młodych rol-
ników. 
Czy wobec tego podejmuje pan jakieś inwe-
stycje z własnych środków? 

– Oczywiście, jest to konieczne. Na
pewno czeka nas remont starej drogi,

jeszcze z okresu peerelowskiego. Za-
padła się pod wpływem wody, więc wy-
maga pilnej naprawy. Przejeżdżając
przez plac w okresie złej pogody, ist-
nieje ryzyko zalania ciągników. Pod ko-
niec roku czekać nas także będzie mo-
dernizacja magazynu zbożowego, ale
ta inwestycja przeciągnie się do na-
stępnego roku. Na te remonty sami mu-
simy zagwarantować pieniądze, bez
żadnych unijnych dotacji. 
Na jakie rynki pan eksportuje?

–  Mamy tylko polskich klientów,
prywatnych dostawców. Za granicę
eksportować nie jesteśmy w stanie.
Pszenicą, jęczmieniem, kukurydzą
zalewa nas Ukraina, posiadająca
ogromne nadwyżki zbożowe. Z tym są
duże kłopoty, bo choćby w ostatnim
roku pszenica staniała z 600 do 500 zł
za tonę. Na szczęście produkujemy
dużo zbóż nasiennych i dostarczamy
je rolnikom indywidualnym. Sprzedaż
zbóż paszowych przysparza więk-
szych kłopotów, obecnie w naszych
magazynach zalega 200 ton pszeni-
cy. 
Panie Władysławie, są też sukcesy, choćby
ostatnia nagroda dla gospodarstwa jako
Firmy Dobrze Zarządzanej. 

– Dla nas to ogromna radość. Jest
ona również wtedy, kiedy wyjeżdżamy
na pole, a tam wszystko pięknie rośnie,
rolnicy przyjeżdżają do nas po nasio-
na, bo chcą zebrać ze swoich pól
taką pszenicę. Wiedzą też, że trzeba
zainwestować, aby otrzymać produkt
dobrej jakości. 

Rozmawiała Monika Michałowska

Dwa razy wyższa wydajność
Rozmowa z Władysławem
Brzozowskim, właścicielem
Gospodarstwa Rolnego
Produkcyjno-Nasiennego
Brzozowski

Od lewej: Cezary Głogowski, Władysław Brzozowski i Mariusz Gryżewski – gala Firma Dobrze Zarządzana 2015

Posiadamy nowoczesne cią-
gniki, które mają trzykrotnie
wyższą wydajność niż te
dostępne na rynku przed
1989 r., sprzęty do przed-
siewnej uprawy gleby, kom-
bajny zbożowe. Stąd się
bierze wysoka efektywność
naszego gospodarstwa.
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Jak zrodził się pomysł na założenie firmy o ta-
kim profilu usług , jaki ma Stahl Mont, i jak
z perspektywy ocenia pan słuszność tego kie-
runku działalności?

– Pomysł na założenie firmy zrodził
się w czasach, kiedy pracowałem
w Niemczech w firmie o podobnym
profilu. Z perspektywy czasu decyzję,
jaką podjąłem, uważam za bardzo
dobrą. Początki były trudne, zaczyna-
łem od jednoosobowego przedsię-
biorstwa PHU Jamniuk. Później na jego
bazie stworzyłem spółkę komandyto-
wą Stahl-Mont. Wybór profilu działal-
ności moich firm był podyktowany
wcześniejszym doświadczeniem, jak
też sytuacją na wolnym rynku. Jako bar-
dzo młody człowiek uważnie obser-
wowałem zmiany, jakie zachodziły
w Europie, a zwłaszcza w Polsce po
okresie transformacji ustrojowej
w 1989 r. Bardzo szybko zrozumia-
łem, że – wzorem krajów Europy Za-
chodniej – rozwój sektora przemysło-
wego będzie opierał się usługach out-
sourcingowych. Dlatego stworzyłem fir-
mę, która świadczy takie usługi. Ich za-
kres sprawia, że zarówno podczas
dynamicznego rozwoju, bumu prze-
mysłowego, jak i w czasie regresji czy
kryzysu moje firmy mają sporo zleceń. 

Jak ocenia pan ofertę i konkurencyjność
firm na tle innych podmiotów tego typu?

– Nasza oferta prezentuje się bar-
dzo kompleksowo i profesjonalnie.
Dzięki temu praktycznie nie mamy
konkurencji, ponieważ bazujemy na
stałych klientach, którzy – zadowoleni
z poziomu świadczonych przez nas
usług – wracają do nas i polecają
Stahl-Mont oraz PHU Jamniuk innym fir-
mom. Obecna koniunktura sprawia, że
jest bardzo dużo inwestycji, a moje fir-

my są bardzo przydatne w procesie bu-
dowy lub rozbudowy zakładów prze-
mysłowych, instalacji maszyn i linii
produkcyjnych. Ma to miejsce zarów-
no na rynkach Europy Zachodniej,
gdzie wiele zakładów upada lub – ze
względu na niższe koszty pracy – prze-
nosi się na Wschód, jak i w Polsce, któ-
ra jest atrakcyjna dla rodzimych i za-
granicznych inwestorów. Ponadto moje
firmy świadczą również usługi spa-
walnictwa przemysłowego i utrzyma-
nia ruchu na obiektach przemysło-
wych. 
Który segment działalności obu firm jest dla
niej najbardziej dochodowy i pozwala roz-
winąć skrzydła nie tylko na rynku polskim?

– Najbardziej dochodowy jest mon-
taż i demontaż maszyn przemysło-
wych, jednak te prace zazwyczaj nie
mają charakteru ciągłego u jednego
kontrahenta. Ze względu na to bardzo
ważne są dla nas ciągłe projekty. Ta-
kie mają miejsce w przypadku świad-
czenia przez nas usług spawalnictwa
przemysłowego na rafineriach i obiek-
tach przemysłowych oraz utrzymanie
ruchu przemysłowego w zakładach
produkcyjnych. Ostatnio wybudowali-
śmy halę produkcyjną, w której dla po-
trzeb naszych klientów będziemy pro-
wadzić prefabrykację zbiorników, kon-
strukcji stalowych. Jeśli chodzi o miej-
sca, w których działamy, to od lat je-
steśmy mocno obecni zarówno na
rynku polskim, jak i na rynkach za-
granicznych. Oprócz Polski najwięcej
projektów realizujemy w Niemczech,
we Francji i w krajach Beneluksu.
Z dumą mogę powiedzieć, że – oprócz
Antarktydy – świadczyliśmy usługi na
wszystkich kontynentach. Obecnie naj-
ciekawsze rynki zagraniczne to Iran,
Izrael oraz Rwanda. 
Co składa się na zaufanie i rekomendacje firm,
które zdecydowały się skorzystać z pań-
skich usług?

– Na zaufanie kontrahenta pracu-
je się bardzo długo. Można je udo-
wodnić rzetelnością, profesjonalizmem
i elastycznością względem jego po-

Dobra opinia procentuje
Bardzo miłe i ważne jest, kiedy kolejne firmy zlecają nam projekty, mówiąc, że otrzymały
namiar na moje przedsiębiorstwa od podmiotów, z którymi wcześniej współpracowali-
śmy. Zadowolony klient, który poleca nas kolejnym firmom, jest najlepszym 
wyznacznikiem dobrze wykonanej pracy – mówi Franciszek Jamniuk, właściciel 
Stahl-Mont Sp. z o.o. i PHU Jamniuk

Nasza oferta prezentuje się
bardzo kompleksowo i pro-
fesjonalnie. Dzięki temu
praktycznie nie mamy kon-
kurencji, ponieważ bazu-
jemy na stałych klientach,
którzy – zadowoleni z po-
ziomu świadczonych przez
nas usług – wracają do nas 
i polecają Stahl-Mont oraz
PHU Jamniuk innym firmom.



trzeb. Dowodem zaufania jest to, że naj-
częściej współpracujemy ze stałymi
klientami. Jest to dowód na to, że są oni
zadowoleni z poziomu usług świad-
czonych przez Stahl-Mont i PHU Jam-
niuk. Bardzo miłe i ważne jest, kiedy ko-
lejne firmy zlecają nam projekty, mó-
wiąc, że otrzymały namiar na moje
przedsiębiorstwa od podmiotów, z któ-
rymi wcześniej współpracowaliśmy.
Zadowolony klient, który poleca nas ko-
lejnym firmom, jest najlepszym wy-
znacznikiem dobrze wykonanej pracy. 
Czy trudno jest dziś pozyskać zespół profe-
sjonalnych pracowników, którzy znają rze-
miosło, a jednocześnie są lojalni i zaangażo-
wani w rozwój firmy?

– Pozyskanie zespołu profesjonal-
nych pracowników to proces trudny
i zazwyczaj długofalowy. Weryfikacja
kwalifikacji pracowników wymaga cza-
su. Aby pozyskać doskonałych fa-
chowców, firma musi zapewnić im
rozwój osobisty oraz zagwarantować
poczucie bezpieczeństwa. W dobie
swobodnego przepływu pracowników
musi dać im coś więcej niż konkuren-
cja. Dzisiaj, kiedy Stahl-Mont i PHU
Jamniuk należą do najbardziej rozpo-
znawalnych podmiotów w branży, wia-
rygodność firm jest niepodważalna.
Stabilny, pewny, uczciwy pracodawca,
umożliwiający rozwój pracownikom, to
najważniejsze czynniki, które przycią-
gają ludzi do pracy. Portfolio projektów
realizowanych przez Stahl-Mont i PHU
Jamniuk sprawia, że wielu doświad-
czonych pracowników pragnie dołą-
czać do zespołu i mieć udział w im-
ponujących, realizowanych na całym
świecie przedsięwzięciach. Natomiast
dla młodych ludzi moje firmy stanowią
szansę do stabilnego rozwoju i zdo-
bycia doświadczenia. Jako szef staram
się, aby moi podwładni czuli się jak naj-
lepiej. Dlatego organizujemy imprezy
okolicznościowe, które konsolidują ze-
spół. Największą z nich jest coroczny
bal firmowy. Pozwala on spotkać się
pracownikom, którzy na co dzień re-
alizują projekty w różnych miejscach na
świecie.
W jaki sposób pozyskują państwo klientów?

– Tak jak wspomniałem, dzięki wy-
sokiej jakości usług, jakie świadczymy,
nasi klienci najczęściej do nas wracają,
a nawet polecają nas innym firmom.
My sami też jesteśmy obecni na naj-
ważniejszych wydarzeniach branżo-
wych. Charakterystyka działalności
firm Stahl-Mont i PHU Jamniuk sprawia,
że – świadcząc kompleksowe usługi
np. montażu oraz demontażu linii pro-
dukcyjnych i całych fabryk, jak też
spawając dla przemysłu – jesteśmy

przydatni prawie wszystkim sektorom
gospodarki. Dlatego też odwiedzamy
najważniejsze ekspozycje targowe, na
których prezentują się firmy. W ten spo-
sób nawiązujemy nowe znajomości
biznesowe. Ponadto wystawiamy się
również na najważniejszych targach
branżowych. W tej roli byliśmy obecni
m.in. na największych targach prze-
mysłowych w Hanowerze, bardzo pre-
stiżowych targach w Dubaju, czy cie-
szących się dużą popularnością tar-
gach w Poznaniu. Ponadto współpra-
cujemy z izbami przemysłowymi w róż-
nych krajach. Oczywiście również bar-
dzo wiele zapytań spływa do nas dzię-
ki temu, że firmy znajdują naszą ofer-
tę w Internecie.
Jakie są najmocniejsze strony zbudowanych
przez pana przedsiębiorstw i co napawa pana
największą dumą, gdy patrzy pan na ich do-
robek? 

– Z pewnością największą warto-
ścią zbudowanych przeze mnie przed-
siębiorstw jest potencjał pracowni-
ków, profesjonalna kadra zarządzają-
ca. Największą dumą napawa mnie
fakt, że dla firm Stahl-Mont i PHU Jam-
niuk pracują znakomici specjaliści,
dzięki którym stale się rozwijamy, do-

pasowujemy zakres działań do potrzeb
klienta. Cieszę się, że właściwie ob-
serwujemy zmieniające się trendy
technologiczne i na bieżąco możemy
wychodzić naprzeciw potrzebom na-
szych klientów. W biznesie tak samo jak
w życiu nic nie jest raz na zawsze. Dla-
tego konieczne są permanentny roz-
wój, świadomość własnej wartości
oraz umiejętna ocena sytuacji i poko-
ra. Dzięki tym cechom można uniknąć
większych błędów i funkcjonować
w biznesie, który w każdym okresie
wiąże się z pewną dozą ryzyka. Jednak
pozwala też przynosić wiele radości.
Dzieje się tak dlatego, że dzięki zy-
skownym projektom moje firmy nie
tylko same się rozwijają, lecz także po-
zwalają mi na inicjowanie i wspieranie
przedsięwzięć charytatywnych, które
są stałym i bardzo ważnym elementem
w moim życiu. Angażowanie się
w działalność filantropijną pozwala
mi mocno rozładować biznesowy stres.
Umożliwia mi również realizację przed-
sięwzięć, które nie powstałyby bez
społecznej odpowiedzialności ludzi
biznesu.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Co jest magnesem, który przyciąga do gmi-
ny Brwinów inwestorów i nowych miesz-
kańców?

– Największym atutem gminy Brwi-
nów jest jej korzystne położenie – oko-
ło 20 km od centrum Warszawy – oraz
rozwinięta sieć drogowa i kolejowa.
Przyciąga to zarówno inwestorów

lokujących się na terenach w pobliżu
węzła autostrady A2, jak i mieszkań-
ców, którzy chwalą sobie bliskość sto-
licy ze względu na możliwości znale-
zienia dobrze płatnej pracy i bogatą
ofertę edukacyjną. Wiele osób pod-
kreśla, że po dniu spędzonym w stoli-
cy z przyjemnością wraca do ciszy i zie-
leni Brwinowa oraz okolicznych miej-
scowości, które w dużej mierze utraciły
już charakter wsi, a stały się podmiej-
skimi osiedlami. 
W jaki sposób podnoszą państwo jakość ży-
cia brwinowian i jakie jego aspekty są naj-
bliższe panu jako włodarzowi?

– Od kiedy zostałem burmistrzem,
przeznaczamy rocznie na inwestycje
ponad 20 mln zł, a był też rok, w którym
ze względu na budowę kanalizacji
wydaliśmy na ten cel połowę naszego
ponad 90-milionowego budżetu. Prio-
rytetem są drogi oraz budowa no-
wych placówek oświatowych. W ciągu
dwóch ostatnich lat oddaliśmy do użyt-
ku przedszkole w Brwinowie i gimna-
zjum w Otrębusach. Trwa budowa no-
woczesnej, pasywnej hali sportowej
w Brwinowie, a planowane są kolejne
obiekty kubaturowe: przedszkole

w Otrębusach, zespół szkół w Parz-
niewie i inne. Wracając do dróg, gmi-
na Brwinów posiada ich ponad 250 km,
więc poprawa ich stanu rozłożona
jest na lata. Współpracujemy też z po-
wiatem i Mazowieckim Zarządem
Dróg Wojewódzkich, przekazując do-
tacje i nieruchomości pod drogi oraz
wykonując na swój koszt dokumenta-
cję, a często przejmując na siebie bu-
dowę chodników i ciągów pieszo-ro-
werowych. Obecnie realizujemy i pro-
jektujemy przebudowy kolejnych głów-
nych ulic i skrzyżowań. Ważną sprawą
jest też dla mnie rozwijanie transpor-

tu publicznego. Gmina Brwinów jest
bardzo rozległa, więc zbudowanie sie-
ci połączeń autobusowych, które umoż-
liwią mieszkańcom najodleglejszych
sołectw dotarcie do Brwinowa i do przy-
stanków kolejowych, a dzieciom dojazd
do szkoły, to istotny element moich dzia-
łań.
Jakie wyzwania stoją przed panem w naj-
bliższych miesiącach i od czego uzależnione
jest ich powodzenie?

– Moją największą troską jest na-
kładanie na gminy kolejnych zadań, za
którymi nie idą odpowiednie środki fi-

nansowe. Obowiązek zapewnienia
miejsca w przedszkolach dla dzieci od
trzeciego roku życia oraz najnowsze
zmiany w systemie oświaty to spore wy-
zwania, a zapowiadane zwiększenie
kwoty wolnej od podatku też nie po-
zostanie bez wpływu na dochody gmi-
ny i plany inwestycyjne. Gmina Brwi-
nów mierzy się z podobnymi wyzwa-
niami jak samorządy w całej Polsce,
więc mam nadzieję, że zostaną w tych
kwestiach wypracowane dobre roz-
wiązania systemowe.

Rozmawiała Justyna Franczuk

Od kiedy zostałem burmistrzem, przeznaczamy
rocznie na inwestycje ponad 20 mln zł, a był też
rok, w którym ze względu na budowę kanalizacji
wydaliśmy na ten cel połowę naszego ponad 
90-milionowego budżetu – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

Wiele osób podkreśla,
że po dniu spędzonym 
w stolicy z przyjemno-
ścią wraca do ciszy 
i zieleni Brwinowa oraz
okolicznych miejscowo-
ści, które w dużej mierze
utraciły już charakter
wsi, a stały się podmiej-
skimi osiedlami.

Piękniejący Brwinów

Urząd Gminy Brwinów
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Zaledwie kilka tygodni temu gmina Iława,
którą pan kieruje, została wyróżniona statu-
etką Samorząd Dobrze Zarządzany. Jakimi in-
nymi osiągnięciami może się pan pochwalić? 

– Choćby w tym roku zdobyliśmy ty-
tuł i statuetkę „Kosynier Przedsiębior-
czości 2016” Warmii i Mazur za stwo-
rzenie najlepszych warunków do pro-
wadzenia działalności gospodarczej;
przyznał ją nam Związek Pracodaw-
ców Business Centre Club. Rozpoczy-
nającym działalność gospodarczą
przedsiębiorcom oferujemy zwolnienia
z podatku od nieruchomości na okres
od roku do 10 lat. Chcemy stworzyć
specjalną strefę ekonomiczną, która
pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić
ofertę dla inwestorów. Laury cieszą, ale
wolałbym mówić o dokonaniach szcze-
gólnie ważnych z perspektywy miesz-
kańców, tym bardziej, że ubiegły rok był
dla nas bardzo udany pod względem
inwestycji. Łącznie przeznaczyliśmy
na nie 11 mln zł, co stanowiło 22 proc.
wydatków ogółem. Tak wysoki ich pro-
cent stawia naszą gminę wśród naj-
lepszych gmin w województwie war-
mińsko-mazurskim. 
Jakie inwestycje udało się zrealizować?

– Pierwszą dużą inwestycją było
uruchomienie na jeziorze Jeziorak pi-
lotażowego programu zbierania od-
padów i ścieków płynnych z wysp i brze-
gów akwenu oraz z jachtów poprzez
tzw. statek-śmieciarę – to pierwszy
tego typu projekt w kraju. W Siemianach
powstała ekologiczna miniprzystań że-

glarska, z której corocznie korzystają ty-
siące żeglarzy. Kolejny sukces to in-
westycje w infrastrukturę sportową:
wybudowaliśmy boisko „Orlik”, trzy
boiska wielofunkcyjne, czwarte jest
w budowie, stadion w Wikielcu z pełnym
nowoczesnym oświetleniem oraz au-
tomatycznym nawodnieniem – to jedy-
ny tego typu obiekt w województwie
w gminie wiejskiej. Warto podkreślić, że
jako jedyni w województwie warmińsko-
-mazurskim w ciągu ostatnich trzech lat
wybudowaliśmy od podstaw nowe kom-
pleksy szkolne, korzystając przy tym ze
środków pozabudżetowych. W strate-
gii rozwoju gminy na lata 2010–2015
priorytetem była inwestycja w człowie-
ka, stąd też znaczne środki przezna-
czyliśmy na rozwój oświaty, budowę
obiektów sportowych, wielofunkcyjnych
boisk, świetlic wiejskich. W czasach, kie-
dy głośno jest o tym, że inni likwidują
szkoły, my wybudowaliśmy dwie nowe
z pełnym zapleczem, a trzecia jest
w trakcie realizacji, kilka kolejnych wy-
remontowaliśmy. Dzięki mojej deter-
minacji powstała Gminna Spółka Wod-
na – oddolna inicjatywa, która jest wzo-
rem do naśladowania w województwie
i kraju. Dzięki niej zlikwidowaliśmy wie-
loletnie zaniedbania melioracyjne, któ-
re dotyczyły gruntów rolnych. W latach
2004–2015 pozyskaliśmy ponad 125
mln zł środków unijnych, co stawia
nas na pozycji lidera wśród gmin wiej-
skich województwa warmińsko-ma-
zurskiego. 

Czy mają państwo dokumenty, które okre-
ślałyby ramowe założenia planowanych in-
westycji? 

– W minionym roku Rada Gminy
Iława przyjęła najważniejsze doku-
menty strategiczne, które będą kształ-
tować rozwój tych terenów w najbliż-
szych 15 latach. Wymienić tutaj nale-
ży: „Strategię Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego Gminy Iława na lata
2016–2030”, „Strategię Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego Ostródzko-
-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2015–2025” i „Plan Gospodar-
ki Niskoemisyjnej”. 
Co jest więc wyzwaniem na najbliższe lata? 

– Naszym największym proble-
mem jest niezadowalający stan dróg,
w tym zwłaszcza powiatowych. Co-
rocznie przeznaczamy znaczne środ-
ki na dofinansowanie ich budowy
i modernizacji. Palącym problemem
jest też konieczność budowy bez-
piecznych ścieżek rowerowych i cią-
gów pieszych wzdłuż drogi krajowej
nr 16. W „Strategii Rozwoju Gminy Iła-
wa na lata 2016–2030” to właśnie in-
westycje drogowe są na pierwszym
miejscu. Z pewnością wyzwaniem
będzie również budowa ścieżek
rowerowych, które połączą gminę
i miasto Iława, oraz tych wokół jezio-
ra Jeziorak, a także zapewnienie każ-
demu mieszkańcowi dostępu do szyb-
kiego Internetu. 

Rozmawiała Monika Michałowska

Warmińsko-mazurski lider

W minionym roku Rada Gminy Iława przyjęła najważ-
niejsze dokumenty strategiczne, które będą kształto-
wać rozwój tych terenów w najbliższych 15 latach 
– mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława

wśród gmin
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W
pierwszych dniach

września kielecki Mię-
dzynarodowy Salon
Przemysłu Obronne-
go znów stanie się

centrum obronności świata. Wystawy,
konferencje i nagrody za najlepsze pro-
dukty – to tylko niektóre punkty boga-
tego programu MSPO 2016. 

Targi wysokiej rangi
Eurosatory w Paryżu, DSEI w Lon-

dynie i MSPO w Kielcach. Te ostatnie

to trzecie co do wielkości targi militar-
ne w Europie i jedno z najważniejszych
wydarzeń przemysłu obronnego
w skali globalnej. O randze przedsię-
wzięcia świadczą zarówno wystawcy
– czołowe światowe koncerny branży
obronnej, jak i strategiczne dla tej
dziedziny kontrakty podpisywane
w Kielcach. Już sam program moder-
nizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na
lata 2014–2022 przewiduje zakupy
sprzętu za 130 mld zł! Jego plan za-
kłada realizację 14 programów ope-
racyjnych, w ramach których armia ma
dostać m.in. samoloty bezzałogowe,
śmigłowce, systemy obrony rakietowej,
symulatory i trenażery oraz wszelkie-
go rodzaju działa czy wozy opance-
rzone. Gigantyczne środki, które rząd
planuje przeznaczyć na wojsko, co
roku przyciągają do Kielc największe
firmy zbrojeniowe.  

– Od wielu lat uczestniczymy
w MSPO i z prawdziwą przyjemnością
obserwujemy, jak z roku na rok wy-
stawa się rozwija. To zaszczyt być
uczestnikiem i partnerem takiego
przedsięwzięcia. Zainteresowanie na-
szymi produktami w wielu przypad-
kach przekłada się na późniejszą
współpracę handlową, co oczywiście
cieszy, natomiast dla nas szczególnie
ważne jest, że dzięki obecności na
MSPO mamy możliwość spotkać się

z polskimi partnerami i firmami, z któ-
rymi współpracujemy. To może dać po-
czątek wspólnym projektom, co
w przyszłości przełoży się na nowe
miejsca pracy i rozwój technologii
transferowanych do Polski – mówił
podczas ostatnich targów John Neilson,
dyrektor do spraw komunikacji Lock-
heed Martin Corporation.

Co przyniesie wrzesień?
Tegoroczna edycja MSPO odbę-

dzie się pod honorowym patronatem
prezydenta Rzeczypospolitej Andrze-
ja Dudy i zapowiada się rekordowo.
Swój udział w wydarzeniu potwierdzi-
li już wystawcy niemal z całego świa-
ta, w tym m.in. z Polski, Niemiec, Fran-
cji, Norwegii, Wielkiej Brytanii czy Sta-
nów Zjednoczonych. Wśród nich zna-
leźć będzie można największe mię-
dzynarodowe firmy zbrojeniowe, takie
jak Kongsberg Defence & Aerospace
AS, Nammo AS, Bell Helicopter Textron
Inc., ThyssenKrupp Marine Systems
GmbH, MBDA, Raytheon co, Lockheed
Martin Corporation i Saab Technolo-
gies Poland. 

Organizowane w czasie salonu
seminaria, kongresy i konferencje od
lat są doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy
na temat najnowocześniejszych roz-
wiązań z dziedziny techniki wojskowej.

Baczność!

Niewiele dobrych wiado-
mości płynie ostatnio
z Europy w kwestii świa-
towego bezpieczeństwa.
Stary kontynent ponownie
zaczął być wyzwaniem
militarnym. Te okoliczno-
ści sprawiają, że coraz
większym zainteresowa-
niem światowej branży
zbrojeniowej cieszy się
polski Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obron-
nego. Jego najbliższa edy-
cja odbędzie się od 6 do 
9 września w Targach
Kielce

MSPO 2016



W programie MSPO 2016 znajdzie się
wiele merytorycznych spotkań, wśród
których zaplanowano m.in. konferen-
cję organizowaną we współpracy z In-
spektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych,
Sztabem Generalnym Wojska Pol-
skiego oraz wiodącymi firmami bran-
ży zbrojeniowej, a także konferencję
dotyczącą polskiej obronności i Wojska
Polskiego. 

Ważnym elementem tegorocznego
salonu będzie także kontynuacja spo-
tkań przedstawicieli przemysłu zbro-
jeniowego z sekretarzami i podse-
kretarzami stanu Ministerstw: Obrony
Narodowej, Spraw Zagranicznych,
Rozwoju, Skarbu Państwa, Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz dyrek-
torem Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. 

Jak co roku wręczona zostanie Na-
groda DEFENDER oraz Nagroda Pre-
zydenta RP dla najlepszych produktów.
Wyróżnienia specjalne przyznają też
Minister Obrony Narodowej, Komen-
dant Główna Policji, Komendant Głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej, Ko-
mendant Główny Straży Granicznej,
Szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego oraz Szef Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych. Z myślą o zwiedza-
jących zaplanowano ponadto wido-

wiskowe pokazy Państwowej Straży Po-
żarnej, tresury psów policyjnych oraz
pokazy działania Straży Granicznej.

Rekord minionej edycji
MSPO 2015 był rekordowy pod

każdym względem. XXIII edycja, pod-
czas której swoją ofertę na powierzchni
ponad 27 tys. mkw. zaprezentowało 583
wystawców z 30 krajów, zapisała się
mocno w historii kieleckiego ośrodka
wystawienniczo-kongresowego. Wśród
uczestników znalazły się największe
międzynarodowe firmy zbrojeniowe
jak: Lockheed Martin, Boeing, BAE
Systems, Raytheon, General Dyna-
mics, Finmeccanica, Thales, MBDA.
Udział w wydarzeniu wzięli prezydent

RP oraz oficjalne delegacje zagra-
niczne z 58 krajów. Targi odwiedziło bli-
sko 20 tys. zwiedzających. 

– Z roku na rok Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obronnego jest przy-
gotowany lepiej. Nie chodzi o sam roz-
mach, ale o sprawy organizacyjne,
logistykę, opiekę nad wystawcami
i zwiedzającymi. Nie ulega wątpli-
wości, że z Kielc wyjeżdżamy zawsze
zadowoleni biznesowo, choć zamia-
rem tak wielkiej firmy jak Airbus nie
jest wyłącznie kontakt z delegacjami
zagranicznymi, których – rzecz jasna
– tu nie brakuje. Przyjeżdżając do kie-
leckiego centrum wystawienniczego,
nastawiamy się bardzo konkretnie
na polskich klientów i krajowych part-
nerów biznesowych. Możliwość spo-
tkania w jednym miejscu niemal ca-
łej „zbrojeniówki” jest tym, co przy-
ciąga nas do Kielc najbardziej. Grafik
mieliśmy tak wypełniony spotkaniami
i rozmowami, że zabrakło czasu cho-
ciażby na dokładniejsze obejrzenie
wystawy. Nie skarżę się jednak, gdyż
spotkania biznesowe były naszym
priorytetem. Choć może warto po-
myśleć, by MSPO trwało dłużej – mó-
wił ostatniego dnia targów Janusz
Korpusik, przedstawiciel Airbus De-
fense and Space w Polsce. �

Eurosatory w Paryżu, DSEI
w Londynie i MSPO w Kiel-
cach. Te ostatnie to trzecie
co do wielkości targi mili-
tarne w Europie i jedno 
z najważniejszych wydarzeń
przemysłu obronnego 
w skali globalnej.

Biznes



W jakim obszarze koncentruje się działalność
QUEST INVESTMENT i co oferuje ona swoim
klientom?

– QUEST INVESTMENT koncen-
truje swoją działalność przede wszyst-
kim w dwóch obszarach, tj. sprzedaży
hurtowej wyrobów hutniczych oraz wy-
konawstwie usług z zakresu konstruk-
cji stalowych, budownictwa infra-
strukturalnego, a także produkcji ele-
mentów maszyn i urządzeń. Spółka po-
siada szeroką ofertę materiałową, po-
cząwszy od tzw. asortymentu „czar-
nego”, takiego jak blachy, pręty,
rury, kształtowniki, profile, a skoń-
czywszy na asortymencie wyso-
kogatunkowym, kwalifikowanym.
W obszarze wykonawstwa usług
poza realizacją zleceń na kon-
strukcje stalowe czy hale prze-
mysłowe świadczy usługi cięcia
i wypalania blach, obróbki me-
chanicznej oraz wykonawstwa
różnego rodzaju odlewów i od-
kuwek.
Co stanowi filary firmy, które spra-
wiają, że ma ona ugruntowaną pozy-
cję na biznesowej mapie Polski?

– Filarem działalności spółki,
z mojego punktu widzenia, jest
stała załoga pracowników, któ-
ra gwarantuje powtarzalność
oferowanych usług, co pozwoli-
ło na zbudowanie zaufania klien-
tów do prowadzonej działalno-
ści. Zgodnie z realizowaną poli-
tyką jakości przedsiębiorstwa
każdy pracownik ma ściśle okre-
ślony zakres działania, kom-
petencji i odpowiedzialności,
w sposób zgodny przyczynia-
jąc się do powodzenia całości.
Na uzyskanie ugruntowanej po-
zycji firmy na rynku stalowym

wpłynęła jakość oferowanych przez nią
wyrobów oraz usług. Od początku
funkcjonowania współpracuje ona
z uznanymi i sprawdzonymi dostaw-
cami oraz podwykonawcami, dzięki
czemu oferuje materiał, który spełnia
wszelkie wymogi wyrobu najwyższej ja-
kości. Do dnia dzisiejszego spółka nie
odnotowała żadnej reklamacji w za-
kresie jakości produktów czy usług. Jej
konkurencyjność opiera się na rozwoju
innowacyjnych rozwiązań produkcyj-
nych oraz na nieustannym doskona-

leniu wewnętrznych procesów komu-
nikacji i zarządzania. W spółce został
wdrożony, a co najważniejsze, funk-
cjonuje system zarządzania jakością
zgodny z normą PN-EN ISO 9001.
Dlaczego warto być firmą odpowiedzial-
ną społecznie? Jakie działania w zakresie
CSR-u państwo podejmujecie?

– CSR to nie tylko spełnienie wy-
magań prawnych, w moim przekona-
niu to strategia firmy, uwzględniająca
nieustanne inwestycje w środowisko lo-
kalne, pracowników czy ochronę śro-

dowiska. Przedsiębiorstwo kie-
rujące się zasadami CSR-u jest
postrzegane jako wiarygodny
partner biznesowy na każdej
płaszczyźnie działalności. Wpły-
wa to nie tylko na pozytywny wi-
zerunek firmy na zewnątrz, lecz
także na jej wewnętrzną orga-
nizację. Odpowiednio zmoty-
wowani pracownicy są efek-
tywniejsi oraz bardziej zaan-
gażowani, co jest wymierną ko-
rzyścią dla spółki. W związku
z tym jej zarząd przekazuje
środki m.in. na kursy i szkolenia
pracowników, podnosząc tym
samym ich kwalifikacje, co prze-
kłada się na wspomnianą ja-
kość usług oraz zwiększenie
sprzedaży. QUEST INVEST-
MENT nieustannie wspiera fi-
nansowo różnego rodzaju akcje
społeczne czy młodzieżowe klu-
by sportowe. W najbliższym
czasie planuje zakup sprzętu re-
habilitacyjnego dla oddziału
neurologii jednego z zabrzań-
skich szpitali.

Rozmawiała 
Monika Michałowska
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Filarem działalności spółki, 
z mojego punktu widzenia, jest

stała załoga pracowników, która
gwarantuje powtarzalność 

oferowanych usług – mówi 
Łukasz Cichoń, prezes QUEST

INVESTMENT Sp. z o.o.

i społecznie
Biznesowo



Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o. powstał w 1994 r. Zajmujemy się głównie projektowaniem i produkcją
pomp wirowych jedno- i wielostopniowych oraz zespołów pompowych. Posiadamy specjalistyczny park maszynowy oraz no-
woczesną odlewnię, co pozwala przeprowadzić cały cykl produkcyjny w naszym zakładzie. Dzięki temu możemy na bieżąco
nadzorować każdy etap produkcji – powoduje to, że osiągamy najwyższą jakość i bezawaryjność pomp. Do produkcji uży-
wamy głównie żeliwa, staliwa, brązu, dupleksu i super-dupleksu oraz innych wskazanych przez klienta materiałów. Nasze
pompy mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, m.in. do odwadniania kopalń, w hutnictwie, ciepłownictwie, wo-
dociągach, systemach centralnych klimatyzacji, energetyce, hydrotransporcie, przemyśle chemicznym. 

Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp z o.o.

ul. Udzieli 6, 44-100 Gliwice, tel./faks: 32 279 10 90
zamep@zamep.eu, www.zamep.eu
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Z jakimi kontrahentami najbardziej lubi pan
pracować? 

– Z wyrazistymi. Obojętnie, jakie
mają poglądy, byle by byli wyraziści.
Najgorzej, gdy człowiek w ciągu minuty
zmienia zdanie trzy razy, dopasowując
się do okoliczności i otoczenia.
Czy takie samo zdanie ma pan o pracowni-
kach? Chyba trudno zarządzać grupą indy-
widualistów, w której każdy chce przeforso-
wać swoje zdanie?

– W relacjach między przełożonym
a podwładnym wygląda to trochę
inaczej. Nie zmienia to faktu, że nie lu-
bię ludzi nijakich. Każdy człowiek po-
winien mieć swoje poglądy i wartości,
których broni, jeśli zajdzie taka po-
trzeba. Nie jesteśmy idealnym i zgod-
nym we wszystkim zespołem. Cza-
sem pojawiają się konflikty i problemy,
jednak kwestie wartości są wspólne.
Organizujemy wyjazdy rekolekcyjne
dla pracowników i ich rodzin, jest
wspólna modlitwa, również w miejscu
pracy – to wszystkich przemienia z dnia
na dzień, każdy z nas powoli coś w so-
bie odkrywa. 
Czym jest dla pana sukces?

– Sukcesem firmy jest dla mnie suk-
ces personalny konkretnych osób, któ-
re na różnych etapach pojawiały się
w naszej firmie. Większość naszych
pracowników to ludzie z pełnymi, zdro-
wymi rodzinami, jednak niejednokrot-
nie dawaliśmy szansę tym, którzy uwi-
kłani byli w alkohol, narkotyki, seks
i inne uzależnienia, a teraz mogą dać
świadectwo, że są ludźmi w pełni wol-
nymi od tych nałogów. Chciałbym

przytoczyć dwa doświadczenia. Jedno
z nich to historia człowieka, który znaj-
dował się w stanie bardzo dużego
rozkładu wewnętrznego, był uwikłany
we wszystkie możliwe uzależnienia,
przez co rozpadła się jego rodzina.
Przez trzy czy cztery lata pracy w na-
szej firmie jego życie stopniowo zaczęło
się odmieniać. Siedem lat temu na
nowo ułożył swoje relacje z żoną, na
świat przyszło ich kolejne dziecko, a po
odejściu z naszej firmy założył własną
działalność i wybudował dom. 

Innym przykładem jest jeden
z głównych menadżerów dużej za-
chodniej korporacji, z którym współ-
pracowaliśmy. Przy kolejnych spotka-
niach „otwierał się” i opowiadał o swo-
ich problemach. Był to jeden z tych lu-
dzi, którzy w swojej karierze daleko za-
szli, ale nie chcieli mieć dzieci, by
móc żyć aktywnie i zabezpieczyć się
materialnie na przyszłość. W pewnym
momencie pojawiło się jednak dziec-
ko, które całkowicie odmieniło jego ży-
cie. Spotkałem go po dziewięciu la-
tach, był bardzo szczęśliwy i całkowi-
cie przewartościował swoje życie. To
jest ten wielki sukces, którego nie je-
stem w stanie wycenić. 

Jeśli zaś chodzi o sukcesy związa-
ne z prowadzeniem działalności, są
w rękach Pana Boga. Dobra material-
ne dzisiaj są, jutro mogą przepaść. Do-
bra duchowe pozostają na zawsze i są
całkowicie niezależne od czynników ze-
wnętrznych. Nawet jeśli w pewnym
momencie się pogubimy, to zawsze
można zacząć od początku. Działal-
ność firmy jest związana z silnym za-
wierzeniem Bożej Opatrzności, pracą
z ludźmi i dla ludzi. Jesteśmy niedużą,
lokalną firmą o zasięgu międzynaro-
dowym, co udowadnia, iż w biznesie
można kierować się wartościami, a nie
tylko zyskiem. Nie zabiegając o sukces
w biznesie, zabiegając o ludzi, w biz-
nesie też odnosimy sukcesy.

Rozmawiała Monika Zalewska

Sukces personalny sukcesem firmy
Jesteśmy niedużą, lokalną
firmą o zasięgu międzyna-
rodowym, co udowadnia,
iż w biznesie można kiero-
wać się wartościami, a nie
tylko zyskiem. Nie zabie-
gając o sukces w biznesie,
zabiegając o ludzi, w biz-
nesie też odnosimy suk-
cesy – mówi Andrzej
Anuszkiewicz, prezes
PPHU LOPI

Jeśli chodzi o sukcesy
związane z prowadze-
niem działalności, są
w rękach Pana Boga.
Dobra materialne dzi-
siaj są, jutro mogą
przepaść. Dobra du-
chowe pozostają na
zawsze i są całkowi-
cie niezależne od
czynników zewnętrz-
nych.

Silnik bezszczotkowy
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W
finansach najważ-
niejsze jest profesjo-
nalne podejście. Gdy
mamy problem z do-
mowym lub firmowym

budżetem, spotkanie z doświadczonym
ekspertem powinno rozwiać wszelkie
wątpliwości. By móc w pełni kontrolo-
wać swoją finansową sytuację, warto
zaufać specjalistom z firmy Compass
Money, która zrzesza doświadczonych
doradców finansowych. Firma zajmu-
je się znajdowaniem odpowiednich
usług dla swoich klientów, również
tych, którzy z różnych powodów nie mo-
gli zaciągnąć kredytu w banku. Zła hi-
storia w Biurze Informacji Kredytowej,
nieregularne dochody, duża ilość obec-
nych zobowiązań finansowych czy na-
wet młody wiek nie będą stanowiły już
żadnego problemu. Specjaliści Com-
pass Money ułatwiają znajdowanie
środków w oparciu o głęboką analizę
historii finansowej. Każdemu z klientów
zostaje przypisany indywidualny do-
radca, który bada zastaną sytuację,
prognozuje ewentualne rozwiązania,
co w końcowym rozrachunku owocu-
je stworzeniem kompleksowego planu
finansowanego.

W tradycyjnym modelu banko-
wym osoba, której historia kredytowa
nie pozwala na wzięcie pożyczki,
nie wzbudza w specjaliście zainte-
resowania. Compass Money współ-
pracuje z takimi klientami, by wspól-
nie poprawić ich historię kredyto-
wą. Partnerskie relacje klient–do-
radca w trudnych chwilach, które
spowodowane są zachwianą rów-
nowagą finansową, pozytywnie wpły-

wają na wzajemny szacunek oraz
zaufanie kontrahentów.

Biznes pierwsza klasa
Klienci biznesowi otrzymują szcze-

gółową analizę, która pomaga w opra-
cowaniu planu finansowego. Kredyty fir-
mowe udzielane są na różne cele.
Compass Money oferuje klientom biz-
nesowym kredyt obrotowy ratalny bez
zabezpieczenia, o celu którego firma
nie musi informować, oraz kredyt ob-
rotowy w rachunku firmowym bez za-
bezpieczenia, który jest przeznaczony
na finansowanie działalności klientów.
Firma Compass Money oblicza zdol-
ność kredytową przedsiębiorstw
w oparciu o prognozę firmy na przyszłe
lata bądź wpływy na rachunek z ostat-
nich sześciu miesięcy. Pod uwagę bra-
ne są wpływy od kontrahentów oraz
wpłaty własne. Dla klientów o mniej
przejrzystej historii kredytowej lub o krót-
kim stażu prowadzenia działalności
Compass Money przygotowała również
kredyt z kaucją w wysokości 30 proc.
jego kwoty, która staje się depozytem do
czasu ustalenia wiarygodności przed-
siębiorstwa. Forma spłaty kredytu z kau-
cja to raty równe, malejące.

Compass Money oferuje przed-
siębiorcom zaciągającym kredyt fir-
mowy dodatkowy produkt – pakiet
płynnościowy. Ułatwia on upłynnienie
środków zamrożonych na fakturach, fi-

nansowanie zobowiązań handlowych
czy wsparcie w dyscyplinowaniu kon-
trahentów w terminowym spłacaniu za-
ległości. Rozwiązania finansowe Com-
pass Money umożliwiają wliczenie
kosztów czy odsetek w koszty prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Każ-
dy klient podlega również pełnej opie-
ce doradców finansowych i prawnych.

Indywidualnie 
dla indywidualnych

Wśród klientów indywidualnych
największym zainteresowaniem cieszy
się konsolidacja. Jest to zsumowanie
wszystkich zaciągniętych kredytów
w jeden o łącznie obniżonej racie,
który pozwala na spłacenie aktualnych
pożyczek, długów czy debetu. Decy-
dując się na kredyt konsolidacyjny,
mamy możliwość rozłożenia spłaty.
Dzięki temu możemy zwiększyć kredyt
i część tych pieniędzy przeznaczyć na
dodatkowy zakup czy wyjazd. Jest to
opcja skierowana do wszystkich
klientów – również tych ze złą historią
w BIK-u lub z niestabilnymi zarobkami. 

Działalność firmy Compass Money
skupia się na dostarczaniu najwyższej
jakości usług finansowych dla klientów
biznesowych oraz indywidualnych. Jej
oferta obejmuje najpopularniejsze na
rynku rozwiązania, takie jak kredyty,
pożyczki oraz leasing. Compass Mo-
ney posiada wyłącznie polski kapitał
oraz współpracuje z największymi in-
stytucjami w kraju. Firma zdobyła za-
ufanie klientów dzięki szczerej i indy-
widualnej opiece osobistego doradcy
finansowego oraz minimum formal-
ności. �

Dobre zarządzanie finansami 
z doradcami z Compass Money

Dobre zarządzanie budżetem to 
konieczność, która zapewnia rów-
nowagę finansową. By mieć pew-

ność, że budżet firmowy lub
domowy jest odpowiedzialnie 

gospodarowany, warto 
zgłosić się o pomoc do 

doświadczonego doradcy 
finansowego
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Czy trudno jest zostać polską bizneswo-
man?

– Dziś tak, ale 25 lat temu, kie-
dy ja się nią stawałam, nie było to
trudne. W Polsce zachodziła wtedy
transformacja ustrojowa, która
sprzyjała przedsiębiorcom. Zakła-
dałam firmę, nie mając na nią żad-
nego kapitału, a mimo to udało mi
się przetrwać. Myślę, że drugiego
takiego okresu już nie będzie.
Czym dokładnie się pani zajmuje?

– Jestem największym importe-
rem artykułów dekoracyjnych do
wnętrz i ogrodów. Są to zarówno
ozdoby całoroczne, jak i okolicz-
nościowe. Sama zajmuję się desi-
gnem, tworzę kolekcje i trendy, któ-
re potem widać w polskich do-
mach. To trudna branża, bo choć
bardzo sezonowa, przygotowanie
każdej kolekcji trwa cały rok. Poza
tym rynek w każdym sezonie wy-
maga nowości, więc nieustannie
muszę myśleć o tym, co mu zapro-
ponować i czym go zaskoczyć.
Co zrobić, żeby odnieść sukces w bizne-
sie?

– Myślę, że nie wystarczy być tyl-
ko człowiekiem wykształconym, trze-
ba mieć coś ponad to, trzeba być
odważnym. U mnie ta cecha prze-
jawia się każdego dnia, chociażby
w podejmowaniu decyzji, pokony-
waniu barier. Idąc pod górę, nie bie-
gnę, tak jak robią to inni, ale pod-
chodzę do tego taktycznie, masze-
rując własnym tempem. Wytyczam
sobie cel i konsekwentnie do niego
dążę, co nie zawsze jest łatwe. 
Biznes to jedna część pani życia, drugą są
podróże. Jak zrodziła się ta miłość?

– Fascynacja podróżami to wy-
nik wcześniejszej miłości do foto-
grafii, która narodziła się, kiedy
byłam nastolatką. Ona obudziła
we mnie ciekawość świata, pozna-
wania nowych miejsc i ludzi, a że je-
stem osobą bardzo kontaktową,
nigdy nie miałam z tym problemu.
Dzięki tym wszystkim zaintereso-
waniom znalazłam swój sposób na
życie, czyli podróże i robienie zdjęć
odwiedzanym przeze mnie miej-
scom i ludziom, których spotykam
na swojej drodze. Najpierw odkry-
wałam Polskę – uważam, że jest ona
pięknym historycznym krajem, peł-
nym regionalnych imprez, kultury,

strojów, gwar, do tego unikatowym
w skali Europy i świata, bo mamy
przecież i Mazury, i góry i morze.
Żałuję, że ludzie są ogromnymi
malkontentami w ocenianiu tego
wszystkiego. Nie widzą, jak nasz
kraj zmienił się w ostatnich latach,
np. żeglowanie po mazurskich
jeziorach to dziś wielka przyjem-
ność, którą dają nie tylko wiatr we
włosach, lecz także doskonale
przygotowana infrastruktura i spo-
sób traktowania turystów. 

Po Polsce podróżuję nie-
ustannie. Uwielbiam wracać do
miejsc, w których byłam 10 lat
temu, obserwować, jak się zmie-
niły, i robić im zdjęcia. Wciąż jest
we mnie ciekawość. Mam taki
zwyczaj, że jak gdzieś jadę, nie-
ważne, czy 200 czy 40 km, roz-
glądam się wokół, i jeśli coś mnie
zafascynuje, natychmiast to zwie-
dzam.
Czy podróż życia ma już pani za sobą?

– Tak, a w zasadzie dwie po-
dróże. Pierwsza to ta do Indii. Nie
rozumiem, dlaczego ludzie mó-
wią, że ten kraj jest fatalny, dla-
czego widzą w nim tylko brud,
a nie dostrzegają kolorów, kultu-
ry, pięknych ludzi, architektury?
Drugim szczególnie ważnym dla
mnie krajem jest Etiopia, do której
mogłabym pojechać nawet ty-
siąc razy. Feeria kolorów, szcze-
gólnie widoczna na Depresji Da-
nakliskiej, czynne wulkany, jezio-
ra siarkowe, kopalnie solne, pra-
ca ludzi jak w średniowieczu,
transport na wielbłądach – nigdzie
w świecie tego nie ma, to jak po-
wrót do przeszłości. 

Muszę zaznaczyć, że nigdy
nie wyjeżdżam komercyjnie. Uni-
kam luksusowych hoteli, leżenia
na plaży. Gdziekolwiek jestem,
lubię podpatrywać zwyczajne ży-
cie, obrzędy danej kultury, uczest-
niczyć w nich. Kolory, przyroda, za-
pachy, gesty – to wszystko tworzy
prawdziwy obraz danego kraju.
Świat jest piękny, niezależnie od
tego, czy jesteśmy na polskiej wsi,
czy afrykańskiej pustyni – wszyst-
ko to kwestia odpowiedniego spoj-
rzenia. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Rzadko spotyka się osobę tak głodną
sukcesu, nowych wyzwań, poznawa-
nia ludzi i świata. Taka właśnie jest
Lolita Brzozowska-Roman, właści-
cielka firmy Art Series Sp. z o.o.,
która każdego dnia zdobywa szczyty.
Nieważne, czy dotyczą one biznesu czy
życia, czy są małe czy duże – zawsze
wywołują radość i spełnienie

Fot. Sebasstian Skalski / Pop Art Show

na życieMam apetyt



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. 22 839 24 06

od 1990 roku

Najbliższa aukcja 
10 września

Terminy pozostałych 
aukcji w 2016 r.
8 października, 

5 listopada, 
17 grudnia

Przyjmujemy na aukcje:
• obrazy
• brązy
• zegary

• porcelanę

Skupujemy za gotówkę 

monety, medale, odznaczenia, 
białą broń, dokumenty, akcje 

i obligacje, srebra, platery.

22 839 24 06                      aukcje@ostoya.pl www.ostoya.pl

Jan Matejko, Wielki Książę Litewski Witold, 1876
Portret Adama Sapiehy – studium do postaci Witolda 

w Bitwie pod Grunwaldem
Cena wywoławcza 75 000 zł

Rekordowa cena sprzedaży 210 000 zł
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30 października 2015 r. doszło do połączenia
firm Benefia i Compensa, które działają pod
szyldem Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vien-
na Insurance Group. Jak ta konsolidacja
wpłynęła na państwa działalność?

Paweł Bisek: – Mamy się całkiem
dobrze, mimo zmiany formuły prawnej.
Dziś nasza działalność koncentruje
się na sprzedaży ubezpieczeń na
rzecz Compensy, która jest właścicie-
lem kierowanej przeze mnie spółki.
Specjalizujemy się w obsłudze tzw.
nowoczesnych kanałów dystrybucji
i kanału dilerskiego. Mówiąc prościej,
nie jesteśmy już firmą ubezpieczenio-
wą, tylko taką, która sprzedaje ubez-
pieczenia w określonych kanałach
dystrybucji, jest więc trochę inaczej niż
było dotychczas, ale nie wpływa to na
ogólną kondycję spółki. Mamy bardzo
dobrą dynamikę rozwoju, która od po-
czątku roku sięga ok. 40 proc. i ma ten-
dencję wzrostową.
Od dawna są państwo kojarzeni z wprowa-
dzaniem innowacyjnych rozwiązań do swo-
jej oferty. Co determinuje takie działania?

Mariusz Kurowski: – Innowacyj-
ność to dziś tak naprawdę koniecz-
ność, wynikająca z sytuacji na rynku,
który w Polsce jest bardzo konkuren-
cyjny. Skutkuje to m.in. wojną cenową
i prowizyjną, co prowadzi do gwał-
townego pogarszania rentowności
firm. Funkcjonując w takich warun-
kach i nie chcąc pozostać w tyle, każ-
dy musi znaleźć nową drogę rozwoju.
W naszym przypadku stanowią ją
nowe rozwiązania, które – z jednej stro-
ny – pomogą nam umacniać pozycję
najważniejszego dla nas kanału sprze-
daży, czyli dilerskiego, z drugiej – dają
możliwość ekspansji w innych kana-
łach, takich, których w chwili obecnej
konkurencja być może nie ma w swo-
jej ofercie. Mam tu na myśli chociażby
stacje kontroli pojazdów, banki spół-
dzielcze czy serwisy samochodowe,
czyli miejsca, gdzie są klienci, a w któ-
rych polisy ubezpieczeniowe do tej
pory nie były dostępne.

PB: – Nasza koncepcja biznesowa
nieustannie ewoluuje. Na początku

koncentrowaliśmy się na tym, aby każ-
dy mógł sprzedawać nasze polisy,
łącznie z osobami, które do tej pory nie-
wiele miała wspólnego z ubezpie-
czeniami, np. pracownicy kiosków
RUCHU. W tym celu przygotowaliśmy
łatwy i przyjazny w obsłudze system. Te-
raz poszliśmy o krok dalej i stworzyli-
śmy rozwiązanie, dzięki któremu każ-
dy może kupić ubezpieczenie, korzy-
stając ze smartfonów.
Wywołał pan temat aplikacji TU i TERAZ, za
którą miałem przyjemność wręczyć państwu
rekomendację „Magazynu VIP”. Jakie możli-
wości daje ona przeciętnemu Kowalskiemu?

MK: – Najogólniej mówiąc, uła-
twia mu życie, bowiem zdejmuje z nie-
go konieczność żmudnego wypełnia-
nia formularzy. Wystarczy, że klient
zeskanuje z dowodu rejestracyjnego
kod AZTEC, reszta procesu przebiega
w pełni automatycznie – aplikacja
sama sprawdza dotychczasowe ubez-
pieczenia klienta w bazie Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjne-
go, na ich podstawie dokonuje kalku-
lacji i – co najważniejsze – prezentuje
dostosowaną do jego potrzeb indywi-
dualną multiofertę. Zawiera ona zestaw
ubezpieczeń, przeznaczonych dla da-
nego pojazdu, bez uprzedniego pyta-
nia, jakim rodzajem ubezpieczenia

klient jest zainteresowany, tak jak ma
to miejsce w przypadku standardowej
sprzedaży. To w pewnym sensie od-
wrócenie procedur, które dominowa-
ły do tej pory.
Ile czasu trwa zawarcie takiej „transakcji?”

MK: – Polisa jest wystawiana w cią-
gu dwóch minut. Może być zapisana
w telefonie klienta, ale wysyłamy ją rów-
nież w formie pliku PDF na podany ad-
res mailowy. Cały proces przebiega tak
szybko ze względu na brak koniecz-
ności wypełnienia przez klienta po-
szczególnych rubryk formularza, co
skraca czas zawarcia umowy do mi-
nimum.
Wprowadzając tę usługę na rynek, nawią-
zaliście państwo współpracę z Yanosikiem
– interaktywnym komunikatorem dla kie-
rowców. Jak ona przebiega?

MK: – Naszą dotychczasową
współpracę z Yanosikiem jako part-
nerem uważam za modelową, na wie-
lu polach rozumiemy się bez słów. Wi-
dzimy, że ten sposób dystrybucji ubez-
pieczeń może być w przyszłości wio-
dącym w tym segmencie. Myślę, że na-
sze usługi uzupełniają się nawzajem.
Jeżdżąc z Yanosikiem, kierowcy ko-
rzystają z nawigacji i związanych z tą
aplikacją udogodnień, a jako wartość
dodaną mogą otrzymać ubezpieczenie

Benefia Ubezpieczenia to spółka nowoczesna i przyjazna klientom. Jej kierownictwo idzie z du-
chem czasu, wprowadzając do oferty coraz bardziej nowoczesne rozwiązania. O tych najnowszych
rozmawiamy z prezesem Pawłem Biskiem i członkiem zarządu Mariuszem Kurowskim

Paweł Bisek, prezes, i Mariusz Kurowski, członek zarządu Benefia Ubezpieczenia, oraz Mariusz Gryżewski, 
redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Ubezpieczenia w innowacyjnej odsłonie



swojego pojazdu bez konieczności
udania się do agenta.

PB: – Trzeba też wspomnieć o per-
spektywach, jakie otwiera przed nami
ta współpraca. Na dzień dzisiejszy
Yanosik ma 1,5 mln klientów. Progno-
zy właściciela aplikacji zakładają, że
w wyniku współpracy z nami, która
daje jej użytkownikom możliwość sko-
rzystania z dodatkowych usług, ich licz-
ba podwoi się w ciągu roku. Oznacza
to, że i dla nas da to szansę na pozy-
skanie nowych klientów, korzyści będą
więc obopólne.

MK: – Od początku funkcjonowania
tego systemu miesięcznie odnotowu-
jemy ok. 5 tys. multikalkulacji, których
dokonują klienci, i kilkaset sprzedanych
polis, a nasze prognozy wskazują, że
w przyszłości ta tendencja będzie
wzrastała. Podane przeze mnie liczby
dotyczą jedynie nowych aut i nowych
klientów, ci, którzy przedłużają z nami
współpracę, to zupełnie inna historia.
Kolejnym źródłem docierania do klientów
z aplikacją TU i TERAZ jest współpraca z Po-
lkomtelem. Czy to początek otwarcia na
operatorów telefonii komórkowej, czy raczej
jednorazowa inicjatywa?

PB: – Obiecaliśmy sobie, że nie bę-
dziemy się „zdradzać” i przez jakiś
czas to zobowiązanie na pewno będzie
przestrzegane przez obie strony. Wi-
dzimy, że rynek z ciekawością obser-
wuje naszą współpracę. Sądzę, że
tego typu aktywność innych operato-

rów będzie uzależniona od tego, na ile
uda nam się ten eksperyment. My
jako Benefia na razie nie przewiduje-
my kooperacji z innym firmami z tego
segmentu, uważamy, że Polkomtel jest
wystarczająco dużym i solidnym part-
nerem. 
No tak, rozpoczęliście w końcu państwo
współpracę z koncernem, który oferuje i te-
lefonię komórkową, i telewizję, i usługi ban-
kowe, co zwiększa potencjalną liczbę klien-
tów…

MK: – Perspektywy rozwoju są na
pewno ogromne i myślę, że aplikacja

mobilna na telefonie, służąca do ubez-
pieczeń komunikacyjnych, to dopiero
pierwszy krok, który wspólnie stawia-
my. W ślad za tym już teraz przymie-
rzamy się do rozwijania tej oferty, ubo-
gacania jej i uatrakcyjniania, np. w for-
mie sprzedaży za pośrednictwem de-
kodera czy pilota telewizyjnego, co
technicznie jest możliwe. 
Czy aplikacja TU i TERAZ w obecnej formie jest
już produktem finalnym, czy będzie ewolu-
owała?

MK: – Mamy w planach wzboga-
cenie jej o dodatkowe funkcje, cho-
ciażby możliwość wypowiedzenia za jej
pomocą kończącej się umowy, bo
obecnie jest tak, że jeżeli klient nie zro-
bi tego w formie papierowej, zgodnie
z prawem zostaje ona automatycznie
przedłużana. Myślimy o możliwości
rozkładania płatności na raty, co po-
winno uatrakcyjnić naszą ofertę i zwięk-
szyć naszą przewagę na rynku.

PB: – Możliwości są tak naprawdę
nieograniczone. Jesteśmy otwarci na
współpracę z właścicielami innych
aplikacji, których używają klienci,
np. bankowych, aby jeszcze bardziej
ułatwić im życie i wykorzystać możli-
wości, jakie dają dziś smartfony.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Wywiad przeprowadzono 2 czerwca
2016 r. Od 1 lipca prezesem Benefii jest

Michał Gomowski.

Biznes

PRZEJDŹ NA STRONĘ GOSPODARKI

www.magazynfakty.pl
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W tym roku pańska firma obchodzi jubi-
leusz 30-lecia. Jaki był to dla państwa
czas?

– Cały okres działalności moje-
go przedsiębiorstwa budowlane-
go można podzielić na trzy etapy.
Na początku czasy były takie, że
braliśmy wszystkie zlecenia, jakie
się trafiły. W drugim okresie, kiedy
na rynek weszły przetargi, zapro-
centowały zgromadzone przez lata
referencje, które świadczyły o na-
szym doświadczeniu. To był okres,
który dodał nam skrzydeł. Nasze
usługi były często wybierane, chwa-
lone i polecane. W ostatnim dzie-
sięcioleciu postawiłem na stabili-
zację – dzięki oszczędnościom za-
inwestowałem ponad 15 mln zł
w zakup ok. 14 ha ziemi w Białej
Podlaskiej. Od 2000 r. wybudowali-
śmy na tym terenie już 16 obiektów
mieszkaniowych. W tej chwili zo-
stało mi do zabudowania 3,5 ha. Za-
trudniam około 90 osób, w tym
25 uczniów, których przyjąłem na
przyuczenie, bo ubolewam, że zli-
kwidowano szkoły zawodowe i mło-
dzi nie mają gdzie zdobywać wie-
dzy i doświadczenia.
Jak postrzega pan lokalny rynek miesz-
kaniowy?

– Miesięcznie sprzedajemy
średnio 10 mieszkań, przy czym
przy 7 transakcjach zwracają się
poniesione przez firmę koszty. Po-
ziom sprzedaży jest bardzo zrów-
noważony, nie ma skoków i wahań,
a ja na tym etapie bardzo doceniam
stabilną sytuację. Ze swoim baga-
żem doświadczeń i wieloletnią prak-
tyką jestem w stanie racjonalnie za-
planować inwestycje, by zacho-
wać ciągłość pracy i zapewnić firmie
dodatnie wyniki. Jednocześnie dbam
o korzystne otoczenie dla rodzin za-
mieszkujących osiedle, dlatego obok
bloków oraz 9 domów jednorodzinnych
wkrótce powstanie przedszkole, choć
nie ukrywam, że było pod górkę – pro-
ces zdobywania pozwoleń i niezbędnej
dokumentacji nie był łatwy. Ogólnie

mieszkania są u nas w korzystnej ce-
nie, zróżnicowanej w zależności od pię-
tra i standardu, ale średnia cena wy-
nosi 3 tys. zł za mkw.
Jakie mieszkania cieszą się największą po-
pularnością u państwa klientów i jak dosto-
sowują państwo ofertę do ich potrzeb?

– W ofercie mamy mieszkania o po-
wierzchni od 40 do 70 mkw. Ok. 70 proc.

wszystkich klientów stanowią mło-
dzi, zakładający rodzinę ludzie.
Część nabywców traktuje z kolei za-
kup mieszkania jak inwestycję – po
zawarciu transakcji wyjeżdżają za
granicę i nie korzystają z lokalu.
Oprócz inwestycji budowlanych
zajmujemy się zarządzaniem i ad-
ministracją nieruchomości – to aku-
rat domena syna, który skończył
Szkołę Biznesu i Zarządzania w Lu-
blinie i zdobył licencję administra-
tora osiedli. Dbam również, żeby na
osiedlu było dużo zadbanej zieleni,
bo wtedy znacznie przyjemniej się
mieszka. Wydaje mi się, że mam po-
wody do dumy z tego, co udało mi
się stworzyć. W ciągu ostatnich 5 lat
mamy naprawdę dobre wyniki, co
potwierdza, że ludzie chcą u nas
mieszkać i są zadowoleni z oferty.
Ponadto dużo udzielamy się spo-
łecznie. Jak państwo widzą, gdzie
nie spojrzeć, na ścianach wiszą
podziękowania za nasze wspar-
cie, zaangażowanie w rożnego ro-
dzaju projekty. Myślę, że ludzie
mnie lubią, bo czują moją sympa-
tię i otwartość. Z natury jestem
człowiekiem bezkonfliktowym, a za-
razem nastawionym na niesienie
pomocy, jeśli tylko mogę.
Zarządzana przez pana firma zdobyła
wiele nagród biznesowych, a pan był wy-
różniany za działalność charytatywną. Czy
któraś z tych nagród jest panu szczegól-
nie bliska?

– Wszystkie te wyróżnienia i po-
dziękowania są dla mnie równie
ważne, bo pokazują, jak wiele osób,
podmiotów i środowisk ceni naszą
działalność oraz postawę. Często
kapituły rozpatrują różne aspekty

działalności firmy, więc nie mogę robić
jakiejkolwiek hierarchii. Co roku mam
też przedłużany Certyfikat Dewelope-
ra, wydawany przez Polski Związek
Pracodawców Budownictwa, więc ja-
kość naszych usług jest bez zarzutu.

Rozmawiali Mariusz Gryżewski 
i Agnieszka Rowicka

Doświadczenie
Wydaje mi się, że mam powody do dumy z tego, co udało mi się stworzyć. W ciągu
ostatnich 5 lat mamy naprawdę dobre wyniki, co potwierdza, że ludzie chcą u nas
mieszkać i są zadowoleni z oferty – mówi Stanisław Romaniuk, właściciel Firmy
Budowlanej Stanisław Romaniuk z Białej Podlaskiej

przynosi efekty



Biznes

O
statnie miesiące to dla nas czas roz-
woju i inwestycji, co potwierdza m.in.
otrzymanie pucharu w konkursie HIT
TARGOWY na XVII Mazowieckich
Dniach Rolnictwa w Płońsku, wyróż-

nienie dla ładowacza IT1600 za uniwersalność za-
stosowania, które otrzymaliśmy na Międzynaro-
dowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH
2016 w Kielcach, oraz uzyskanie certyfikatu Fir-
ma Godna Zaufania, o czym świadczy duże po-
parcie ze strony klientów. – Wszystkie te nagro-

dy ogromnie nas cieszą i motywują do jeszcze więk-
sze pracy – mówią właściciele firmy. 

Możemy pochwalić się rozbudowaną grupą
dilerską, która działa na terenie całego kraju, a tak-
że poza nim. Nasze produkty zostały docenione
m.in. w Niemczech, Francji, Irlandii, we Włoszech,
w Holandii, Szwajcarii, Izraelu, Stanach Zjedno-
czonych. Nasi odbiorcy oczekują urządzeń, któ-
re spełnią najwyższe standardy światowe, zarów-
no jeśli chodzi o wykonanie, jak i inne ważne ele-
menty konstrukcyjne. – Zmiany, których doko-

nujemy w firmie, są w największym stopniu de-
terminowane przez potrzeby klientów i dyna-
micznie ewoluujący rynek – podkreśla Marcin Kra-
ska, dyrektor techniczno-handlowy. 

Cały czas wprowadzamy nowe produkty, by
uatrakcyjnić swoją ofertę. W przyszłym roku pla-
nujemy budowę nowej hali produkcyjnej, a co za
tym idzie, chcemy również stać się chętnie wy-
bieranym przez młodzież pracodawcą, dbając
jednocześnie o zapewnienie dobrych warunków pra-
cy i możliwości rozwoju pracownikom. Cały czas
jesteśmy widoczni na rynku i dokładamy wszel-
kich starań, aby osiągnąć jeszcze większy sukces
wśród producentów maszyn rolnicznych. �

Czas inwestycji i rozwoju 
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Mówicie państwo o sobie jako o „najbardziej
reprezentatywnej organizacji szpitali w Pol-
sce – ponad podziałami”. Co to konkretnie
oznacza?

– Oznacza to, że jesteśmy organi-
zacją pracodawców szpitali, która nie
dzieli ich na małe i duże, publiczne
i prywatne, kliniczne i powiatowe, tyl-
ko zrzesza je niezależnie od modelu
własnościowego czy też sposobu or-
ganizacji. W tej chwili zrzeszamy oko-
ło jedną trzecią zasobów szpitalnych
w naszym kraju.  
Czy dobrze rozumiem, że w każdej chwili
może się do państwa przyłączyć dowolny
szpital?

– Jak najbardziej. Mamy bardzo
otwartą strukturę, natomiast kluczowe
jest oczywiście prowadzenie działal-
ności szpitalnej z leczeniem, wyży-
wieniem i zakwaterowaniem chorych
przez 24 godz. na dobę. To jedyny wy-
móg, jaki stawiamy naszym członkom,
zresztą robimy to podobnie do innych

krajów należących do Europejskiej
Federacji Szpitali HOPE. 
Co uznałby pan za największy sukces minio-
nego pięciolecia działalności PFSz?

– Tych sukcesów było sporo. Za-
cznę od sztandarowego projektu, któ-
ry prowadzimy jako członek HOPE, czy-
li od programu wymiany menadżerów
– właśnie zakończyła się czwarta edy-
cja z udziałem Polski, program ten jest
unikatowy w skali światowej i ma wie-
loletnią tradycję. Wysyłamy polskich
menadżerów za granicę, a jednocze-
śnie sami przyjmujemy przedstawi-
cieli z innych krajów, aby mogli pod-
patrywać funkcjonujące u nas roz-
wiązania i być może wprowadzać je
w swoim rodzimym systemie ochrony
zdrowia, ale też nam coś doradzić. Or-
ganizujemy także własne wyjazdy stu-
dyjne dyrektorów zrzeszonych u nas
szpitali do innych krajów – do tej pory
odwiedzili oni Danię, Maltę, Izrael
i Francję oraz Wielką Brytanię.    

Kolejna sprawa to obszar chyba
najtrudniejszy, w jakim się poruszamy,
czyli legislacja, jednak i tu mamy suk-
cesy. Na bieżąco opiniujemy ważne
akty prawne i projekty rozporządzeń.
W ubiegłym roku przygotowaliśmy
np. bardzo ciekawy raport na temat
pielęgniarek i ich wynagrodzeń. Moż-
na powiedzieć, że podpowiedzieliśmy
dyrektorom szpitali, w jaki sposób po-
winni sobie poradzić z podwyżkami, ja-
kie tej grupie zawodowej przyznał po-
przedni minister zdrowia, aby w jak naj-
mniejszym stopniu ucierpiały inne
aspekty funkcjonowania szpitali. 

Naszym sukcesem były też działa-
nia dotyczące ubezpieczeń dodatko-
wych od odpowiedzialności za zda-
rzenia medyczne – byliśmy jednym
z najbardziej konstruktywnych głosów
w tej kwestii, wymóg tego ubezpie-
czenia został zawieszony, a potem
zniesiony. Niedawno przedstawiliśmy
swoje stanowisko w kwestii zmiany

Szpitalna
Polska Federacja Szpitali istnieje od pięciu lat. Niby nie długo, jednak przez ten czas do-
robiła się opinii podmiotu, którego głos jest słyszalny w środowisku medycznym oraz wśród
rządzących. O tym, jak być skutecznym przedstawicielem danej grupy zawodowej i pod-
miotów, które ona reprezentuje, rozmawiamy z prezesem Polskiej Federacji Szpitali

prof. nadzw. Jarosławem J. Fedorowskim, MBA, specjalistą koordynowanej
ochrony zdrowia

(nie)rzeczywistość



wyceny niektórych świadczeń. Wykazaliśmy, że polskie szpi-
tale dysponują dużo niższymi, nawet 10-krotnie, budżeta-
mi niż ich europejskie odpowiedniki, a więc mają bardzo
ograniczone możliwości rozwoju. Wykazaliśmy, że musimy
podwyższać wycenę i wszyscy zabiegać o wzrost nakładów
na ochronę zdrowia. Muszę podkreślić, że w swoich opi-
niach zwracamy również uwagę np. na zgodność przyję-
tych rozwiązań z prawem krajowym i unijnym, a także z do-
brą praktyką. 
Czy te głosy docierają do decydentów?

– Jak najbardziej – gwarantuje to m.in. nasz przedsta-
wiciel w działającym przy Ministerstwie Zdrowia zespole
trójstronnym ds. dialogu. To bardzo ważny organ, bowiem
zasiadają w nim reprezentanci ministerstwa, związków za-
wodowych i pracodawców. Co ważne, nasz przedstawiciel
występuje w nim nie jako doradca, ale jako osoba z pra-
wem głosu we wszystkich poruszanych przez to ciało kwe-
stiach. To cieszy, bo w krótkich czasie głos menadżerów
szpitali stał się słyszalny. Uczestniczymy także w innych gre-
miach, np. komisjach i zespołach parlamentarnych 
A czy jest coś, czego – mimo usilnych starań – nie udało się osiągnąć?

– Do końca nie udało nam się jeszcze przetłumaczyć
rządzącym, że wiele środków można by zaoszczędzić, je-
śli szpitale i poradnie byłyby zorganizowane w nowoczesny
sposób. Staramy się pokazać, że mamy bardzo archaiczny
sposób organizacji szpitali, wymuszony niejako przez śro-
dowisko ordynatorów, inspekcję sanitarną i NFZ. Mam tu
na myśli dzielenie ich na oddziały pod kątem specjalno-
ści lekarskich. Pokazujemy, że dużo efektywniej, lepiej i ta-
niej byłoby, gdyby szpital był podzielony na obszary pod
względem natężenia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad
pacjentem. Oddziały powinny w większości być wielo-
dyscyplinarne – specjaliści z danych dziedzin powinni do-
chodzić do potrzebujących ich pomocy pacjentów, zaś
sprzęt powinien być dostępny w zależności od potrzeb.
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Ś
wiadczenia szpitalne re-
alizowane są w oparciu
o oddziały: chorób we-
wnętrznych, hematolo-
gii, chorób płuc, pedia-

trii, chirurgii urazowo-ortopedycz-
nej, ginekologii oraz chirurgii jednego
dnia dla dzieci. Świadczenia opieki
długoterminowej i hospicyjnej wy-
konywane są w warunkach stacjonarnych przez zakład opie-
kuńczo-leczniczy oraz oddział medycyny paliatywnej, zaś am-
bulatoryjna opieka specjalistyczna działa w formie poradni
przyszpitalnych. Poza wymienionymi formami działalności na
uwagę zasługują również świadczenia realizowane w wa-
runkach domowych w zakresie tlenoterapii oraz opieki ho-
spicyjnej. Oddziały specjalistyczne stawiają placówkę w uprzy-
wilejowanej pozycji na lokalnym rynku usług medycznych. Wy-
konuje się w niej m.in. specjalistyczne usługi z zakresu en-
doprotezoplastyki biodra i kolana, leczenia nowotworów ukła-
du krwiotwórczego, wczesną diagnostykę nowotworów ukła-
du oddechowego oraz diagnostykę i leczenie bezdechu sen-
nego.

Zamojski szpital przeszedł w ostatnich latach gruntow-
ną odnowę: termomodernizację budynków, remonty od-
działów szpitalnych, poradni i pracowni diagnostycznych, za-
kup nowego sprzętu, informatyzację. Dziś to placówka, w któ-
rej każdy pacjent może czuć się bezpiecznie i w spokoju po-
wracać do zdrowia, o czym świadczą certyfikaty systemu za-
rządzania jakością, „Szpital bez Bólu” oraz Akredytacyjny
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. �

Regionalny

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 
prowadzi działalność leczniczą w zakresie 
leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej oraz opieki długoterminowej 
i hospicyjnej. Szpitalnictwo stanowi przeważa-
jący rodzaj prowadzonej działalności

lider w leczeniu



Pierwszą jaskółkę, zwiastującą, że mamy tu rację, widać
w niedawno powstałych mapach potrzeb zdrowotnych.
Dosyć wyraźnie napisano w nich, że należy wspierać po-
wstawanie i rozwój oddziałów wieloprofilowych.

Kolejna kwestia to wymagania sprzętowe i kadrowe, któ-
re w stosunku do polskich szpitali mają zarówno rządzący, pa-
cjenci, jak i personel medyczny. Często podkreślamy, że przy
tych środkach, którymi dysponują nasze szpitale, nie można
oczekiwać, aby sprostały wyśrubowanym normom, jakich na-
kazuje się im przestrzegać.
Często uczestniczycie też państwo w konferencjach…

– Rzeczywiście, jesteśmy obecni na wszystkich istotnych
konferencjach i spotkaniach związanych z rynkiem ochrony
zdrowia. Sami też mamy duże osiągnięcia w ich organizacji.
Bodaj jednym z naszych największych sukcesów w wymiarze
międzynarodowym była organizacja w Warszawie w 2015 r.
kongresu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. W ankietach
zostaliśmy ocenieni bardzo wysoko. Był to nie tylko sukces or-
ganizacyjno-programowy, lecz także wizerunkowy – zapre-
zentowaliśmy Polskę jako dobrze prosperujący kraj. 
Był pan inicjatorem powołania zespołu Młodzi Menadżerowie Medy-
cyny. Mówiąc w skrócie, ma on wyłaniać przyszłych menadżerów pod-
miotów ochrony zdrowia, którzy będą mieli wysokie kompetencje
w tym zakresie. Skąd taki pomysł i przez jakie konkretnie działania chce
pan osiągnąć założony cel?

– Rzeczywiście taki zespół powstał przy naszej organizacji
z inicjatywy młodych oraz mojej. Tworzą go wybitni studenci
wyższych lat medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, któ-
rzy są zainteresowani zarządzaniem w ochronie zdrowia. Tym
samym wokół federacji tworzy się bardzo aktywna, entuzja-
stycznie wręcz nastawiona grupa młodych menadżerów, któ-
ra ma ciekawy program działania. Młoda kadra to zawsze
świeże spojrzenie. Nadrzędnym celem działalności zespołu
jest poprawa jakości oraz komfortu leczenia i pracy jednostek
ochrony zdrowia, polegająca na integracji międzypokole-
niowej, ale też tej między specjalistami z różnych dziedzin. To
ludzie, którzy zarówno chcą się uczyć, jak i przekazywać star-
szym kolegom swoje spojrzenie i skonfrontować je z rzeczy-
wistością. 
Kto pana zdaniem lepiej sprawdza się w roli dyrektora szpitala: oso-
ba, która jest jednocześnie lekarzem, czy ktoś niezwiązany z medycy-
ną, a mający wykształcenie menadżerskie?

– Jeżeli zadalibyśmy pytanie, czy osoba, która jest jed-
nocześnie czynnym lekarzem, to absolutnie nie, bo zawód
ten jest na tyle pochłaniający, że wykonywanie go w jakimś
istotnym wymiarze czasu przeszkadza funkcjonowaniu jako
dyrektor. Jeżeli dyrektorem szpitala jest osoba, która na pierw-
szym miejscu nie stawia aktywności lekarskiej, ale jedno-
cześnie posiada wykształcenie z zakresu zarządzania oraz
ma pasję i talent, to nie ma różnicy, czy jest to z wykształcenia
medyk, ekonomista czy prawnik. Niewątpliwie dobrze się sta-
ło, że dyrektorzy polskich szpitali, którzy jeszcze 15, 20 lat temu
byli raczej praktykującymi lekarzami bez dodatkowego
przygotowania, dziś są ludźmi z odpowiednim doświad-
czeniem i wykształceniem kierunkowym w zakresie zarzą-
dzania, i to nie tylko ogólnego, ale zarządzania jednostka-
mi ochrony zdrowia właśnie. Podobnie pielęgniarki pełnią-
ce funkcje kierownicze – wiele z nich ukończyło już kursy
i szkolenia podyplomowe z zarządzania. Jednocześnie nie-
zrozumiałym jest dla nas stanowisko lekarzy naukowców czy
klinicystów, którzy zazwyczaj nie mają przygotowania w za-
kresie zarządzania, a często w sposób autorytarny wypo-
wiadają się na temat kierowania szpitalami. To budzi nasz
sprzeciw, bowiem opinię w tej sprawie powinni kształtować
przede wszystkim dyrektorzy szpitali i menadżerowie. 

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.: 86 477 55 01, faks: 86 275 20 47, e-mail: szpital_wysmaz@pro.onet.pl
www.szpitalwysmaz.pl

Misja szpitala: odpowiedzialna, przy wzajemnym 
zaufaniu, posługa osobie chorej

Mocne strony szpitala:
• nowoczesny blok operacyjny,
• spełniająca standardy centralna sterylizatornia,
• nowoczesna izba przyjęć,
• cieszący się uznaniem pacjentów wysokospecjalistyczny oddział 

urazowo-ortopedyczny,
• dynamicznie rozwijający się oddział chirurgiczny, dysponujący najnowocześniejszym 

laparoskopem z torem wizyjnym 4K,
• ugruntowana, od wielu lat stabilna sytuacja finansowa,
• zaangażowana w rozwój kadra medyczna,
• nowoczesna pracownia RTG,
• dostępna na bieżąco pełnoprofilowa rehabilitacja ambulatoryjna,
• zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego 

ambulatoryjnego i opieki długoterminowej.

Największe osiągnięcia szpitala:
• uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w latach 2004–2015,
• otrzymanie tytułu „Gazeli Biznesu” w latach 2012–2015,
• posiadanie od 2009 r. certyfikatów ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004,
• otrzymanie certyfikatu „Zadowolony Pacjent”,
• realizacja inwestycji w latach 2006–2015 w kwocie ponad 49 mln przy udziale 

środków własnych placówki w wysokości ponad 29 mln, gwarantujących jej 
dynamiczny rozwój.

�
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Wspomniał pan o nowoczesnej formie zarzą-
dzania szpitalami. Czy myśli pan, że to recepta,
która uzdrowiłaby ten nasz „chory” system?

– Jedna z recept, bo ona dotyczy-
łaby tylko organizacji pracy szpitala,
a to w jego funkcjonowaniu nie wszyst-
ko – szpital to ważna, ale nie jedyna
część systemu. Zwróćmy uwagę na to,
że czas lekarza i pielęgniarki w Polsce
jest źle wykorzystany w szpitalu czy
w przychodni – nie mówimy o tym tyl-
ko my, podkreśla to też chociażby Na-
czelna Izba Lekarska. Jednym z ele-
mentów, który to powoduje, jest wspo-
mniane już przeze mnie podziele-
nie szpitala na oddziały, w których
łóżka często są eksploatowane tylko
w 60 proc., więc czas lekarza również
nie jest optymalnie wykorzystywany. Po-
dobnie jest w poradniach. Na nie-
dawnej konferencji ktoś powiedział, że
trzy czwarte wizyty u lekarza w ambu-
latorium czy POZ-ie to przygotowanie
pacjenta do niej. To są czynności, któ-
re powinna wykonać inna osoba
z wykształceniem – nazwijmy to – pa-
ramedycznym, chociażby asystent me-
dyczny. Podobnie jest w innych ob-
szarach. Polscy lekarze i polskie pie-
lęgniarki to osoby, które osobiście
wprowadzają informacje do systemów

komputerowych albo – niestety – pa-
pierowych. Przypominam, że mówi-
my o optymalnym wykorzystaniu cza-
su lekarza na rzecz chorego, a więc
kwestii kluczowej dla funkcjonowania
opieki medycznej. 

Tego, że szpital o modelu wielo-
profilowych obszarów opieki w swojej
konstrukcji jest praktyczniejszy i po pro-
stu kosztowo efektywny, dowiedli Ho-
lendrzy, którzy mają najlepiej funkcjo-
nujący system ochrony zdrowia w Eu-
ropie. Z ich doświadczenia wynika, że
nawet 80 proc. powierzchni szpitala
może być wykorzystywane w ela-
styczny sposób. W jednym dniu w da-
nym pomieszczeniu może znajdować
się poradnia laryngologiczna, a na-
stępnego dnia pokój ten może służyć
za gabinet okulistyczny. Wystarczy
mieć mobilny sprzęt i zmienić nieco
aranżację, no i oczywiście posprzątać
go i zdezynfekować z użyciem nowo-
czesnych metod. Problem polega na
tym, że my jesteśmy – niestety – przy-
zwyczajeni do tradycyjnego modelu,
gdzie wszystko musi być zamontowa-
ne na stałe, podporządkowane kon-
kretnej specjalizacji lekarskiej i w kon-
sekwencji gabinet lekarski nie jest
np. wykorzystywany popołudniami, bo

akurat nie ma pacjentów z danej dzie-
dziny czy lekarza specjalisty. 
Czy myśli pan, że jest szansa na wprowa-
dzenie u nas takich zmian? Co stoi na prze-
szkodzie?

– Myślę, że zasadniczym proble-
mem jest niezrozumienie tej nowo-
czesnej organizacji pracy i metod za-
rządzania nią przez kierowniczą kadrę
lekarską średniego stopnia, a także
przez inspekcję sanitarną i w efekcie
NFZ. Co ciekawe, kadra kierownicza
i pielęgniarska pozytywnie odnosi się
do tego modelu. Polski system ochro-
ny zdrowia jest ukierunkowany na opi-
nie konsultantów wojewódzkich czy
krajowych, a są to lekarze z osiągnię-
ciami naukowymi, klinicznymi w swo-
jej, najczęściej wąskiej specjalności. To
właśnie ich głos sprzyja fragmentary-
zacji – zrozumiałym jest, że konsultant
z danej dziedziny medycyny nie będzie
zabiegał o jej integrację z inną dzie-
dziną. Każdy z nich chce rozwijać
właśnie swoją, a to nie służy temu, aby
system opieki zdrowotnej działał kosz-
towo efektywnie, a przy tym stawiał ja-
kość i koordynację opieki nad pa-
cjentem za główny cel. 

Rozmawiała Justyna Franczuk

P
osiadamy 24 oddziały z 585
łóżkami, 16 sal operacyj-
nych, 3 zakłady i16 pracow-
ni. Dzięki nim zabezpiecza-
my świadczenia zdrowotne

dla populacji ponad 600 tys. osób. Co
roku hospitalizujemy ponad 35 tys.
pacjentów, a ponad 30 tys. osób udzie-
lamy pomocy w szpitalnym oddziale ra-
tunkowym, do tego około 230 tys. ludzi
korzysta z opieki w poradniach spe-
cjalistycznych. Zależy nam na tym,
aby w sposób kompleksowy zamknąć
proces diagnostyki i leczenia, dzięki
czemu pacjenci nie muszą szukać po-

mocy w odległych ośrodkach, ponie-
waż znajdują ją u nas. 

Mając świadomość zagrożeń cy-
wilizacyjnych, przygotowujemy się do
niesienia pomocy społeczeństwu. Uru-
chomiliśmy kolejne nowoczesne obiek-
ty, w których znajdują się m.in. zinte-
growany blok operacyjny i centralna
sterylizatornia oraz szereg nowych
oddziałów, m.in. diabetologiczny i uda-
rowy. Nowoczesny sprzęt, moderni-
zacja pomieszczeń, inwestycje w ludzi
i budynki przekładają się na radość
z uratowanego życia i coraz wyższy po-
ziom świadczonych usług.

Szukając pieniędzy na inwestycje,
stworzyliśmy model finansowania,
w którym wykorzystaliśmy zarówno
środki budżetowe, jak i kapitału pry-
watnego, który ceni sobie naszą wia-
rygodność i rzetelność. Jesteśmy be-
neficjentem wielu nagród i wyróżnień,
co jest dowodem na to, że zmierzamy
we właściwym kierunku. Dla nas dobro
pacjenta jest najwyższym celem. �

Rozwój

Strategia rozwoju Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie jest czytelna – skuteczna i szybko lecząca placówka,
która równocześnie daje poczucie bezpieczeństwa pacjentom 
i spełnia ich oczekiwania

z myślą o pacjentach
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D
obro pacjenta jako fun-
damentalna zasada służ-
by zdrowia jest siłą spraw-
czą podejmowanych dzia-
łań medycznych, organi-

zacyjnych i inwestycyjnych w Uniwer-
syteckim Centrum Klinicznym. To
w celu podwyższenia bezpieczeństwa
pacjentów oraz lepszej i sprawniejszej
opieki medycznej wykonaliśmy szereg
działań organizacyjnych i wdrożyli-
śmy procedury zarządcze, dotyczące
poprawy jakości i optymalizacji pracy
naszego centrum. Efektem tych dzia-
łań jest zdobycie w marcu bieżącego
roku Certyfikatu Akredytacyjnego Cen-
trum Monitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia dla pełnego zakresu dzia-
łalności. Traktujemy to jako duży suk-
ces, gdyż wśród niewielkiej liczby cer-
tyfikowanych szpitali klinicznych je-
steśmy największym ośrodkiem me-
dycznym w Polsce.

Współczesna jakość w medycynie
to wysokospecjalistyczna kadra me-
dyczna, nowoczesna diagnostyka,
technologie medyczne i infrastruktura
obiektowa. Jako szpital kliniczny, któ-
rego organem założycielskim jest
Gdański Uniwersytet Medyczny, mamy
poważny udział w kształceniu nowych
kadr medycznych oraz możliwość za-
trudnienia wybitnych praktyków i ba-
daczy, którzy poszukują nowych metod
leczenia. Efektem pasji i zaangażo-
wania w pracę kadry medycznej jest

pozycja naszej placówki jako wiodą-
cego ośrodka w wielu dziedzinach
medycyny. 

Dzięki zrealizowaniu w latach 2008–
2012 inwestycji Centrum Medycyny
Inwazyjnej udostępniliśmy pacjentom
zasoby 15 klinik w nowoczesnym obiek-
cie szpitalnym, zapewniającym komfort
i bezpieczeństwo pobytu. Ponadto
w budynku CMI znajdują się 17 sal ope-
racyjnych, kliniczny oddział ratunkowy,
zakład radiologii, pracownie i porad-
nie specjalistyczne. Wszystkie kliniki,
zakłady i pracownie oddano do użyt-
ku z nowym wyposażeniem w sprzęt
diagnostyczny i zabiegowy, który za-
pewnia możliwość stosowania najno-
wocześniejszych technologii medycz-
nych.

Aktualnie część naszego terenu to
plac budowy. We wrześniu 2015 r. roz-
poczęliśmy następny etap inwestycyj-
ny pod nazwą Centrum Medycyny
Nieinwazyjnej. Zakończenie prac pla-
nowane jest na 2020 r. W nowym obiek-
cie zostanie zlokalizowanych 20 klinik,
głównie niezabiegowych, z bazą 688 łó-
żek. Koszt inwestycji to ok. 600 mln zł.

Możemy dziś powiedzieć, że pra-
cujemy w bardzo nowoczesnym szpi-
talu, na jutro patrzymy zaś z optymi-
zmem, ale przecież to nie nasza pra-
ca i jej warunki są najważniejsze. Po-
zycja największego szpitala w Polsce
oraz szpitala klinicznego obliguje nas
do troski o zdrowie naszego społe-

czeństwa, stąd czujemy się odpowie-
dzialni za dbałość i stały rozwój we
wszystkich obszarach związanych z na-
szą działalnością. �

Dobre dziś, lepsze jutro
Nasze motto – „Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce” – wskazuje naczelne role szpitala klinicz-
nego, które staramy się realizować poprzez ciągłe udoskonalanie naszych działań. Dzięki temu Uniwersy-
teckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest nowoczesną placówka z dobrze kojarzoną marką

Aktualnie część naszego
terenu to plac budowy. We
wrześniu 2015 r. rozpoczę-
liśmy następny etap inwe-
stycyjny pod nazwą
Centrum Medycyny Niein-
wazyjnej. W nowym obiek-
cie zostanie
zlokalizowanych 20 klinik,
głównie niezabiegowych, 
z bazą 688 łóżek.
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W
iodącym świadcze-
niem w działalności
Grupy NU-MED jest
radioterapia, istotną
rolę pełni diagnosty-

ka, np. nowoczesna tomografia w El-
blągu czy pracownia PET w Zamościu.
Zasadą grupy jest tworzenie nowo-
czesnych placówek onkologicznych,
wyposażonych w najwyższej klasy
sprzęt. Kolejna zasada to komplekso-
wość, polegająca na współpracy ze
szpitalami. Połączenie NU-MEDU ze
szpitalami to dla pacjentów pełen do-
stęp do świadczeń onkologicznych:
od poradni specjalistycznej, poprzez
diagnostykę, chirurgię, chemiotera-
pię po radioterapię. 

Należące do grupy centrum w El-
blągu to nowoczesny, usytuowany przy

Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym ośrodek, za-
pewniający pacjentom
pełne bezpieczeństwo
i profesjonalną opiekę.
Placówka NU-MED w Ka-
towicach leczy radiote-
rapią, ale ośrodek sto-
suje też brachyterapię.
NU-MED Centrum Dia-
gnostyki i Terapii Onko-
logicznej w Tomaszowie
Mazowieckim to ośrodek
chemioterapii i radiote-
rapii. Nowy NU-MED CDi-
TO Zamość powstał przy
szpitalu wojewódzkim, gdzie do tej
pory funkcjonował oddział onkologii
klinicznej i chirurgii onkologicznej.
W ośrodku pacjenci mogą korzystać

z dwóch akceleratorów, tomografu, któ-
ry służy do planowania, oraz pracowni
PET-CT. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej: www.nu-med.pl. �

Grupę NU-MED tworzą cztery ośrodki onkologiczne w: Elblągu, Katowicach, 
Tomaszowie Mazowieckim i Zamościu. W każdym z nich pacjenci mogą liczyć 
na pomoc wysokiej klasy specjalistów oraz profesjonalną opiekę pozostałego personelu

Cztery ośrodki  pod szyldem NU-MED

C
ałkowita powierzchnia
nowego budynku wynosi
8889 mkw. i spełnia eu-
ropejskie standardy. Ulo-
kowano na niej 190 łóżek

zwykłych oraz 23 łóżka specjalnego

nadzoru. Sale chorych są jedno-
i dwuosobowe, wszystkie po-
siadają węzeł sanitarny. Zbu-
dowano także nowoczesny
blok operacyjny, który składa
się z trzech sal operacyjnych
oraz sali znieczuleń przewo-
dowych.

Na parterze budynku zlokalizowa-
no oddziały i pracownie, które są nie-
zbędne do ratowania życia w nagłych
przypadkach, tj.: szpitalny oddział ra-
tunkowy, oddział anestezjologii i in-
tensywnej terapii oraz diagnostyka
obrazowa, w tym pracowanie rentge-
nodiagnostyki, tomografii komputero-
wej i USG. Pierwsze piętro to oddzia-
ły: wewnętrzny z intensywnym nadzo-

rem kardiologicznym, rehabilitacji
neurologicznej, neurologiczny i pod-

oddział udarowy oddziału neuro-
logicznego. Na drugim piętrze
znajdują się oddziały: ortopedii

i traumatologii narządu ruchu, chi-
rurgii ogólnej oraz położniczo-gine-

kologiczny z systemem rooming-in
i blokiem porodowym. W łączniku mię-
dzy starym a nowym budynkiem szpi-
tala na pierwszym piętrze mieści się
pracownia diagnostyki kardiologicznej
i pracowania endoskopii, a na drugim
oddział neonatologiczny z podod-
działem patologii noworodka oraz
blok porodowy. Dzięki tym zmianom
podniósł się komfort opieki nad pa-
cjentami i ich pobytu w szpitalu. �

Nowocześnie i komfortowo
11 września 2015 r. ofi-
cjalnie otwarto nowy bu-
dynek Szpitala
Powiatowego we Wrześni
Spółka z o.o. Projekt dofi-
nansowany został ze
środków UE w ramach
programu „Podniesienie
jakości opieki medycznej
w regionie poprzez rozbu-
dowę Szpitala Powiato-
wego we Wrześni”. Jego
koszt wyniósł 67 mln zł
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Upper Finance jako doradca finansowy po-
jawił się na rynku dziewięć lat temu. Co za-
decydowało o wyborze akurat tego segmentu
gospodarki?

Iwona Załuska: – Nagła zmiana re-
gulacji i nadejście kryzysu przekona-
ły nas do opuszczenia rynku doradz-
twa w zakresie kredytów hipotecz-
nych dla klientów indywidualnych. Ob-
serwując funkcjonujące w gospodar-
ce spółki, wraz ze wspólniczką za-
uważyłyśmy, że wielu firmom ogromne
trudności sprawia zorganizowanie fi-
nansowania ich rozwoju. Postanowiły-
śmy więc wykorzystać nasze do-
świadczenie w bankowości, by wspo-
móc je w tym procesie.
Upper Finance to pewien ewenement, po-
nieważ udaje się paniom skutecznie konku-
rować z wielkimi globalnymi firmami. Jaki jest
przepis na sukces?

Tatiana Piechota: – Sukces to za-
wsze kwestia znalezienia swojego
miejsca na rynku. Naszym priorytetem
nie jest walka o największe kontrakty,
choć i takich w naszym portfolio nie
brakuje. Koncentrujemy się głównie na
średnich i małych przedsiębiorstwach,
do których banki podchodzą z większą
rezerwą i które potrzebują komplek-
sowego doradztwa na każdym etapie
pozyskania finansowania.

IZ: – Towarzyszymy naszym klien-
tom na każdym etapie rozwoju, dzięki
czemu dobrze poznajemy ich charak-

terystykę i indywidualne uwarunko-
wania prowadzenia działalności. Lata
przepracowane w bankach zaowo-
cowały świetną znajomością procedur,
która pozwala nam dobrze przygoto-
wać dokumentację, dostosowując ją do
wymogów danego kredytodawcy,
i skutecznie negocjować warunki. Do
każdego projektu podchodzimy indy-
widualnie i nie obawiamy się analizo-
wać przedsięwzięć, które innym zda-
ją się być niewykonalne.
Czy mogą panie wskazać przykład takiego
projektu, który wbrew powszechnemu scep-
tycyzmowi okazał się sukcesem?

TP: – W Hotelu Arłamów udało
nam się sfinalizować projekt, który
wydawał się nie do zrealizowania.
Kiedy pomysłodawca lata temu zwró-
cił się do banków z wnioskiem o dofi-
nansowanie projektu, spotkał się
z odmową ze względu na zbyt duże
w ocenie instytucji ryzyko inwestycji
w hotel, na dodatek w bieszczadzkiej
głuszy, z daleka od dużych aglomera-
cji. Nam jednak udało się przekonać
konsorcjum dziewięciu banków spół-
dzielczych do wsparcia inwestycji, któ-
rej wartość ostatecznie wyniosła 370
mln zł i która okazała się wielkim suk-
cesem. W ubiegłym roku zrefinanso-
waliśmy również kredyt w banku ko-
mercyjnym.
Dlaczego podjęły się panie tak ryzykownego
przedsięwzięcia?

IZ: – Po bardzo wnikliwych bada-
niach i kalkulacjach stwierdziłyśmy, że
projekt ma duże szanse powodzenia.
Jego odpowiednie ustrukturyzowanie
pozwoliło nam uwydatnić korzyści
z przystąpienia do niego. Ponadto ze
względu na szeroką współpracę z de-
weloperami i przedsiębiorstwami bu-
dowlanymi ten rynek także jest nam
bardzo bliski, co stanowiło duży atut
w negocjacjach z bankami. Mamy za
sobą długą listę udanych transakcji
w tej branży, których „bohaterami”
były m.in. tak znane spółki jak Po-
lnord, SOHO Factory czy Semeco.
Doradztwo dla branży deweloperskiej to
jedna gałąź biznesu, druga natomiast skupia
się wokół rynku medycznego. To dwa zu-
pełnie różne światy, które trudno chyba po-
godzić?

TP: – Różna jest specyfika tych
branż, ale potrzeby w zakresie finan-
sowania są podobne, a inwestycje
branży medycznej często wiążą się
z rozbudową zaplecza. W obu przy-
padkach oferujemy kompleksowe do-
radztwo przy pozyskaniu środków
w formie kredytu, emisji obligacji, le-
asingu zwrotnego lub pozyskania in-
westora. Kolejny obszar naszego dzia-
łania to restrukturyzacja, w ramach któ-
rej pomagamy w zmianie struktury fi-
nansowania, refinansowaniu kredy-
tów na korzystniejszych dla klienta
warunkach. Mamy na swoim koncie
pierwszy przeprowadzony z powo-
dzeniem projekt PPP w branży me-
dycznej, w którym Szpital Powiatowy
w Żywcu znalazł prywatnego partne-
ra. W 2014 r. do nas należała najwięk-
sza transakcja sprzedaży spółki na ryn-
ku medycznym – doradzaliśmy w pro-
cesie sprzedaży sieci klinik Allenort do
inwestora branżowego z RPA. W ubie-
głym roku byliśmy doradcą najwię-
kszej transakcji na rynku medycznym
– sprzedaży sieci klinik Magodent na
rzecz Lux Medu. Temu samemu inwe-
storowi sprzedaliśmy sieć klinik Euro-
dental, a także dużą spółkę nierucho-
mościową. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski 

Zawsze
Fuzje, przejęcia, procesy restrukturyzacji i poszukiwanie finansowania nie będą
skomplikowane i ryzykowne, jeśli firma powierzy je profesjonalnym doradcom,
którzy znają tajniki prawa i specyfikę poszczególnych branż

Rozmowa z Tatianą Piechotą, prezes Upper Finance Med
Consulting, i Iwoną Załuską, prezes Upper Finance Consul-
ting, partnerami w Upper Finance 

indywidualne podejście





70 VIP

Zdrowie

N
iezależnie od zastosowa-
nej technologii, zgodnie
z definicją przyjmuje się,
że soki to naturalne pro-
dukty, otrzymywane ze

świeżych lub przechowywanych owo-
ców i warzyw, bez dodatków w posta-
ci barwników, substancji konserwują-
cych i sztucznych aromatów. Mogą one
być uzyskiwane w wyniku tłoczenia lub
mechanicznego przetarcia.

Soki w pełnym tego słowa zna-
czeniu mogą się różnić pod względem
wykorzystanego rodzaju surowca (owo-
cowe, warzywne, owocowo-warzywne),
zawartości dodatków (witamin, soli
mineralnych, ewentualnych soli i przy-
praw), konsystencji, rodzaju półpro-
duktu (soki uzyskane bezpośrednio
z owoców lub z przecieru zagęszczo-
nego), obróbki termicznej (soki niepa-
steryzowane – o krótkim okresie trwa-
łości, zwykle 1–3 dni, pasteryzowane
w niskiej temperaturze – o kilkutygo-
dniowej minimalnej trwałości – oraz pa-
steryzowane, zachowujące trwałość
przez wiele miesięcy). Równolegle na
półkach sklepowych znajdziemy – rów-
nież potocznie, choć mylnie nazywane
sokami – nektary, czyli soki z dodatkiem
wody, cukrów, miodu lub słodzików,
w których zawartość soku musi wyno-
sić (zależnie od rodzaju owoców) od 50

do 25 proc., oraz napoje – te zgodnie
z definicją GUS-u muszą zawierać
min. 20 proc. dodatku soku lub prze-
cieru owocowego i/lub warzywnego. Są
jeszcze coraz popularniejsze w ostat-
nim czasie smoothies – napoje o gład-
kiej, gęstej konsystencji, produkowane
zwykle z przecieranych owoców z do-
datkiem soku, w przypadku których pro-
porcja składnika owocowego nie jest
ściśle określona i waha się od bar-
dzo niewielkiej do nawet 100 proc. Do-
datkowo smoothies mogą zawierać
w składzie mleko, jogurt, lody, zioła, wi-
taminy, a w wersji niskokalorycznej są
słodzone sztucznymi substancjami.

Warto jednak pamiętać, że przy ca-
łej gamie produktów wytwarzanych
na bazie owoców i warzyw, to soki są
tym w pełni naturalnym, a dzięki temu
najbardziej wartościowym, nieprze-
tworzonym i niezawierającym w skła-
dzie niepożądanych dodatków, takich
jak barwniki, konserwanty, sztuczne
aromaty czy cukier. Wśród nich wy-
różniają się soki bezpośrednie, fa-
chowo określane jako NFC (Not From
Concentrate), a w języku niebranżo-
wym nazywane sokami nie z soku za-
gęszczonego. To one reprezentują naj-
wyższą jakość. Biorąc pod uwagę war-
tość odżywczą i kaloryczną, soki są
zbliżone do owoców i warzyw, z których

zostały otrzymane, przy czym soki wa-
rzywne są ze względu na znacznie
mniejszą ilość cukrów dwukrotnie
mniej kaloryczne niż soki owocowe.
Dzięki walorom odżywczym WHO za-
leca 200 ml dziennego spożycia, czyli
szklankę soku. Taki łyk zdrowia z owo-
ców lub warzyw stanowi od 2 do 5 proc.
kalorii w codziennej diecie.

Jak wywiązujemy się z tego proz-
drowotnego, a przy tym jakże przy-
jemnego zadania? Jak wynika z danych
Stowarzyszenia Krajowa Unia Produ-
centów Soków, niezbyt dobrze. Staty-
styki dają raczej negatywny obraz
średniego spożycia soków na krajo-
wym rynku. Pijąc zalecaną dawkę
soku, przeciętny Polak powinien kon-
sumować rocznie około 30 l. Na tę
chwilę taki wynik wydaje się mało re-
alny, co nie znaczy, że jest nieosiągal-
ny. Przeciętny Polak wypija zaledwie
12 l soków rocznie, podczas gdy w Nor-
wegii konsumenci mają chlubny wynik
26,5 l, w Finlandii – 22 l, a w Niemczech
– 20,6 l. Unia Europejska też nie ma po-
wodów do dumy – jej mieszkańcy ogó-
łem nie wypadają dużo lepiej niż Po-
lacy; średnie spożycie wynosi 12,3 l na
osobę. Taki wynik niepokoi i zachęca
konsumentów do zmiany nawyków,
bo naturalne soki dobrej jakości to przy-
jemne z pożytecznym – zachowany

Porcja zdrowia
Latem zdecydowanie częściej sięgamy po wodę i inne napoje, by ugasić pragnienie. Dobrze, gdy jest to
sok, który nie tylko doskonale smakuje i orzeźwia, lecz także dostarcza organizmowi solidny łyk zdrowia

w płynie



prawdziwy smak owoców w łatwej do
spożycia formie, a zarazem rekomen-
dowana porcja wartościowych skład-
ników odżywczych. Są one niezbędne
w prawidłowej diecie jako element
prewencji chorób układu sercowo-
-naczyniowego, degeneracyjnych i no-
wotworowych. Soki owocowe dostar-
czają człowiekowi witamin (m.in. C i E),
soli mineralnych (potas, wapń i ma-
gnez), błonnika oraz naturalnych prze-
ciwutleniaczy: polifenoli i karoteno-
idów – naturalnych antyoksydantów,
które unieszkodliwiają wolne rodniki,
w nadmiarze powodujące uszkodzenia
komórek, przyspieszające starzenie
się organizmu i prowadzące do wielu
chorób degeneracyjnych, a nawet no-
wotworów.

Warto nie tylko częściej, najlepiej
regularnie, sięgać po sok, lecz także
świadomie wybierać produkt spośród
bogatej oferty rynkowej. Soki – jako
produkty o wyjątkowej wartości od-
żywczej – są objęte szczegółowymi unij-
nymi regulacjami prawnymi, zawarty-
mi zwłaszcza we wprowadzonej
w 2001 r., stale nowelizowanej dyrek-
tywie sokowej (2012/12/UE). Dodatko-
wo w Polsce obowiązują oparte na niej
dwa rozporządzenia ministra rolnictwa
i rozwoju wsi: z 30.09.2003 r. w sprawie

szczegółowych wymagań w zakresie
jakości handlowej soków i nektarów
owocowych (DzU nr 177, poz. 1735)
wraz z późniejszymi zmianami oraz
z 10.07.2007 r. w sprawie znakowania
środków spożywczych (DzU nr 137, poz.
966) wraz z późniejszymi zmianami. Co
więcej, na terenie UE obowiązuje sys-
tem kontroli jakości soków i nektarów
(EQCS), a na polskim rynku – system
samokontroli przemysłowej, który funk-
cjonuje od 2002 r. w ramach Krajowej
Unii Producentów Soków pod nazwą:
dobrowolny system kontroli soków
i nektarów (DSK). Jego powołanie
znacznie ograniczyło liczbę zafałszo-
wanych produktów na krajowym ryn-
ku. Kontrole jakości przeprowadzone
w 2012 r. przez Inspekcję Handlową Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych wykaza-
ły małą liczbę niezgodności fizyko-
chemicznej soków i nektarów na tle po-
zostałych artykułów spożywczych, a po-
nowna kontrola w 2014 r. – wręcz naj-
niższą liczbę niezgodności soków
i nektarów w stosunku do pozostałych
artykułów spożywczych, co dowodzi
efektywności DSK.

Jak konsument ma wybrać pro-
dukt najwyższej jakości? Na pewno wy-
bierając sok, a nie nektar bądź napój,
najlepiej zaliczany do kategorii NFC.

Poza tym, tak jak w przypadku innych
produktów spożywczych, warto czytać
informacje umieszczone na etykiecie,
z których dowiemy się, jaki jest skład
soku oraz jego wartość odżywcza
i energetyczna. Na jego opakowaniu
musi się znaleźć informacja, czy został
on otrzymany z soku zagęszczonego,
a opakowanie nektaru powinno infor-
mować o minimalnej zawartości wsa-
du owocowego lub warzywnego
w produkcie. Pamiętajmy też, że – zgod-
nie z przepisami – zarówno do soków,
jak i nektarów owocowych lub wa-
rzywnych w kartonach i butelkach nie
wolno dodawać substancji konserwu-
jących i barwników. System kontroli ja-
kości to nie tylko korzyść dla konsu-
menta, lecz także motywacja dla pro-
ducentów, którzy zobowiązani są do
starannej selekcji przetwarzanego su-
rowca oraz do przestrzegania re-
strykcyjnych norm w procesie wytwa-
rzania soku. Muszą też zadbać o od-
powiednie opakowanie, które zagwa-
rantuje przechowywanie dostosowane
do rodzaju produktu. Dopiero, gdy
spełniony jest szereg warunków, na-
bywca ma gwarancję, że kupuje peł-
nowartościowy produkt, który warto pić
regularnie – z przyjemnością i z myślą
o zdrowiu. �

Zdrowie



Jak postrzega pan aktualną sytuację spół-
dzielni mleczarskich w Polsce?

– Najważniejszą rzeczą w okresie
ostatnich 25 lat jest to, że udało nam się
obronić sektor spółdzielczy, który ma
dziś zdecydowaną przewagę nad in-
nymi sektorami. Spółdzielnie mają
ok. 80 proc. rynku skupu i przetwór-
stwa, kapitał zachodni – ok. 15 proc.,
a kapitał prywatny – 5 proc. Sektor mle-
czarski jako jedyny skutecznie powią-
zał producenta surowca z przetwórcą.
Rolnicy – właściciele spółdzielni
– sami decydują o kierunkach ich roz-
woju. Gdyby nie spółdzielnie, w dobie
obecnego, największego kryzysu mle-
czarstwa od czasu II wojny światowej,
przychody rolników spadłyby znacznie
bardziej, niż wynika z sytuacji rynkowej.
Cena wypłacona rolnikom za rok 2015
wynosiła 1,13 zł netto, a więc była
o ok. 18 proc. niższa niż rok wcześniej.
W wielu przypadkach spółdzielnie ce-
lowo ponosiły straty, żeby wypłacić
rolnikom wyższe kwoty. Pokrywa się je
później z funduszy zasobowych, które
są tworzone w każdej spółdzielni. Dzię-
ki nim możliwe jest łagodne przejście
kryzysu w najtrudniejszych latach. Do-
datkowo spółdzielnie tworzą fundusze
dobrowolnych świadczeń i fundusze
pożyczkowe, w ramach których rolnik

może dostać niskooprocentowany kre-
dyt nawet do wysokości 100 tys. zł. Moż-
na powiedzieć, że dzięki tym zgroma-
dzonym na czarną godzinę środkom
spółdzielnie są buforem bezpieczeń-
stwa. Co ważne, kredyty są spłacane
dostawami mleka.
Na czym polega wspomniany kryzys, który
dotknął spółdzielnie mleczarskie?

– Do podstawowych źródeł kryzy-
su należy bezsprzecznie zaliczyć
zmniejszone o połowę, a nawet
o 75 proc. w stosunku do najlepszych
lat 2013–2014, zakupy z Azji, głównie
z Chin. Konkurencja nie śpi i tu rywa-
lizację o rynki wygrywa choćby Nowa
Zelandia, gdzie koszty produkcji są zde-
cydowanie niższe niż w Europie, ale wy-
grywają również Stany Zjednoczone.
Druga ważna sprawa, która wpłynęła
na polski rynek, to embargo rosyjskie,
wprowadzone 1 sierpnia 2014 r. Poza
tym wciąż nie udaje nam się wypra-
cować pożądanych wyników spożycia
wyrobów mleczarskich na rynku we-
wnętrznym. W 1989 r. spożycie mleka
w Polsce wynosiło ok. 280 l rocznie na
osobę, a dziś nawet nie dochodzi do
200 l. Od lat jest to poważny problem
branży, z którym walczymy na różne
sposoby, ale postępy są znikome. Gdy-
byśmy zdołali wpłynąć na wynik
i zwiększyć spożycie mleka chociaż do
250 l, nie mówilibyśmy dziś o kryzysie.
Niestety, Komisja Europejska nie ma
pomysłu na wyjście z tej patowej sytu-
acji, pomimo pewnych zapisanych
działań, takich jak zakupy interwen-
cyjne. Najdotkliwiej kryzys odczuwają
rolnicy, których przychody w 2015 r. były
o około 2,5 mld zł niższe niż w 2014 r.,
mimo zwiększonej produkcji mleka
o ok. 2,8 proc. Żeby branża była kon-
kurencyjna, zwłaszcza na rynku chiń-

skim, powinny być uruchomione do-
płaty eksportowe. Jeśli weźmie się pod
uwagę najnowsze dane demograficz-
ne, które pokazują, jak wiele osób
cierpi głód, warto do tych krajów kie-
rować nadwyżki produkcyjne. Z kolei
polski minister powinien czynić stara-
nia o zrównanie tzw. dopłat po-
wierzchniowych ze „starą piętnastką”
UE. Dzisiaj różnice ciągle są widoczne.
Uważam, że wiele krajów po prostu nie
przyznaje się, że wspiera przemysł
mleczarski krajowymi środkami bu-
dżetowymi. 
Czy inne gałęzie spółdzielczości pójdą w śla-
dy sektora mleczarskiego i wypracują równie
dobre relacje między producentem surowca
a przetwórcą?

– Jestem o tym przekonany, bo bez
takiej współpracy nic nie da się osią-
gnąć. Dlatego jeśli producenci trzody,
drobiu i żywca się nie zorganizują, nig-
dy nie będziemy mogli mówić o potę-
dze. W Stanach Zjednoczonych spół-
dzielnie współpracują ze sobą. To, że
najmocniejsza gospodarka rolna do-
szła do takich wniosków, daje poczu-
cie, że to słuszny kierunek. Rolnik musi
mieć świadomość, że od początku do
końca ma wpływ na to, co produkuje,
a takie możliwości daje mu spółdziel-
nia. W tym miejscu warto zwrócić uwa-
gę na nieeleganckie zachowanie han-
dlu, zwłaszcza sieci, wobec przemysłu
rolno-spożywczego. Ceny zbytu mleka
w proszku spadły o co najmniej
50 proc., serów o 35–40 proc., podob-
nie twarogów, ale w sklepach zupełnie
tego nie widać. To rzutuje na przyszłość
sektora, bo tańszy produkt zachęcał-
by konsumenta i generowałby wyższą
sprzedaż. 
Kiedyś konsumenci zachwycali się zagra-
nicznymi markami, dziś coraz więcej Polaków
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Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich

Zadziwić świat 
polskimi wyrobami

W Stanach Zjednoczonych spółdzielnie współpracują ze sobą.
To, że najmocniejsza gospodarka rolna doszła do takich wnio-
sków, daje poczucie, że to słuszny kierunek. Rolnik musi mieć
świadomość, że od początku do końca ma wpływ na to, co
produkuje, a takie możliwości daje mu spółdzielnia 
– przekonuje Waldemar Broś, prezes zarządu 
Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich



wybiera rodzime produkty. Czy producenci wyrobów mleczarskich do-
strzegają ten zwrot?

– Tak, i trudno się mu dziwić, bo jakość polskich wyrobów
jest coraz wyższa. Aktualnie dostarczamy na rynek około 650
pozycji. Co więcej, jako pierwsi wprowadziliśmy szkolenia
związane z procedurami systemów zarządzania jakością i bez-
pieczeństwem żywności. W efekcie sektor mleczarski speł-
nia wszelkie wymogi unijne. Nie mówiąc o tym, że warunki pro-
dukcji w Polsce – kraju mniej skażonym niż wiele państw za-
chodnich – są znacznie korzystniejsze dla jakości wyrobów.
Jednym ze sztandarowych działań promocyjnych związku jest
organizacja targów: Mleko Expo w Warszawie, Polagra w Po-
znaniu i Mleczna Rewia w Gdańsku. Jako jedyni organizuje-
my olimpiadę wiedzy o mleczarstwie, w której nagrodą jest
indeks na wiedzę o żywieniu na Uniwersytecie Warmińsko-
-Mazurskim. W związku z rozwojem rynku wewnętrznego,
w tym handlu, największe zadanie w obrębie spółdzielczości
stoi obecnie przed „Społem” – organizacją, która ma warunki
i potencjał, i coraz lepiej je wykorzystuje. Natomiast trzeba pod-
kreślić, że w branży rolno-spożywczej najbardziej rozpo-
znawalną marką jest marka spółdzielni mleczarskiej „Mle-
kovita”.
W tym roku KZSM obchodzi 25-lecie istnienia. Jak podsumowałby pan
ten okres i jak zamierzają państwo uczcić jubileusz?

– Trudno będzie świętować z uwagi na niełatwe położe-
nie branży i kryzys, niemniej staramy się zaznaczyć ten szcze-
gólny dla związku rok. Drugi dzień targów poświęcimy jubi-
leuszowi. Przedstawimy historię polskiego mleczarstwa i za-
znaczymy rolę sektora spółdzielczego. Chcemy szczególnie
podziękować tym, którzy mieli udział w powstaniu KZSM, i na-
grodzić ich statuetkami. Zamierzamy też wystąpić o odzna-
czenia państwowe dla grupy osób najbardziej zasłużonych
dla spółdzielczości.
Jakie życzenia byłyby najwłaściwsze z okazji jubileuszu?

– Aktualnie największe nadzieje naszego sektora dotyczą
kryzysu – żeby skończył się wcześniej, niż przewidują prognozy,
które mówią o roku 2017, a nawet 2020. Życzyłbym sobie rów-
nież, żeby nasze propozycje, które kierujemy za pośrednic-
twem ministra rolnictwa do Unii Europejskiej, np. dopłaty eks-
portowe czy właściwe ceny wykupu, były dogłębniej anali-
zowane, a w efekcie realizowane. Chciałbym, żeby Komisja
Europejska jak najszybciej pochyliła się nad polskim produ-
centem i zrównała poziom dopłat powierzchniowych z kra-
jami „starej” piętnastki unijnej. To ma ogromne znaczenie, bo
nie da się produkować mleka bez rozleglej połaci ziemi. Pro-
dukcja mleka jest najbardziej uciążliwa, dlatego musimy za-
dbać, by polski rolnik miał z tego tytułu dochody na poziomie,
który pozwoli mu na godne życie, ale także na rozwój.
Czy podziela pan opinię samorządów gospodarczych innych branż, że
państwo niedostatecznie angażuje się w promocję rodzimych produ-
centów i zbyt słabo wspiera rozwój krajowego przemysłu?

– Po części muszę się z tym zgodzić, ale problem polega
też na braku środków. Na pewno przewartościowania wymaga
kwestia promowania polskich produktów przez ambasady.
Myślę, że placówki dyplomatyczne powinny zasilić personel,
który zna się na przemyśle rolno-spożywczym, a zarazem na
zagadnieniach związanych z promocją i lobbingiem. W tej sfe-
rze mamy wciąż wielkie braki. Nie jesteśmy potęgą w dzie-
dzinie elektroniki czy innowacji technicznych. Dziś możemy
zadziwić świat właśnie naturalną polską żywnością. Trzeba
tylko podjąć odpowiednie kroki, by zwrócić na nią oczy świa-
ta i umieć sprzedać. Warto, by ta sfera podlegała premiero-
wi, by głos Polski był lepiej przyjmowany.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie jest jedynym przedsiębior-
stwem zajmującym się przetwórstwem mleka na obszarze powiatu słupeckiego i za-
razem „spadkobierczynią” ponad stuletnich tradycji w zakresie przemysłowego
przerobu mleka, a także kontynuatorką chlubnych wartości spółdzielczości mle-
czarskiej na tym terenie. Produkty spółdzielni charakteryzują się wysoką jakością,
dobrymi walorami smakowymi i są sprzedawane ma terenie województw: wielko-
polskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, po-
morskiego i zachodniopomorskiego. Szczególnym uznaniem konsumentów cieszą
się twaróg śmietankowy i wiejski oraz masło ze Strzałkowa.

Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców
ul. Gen. Sikorskiego 28, 62-420 Strzałkowo
tel./faks: 63 2750 027, biuro@smu.com.pl, www.smu.com.pl

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opolu Lubelskim
ul. Przemysłowa 16, 24-300 Opole Lubelskie, tel.: 81 827 25 50, 827 26 55,

faks: 81 827 26 51, sekretariat.opole@osmoopolelubelskie.pl



Medal Europejski

L
aureaci i zaproszeni na uroczystość goście tłum-
nie przybyli do opery narodowej, by oficjalnie po-
znać zwycięzców rywalizacji o Medal Europejski
2016 dla wyrobów i usług. Gospodarzami wieczoru
byli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Je-

rzy Kwieciński, prezes Business Centre Club Marek Goli-
szewski, członkini Rady Organizatorów BCC Grażyna
Majcher-Magdziak i gen. Leon Komornicki – członek Rady
Organizatorów BCC, a uroczystość finałową poprowadził
wiceprezes BCC Zbigniew Żurek. – Cieszę się, że jest tu dzi-
siaj tylu przedsiębiorców, którzy widzą możliwości rozwo-
ju. Wierzę, że medal otrzymują ci, którzy nie tylko odnieśli
sukces, lecz także myślą o dalszej ekspansji zagranicznej
– powiedział minister Kwieciński, życząc laureatom, by wy-
różnienie stało się dla nich bodźcem do jeszcze większych
zaangażowania i pracy.

W tym roku Honorowe Medale Europejskie trafiły do pro-
fesorów: Andrzeja Bliklego i Witolda Orłowskiego. Ponad-

to statuetki BCC wręczono Wiesławowi Zince – kanclerzo-
wi Loży Koszalińskiej – i Krzysztofowi Żukowskiemu
– kanclerzowi Loży Białostockiej, uhonorowanym za szcze-
gólny sposób, w jaki realizują misję Business Centre Club
w swoich regionach, a Diamenty do statuetki otrzymali:
Eugeniusz Budniok – kanclerz Loży Katowickiej – i Marek
Piwowarczyk – kanclerz Loży Małopolskiej za 20-letnią re-
alizację misji BCC na podległych terenach.

Grażyna Majcher-Magdziak podkreśliła, że wielu
przedsiębiorców ubiega się o nagrodę dla nowych pro-
duktów i usług, co oznacza, że mamy do czynienia z sys-
tematycznym rozwojem, i stanowi dobry symptom dla na-
rodowej gospodarki. – Konkurs jest organizowany od 16 lat
i dzięki temu widzimy, jak zmienia się gospodarka i jak zmie-
niają się branże, w których odnosi się sukcesy – chwaliła.
Z kolei gen. Leon Komornicki gratulował laureatom wy-
różnienia, zauważając, że nagrodzone przedsiębiorstwa bu-
dują Rzeczpospolitą i przyczyniają się do jej bezpieczeń-

Należymy do europejskiej gospodarki
8 czerwca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej wręczono 172 Medale Europejskie 
w ramach 27. edycji inicjatywy Business Centre Club pod patronatem honorowym 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli

JAKOŚĆ SYSTEMOWA W OBSZARZE
URZĄDZEŃ DYSTRYBUCJI ZASILANIA

ORAZ INŻYNIERIA NAPĘDU 
W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ

SZCZEGÓŁY OFERTY:

� inżynieria elektryczna i automatyka przemysłowa,
� rozwiązania rozdziału, dystrybucji, opomiarowania 

i optymalizacji zasilania,
� efektywne rozwiązania napędowe,
� wsparcie optymalizacji procesów sterowaniem i wizualizacją,
� systemy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technologicznych,
� szeroka oferta produktowa.

GWARANCJA JAKOŚCI:

� 20 lat doświadczenia we współpracy z przemysłem,
� wykwalifikowana kadra inżynierska,
� profesjonalne zaplecze techniczne.

APATOR 
CONTROL Sp. z o.o.
ul. Polna 148, 87-100 Toruń
tel.: 56 654 49 00
faks: 56 654 49 03
info@acontrol.com.pl
www.acontrol.com.pl



Ta nagroda to świadectwo
tego, że jesteście zaradni,
skuteczni, punktualni. Takimi
ludźmi Polska musi się chwa-
lić. Medal to też symbol
tego, że należymy do euro-
pejskiej kultury i gospodarki.

Medal Europejski

Prof. Andrzej Blikle

PRODUKCJA KOPERT BĄBELKOWYCH

Wolff Trading Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 187, 04-667 Warszawa
tel. (+ 48) 22 509 81 61/62, sprzedaz@wtkoperty.pl

SZEROKI WYBÓR ROZMIARÓW

stwa. Na zakończenie uroczystości gratulacje zło-
żył zwycięzcom prezes BCC Marek Goliszewski.
– Można powiedzieć, że medali u nas dostatek. Jed-
nak to wyjątkowe wyróżnienie, bo nagradzane pro-
dukty mają europejską jakość. Ta nagroda to
również świadectwo tego, że jesteście zaradni, sku-
teczni, punktualni. Takimi ludźmi Polska musi się
chwalić. Medal to też symbol tego, że jesteśmy
w Europie i w niej pozostaniemy, że należymy do
europejskiej kultury i gospodarki – mówił. � Marek Goliszewski Fot. archiwum organizatora (2)



Niedawno ANKOL obchodził 25-lecie swojej
rynkowej działalności. W jaki sposób i w czy-
im towarzystwie świętowaliście państwo
ten wyjątkowy jubileusz? 

– Zakładając firmę w kwietniu 1991 r.,
w okresie transformacji ustrojowej,
z dużym optymizmem patrzyłam
w przyszłość. Dla właściciela i założy-
ciela własna firma jest jak dziecko, któ-
re się kocha, kształtuje, w które się in-
westuje i wkłada wiele energii, by kie-
dyś było dumą. Dlatego dziś z ogrom-
ną satysfakcją oceniam 25 lat działal-
ności. Stworzyłam firmę rodzinną, któ-
ra w elitarnej branży lotniczej odniosła
sukces na skalę międzynarodową.
Zdaję sobie sprawę, że osiągnięcia,
którymi się cieszymy, nie byłyby moż-
liwe bez zaangażowania naszych pra-
cowników. To właśnie w towarzystwie
pracowników i ich rodzin oraz przyja-
ciół podczas bardzo uroczystej gali
świętowaliśmy 30 kwietnia jubileusz
25-lecia ANKOLU. 
Jakich określeń użyliby państwo, aby w naj-
lepszy sposób oddać drogę ANKOLU na
szczyt i miejsce, w jakim znajduje się dzisiaj?

– Każde, nawet najmniejsze dzia-
łania zaczyna się od marzeń i planów.
Ja postanowiłam spełniać się w biz-
nesie i zaryzykowałam, wierząc, że je-
śli się czegoś bardzo pragnie, można
osiągnąć swój cel. Widząc potrzeby
rynkowe lat 90., ukierunkowałam AN-
KOL na handel zagraniczny. Wyko-
rzystałam własne doświadczenia, skru-
pulatnie analizowałam rynki i ich po-
trzeby. Pojawiły się pierwsze kontrak-

ty, które – zakończone sukcesem – do-
dawały skrzydeł. Inwestowałam w roz-
wój, stopniowo zatrudniałam pracow-
ników, rozbudowywałam infrastruktu-
rę i inwestowałam w najnowsze, uspraw-
niające pracę systemy. W 1993 r. do
wspólnego biznesu dołączył mój mąż
Czesław Kolisz, wnosząc ogromną
wiedzę z zakresu lotnictwa. Dzięki nie-
mu wyspecjalizowaliśmy się w dosta-
wach części zamiennych, usług re-
montowych i nowych technologii dla lot-
nictwa wojskowego i cywilnego w kra-
ju i na świecie. Z perspektywy czasu
szczycimy się wieloletnią współpracą
z departamentami ministerstw obrony
narodowej wielu państw oraz zakła-
dami lotniczymi. Posiadamy przed-
stawicielstwa zakładów produkcyj-
nych Europy Zachodniej, które umoż-
liwiają transfer nowych technologii do
produkcji lotniczej w zakładach Euro-
py Wschodniej. Pozyskiwanie nowych
kontrahentów i nowych zamówień jest
efektem zdobytego zaufania, rzetel-

ności, kompetencji i skuteczności
w operacjach handlowych. Zawsze
mierzyliśmy wysoko, nie zadowalały
nas półśrodki. Takie nastawienie do
działania wymagało samodyscypliny
i pełnego zaangażowania. 
Firma została wielokrotnie uhonorowana
w ogólnopolskich oraz międzynarodowych
konkursach, ostatnio zdobyła Medal Euro-
pejski. Jakie działania budzą takie uznanie
i stanowią źródło tak wielu sukcesów?

– Wysoka jakość oferowanych wy-
robów i usług, zarządzanie oparte na
najwyższych standardach i najlep-
szych wzorcach biznesowych pozwa-
lają osiągać sukcesy. Dostawy dla lot-
nictwa wymagają przestrzegania ści-
słych procedur oraz norm krajowych
i międzynarodowych. Wdrażane sys-
temy zarządzania pomagają optyma-
lizować działania handlowe. Jakość,
rzetelność, profesjonalizm i wysoką
skuteczność doceniają nie tylko kon-
trahenci, lecz także audytorzy i eks-
perci, weryfikujący nasze deklaracje.
Jesteśmy wyróżniani w zakresie jako-
ści, eksportu, innowacji, dynamiki roz-
woju, finansów, solidności oraz kapitału
ludzkiego i działań prospołecznych.

W czerwcu br. odebrałam Medal
Europejski 2016 przyznany przez klub
przedsiębiorców Business Centre Club
i Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny z siedzibą w Brukseli. Jest
to wyróżnienie za wkład w umacnianie
pozytywnego wizerunku polskiego
przedsiębiorcy oraz promowanie eu-
ropejskich standardów. Lista posia-
danych przez nas nagród jest impo-
nująca, dlatego by zasługiwać na ko-
lejne laury, dalsze doskonalenie,
umacnianie pozycji i wizerunku mar-
ki na stałe mamy wpisane w strategię
działania.

Rozmawiała Helena Ciołek
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Medal Europejski

Jesteśmy wyróżniani w zakresie jakości, eksportu, innowacji,
dynamiki rozwoju, finansów, solidności oraz kapitału ludzkiego
i działań prospołecznych – mówi Anna Kolisz, wiceprezes,
dyrektor zarządzający ANKOL Sp. z o.o.

Anna i Czesław Koliszowie z Medalem Europejskim 2016

półsrodki
Nie zadowalają nas

,



Sybilla 2015

P
rzedstawiciele muzeów, któ-
rych projekty zostały uho-
norowane przez tegorocz-
nych członków jury konkur-
su, zostali uhonorowani pod-

czas uroczystej gali finałowej – odby-
ła się ona 23 maja w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej. Projekty nagro-
dzono lub wyróżniono w 11 katego-
riach: wystawy sztuki, wystawy histo-
ryczne i archeologiczne, wystawy et-
nologiczne, wystawy przyrodnicze
i techniczne, przedsięwzięcia o tema-
tyce martyrologicznej, edukacja, kon-
serwacja i ochrona dziedzictwa kultu-
ry, digitalizacja i nowe technologie, pro-
jekty naukowo-badawcze, publikacje
oraz inwestycje. Dodatkowo członko-

wie kapituły przyznali nagrodę Grand
Prix dla Muzeum Śląskiego w Katowi-
cach za budowę nowej siedziby. Lau-
reaci odebrali na scenie dyplomy z rąk
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wandy Zwinogrodzkiej.

Podczas gali laureaci i zgroma-
dzeni goście wysłuchali słów listu od wi-
cepremiera, ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego prof. Piotra Gliń-
skiego, w którym wyraził uznanie dla
idei konkursu, jak również dla poziomu
zgłoszonych projektów. „Biorąc pod
uwagę ogólną liczbę zgłoszeń kon-
kursowych, a w tym roku było ich aż 264,
możemy mówić o niezwykłej popular-
ności tego wspaniałego przedsięwzię-

cia, jak również o szlachetnym duchu
rywalizacji muzeów polskich, który zro-
dził się dzięki konkursowi” – napisał wi-
cepremier. „Jakość nadesłanych zgło-
szeń stanowi asumpt do jednoznacznie
pozytywnej oceny polskiego muzeal-
nictwa, które śmiało wychodzi na-
przeciw wyzwaniom współczesnego
świata, nie ustępując w swojej pracy
muzeom zagranicznym. Zaangażo-
wanie muzealników przekłada się na
wzrastające zainteresowanie społe-
czeństwa, które coraz częściej po-
strzega muzea jako nowoczesne ośrod-
ki kultury, oferujące kompleksową usłu-
gę na najwyższym merytorycznym
poziomie” – nie szczędził pochwał
w swojej wypowiedzi prof. Gliński. �

8 kwietnia w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów jury Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015 

wybrało spośród 264 zgłoszonych projektów zwycięzców XXXVI edycji 

Muzeum Toruńskiego Piernika

oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu
ul. Strumykowa 4, 87-100 Toruń, tel. 56 656 70 87

www.muzeum.torun.pl, www.facebook.com/MuzeumTorunskiegoPiernika/

Laureat nagrody Sybilla 2015 w kategorii

„wystawy przyrodnicze i techniczne”.

Muzeum Toruńskiego Piernika

U nas historia ma smak i zapach!

Rywalizacja i triumf
na muzealnej arenie
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P
odczas przeglądu w teatrze
wystawione zostaną wszyst-
kie premiery minionego se-
zonu. W repertuarze znaj-
dzie się 30 tytułów – współ-

czesne dramaty, komedie, spektakle
muzyczne, klasyka w nowych prze-
kładach, adaptacje wybitnych powie-
ści, 15 spektakli z angielskimi napisa-
mi. Na deskach Sceny na Woli zoba-
czymy sztukę „Niebezpieczna metoda”
Christophera Hamptona, opowiada-
jącą o twórcach psychoterapii – Freu-
dzie, Jungu i Sabinie Spielrein – oraz

najnowszy dramat Tadeusza Słobo-
dzianka „Niedźwiedź Wojtek”. Na Sce-
nie Gustawa Holoubka Szekspirowski
thriller polityczny „Miarka za miarkę”
– bardzo aktualną opowieść o władzy,
jej dramacie i absurdach. Szekspir
pyta w nim, czy rządzący mogą być
sprawiedliwi i moralni, czy też wyko-
rzystują moralność, by zdobyć i spra-
wować władzę. Tu także zaprezento-
wany zostanie słynny musical „Caba-
ret”, który opowiada o czasach boskiej
dekadencji przedwojennego Berlina.
Sceną Haliny Mikołajskiej zawładną

kameralne monologi w „Kobietach
bez znaczenia” i sztuka Justyny Bar-
gielskiej „Moja pierwsza śmierć w We-
necji”. Na Scenie Przodownik wysta-
wiona zostanie sztuka „Obrzydliwcy”
Davida Fostera Wallace’a, czyli
„wszystko, czego chcielibyście dowie-
dzieć się o mężczyznach, ale boicie się
zapytać”. Tu także odbędzie się jedy-
na prapremiera tego teatralnego świę-
ta – „Coming out” Jacka Góreckiego
w reżyserii Aleksandry Popławskiej. To
wyprawa w świat brutalnej liryki i prze-
klętej miłości. Trzy monologi zranionych

Mroczna inscenizacja Mariusza
Trelińskiego powstała na za-
mówienie nowojorskiej Metro-
politan Opera. Spektakl reali-
zowany jest w koprodukcji

z MET, Festspielhaus Baden-Baden i National
Centre of Performing Arts w Pekinie. Premie-
rę miała w Baden-Baden 19 marca 2016 r. Je-
sienią otworzy sezon 2016/17 w Metropolitan.
Jest to wielki sukces Mariusza Trelińskiego
– do tej pory żaden polski reżyser nie otrzy-
mał propozycji przygotowania spektaklu w tej
prestiżowej operze. – Tristan i Izolda to prze-

ciwieństwo słynnej pary kochanków Romea

i Julii – powiedział reżyser
podczas spotkania. – Różni-

ca polega na tym, że Romeo i Julia chcą żyć

razem, a Tristan i Izolda chcą umrzeć z miło-

ści. Tristan jest dla mnie postacią kluczową. 
Historia mitycznych kochanków to, z jed-

nej strony, opowieść o sile namiętności, zdol-
nej przezwyciężyć śmierć, z drugiej – opowieść
o zanurzaniu się w ciemność, porzuceniu do-
czesności na rzecz tego, co skryte, pod-
świadome, nieoczywiste. „Tristan i Izolda – le-
gendarni kochankowie rozdzieleni w docze-
sności, szczęśliwi w przestrzeni, która otwie-
ra się po śmierci, pobudzają wyobraźnię, bę-

dąc jednocześnie odpowiedzią na nasze nie-
pokoje, nieodłącznie przypisane temu naj-
piękniejszemu, a zarazem najtrudniejszemu ze
stanów emocjonalnych” – pisze dyrektor Te-
atru Wielkiego Waldemar Dąbrowski we wstę-
pie do programu spektaklu.

Operę „Tristan i Izolda” Wagner skompo-
nował w 1859 r., bazuje ona na najstarszej opo-
wieści miłosnej Gotfryda ze Strasburga, prze-
kazywanej w legendach arturiańskich, a jest
oparta na osobistych przeżyciach kompozy-
tora. Tragiczna historia pary kochanków była

Tristan i Izolda
Warszawski Teatr Wielki – Opera Narodowa po raz
pierwszy od 40 lat wystawia w Polsce „Tristana 
i Izoldę” – dramatyczne dzieło Richarda Wagnera.
Mottem spektaklu jest zdanie Seneki: „Piękną rze-
czą jest umrzeć swoją własną śmiercią”

Anna Arwaniti

Anna Arwaniti

– miłość i śmierć

�Lato w większości teatrów to sezon ogórkowy, a w warszawskim Te-
atrze Dramatycznym właśnie w lipcu zaczyna się Letni Przegląd. Jego
pierwsza odsłona odbyła się trzy lata temu. Przez ten czasu impreza na
stałe wpisała się w kalendarium kulturalnych wydarzeń stolicy

w Teatrze Dramatycznym
Kultura

Lato
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kobiet – młodej, dojrzałej
i starej – przepełniają
uczucia mocne i jedno-
znaczne. Ich dramatur-
gia jest prosta: błysk, po-
tem upadek w ciemność,
a wreszcie rozpamięty-
wanie. Spektakl dowodzi
prawdziwości twierdze-
nia: „Prawdziwa miłość
jest w gruncie rzeczy nie-
osiągalna”. A może tylko:
„prawdziwa wzajem-
ność”? Bo miłość trwa po
swym zgonie i zmienia
się w coś innego. W co?
O tym właśnie mówi „Co-
ming out”. 

Lipiec to również czas
pożegnań. Na Letnim
Przeglądzie po raz ostat-
ni można będzie zobaczyć klasyk teatru absurdu, czyli „No-
sorożca” Eugena Ionesco (w roli głównej Paweł Domaga-
ła), „Kupca weneckiego” Williama Szekspira, dramat „Gar-
denia” Elżbiety Chowaniec o czterech pokoleniach kobiet
i wódce, a także współczesną wersję legendy o Królu Ar-
turze i Rycerzach Okrągłego Stołu – „Merlin. Inna historia”
Tadeusza Słobodzianka.

Dyrekcja Teatru Dramatycznego nie zapomina też o wi-
dzach, którzy preferują lżejszy repertuar. Będą oni mogli ba-
wić się doskonale podczas komedii „Letnie osy kąsają nas

nawet w listopadzie” Iwana Wyrypajewa, historii trójką-
ta miłosnego w sztuce „Biedny Ja Suka i Jej Nowy Koleś”
Michała Walczaka, traktującej o starości tragikomedii „Ro-
mantycy” Hanocha Levina z Małgorzatą Niemirską,
Zdzisławem Wardejnem i Władysławem Kowalskim oraz
„Wzrusz moje serce” tego samego autora, opowiadają-
cej o miłości naiwnego Lamki do rozrywkowej piosenkarki.
Repertuar dopełnią sztuki: Sofoklesa („Król Edyp”), Jeana-
Paula Sartre’a („Bez wyjścia”), Moliera („Don Juan”), Ta-
deusza Słobodzianka (wyróżniona Nagrodą Nike „Nasza

klasa”), a także do-
skonały „Absolwent”
z Agnieszką Warchul-
ską jako panią Robin-
son i adaptacje kulto-
wych powieści Anto-
niego Libery „Mada-
me” i „Noc żywych Ży-
dów” Igora Ostacho-
wicza. To tylko niektó-
re propozycje letniego
przeglądu, podczas
którego na specjalne
zniżki przy zakupie bi-
letów mogą liczyć stu-
denci i seniorzy. Kto
zatem przegapił inte-
resujący go tytuł w se-
zonie, ma właśnie
szansę nadrobić za-
ległości. �

dla Wagnera doskonałym środkiem do wyrażenia własnych uczuć, nie-
szczęśliwej miłości do Matyldy Wesendonck, żony jego patrona i me-
cenasa. Premiera u jednych spotkała się z entuzjazmem, o czym pisały
austriackie gazety – „Wagner ofiarował światu swoje najpiękniejsze
i najdoskonalsze dzieło”, inni nie byli tak entuzjastyczni: „Muzyka sza-
lona, tekst bez sensu, całość absurdalna”. Jednak– jak pisze W. Dą-
browski we wspomnianym już wstępie – „całe życie Wagnera nazna-
czone było dążeniem do tego, co innym wydawało się nierealne zarówno
w przestrzeni sztuki, jak i realizacji emocjonalnej”.

Akcja dramatu Trelińskiego rozgrywa się współcześnie, na stat-
ku wojennym. Trwa wojna Irlandii z Kornwalią. Tristan, oficer armii, wie-
zie Izoldę do króla Marka, władcy Korwalii, który jest wodzem zwy-
cięskiej armii, a zarazem jego opiekunem. W trakcie podróży służąca
Izoldy zamiast trucizny – „napoju pojednania” – podaje im do wypi-
cia „napój miłosny”. I tak zaczyna się miłość, od początku naznaczona
śmiercią. Dwa pierwsze akty przedstawiają konflikt zewnętrzny, jakim
jest zbrojne starcie brytyjsko-irlandzkie. W akcie III przenosimy się na
poziom wewnętrznego konfliktu Tristana, rozdartego pomiędzy żoł-
nierskimi powinnościami wobec władzy a emocjami i miłością.
„Uwolnienie od świata”, „śmierć” – te słowa u Wagnera wypowiada-
ją Tristan i Izolda. Ich duet jest zapowiedzią pojawienia się głównego
tematu opery – wspólnej śmierci kochanków, będącej jedyną szansą
osiągnięcia wymarzonej jedności. Tristan pragnie, „by stali się jednym
oddechem złączeni”.

„Tristan i Izolda” Wagnera jest pod każdym względem operą prze-
łomu – w muzyce reprezentuje koniec muzyki romantycznej, zwiastu-
jąc nowoczesność, zaś w warstwie fabularnej pokazuje moment kry-
zysu – starcie się wizji świata, różnych wrażliwości, stałości z niepew-
nością, nocy z dniem. Legenda jest ponadczasowa, muzyka przenosi
nas w wymiar uniwersalny. Teatr Wielki zamyka sezon Wagnerem, Me-
tropolitan Opera otwiera przyszły sezon inscenizacją Trelińskiego. �



Jury konkursu EMYA doceniło walory wystawy
stałej, prezentującej tysiąc lat wspólnych losów
Polaków i Żydów, oraz działalność edukacyjną, na-
ukową i społeczną muzeum POLIN, która przyczynia
się do zapewnienia zwiedzającym unikatowej
atmosfery, pełnej wyobraźni interpretacji oraz pre-
zentacji tysiącletniej, wspólnej historii Żydów i Po-
laków, a także kreatywnego podejścia do eduka-
cji. Doceniono ponadto odpowiedzialność spo-
łeczną muzeum. Tym samym na najbliższy rok do
Warszawy trafiła statuetka The Egg (Jajo) autor-
stwa legendarnego angielskiego rzeźbiarza Hen-
ry’ego Moore’a, która przyznawana jest laureatom
EMYA. W tegorocznej edycji o tytuł najlepszej pla-
cówki Europy, poza warszawską, ubiegało się
49 kandydatów z 24 krajów. 

Konkurs o miano Europejskiego Muzeum
Roku został zainicjowany pod auspicjami Komi-
sji Europejskiej w 1977 r., by promować najlep-
sze spośród europejskich muzeów i zachęcać je
do innowacji. To pierwsze takie wyróżnienie dla
polskiego muzeum w blisko 40-letniej historii ple-
biscytu. Celem organizatorów jest docenienie pla-
cówek, które starają się najlepiej służyć społe-
czeństwu, wychodząc poza tradycyjne udostęp-

nianie kolekcji. Jurorzy konkursu analizują dzia-
łalność nowych muzeów i projekty, które mogą wy-
wrzeć znaczący wpływ na inne instytucje w kra-
ju i za granicą. 

– Nagroda EMYA jest potwierdzeniem juro-
rów, a są to wybitni specjaliści, którzy obejrzeli set-
ki muzeów w całej Europie, że POLIN to muzeum
najwyższej klasy – mówi Dariusz Stola, dyrektor
placówki. – Urzekła ich przede wszystkim prze-
myślana wystawa stała poświęcona tysiącletniej hi-
storii Żydów w Polsce, ukazująca bogactwo kul-
tury i dramatyczne  dzieje. Jurorzy podkreślali na-
szą umiejętność mówienia o trudnych tematach
w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia. Za-

uważyli także nasz bogaty program edukacyjny
i kulturalny, liczne wydarzenia, skierowane do bar-
dzo szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców.
Bardzo się cieszymy, że właśnie nasze muzeum zy-
skało ten prestiżowy tytuł i najważniejszą europejską
nagrodę.

Kolejnym tegorocznym sukcesem muzeum
POLIN jest wyróżnienie za cykl wirtualnych wystaw
„W ukryciu”, które upamiętniają historie ratowa-
nia Żydów podczas zagłady. Przyznano je w ramach
Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla
2015, który rozstrzygnięto 23 maja w Teatrze Wiel-
kim – Operze Narodowej. Cykl składa się
z trzech wystaw, które ukazują historie osób
ukrywających się i tych, którzy z narażeniem ży-
cia zdecydowali się im pomóc. Wystawa „Dobry
adres” to wirtualna mapa żydowskich kryjówek poza
granicami getta, „Kochanej mamósi na pamiąt-
kę” to dojmująca opowieść o losach ukrywanych
dzieci, a „Dom pod zwariowaną gwiazdą” przy-
pomina niezwykłą historię azylu, jakim w czasie
wojny było dla Żydów warszawskie zoo.

W letnich miesiącach muzeum odwiedzane
jest przez licznych gości z zagranicy, którzy – oglą-
dając wystawę stałą – mogą odbyć podróż przez
tysiąc lat historii Żydów polskich (od średniowiecza
do współczesności). Ekspozycja ma charakter nar-
racyjny, historia „opowiadana” jest przez zabyt-
kowe przedmioty, malowidła, instalacje interak-
tywne, rekonstrukcje i makiety, projekcje wideo,
dźwięki i teksty. W tym czasie muzeum zaprasza
do siebie również dzieci powyżej 7. roku życia oraz
uczącą się młodzież w wieku do 26 lat – mogą oni
zwiedzić POLIN za przysłowiową złotówkę. Ponadto
na znajdującym się nieopodal skwerze działa kino
plenerowe, w którym prezentowany jest cykl
bezpłatnych pokazów filmowych. Jest też oferta
dla najmłodszych, przeznaczona na edukację ro-
dzinną, czyli sfera króla Maciusia. Tym samym Mu-
zeum Historii Żydów Polskich przypomina, że na
obcowanie z historią i kulturą nigdy nie jest za
wcześnie. �
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Kultura

POLIN 
z prestiżowymi 
nagrodami

Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN wyróż-
niono prestiżową na-
grodą European
Museum of the Year
Award 2016 (EMYA 
– Europejskie Muzeum
Roku 2016). Wręczono ją
podczas gali, zorganizo-
wanej 9 kwietnia w hisz-
pańskim San Sebastián

Warto zawitać do 
muzeum, które zyskało
sławę i uznanie na całym
świecie. Tylko tam można
poznać bogatą kulturę 
i historię Żydów oraz 
często dramatyczne 
ludzkie dzieje.

Anna Arwaniti

Fot. Michał Kulisiewicz



XII edycja festiwalu Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzycznego „Sacrum non Profanum” od-
będzie się w okresie od 31 lipca do 13 sierpnia.
Będzie jej przyświecało hasło „Muzyka naszych
czasów”. – Mam nadzieję, że w tym roku naszych
słuchaczy usatysfakcjonuje bogaty program, na któ-
ry złożą się utwory reprezentujące różne epoki
– od renesansu poprzez barok i klasyków po wiek
XXI. Wierzę, że bogactwo różnorodnych stylów wy-
konawczych i gatunków muzycznych oraz wyjąt-
kowi i wybitni artyści sprawią, że festiwal będzie
bardzo atrakcyjny i pasjonujący – mówi prof. Boh-
dan Boguszewski, dyrektor artystyczny imprezy. 

Bohaterem festiwalu będzie Witold Lutosławski
i jego twórczość. Muzyczne arcydzieła mistrza wy-
kona blisko trzystu artystów, w tym m.in. Orkie-
stry Amadeus i Academia, Chór Akademicki im.
prof. Jana Szyrockiego, zespoły kameralne Diverso
String Quartet, Krzysztof Herdzin Trio, Kwadrofo-
nik, Meccore String Quartet, The ThreeX, instru-
mentaliści Karol Białas, Marek Kudlicki, Andrzej
Mielewczyk, Edward Wolanin i Jarosław Żołnier-
czyk, wokaliści Anna Hofmann, Hanna Hozer, Do-
rota Miśkiewicz, Agnieszka Piass, Katharina Tho-
mas, Tobias Hagge, Christoph Schröter i Mie-
czysław Szcześniak. Wśród atrakcji tego wyjąt-
kowego święta znajdą się też wystawa plastycz-
na „Pół wieku w szafie Pani Byrskiej” i seans opo-
wiadającego o Witoldzie Lutosławskim filmu do-
kumentalnego „Granatowy zeszyt”.

– Festiwalowe imprezy i koncerty odbędą się
w pięknych salach Filharmonii im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie, Zamku Książąt Po-
morskich oraz Operze na Zamku w Szczecinie,
a także w szczecińskiej katedrze i kościołach:
pw. Św. Ducha w Szczecinie-Zdrojach, Miło-

sierdzia Bożego w Trzęsaczu i w berlińskim
Herz Jesu Kirche – dodaje prof. Bohdan Bogu-
szewski. Już dziś warto umieścić w swoich pla-
nach wizytę chociażby w jednym z tych miejsc.

MP

VIP 81

Kultura

Elvis żyje!
Król rock and rolla Elvis Presley ożył za spra-

wą wydanej w kwietniu książki „Elvis. Człowiek,
którego nigdy nie zapomnisz”. Dzieło Mariusza
Ogiegły przypomina, jak niezwykłą postacią po-
pkultury był ten zwyczajny chłopak z Memphis. 

Wydawnictwo to zbiór rozmów z osobami
wspominającymi Elvisa Presleya. Od jego bliskich
współpracowników i przyjaciół można się do-
wiedzieć m.in., jakie mogły być przyczyny śmier-
ci Elvisa, kogo darzył przyjaźnią, jaką rolę odgrywał
w jego życiu menadżer Tom Parker, które utwory
sprawiały królowi największą radość i jak trakto-
wał swoich oddanych fanów. Nie brakuje cieka-
wych anegdot i oryginalnych zdjęć artysty z ar-
chiwów rozmówców. Książka dostępna jest w księ-
garniach internetowych w cenie ok. 27 zł. 

AŻ

Sacrum

Mariusz Ogiegło

non Profanum 2016

Fot. archiwum organizatora
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Niedawno trafił do księgarń oka-
zały (424 strony) album „Barwy Polski”
z pięknymi fotografiami Zenona Ży-
burtowicza (550 kolorowych zdjęć).
Przedstawia on panoramiczne spoj-
rzenie na historię i współczesność na-
szego kraju, fotografie zamków, pała-
ców, miast i świątyń, wiele z nich wy-
konanych z lotu ptaka. Znajdziemy tu
ciekawostki z zakresu historii, sztuki, ar-
chitektury i obyczajów. Krótkie opisy
i wspaniałe ilustracje oddają klimat
i zróżnicowanie poszczególnych re-
gionów Polski oraz inspirują do wybo-
ru miejsc, które warto odwiedzić
– dolnośląska dolina pałaców, tajem-
niczy zamek Krąg na Pomorzu, ogród
japoński w Sudetach, skansen w Sierp-
cu w wiosennej odsłonie czy Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze, mało zna-

Barwna Zenon Żyburtowicz

Polska
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Fot. Zenon Żyburtowicz (7)ny region etnograficzny Biskupizna
w Wielkopolsce, opactwa cystersów
w Lubiążu, Pelplinie i Wąchocku, a tak-
że wydarzeń, uczestnictwo w których bę-
dzie nie lada przygodą, np. misterium
w Kalwarii Pacławskiej czy kaszubska
procesja na łodziach przez Zatokę
Pucką. Zobaczymy zażartą bitwę Sło-
wian z Wikingami na Wolinie, szarżę hu-
sarii, prawosławną pielgrzymkę na
świętą górę Grabarkę, wspaniałe konie
arabskie ze stadniny w Janowie Podla-
skim czy bitwę na torty podczas biesiady
humoru w Lubomierzu. Odwiedzimy
też stolicę flisaków w Ulanowie, bocia-
nią wieś Żywkowo, tatarską jurtę w Kru-
szynianach. Zajrzymy do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego oraz uznane-
go za najciekawsze w 2016 r. w Europie
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Przeglądanie tego albumu to poucza-
jąca wędrówka przez Polskę, jej barw-
ną historię i teraźniejszość. �
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Certyfikat Najwyższa Jakość

8
czerwca 2016 r. w salach redutowych Teatru Wiel-
kiego – Opery Narodowej w Warszawie odbyła się
uroczysta gala, wieńcząca XXVII edycję konkur-
su Medal Europejski. Wśród gości byli m.in. jego
laureaci (przedstawiciele 170 podmiotów), wy-

różnieni Honorowymi Medalami Europejskimi prof. Andrzej
Blikle oraz prof. Witold Orłowski, osoby reprezentujące Eu-
ropejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli, a tak-
że przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Business Cen-
tre Club z prezesem Markiem Goliszewskim na czele. Me-
dalem wyróżniane są produkty, które spełniają standardy
europejskie, istotne są też dynamika rozwoju firmy oraz zdo-
byte przez nią nagrody i certyfikaty. Wśród nagrodzonych
tegorocznym Medalem Europejskim znalazł się suple-
ment diety dla mężczyzn Prostaceum, produkowany przez
LEK-AM. Podczas uroczystości firmę reprezentowali Danuta
Hanna Jakubowska, PR manager, i Jakub Żuk, kierownik pro-
duktu.

Nagroda za badania i rozwój
Orły Wprost to wyjątkowe nagrody dla firm, samorzą-

dów i wybitnych osobowości z poszczególnych woje-
wództw, które – realizując swoje działania – wspierają roz-
wój gospodarki, kraju i własnego regionu. Nazwa nagro-
dy nawiązuje do wyróżnienia, jakie otrzymał wydawca ty-
godnika „Wprost” od Stowarzyszenia im. prezydenta Ry-
szarda Kaczorowskiego w Londynie. W trakcie uroczystej
gali, zorganizowanej 8 czerwca w hotelu Marriott, dyplomy
i statuetki wręczał prezes zarządu PMPG Polskie Media SA
i wydawca tygodnika „Wprost” Michał Lisiecki. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju, któ-
re reprezentował wicepremier Mateusz Morawiecki. Pod-
czas gali wręczono cztery statuetki Orła, które otrzymali: Pol-
ska Grupa Energetyczna SA (największy średni zysk net-
to), Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. (społeczna odpowie-

Skrzydlate 
statuetki

Czerwiec 2016 r. obfitował w ciekawe
wydarzenia. Przedsiębiorstwo Farma-
ceutyczne LEK-AM otrzymało liczne
nagrody: medale, dyplomy i statuetki
m.in. za jakość i rozwój badań. Doce-
niono firmę, która w ubiegłym roku 
zasłużenie została wyróżniona tytułem
i statuetką „Firma VIP-a”

U
roczystość, której organizatorem było po-
znańskie Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań
nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania
Jakości, odbyła się 22 czerwca. Tego dnia wy-
różniono ponad 20 firm z całej Polski, które

w swojej działalności postawiły na jakość i osiągnęły suk-
ces w wielu segmentach rynku. W ich gronie znalazły się:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM i Investim SA
z Warszawy, Biopharma i Centermedical z Gdyni, Polin
z Książa Wielkopolskiego, Astra Technologia Betonu ze Stra-
szyna, Neorol z Chrzanu, AWW Wawrzyniak z Kalisza, Ze-
spół Prywatnych Szkół z Chodzieży, Zespół Szkół Akade-
mickich i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna ze Śro-
dy Wielkopolskiej, Centrum Turystyki Oskar z Poznania, Be-
rendsen Textile Service z Żukowa, Linteli z Zakrzewia, P.O.W.
LA VITA z Gabrielowa, WJK Gastroenterologia Konińska
z Konina, SPZOZ z Gostynia, Matbud Systemy Ppoż. z Gro-
dziska Wielkopolskiego, Browar Koreb z Łaska, Firma Bu-
dowlana Uciechowski z Raszkowa, Otto Bock z Poznania
i Dominik z Mierzyna. Ponadto kilka firm, które uczestniczą
w Programie Jakości, przeszło pomyślnie weryfikację au-
dytową i odnowiło certyfikaty „Najwyższej Jakości”. Podstawą
ich przyznania były bardzo wysokie oceny poziomu jako-
ści wyrobów i usług świadczonych przez przedsiębiorstwa
uczestniczące w konkursie. 

Galę Najwyższa Jakość uświetnił występ Anny Lasoty,
solistki Teatru Muzycznego w Poznaniu i tegorocznej lau-
reatki prestiżowego wyróżnienia Teatralnej Nagrody Mu-
zycznej im. Jana Kiepury w kategorii „najlepsza wokalist-
ka musicalowa”. �

Najwyższa jakość

Kilkanaście firm, liderów rynku z całej
Polski, spotkało się na Gali Najwyższej
Jakości w pałacu w Biedrusku pod Po-
znaniem. Emocje w jej trakcie podgrze-
wało wręczanie nagród

dla LEK-AMU

Uroczyste wręczenie dyplomów

w pałacu

Fot. archiwum organizatora



dzialność biznesu), Green Property
Group (nagroda dla inwestycji roku za
projekt Szucha Premium Office) oraz
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o. (badania i rozwój).
W imieniu tej ostatniej nagrodę odebrał
Krzysztof Smolik, dyrektor zarządza-
jący sprzedaży i marketingu.

Wzór jakości
Ostatni sukces LEK-AMU to garść

nagród, jaką spółka została obsypa-
na przez poznańskie Wielkopolskie
Stowarzyszenie Badań nad Jakością
Centrum Badań i Monitorowania Ja-
kości. Podczas uroczystej gali, która
odbyła się 22 czerwca w pałacu w Bie-
drusku, wyróżnienia indywidualne Me-
nedżer Najwyższej Jakości po raz ko-
lejny otrzymali prezes Andrzej Wy-
rzykowski oraz wiceprezes Józef Grzy-
mała. Firmę uhonorowano ponadto
statuetką Ikar Biznesu, po audycie
na kolejny rok przedłużono jej także
certyfikat „Najwyższa Jakość”, zaś za
dotychczasowe osiągnięcia otrzyma-
ła ona prawo posługiwania się Złotym
Logo Najwyższej Jakości. Podstawą
przyznania certyfikatów były wyniki
oceny poziomu jakości wyrobów
świadczonych przez LEK-AM. 

Warto podkreślić, że Wielkopol-
skie Stowarzyszenie Badań nad Jako-
ścią Centrum Badań i Monitorowania
Jakości już od 2003 r. wspiera rozwój
najlepszych przedsiębiorstw, wyszukuje
i kreuje regionalnych liderów, wskazuje
na produkty i usługi, które potwierdzają
wysoką jakość. W kilkudziesięciu edy-
cjach stowarzyszenie aktywnie współ-
pracowało z władzami administracyj-
nymi i samorządowymi z całej Polski.
Certyfikatem „Najwyższa Jakość”
szczyci się już ponad 800 firm nie tyl-
ko w kraju. �
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Od lewej: Dr Sławomir Hinz, wiceprzewodniczący komisji nauki i edukacji sejmiku wojewódzkiego, Danuta Hanna 
Jakubowska, PR manager Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM, Anna Lasota, solistka Teatru Muzycznego 
w Poznaniu, Michał Grześkowiak, prezes zarządu WSBJ, prof. Wiktor Gabrusewicz, przewodniczący kapituł Najwyższej Jakości. 

Certyfikat Najwyższa Jakość

Medal Europejski, Orzeł
Wprost, Menedżer Najwyż-
szej Jakości, Ikar Biznesu,
certyfikat „Najwyższa Ja-
kość”, Złote Logo Najwyż-
szej Jakości – to nagrody,
którymi w bieżącym roku
uhonorowano przedsiębior-
stwo LEK-AM i jego zarząd.

Od lewej: generał Leon Komornicki, członek Rady Organizatorów BCC, Danuta Hanna Jakubowska, PR manager Przedsię-
biorstwa Farmaceutycznego LEK-AM, Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jakub Żuk, kierownik
produktu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM.

Statuetkę Orła tygodnika „Wprost” w kategorii „badania i rozwój” w imieniu firmy LEK-AM odebrał Krzysztof Smolik, 
dyrektor zarządzający sprzedaży i marketingu



Pokuszę się o stwierdzenie, że Teraz Polska
to najbardziej rozpoznawalny przez konsu-
mentów znak, jaki widnieje na polskich pro-
duktach. Co świadczy o jego sile?

– Za godłem Teraz Polska stoi
przede wszystkim ogromne społeczne
zaufanie, utrwalane od ćwierćwiecza.
Jest to marka nie tylko gospodarcza,
z której korzystają liczni przedsiębior-
cy, lecz także społeczna. Jest gwaran-
cją wysokiej jakości, jaką otrzymują
konsumenci, nabywając produkt czy
usługę. Dla przedsiębiorców nagroda
ma również charakter prestiżowy. Daje
poczucie odniesionego sukcesu biz-
nesowego. Zgromadzenie tego kapi-
tału nie byłoby możliwe, gdyby nie
przejrzyste procedury konkursowe
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Teraz Polska

gospodarczymi patriotami
Kiedy startowaliśmy blisko
25 lat temu, postawiliśmy
sobie za cel zaszczepienie
w Polakach poczucia dumy
z rodzimych produktów i usług.
Dopiero na jej fundamencie
mógł się narodzić patriotyzm
gospodarczy – mówi Krzysztof
Przybył, prezes Fundacji Pol-
skiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

30 maja mury stołecznego Teatru Wiel-
kiego gościły laureatów kolejnej edycji
konkursu Teraz Polska. Nagrodzono
w niej crème de la crème polskiego
biznesu i polskiej gospodarki, czyli naj-
lepsze produkty (15 laureatów), usługi
(8), innowacje (2) i samorządy (3). Po
raz siódmy przyznano także tytuły „Wy-
bitnego Polaka” – tym razem trafiły
one do dr Ireny Eris, Elżbiety Wyso-
czańskiej i prof. Krzysztofa Matyja-
szewskiego, zaś po raz piąty Honorowe
Wyróżniania – otrzymali je: Stowarzy-
szenie WIOSNA za organizację akcji
Szlachetna Paczka, Muzeum Powstania
Warszawskiego i Polski Związek Piłki
Siatkowej za organizację Ligi Świa-
towej. Wieczór uświetnił koncert
Zbigniewa Wodeckiego i zespołu
Mitch&Mitch.

Polacy

Teraz Polska

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręcza statuetkę Marianowi Ćwiertniakowi,
prezesowi Smart Nanotechnologies Sp. z o.o.



i rzetelne kryteria oceny eksperckiej.
Każde zgłoszenie ocenianie jest bo-
wiem przez niezależne branżowe ko-
misje ekspertów oraz kolegium eks-
pertów, które przyznaje nominacje.
Do finału konkursu docierają tylko ci
uczestnicy, którzy spełnili wszelkie for-
malne wymogi i uzyskali odpowiednio
wysoki poziom oceny punktowej. I to
spośród tych najlepszych zgłoszeń
kapituła godła Teraz Polska pod prze-
wodnictwem prof. Michała Kleibera wy-
biera dopiero jego laureatów.
Wicepremier Jarosław Gowin powiedział,
że bez statuetki Teraz Polska wielu polskim
firmom trudno byłoby przebić się na euro-
pejskie rynki. Ile w tym prawdy, a ile poli-
tycznej poprawności?

– Przede wszystkim firmy, które
komercyjnie wykorzystują znak Teraz
Polska, wyraźnie podwyższają swoją
przewagę nad konkurentami i cieszą
się wzrostem poziomu zainteresowa-
nia ze strony klientów. Jest on wy-
mierny, sięga około 10–15 proc. Oczy-
wiście w zależności od profilu dzia-
łalności niektórym firmom łatwiej jest
zaistnieć na rynkach międzynarodo-
wych, a innym w ogóle nie jest to po-
trzebne. Faktycznie jednak możemy
mówić, że w wielu przypadkach zdo-

bycie godła Teraz Polska było po-
czątkiem zagranicznej ekspansji, nie-
jako trampoliną. Tak też stało się
np. w przypadku firmy Fakro, która
w 1996 r. została laureatem konkursu
Teraz Polska i wówczas rozpoczęła
swoją międzynarodową przygodę,
a dziś jest wiceliderem światowego
rynku okien dachowych. 
Godło przyznajecie państwo od 25 lat. Czy
każdy rok obdarowywania nim kolejnych lau-
reatów mówi coś innego o polskich przed-
siębiorstwach i usługach, a także o całej go-
spodarce?

– Konkurs organizowany jest nie-
przerwanie od 1992 r. Początkowo naj-
lepszych z najlepszych wybieraliśmy je-
dynie spośród produktów. Z czasem
rozszerzyliśmy go o kolejne kategorie.
W pierwszych edycjach nawet 50 proc.
firm nie było w stanie sprostać naszym
wymaganiom. Rokrocznie obserwu-
jemy coraz wyższy poziom. Tegorocz-
ną edycję zaliczamy do najbardziej in-
teresujących pod względem różno-
rodności zgłoszeń, kapituła miała
więc wyjątkowo trudne zadanie. Tej
różnorodności zgłoszeń towarzyszy
zauważalny już od kilku lat wzrost
liczby firm, które oferują najnowocze-
śniejsze rozwiązania w swoich bran-
żach. Patrzę na to z satysfakcją i prze-
konaniem, że takie przedsiębiorstwa
mają olbrzymi potencjał, by stać się wi-
zytówką polskiej gospodarki na świe-
cie. 

Wiele mówi się ostatnio o gospodarczym pa-
triotyzmie. Jak w realizację jego idei wpisu-
je się działalność fundacji?

– Kiedy startowaliśmy blisko 25 lat
temu, postawiliśmy sobie za cel za-
szczepienie w Polakach poczucia
dumy z rodzimych produktów i usług.
Dopiero na jej fundamencie mógł się
narodzić patriotyzm gospodarczy. Dziś
z satysfakcją patrzymy, jak ten trend
przybiera na sile, a godło stało się jego
nośnikiem. Polacy już nie tylko nie
wstydzą się polskich produktów i usług,
lecz także świadomie wybierają je
przy sklepowych półkach. Sięgając
po te oznaczone godłem Teraz Polska,
mogą być pewni ich walorów oraz
korzyści dla gospodarki, jakie płyną
z popierania rodzimej przedsiębior-
czości. Z drugiej strony mamy nato-
miast polskich przedsiębiorców, którzy
nie tylko przestali się wstydzić kraju po-
wstawania ich produkty, lecz także
z dumą oznaczają je biało-czerwonym
znakiem. Produkują w Polsce, tutaj
prowadzą działalność badawczo-roz-
wojową i tutaj płacą podatki. W ten spo-
sób dokładają swoją małą cegiełkę do
tego, by nasz kraj podążał drogą go-
spodarczego rozwoju. I nie mogę się
oprzeć wrażeniu, że konkurs Teraz
Polska był jednym z czynników, które
ten trend gospodarczego patriotyzmu
w Polsce i Polakach rozbudziły.

Rozmawiała Justyna Franczuk 
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Fot. archiwum organizatora (6)po raz 26.
Statuetkę z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosława Gowina odbiera Piotr Buła, wiceprezes za-
rządu FRUCTOPLANT Sp. z o.o.

Janusz Komurkiewicz, członek zarządu firmy
FAKRO, odebrał wyróżnienie jubileuszowe 
„Teraz Polska”

Zbigniew Wodecki
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S
ILVECO to innowacyjne
preparaty dezynfekujące
o działaniu biobójczym,
stosowane w celu utrzy-
mania higieny weteryna-

ryjnej oraz jak najlepszych warunków
zoohigienicznych. Ich formuła pozwa-
la wykorzystać osiągnięcia w dziedzi-
nie nanotechnologii do wydłużenia
okresu działania substancji aktywnej
po aplikacji. Efektywność tych prepa-
ratów polega na połączeniu działania
nanocząstek srebra z synergicznym
działaniem nadtlenku wodoru oraz
pozostałych składników. Unikalna re-
ceptura pozwala na osiągnięcie szyb-
kiego efektu, a jednocześnie dzięki za-
stosowaniu nanoczastek srebra za-
pewnia długotrwałą ochronę mikro-
biologiczną. 

Nagrodzona Godłem Promocyj-
nym „Teraz Polska” linia produktów to
wynik wieloletniej pracy zespołu na-
ukowców, hodowców oraz weterynarzy.
Rozpoczęto ją w odpowiedzi na zapo-

trzebowanie rynku i proble-
my, z jakimi musiał się on zma-
gać. Współczesne uwarunko-
wania ekonomiczne, chęć mi-
nimalizacji strat oraz zwięk-
szania zysków, a tym samym
obniżenia kosztów w celu po-
prawy efektywności produkcji
zwierzęcej, zmuszają do ko-

rzystania z coraz lepszych rozwiązań
w dziedzinie hodowli zwierząt. Jed-
nym z głównych celów hodowców jest
zapewnienie żywemu inwentarzowi
jak najlepszych warunków sanitarno-
-higienicznych, co bezpośrednio prze-
kłada się na jego znacznie zwiększo-
ną przeżywalność. Hodowcy dokładają
wszelkich starań, aby zapobiegać naj-
częstszym chorobom poprzez utrzy-
manie na odpowiednim poziomie hi-
gieny w pomieszczeniach, w których
przebywają zwierzęta. W tym właśnie
pomagają im produkty SILVECO.

Smart Nanotechnologies to firma
o ugruntowanej pozycji na rynku.
Przedmiotem jej działalności są prace
badawczo-rozwojowe, których celem
jest opracowywanie oraz wytwarzanie
innowacyjnych komponentów che-
micznych. Autorskie produkty, tj. na-
noproszki czy nanokoloidy, zawierające
nanosrebro i nanomiedź, zapewniają
wnikliwą ochronę przeciwbakteryjną
oraz przeciwgrzybiczą. Aktywność bio-

logiczna oferowanych układów mie-
dziowych oraz srebrowych pozwala
zdecydowanie wydłużyć okres ochro-
ny przed patogenami oraz zapewnia
ochronę mikrobiologiczną wszędzie
tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo
rozprzestrzeniania się mikroorgani-
zmów. To nowy standard w ochronie
przeciw patogenom. 

– Misją Smart Nanotechnologies
jest zapewnienie klientom produktów
i usług w oparciu o najnowsze osią-
gnięcia nanotechnologii, które po-
zwalają skutecznie zwalczać rozwój
patogenów oraz tworzyć innowacyj-
ne rozwiązania w zakresie inżynierii
materiałowej. Mamy też ambicje być
organizacją „smart”, czyli nowocze-
sną, potrafiącą zarządzać procesami
biznesowymi – mówi Marian Ćwiert-
niak, prezes spółki. Misja ta jest re-
alizowana w oparciu o profesjonalnie
wyposażone zaplecze techniczne,
czyli aparaturę i urządzenia wypro-
dukowane i dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb spółki, m.in. linię do
syntezy nanocząstek metali i tlen-
ków metali metodą elektrochemiczną,
linię do separacji nanocząstek metali,
tlenków metali i metali na nośnikach
metodą mikrofiltracji, układ do wy-
twarzania nanocząstek czystych me-
tali i tlenków metali metodą plazmo-
wą. �

Linia SILVECO firmy Smart
Nanotechnologies Sp. z o.o.
została laureatem Godła
Promocyjnego „Teraz Pol-
ska” w kategorii „produkty”.
To potwierdzenie wysokiej
jakości produktów tej marki

Marian Ćwiertniak, prezes Smart Nanotechnologies Sp. z o.o., odbiera 
statuetkę Teraz Polska

Bakteriom i grzybom 
mówimy „nie”





Byliście państwo nominowani w ostatniej
edycji konkursu Teraz Polska za rośliny
owocowe, ozdobne oraz róże w koncepcji
sprzedażowej IN MY GARDEN. Na czym po-
lega jej wyjątkowość?

– IN MY GARDEN to projekt, któ-
ry łączy wieloletnią tradycję, do-
świadczenie oraz wiedzę trzech po-
koleń szkółkarzy. To nie tylko rośliny,
lecz także pełne wsparcie posprze-
dażowe, które jest gwarancją bez-
piecznych zakupów oraz powodzenia
upraw. Opakowania oraz etykiety
zawierają szczegółową instrukcję sa-
dzenia wraz ze zdjęciami poszcze-
gólnych czynności oraz niezbędne in-
formacje o danej roślinie. Dodatkowo
umieszczone na opakowaniach i ety-
kietach kody QR pozwalają w szyb-
ki sposób przenieść się do strony
www.inmygarden.eu. Jest to nowo-
czesna platforma informacyjna, któ-
ra oferuje dostęp do szerokiej wiedzy
na temat roślin i ich pielęgnacji. Znaj-
dziemy tam m.in. filmy instruktażowe
oraz ciekawe inspiracje do innowa-
cyjnego zastosowania danej rośliny
czy też zaprojektowania własnego
ogrodu. Wykorzystanie mobilności,
jaką daje Internet, pozwala na bu-
dowanie świadomości zakupowej
oraz kreowanie i utrzymanie pozy-
tywnego wizerunku marki w umy-
słach konsumentów, zatem IN MY
GARDEN jest idealnym narzędziem
do budowania relacji z klientem.
Co jest największym atutem kierowanej
przez pana firmy, który buduje jej markę
i decyduje o stabilnej pozycji na rynku?

– Atutów jest wiele, ale głównym
jest innowacyjność, która napędza
nasze działania i pozwala spojrzeć
ponadprzeciętnie na szkółkarstwo
oraz cały proces sprzedaży, jak rów-
nież posprzedażowy. Z tej właśnie
chęci, czy też potrzeby stworzenia
czegoś innego, narodził się projekt IN
MY GARDEN. Jakość, jaką oferujemy
naszym klientom, jest kolejnym atu-
tem budującym stabilną pozycję na
rynku polskim. My jako szkółkarze
przykładamy szczególną uwagę do
oferowanych produktów, budując tym
samym zaufanie naszych klientów,
czego dowodem są godło Teraz Pol-
ska oraz nagrody i wyróżnienia, jakie
nasza firma otrzymała w poprzednich
latach. Pod względem sprzedażo-
wym jesteśmy dostępni w większości

sieci handlowych na terenie kraju, co
daje nam ogromną satysfakcję przy
dalszym umacnianiu naszego wize-
runku w świadomości klienta, a jed-
nocześnie utwierdza w tym, iż IN MY
GARDEN jest marką, która pozosta-
je w świadomości klientów i skłania
ich do ponownych zakupów. Ważnym
atutem firmy są ludzie, którzy pracu-
ją w naszej firmie. To młoda, prężnie
działająca kadra, pełna pomysłów
oraz konsekwencji w swoich decy-
zjach i planach. Niejednokrotnie to
właśnie ona wyznacza kierunki roz-
woju i wytrwale dąży do celu. 
Jak przedstawia się dynamika rozwoju za-
rządzanej przez pana firmy i co wpływa na
jej wzrost?

– Ostatni sezon był dla spółki ko-
lejnym rokiem wzrostu zarówno przy-
chodów, jak i zysku. Nasza dynamika
wzrostu sprzedaży na przestrzeni
pięciu ostatnich lat to średnio 30 proc.
Zwiększona sprzedaż przy optyma-
lizacji procesów biznesowych powo-
duje zwiększenie efektywności eko-
nomicznej firmy. Naszym celem jest
osiągnięcie rentowności netto biz-
nesu na poziomie dwucyfrowym. 

Głównym czynnikiem w odno-
szeniu sukcesów w sprzedaży mate-
riału roślinnego jest powtarzalność
dobrej jakości produktów. Odpo-
wiednie prowadzenie roślin w szkół-
ce, olbrzymia wiedza ogrodnicza
pracowników oraz prawidłowe przy-
gotowanie rośliny do ekspozycji
w sklepie skutkuje pełnym sukce-
sem finalnego klienta, czyli radością
z własnych owoców bądź kwiatów.
Dużą dbałość przykładamy na do-
pasowania oferty do potrzeb klienta,
stąd duża elastyczność w doborze
asortymentu oraz ułożeniu optymal-
nego kalendarza dostaw.

Dzięki współpracy z ekspertami
marketingu roślinnego, posiadamy
wiedzę na temat trendów sprzedaży,
jakie istnieją w Europie Zachodniej,
przez co możemy szybciej reagować
na potrzeby klientów. Strategia biz-
nesowa rozwoju firmy kładzie nacisk
na zwiększanie sprzedaży w sieciach
handlowych w takich krajach, jak:
Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry i Da-
nia. 

Rozmawiał Igor Korczyński
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Atutów mamy wiele, ale
głównym jest innowacyj-
ność, która napędza nasze
działania i pozwala spoj-
rzeć ponadprzeciętnie na
szkółkarstwo oraz cały
proces sprzedaży, jak rów-
nież posprzedażowy 
– mówi Piotr Buła, 
wiceprezes zarządu
FRUCTOPLANT 
Sp. z o.o.

potentat





H
istoria Pomorsko-Kujaw-
skiej Izby Budownictwa
sięga marca 1996 r., kie-
dy założono tę organiza-
cję samorządu gospo-

darczego i wpisano ją do rejestru izb
gospodarczych. Jej siedzibę usytu-
owano w Bydgoszczy, zaś podstawą
działania tego podmiotu stały się
„Ustawa o z dnia 30 maja 1989 roku
o izbach gospodarczych” (DzU Nr 35
poz. 195 z późn. zm.) oraz jego statut.
Tym samym kujawsko-pomorska bran-
ża budowlana zyskała stabilny funda-
ment, który od tego czasu priorytetowo
traktuje jej problemy, ale też docenia
tych, którzy wzorowo prowadzą swoją
działalność.

Od samego początku władze PKIB
postawiły przed sobą ambitne cele i za-
dania, które muszą realizować, aby
sukcesywnie podnosić kondycję bran-

ży. Główne z nich to: udzielanie
wszechstronnej pomocy członkom izby
w rozwiązywaniu ich problemów eko-
nomicznych, prawnych i organizacyj-
nych; opracowywanie i upowszech-
nianie zasad etyki zawodowej obo-
wiązujących w budownictwie i dzie-
dzinach z nim związanych; przestrze-
ganie dobrych obyczajów kupieckich,
zawodowych i prawa; opracowywanie
i zgłaszanie odpowiednim organom
państwowym i samorządowym pro-
jektów aktów prawnych, a także uczest-
niczenie w procesie legislacyjnym po-
przez delegowanie swoich przedsta-
wicieli na zaproszenie odpowiednich
organów do prac nad tworzeniem
prawa i opiniowanie otrzymanych pro-
jektów aktów legislacyjnych; wspiera-
nie rozwoju gospodarczego regionu
oraz występowanie z własnymi inicja-
tywami gospodarczymi; zbieranie,

upowszechnianie i przekazywanie za-
interesowanym informacji o stanie roz-
woju regionu; prowadzenie służącej in-
tegracji środowiska działalności kul-
turalnej, turystycznej i oświatowej;
współudział w kształceniu kadr dla po-
trzeb budownictwa i nieustanne pod-
noszenie ich kwalifikacji; konsolidacja
członków izby dla realizacji dużych za-
dań gospodarczych. Nie udałoby się
ich urzeczywistnić, gdyby nie praca po-
szczególnych organów izby: walnego
zgromadzenia, rady, zarządu, komisji
rewizyjnej i innych komisji, które sku-
piają się na opracowywaniu planów
działania. 

Cele izby są także realizowane
poprzez: występowanie do organów
państwowych i samorządowych w spra-
wach dotyczących jej członków; pro-
wadzenie działalności wydawniczej
(biuletyny stałe i publikacje jednora-
zowych, materiały naukowe i popu-
larnonaukowe); prowadzenie i wspie-
ranie działalności szkoleniowej, kursów,
konferencji, kontaktów z uczelniami
i szkołami zawodowymi; delegowa-
nie swoich przedstawicieli do prac
w ciałach państwowych i samorządo-
wych, które zajmują się problemami
gospodarki przestrzennej i budownic-
twa; prowadzenie stałego sądu polu-
bownego; ułatwianie i wspieranie ini-
cjatyw gospodarczych swoich człon-
ków, organizowanie i prowadzenie
targów, wystaw, pokazów krajowych
i zagranicznych, organizowanie udzia-
łu swoich członków w takich działa-
niach; organizowanie i prowadzenie na
rzecz członków izby doradztwa praw-
nego, ekonomicznego, technicznego
i organizacyjnego; prowadzenie klubu
dla członków i pracowników członków
izby; organizowanie wycieczek, raj-
dów, imprez kulturalnych, bali itp.; wy-
rażanie opinii o projektach rozwiąza-
niach odnoszących się do funkcjono-
wania gospodarki; współpracę z pol-
skimi i zagranicznymi izbami, orga-
nami władzy i administracji rządowej
i samorządowej; prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w każdej formie
dopuszczalnej przez prawo.

Pomorsko-Kujawska Izba Budow-
nictwa prowadzi także działalność go-
spodarczą: produkcyjno-handlowo-
-usługową, marketingową, konsultin-
gową, doradczą z zakresu organiza-
cyjnego i inwestycyjnego, techniczną,
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Stróże

2016 r. to czas jubileuszu
Pomorsko-Kujawskiej Izby
Budownictwa, która działa na
rzecz zrzeszonych w niej
podmiotów gospodarczych.
Już od 20 lat wspiera ich w
prowadzeniu biznesu oraz re-
prezentuje wobec organów
państwowych

budowlanych interesów



podatkową, prawną, wydawniczą oraz
szkoleniowo-turystyczną. Zamyka ją
pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami i lokalami, dokonywanie wycen
nieruchomości oraz maszyn, urzą-
dzeń i pojazdów, a także działalność
w zakresie inwestorstwa zastępczego.

Chcąc podnosić poziom branży
budowlanej oraz standard realizacji in-
westycji na obszarze Pomorza i Kujaw,
izba organizuje konkursy Budowa na
Medal Pomorza i Kujaw oraz Wnętrze
Roku Pomorza i Kujaw (oba pod pa-
tronatem marszałka i wojewody re-
gionu swojego działania). Co roku
przygotowuje też uroczyste obchody
Regionalnych Dni Budowlanych, które
są okazją do spotkania wszystkich
członków izby oraz prowadzenia mniej
i bardziej oficjalnych rozmów. 

Dziś bydgoska izba skupia w swo-
ich szeregach 70 podmiotów z branży
budowlanej, działających na terenie
kujawsko-pomorskim. Zakres ich dzia-
łalności obejmuje budownictwo, usłu-
gi budowlane i inżynieryjne, produkcję
materiałów budowlanych i obrót nimi.
Członkami izby są też firmy, które wy-
stępują w roli inwestorów, oraz spół-
dzielnie mieszkaniowe. W każdej chwi-
li może dołączyć do nich podmiot,
który swoją działalność w tym zakresie

prowadzi na terenie funkcjonowania
izby. 

Każda firma, która wchodzi w skład
PKIB, ma wynikające z tej roli prawa.
Obejmują one: zgłaszania wniosków
dotyczących działalności izby oraz jej
organów; uczestnictwo w pracach
izby, korzystanie z jej doradztwa, urzą-
dzeń i pomocy; korzystanie z biernego
prawa wyborczego, które dotyczy od-
powiednio umocowanych przedsta-
wicieli członków izby; uczestnictwo
w walnym zgromadzeniu izby i korzy-

stanie z czynnego prawa wyborczego,
możliwość powołania się na członko-
stwo w izbie w korespondencji, rekla-
mie i innych materiałach i oświadcze-
niach, a także możliwość otrzymania
wszelkich materiałów izby oraz publi-
kowania swoich tekstów w tych mate-
riałach. Ale każdy członek izby ma też
swoje obowiązki, takie jak: przestrze-
ganie postanowień statutu; aktywne
uczestnictwo w pracach izby; postę-
powanie w prowadzonej działalności
gospodarczej w sposób zgodny z za-
sadami etycznymi przyjętymi przez
izbę; przestrzeganie uchwał i posta-
nowień organów izby; udzielanie izbie
na żądanie jej organów wszelkich in-
formacji dotyczących jej działalności
gospodarczej w granicach niezbęd-
nych do realizacji celów izby; wpłaca-
nie wpisowego w chwili przystąpienia
do izby oraz terminowe opłacanie
składek członkowskich i innych świad-
czeń na rzecz izby na podstawie
uchwał jej organów, preferowanie
członków izby podczas procedury wy-
boru kontrahenta w sytuacji równo-
rzędności złożonych ofert. Wszystko po
to, aby Pomorsko-Kujawska Izba Bu-
downictwa mogła działać sprawnie
i efektywnie dbać o interesy firm człon-
kowskich. �

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa

UNI-TECH S.A.
ul. Równa 4, 85-846 Bydgoszcz
tel.: 52 361 31 75, faks: 52 363 02 78
e-mail: centrum@uni-tech.com.pl
ww.uni-tech.com.pl

Jesteśmy niezawodnym Partnerem w reali-
zacji inwestycji modernizacji, montażu
urządzeń w elektrociepłownictwie.

Oferujemy:
• najwyższą jakość usług,
• współpracę z doświadczonymi specjalistami,
• prace w zakresie modernizacji urządzeń energetycznych, remontów 

turbin i instalacji przemysłowych.

Rekomendują nas m.in.:
• PGE S.A.,
• Balcke-Dürr Rothemuhle Polska Sp. z o.o.,
• ZEC Bydgoszcz,

• EC Żerań,
• EC Siekierki,
• ZEC Inowrocław,
• Janikowskie Zakłady Sodowe S.A.,
• Mondi Packaging Paper Świecie S.A.,
• Alstom Power – GE Power sp. z o.o.,
• Elwo S.A.,
• TurboCare – EthosEnergy Poland S.A.,
• Rafako S.A.,
• Soda Polska Ciech S.A.,
• Anwil S.A.

Chcąc podnosić poziom
branży budowlanej oraz
standard realizacji in-
westycji na obszarze
Pomorza i Kujaw, izba
organizuje konkursy 
Budowa na Medal 
Pomorza i Kujaw oraz
Wnętrze Roku Pomorza 
i Kujaw.



Zajmujecie się państwo budową dróg i mo-
stów, produkcją mas mineralno-bitumicz-
nych i betonowych oraz wynajmem sprzętu
budowlanego. Która z tych trzech dziedzin
stanowi filar działalności firmy?

– Podstawowym filarem naszej
działalności jest produkcja miesza-
nek mineralno-asfaltowych. Aktualnie
prowadzimy ją, korzystając z pięciu wy-
twórni stacjonarnych zlokalizowanych
na terenie kraju. Specjalizujemy się
w realizacji dużych, średnich oraz ma-
łych projektów infrastrukturalnych. Jed-
nakże jako cała grupa MIRBUD, której
jesteśmy członkiem, zajmujemy się
szeroko pojętym budownictwem. 
Jak określiłby pan pozycję firmy na tle kon-
kurencji? Jakie atuty wyróżniają państwa na
jej tle i pozwoliły zbudować rozpoznawalną
markę?

– Po pierwsze, jesteśmy jedną z nie-
wielu firm w kraju, która posiada w 100
proc. kapitał polski, a pomimo to, ma-
jąc jako konkurencję duże koncerny
budowlane, jesteśmy liczącym się
w branży podmiotem. Po drugie, po-
siadamy duże zaplecze produkcyjne
oraz sprzętowe, co daje nam stabilność
podczas realizacji kontraktów. Po trze-
cie, istniejemy na rynku bardzo długo,
jesteśmy częścią dużej polskiej grupy
kapitałowej, jaką jest MIRBUD. Mamy
na koncie realizację wielu zadań, za-
równo prostych, jak i bardzo skompli-
kowanych. Ponadto jako istotny atut na-
leży postrzegać ciągły rozwój naszej fir-
my. Aktualnie rozwijamy Region Połu-
dnie, wchodzący w struktury organi-
zacyjne spółki, którego rozwój pozwo-
li nam być bardziej konkurencyjnymi
również w południowej części Polski.
Który ze zrealizowanych dotychczas projek-
tów uznałby pan za będącą powodem do
dumy perełkę?

– Niewątpliwie dokończenie bu-
dowy autostrady A-1 na odcinku od
Czerniewic do Kowala. Ogromnym
wyzwaniem był bardzo krótki czas re-
alizacji tego przedsięwzięcia. Dodat-
kową trudnością była panująca w tam-
tym czasie nieufność kontrahentów,
spowodowana upadłością poprzed-
niego wykonawcy, co utrudniało nam
realizację zadania. Mimo powyższych
zawirowań, kontrakt zakończył się peł-
nym sukcesem. Należy jednak pod-
kreślić, że nie udałoby się to bez

wsparcia ze strony zamawiającego,
czyli bydgoskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Oczywiście nie jest to jedyne zadanie,
które zrealizowaliśmy. W chwili obec-
nej jako grupa MIRBUD realizujemy
m.in. takie projekty, jak: „Budowa ob-
wodnicy Inowrocławia”, „Budowa Dro-
gi Ekspresowej S-3” oraz „Projekt i bu-
dowa drogi ekspresowej S-5 na od-
cinku od granicy województwa wiel-

kopolskiego do Jaroszewa”. Podczas
realizacji wszystkich projektów kła-
dziemy nacisk na jakość i w miarę moż-
liwości dążymy do skracania terminów
zakończenia tych przedsięwzięć.

Rozmawiała Justyna Franczuk 
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Solidny gracz

Jesteśmy jedną z niewielu firm w kraju, która posiada w 100 proc. kapitał polski, 
a pomimo to, mając jako konkurencję duże koncerny budowlane, jesteśmy liczącym
się w branży podmiotem – mówi Michał Niemyt, wieceprezes zarządu Przedsię-
biorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Specjalizujemy się w realizacji dużych,
średnich oraz małych projektów infra-
strukturalnych. Jednakże jako cała
grupa MIRBUD, której jesteśmy człon-
kiem, zajmujemy się szeroko pojętym
budownictwem.

w budownictwie
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W
minionych 25 latach

„EBUD” zrealizował
w sumie ponad 250
najróżniejszych obiek-
tów, w tym sporo ta-

kich, o których do dziś mówi się z za-
chwytem nie tylko dlatego, że są ład-
ne, lecz także dlatego, że były nowa-
torskie i piekielnie trudne w budowie.
Przy realizacji tych projektów firma
występowała zarówno jako generalny
wykonawca, jak i członek konsorcjum
lub też podwykonawca. Zarząd „Prze-
mysłówki” zawsze sięgał po najlepsze
wzorce, na bieżąco śledził wszystkie
nowości w budownictwie i szybko ad-
aptował je do swoich potrzeb oraz
oczekiwań coraz bardziej wymagają-
cych inwestorów. Stosowane przez
„EBUD” nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne i techniczne oraz jakość wy-
konania prac potwierdzają, że dziś fir-
ma ma prawo w swojej ofercie infor-
mować potencjalnych inwestorów, że
specjalizuje się nie tylko w budownic-
twie inżynieryjno-przemysłowym czy
wojskowym, lecz także mieszkanio-
wym, użyteczności publicznej czy w re-
nowacji i modernizacji zabytków. 

Na pewno ważną informacją w ta-
kiej ofercie jest też potwierdzenie, że
„EBUD” posiada certyfikat ISO oraz
AQAP, jak też i to, że dla samodzielnych
realizacji w zakresie budownictwa
mieszkaniowego firma wyodrębniła
spółkę zależną „Ebud-TBS”. Kto zaś
uważa, że ważna w osiągnięciach fir-
my jest polska myśl techniczna, za-
pewne zwróci w tej ofercie również
uwagę na to, że bydgoska spółka to
w 100 proc. firma polska, od samego
początku sprawnie zarządzana przez
czterech współwłaścicieli.

Gdyby zaś ktoś jeszcze szukał
potwierdzenia znakomitej jakości wy-
konawstwa i efektów dobrego zarzą-
dzania w nagrodach i wyróżnieniach,
i tu znajdzie powody do satysfakcji.
Zarząd Województwa Kujawsko-Po-
morskiego uhonorował „EBUD” za

zasługi dla województwa odznaką
honorową, Bydgoszcz przyznała mu
Medal Kazimierza Wielkiego, Olsztyn
uznał rewitalizację Teatru im. Stefa-
na Jaracza za Budowę Roku 2014,
a w Zamku Królewskim w Warszawie
przedstawiciel firmy odebrał statuet-

kę „Modernizacji Roku 2011” za re-
witalizację terenów sportowych i mo-
dernizację przystani jachtowej w Byd-
goszczy. Od roku 2011 „EBUD” po-
siada Złotą Odznakę dla Zbiorowości
– za szczególne zasługi dla rozwoju
budownictwa. �

Mija 25 lat od chwili, gdy pojawili się na budowlanym rynku. „Przemysłówka” w nazwie sugeruje,
że zawsze byli – i nadal są – najlepsi w budownictwie przemysłowym. Ale bydgoski „EBUD” – bo
o nim tu mowa – nie raz udowodnił, że potrafi zaskoczyć. Równie perfekcyjnie radził sobie z bu-
dową kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego, rewaloryzacją zespołu pałacowo-parkowego, przy-
stani jachtowej, budową typowej mieszkaniówki czy też szkoły wraz z przedszkolem

REALIZACJE PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO „EBUD”-PRZEMYSŁÓWKA SP. Z O.O.:
W zakresie budownictwa użyteczności publicznej: gmach „Opery Nova” w Byd-
goszczy, przystań jachtowa na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, budynek Portu Lotni-
czego w Bydgoszczy, obiekty Centrum Dialogu w Toruniu, Szkoły Podstawowe 
w Bydgoszczy, Osielsku, Gdańsku i Dworzec Kolejowy w Malborku i Solcu Kujawskim.

W zakresie budownictwa mieszkaniowego: budynki mieszkalne w Bydgoszczy,
Szczecinie, Łasku, Warszawie.

W zakresie obiektów wojskowych: budowa Laboratorium Paliw, Meteorologii 
i Kontroli Lotów w Poznaniu-Krzesinach, rozbudowa Bazy MPS w Maksymilianowie 
i Krakowie-Balicach, budynki sztabowe szkoleniowe i techniczne dla RZI w Bydgosz-
czy, WZI w Poznaniu, 12 TOL w Warszawie.

W zakresie renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych: Ścieżka Edukacji
Ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień w Bydgosz-
czy, renowacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku, rewitalizacja kom-
pleksu edukacyjno-rekreacyjnego Centrum „Hewelianum” w Gdańsku.

www.ebud.com.pl

Budowanie z pomysłem



96 VIP
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Kierowana przez panią organizacja obchodzi
w tym roku 20-lecie istnienia. Na przestrze-
ni tego okresu zmieniała się rzeczywistość po-
lityczna i gospodarcza. Czy wraz z nią prze-
obrażeniu ulegała rola, jaką odgrywał zwią-
zek?

– Związek Pracodawców Polska
Miedź, choć „miedziowy” z nazwy, re-
prezentuje ponad stu pracodawców,
którzy w zatrudniają ponad 30 tys.
osób. Nie ma on charakteru branżo-
wego ani terytorialnego, ale wśród na-
szych członków przeważają firmy
z Dolnego Śląska. Rola związku nie
zmieniła się na przestrzeni lat, jego
główną misją jest działanie na rzecz
pracodawców i wspomaganie roz-
woju gospodarczego poprzez dialog
społeczny i szerzenie dobrych prak-
tyk.
Jednym z głównych celów związku jest za-
angażowanie w kształtowanie gospodar-
czego porządku prawnego. Który z dotych-
czasowych sukcesów uznałaby pani za naj-
istotniejszy dla jego rozwoju?

– Na to pytanie nie da się jedno-
znacznie odpowiedzieć, bez przyjęcia
określonych kanonów oceny. Pytanie,
jakie wartości należałoby przyjąć? Czy
miałyby to być wyłącznie określone
oszczędności, mniejsze wydatki, wy-
rażone w konkretnych kwotach? Na
pewno wielu korzystnych rozwiązań,
wprowadzonych do systemu prawne-
go dzięki działaniom związku, nie da się
wprost przeliczyć na pieniądze, a nie-
wątpliwie regulacje te bardzo pozy-
tywnie wpływają na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej naszych człon-
ków. Jeżeli jednak miałabym wymieniać
najważniejsze kwestie, to w pierwszej
kolejności przytoczyłabym udział na-
szych ekspertów w procesie tworzenia
ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.
Nasz wkład pozwolił na wprowadzenie
do tego projektu legislacyjnego roz-
wiązań bardziej przyjaznych przed-
siębiorcom z branży górniczej. Nie-
zwykle ważny był też nasz udział w pra-
cach nad projektem dyrektywy UE

Razem budujmy

Wyzwaniem dla
związku jest zachęce-
nie lokalnych praco-

dawców do zrzeszania
się, budowanie świado-

mości, że poprzez
uczestnictwo w tworze-

niu prawa mamy
szanse na to, że 

będzie nam lepiej ono
służyło – mówi 

Beata Staszków, 
prezes Związku 

Pracodawców Polska
Miedź

Nasz wkład pozwolił
na wprowadzenie do
tego projektu legisla-
cyjnego rozwiązań
bardziej przyjaznych
przedsiębiorcom 
z branży górniczej.
Niezwykle ważny był
też nasz udział w pra-
cach nad projektem
dyrektywy UE w spra-
wie gospodarowania
odpadami pochodzą-
cymi z przemysłu wy-
dobywczego.

lepszą przyszłość



w sprawie gospodarowania odpadami
pochodzącymi z przemysłu wydobyw-
czego oraz projektem ustawy o odpa-
dach wydobywczych. Ważne były rów-
nież prace nad projektem ustawy o od-
padach oraz projektem ustawy o eme-
ryturach pomostowych.
Prowadzą państwo szeroką działalność szko-
leniową. Czego ona dotyczy i kto może z niej
korzystać? 

– W latach 2013–2015 zorganizo-
waliśmy około 30 dwudniowych sesji
szkoleniowych oraz seminariów z za-
kresu m.in. finansów, controlingu, or-
ganizacji i prowadzenia spotkań biz-
nesowych, prawa pracy, umiejętności
interpersonalnych, przeszkalając oko-
ło tysiąca osób. W 2015 r. wspólnie
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Kra-
kowie czy z Ministerstwem Gospo-
darki zorganizowaliśmy szereg kon-
ferencji górniczych m.in. na temat po-
lityki surowcowej w Polsce, proble-
mów sektora nieenergetycznego su-
rowców mineralnych, polityki surow-
cowej państwa i jego rozwoju gospo-
darczego. W szkoleniach uczestniczą
przedstawiciele naszych firm człon-
kowskich, jednakże konferencje są
otwarte i mogą brać w nich udział rów-
nież firmy zewnętrzne, które chcą po-
szerzać wiedzę. Wraz ze Stowarzy-

szeniem Inżynierów i Techników Gór-
nictwa Oddział Lubin organizujemy
Międzynarodowy Kongres Górnictwa
Rud Miedzi, w którym uczestniczy oko-
ło 400 przedstawicieli branży górniczej
z Polski i zagranicy. 
Jak wypada polski przemysł wydobywczy
w porównaniu z tego typu europejską dzia-
łalnością? Z jakim problemami się on boryka? 

– Problemem górnictwa na całym
świecie są obecnie niskie ceny su-
rowców. W przypadku polskiego gór-
nictwa węglowego mamy do czynienie
z wieloletnimi zaniedbaniami oraz sto-
sunkowo wysoką ceną wydobycia.
Górnictwo ma potencjał, aby stać się
branżą strategiczną dla polskiej go-
spodarki, ale muszą nastąpić nie-
zbędne reformy tego sektora. W do-
kumencie „Założenia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju” czyta-
my, że surowce są czynnikiem warun-
kującym rozwój gospodarczy, stąd ko-
nieczność tworzenia coraz lepszych
warunków do prowadzenia działal-
ności w branży górniczej i recyklingu. 
Czy w Polsce trudno jest prowadzić dialog
społeczny? Czy jesteśmy społeczeństwem
na niego otwartym i czy potrafimy postawić
dobro ogółu ponad własne korzyści?

– Na poziomie deklaracji strony
dialogu społecznego, czyli rząd, orga-

nizacje związkowe i pracodawcy, są
otwarte na wypracowywanie rozwiązań
kompromisowych, ale w praktyce czę-
sto uważa się każdą ze stron za prze-
graną. W tradycji europejskiej dialog
społeczny uważany jest za skuteczny in-
strument, który pozwala na tworzenie
warunków do zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i przeciwdziałanie po-
wstawaniu konfliktów społecznych. 
Jakie wyzwania stoją przed związkiem w naj-
bliższej przyszłości i – co za tym idzie – cze-
go życzyć pani na kolejne 20 lat? 

– Wyzwaniem dla związku jest za-
chęcenie lokalnych pracodawców do
zrzeszania się, budowanie świado-
mości, że poprzez uczestnictwo w two-
rzeniu prawa mamy szanse na to, że
będzie nam lepiej ono służyło. Z dru-
giej strony, pragniemy jeszcze lepiej
upowszechniać dobre praktyki zarzą-
dzania. „Wyeksploatowanie” pracow-
ników czy nieinwestowanie w ich roz-
wój w dłuższej perspektywie jest nie-
opłacalne dla firm. Nasi pracodawcy
systematycznie szkolą swoich pra-
cowników, budują strategie rozwoju
swoich firm, zdobywają prestiżowe
nagrody gospodarcze i dzielą się swo-
ją wiedzą. 

Rozmawiała Monika Michałowska

Związek Pracodawców Polska Miedź
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Od jak dawna są państwo członkiem Związ-
ku Pracodawców Polska Miedź i jak ta przy-
należność przekłada się na funkcjonowanie
firmy oraz – szerzej – na wyniki całej branży?

– Współpracę ze związkiem roz-
poczęliśmy w 1999 r. Wynikało to z chę-
ci zintegrowania się z branżą mie-
dziową. Dzięki członkostwu mamy
możliwość rozwijania współpracy
i wymiany doświadczeń między po-
szczególnymi firmami. Działalność
związku w wielu aspektach konsoliduje
interesy zarówno poszczególnych za-
kładów, i jak i całej branży. Mam na my-
śli inicjatywy, które mają na celu ochro-
nę prawną sektora miedziowego, ale
też te dotyczące dbałości o to co naj-
ważniejsze, czyli zasoby ludzkie. Te
przedsięwzięcia, jak i wiele innych
aktywności, składają się na meritum
działalności Związku Pracodawców
Polska Miedź.
Jakie główne korzyści z przynależności do
struktur Polskiej Miedzi odczuwa Mine Ma-
ster? Jak ważna jest promocja przez związek
osiągnięć oraz integracja środowiska w kon-
tekście wspólnych celów i konkurencyjności?

– W pierwszej kolejności należy po-
wiedzieć, że dzięki związkowi jesteśmy
na bieżąco z aspektami prawnymi, do-
tyczącymi zarówno praw pracodaw-
ców, jak i pracowników. Organizacja ta
ma wpływ na działania ustawodawcze
dotyczące szeroko ujętej branży mie-
dziowej – dzięki temu wiemy, że ktoś
dba o nasz rynek, nasze interesy. Ko-
lejnym ważnym elementem współ-
pracy w ramach związku jest możli-

wość podnoszenia umiejętności pra-
cowników. Mamy szansę uczestnicze-
nia w wielu szkoleniach, dotyczących
m.in. spraw handlowych, finansów czy
zarządzania, dzięki czemu budujemy
coraz bardziej profesjonalną załogę,
zarówno pracowników umysłowych,
i jak i fizycznych. 

Nawiązując do drugiej części py-
tania, możliwość bycia częścią tak
dużej grupy jest znacząca, wpływa
na poczucie wspólnoty działania
i ochrony interesów całej branży. Od-
nośnie promocji osiągnięć, warto wspo-
mnieć o kolejnych edycjach konkursu
o Dolnośląski Gryf – Nagrodę Gospo-
darczą. Jest to bardzo prestiżowe wy-
różnienie na Dolnym Śląsku. W 2015 r.
zostaliśmy jego laureatem w kategorii
„innowacyjny projekt i współpraca
biznesu z nauką” za samojezdną wiert-
nicę Face Master 1.7L z układem
wspomagania procesu wiercenia FGS.
Kolejnym ważnym elementem jest Mię-
dzynarodowy Kongres Górnictwa Rud
Miedzi, organizowany ze Stowarzy-
szeniem Inżynierów Techników Gór-
nictwa – połączony z wystawą maszyn

i urządzeń daje możliwość zaprezen-
towania się przed międzynarodowym
gremium. 
Jakie sprawy, które udało się zmienić lub wy-
walczyć ZPPM, są najistotniejsze z punktu wi-
dzenia podmiotów działających na rynku mie-
dzi?

– ZPPM wspomaga zarząd KGHM
w walce o zniesienie lub zmniejszenie
podatku od złoża. Ma to kolosalne
znaczenie nie tylko dla KGHM, lecz tak-
że dla całego Dolnego Śląska. Im
więcej pieniędzy zostanie w Lubinie,
tym więcej usług będą mogły świad-
czyć firmy pracujące na rzecz KGHM,
więcej pieniędzy zostanie też w bu-
dżecie naszego województwa.
Jakie postulaty są z pańskiego punktu wi-
dzenia najistotniejsze w aktualnej sytuacji
rynkowej i powinny być przedmiotem in-
terwencji związku?

– Najistotniejsze są zmiany w pra-
wie pracy, wszystko związane ze sferą
opodatkowania przedsiębiorstw, obo-
wiązków sprawozdawczych i upraw-
nień organów kontrolnych.

Rozmawiała Monika Michałowska

Przynależność do każdego branżowego stowarzyszenia daje wiele korzy-
ści. Każdego dnia przekonuje się o tym zarząd spółki Mine Master, która
należy do Związku Pracodawców Polska Miedź. O wynikających z tego ko-
rzyściach dla firmy i sukcesach w działalności związku opowiada prezes
Jerzy Nadolny

w strukturach 
Związku Pracodawców Polska Miedź

Mine Master
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Związek Pracodawców Polska Miedź

P
ozwala to na oferowanie
klientom pełnego pakietu
maszyn niezbędnych do
realizacji prac górniczych
i tunelowych. Zasadą dzia-

łania firmy jest ścisła współpraca
z przyszłymi użytkownikami produktów,
która zapewnia dostarczanie maszyn
spełniających ich oczekiwania i do-
stosowanych do specyficznych wa-
runków pracy. Specjalnością zakładu
z Wilkowa jest produkcja maszyn wier-
cących i kotwiących dla górnictwa
podziemnego. W kooperacji z partne-
rem GHH Fahrzeuge firma oferuje
również maszyny ładująco-odstaw-
cze. 

Mine Master od lat stara się wy-
chodzić naprzeciw oczekiwaniom
klientów, wyposażając swoje maszyny
w coraz nowsze rozwiązania. Wsłu-
chując się w potrzeby operatorów pra-
cujących pod ziemią, konstruktorzy
firmy ulepszają już istniejące maszyny,
starając się wprowadzać innowacyjne
rozwiązania, zwiększające bezpie-
czeństwo operatora i efektywność jego
pracy. Nowe wymagania, stojące przed
producentami maszyn górniczych,
związane są z procesami wdrożeń
nowoczesnych technologii niezbęd-
nych do rozwoju „inteligentnych” ko-
palń, w których wykorzystuje się przede
wszystkim potencjał umysłowy każ-
dego człowieka, ograniczając wkład
pracy fizycznej. 

Mine Master jest jednym z głów-
nych dostawców maszyn wiercąco-
-kotwiących dla KGHM Polska Miedź.
Jednak dzięki zastosowaniu innowa-
cyjnych rozwiązań i wielu latom do-
świadczeń firma sprzedaje maszyny na
cały świat, m.in. do: Turcji, Estonii,
Portugalii, Kazachstanu, Rosji, Au-
stralii, RPA, Zimbabwe, Zambii i Chi-
le. Największą wartością zakładu są
jego pracownicy. To oni decydują o ja-
kości dostarczanych usług, dlatego
też zespół Mine Master składa się z wy-
jątkowych specjalistów, zatrudnionych
na wszystkich szczeblach organizacji.
Powiązanie ich indywidualnych celów
z celami całej firmy oraz praca ze-
społowa gwarantują rozwój. Do-
świadczenie pracowników i ciągłe
podnoszenie kwalifikacji pozwala na
udoskonalenie produktów firmy oraz
podnoszenie jakości.

Warto w tym miejscu wspomnieć
o nowej wiertnicy FACE MASTER 1.7L,
która staje się flagowym produktem
Mine Master. Maszyna ta wyróżnia
się nowatorskimi rozwiązaniami tech-
nicznymi. Przede wszystkim jest wy-
posażona w system wspomagania
procesu wiercenia FGS, który daje
operatorowi możliwość ustawienia
ramy wiercącej precyzyjnie oraz od-
wiercenia otworów według wgranej
wcześniej do komputera metryki strza-
łowej. Wiertnica posiada innowacyjną
opcję przesyłu on-line danych moni-
torujących pracę maszyny bezpo-

średnio z przodka górniczego, reje-
strując przy okazji miejsce pracy
i dane operatora oraz nowoczesną, kli-
matyzowaną i podnoszoną hydrau-
licznie kabinę. 

Warunki pracy, panujące pod zie-
mią, są bardzo specyficzne i wyma-
gające. Do jej wykonywania potrzebne
są maszyny, zapewniające optymal-
ne bezpieczeństwo i komfort pracy.
W perspektywie coraz to nowych wy-
zwań w górnictwie podziemnym firma
Mine Master stara się odpowiadać
swoim klientom otwartością na inno-
wacje i dostosowywaniem się do kon-
kretnych potrzeb, zdobywając dzięki
temu uznanie zarówno w Polsce, jak
i na światowych rynkach. �

Wyprodukowanie maszyny górniczej wiertniczej lub kotwiącej, którą cechuje szereg udogodnień, m.in. funkcjo-
nalność, jest zwieńczeniem długofalowych badań i analiz różnych koncepcji. Odbywa się to zawsze poprzez
wiele inspirujących spotkań zarówno z operatorami maszyn, jak i osobami zarządzającymi. Tak w skrócie
można opisać proces powstawania maszyn górnictwa podziemnego w firmie Mine Master z Wilkowa k. Złotoryi

Nowa wiertnica
FACE MASTER 1.7L staje się 

flagowym produktem Mine 
Master. Maszyna ta wyróżnia się

nowatorskimi rozwiązaniami
technicznymi. Przede wszystkim

wyposażona jest w system 
wspomagania procesu 

wiercenia FGS.

Innowacja w górnictwie 
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Królowa
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wysp



Podróże VIP-a KRETA

Kreta to największa i najdalej
wysunięta na południe z greckich
wysp. Jest kolebką kultury euro-
pejskiej, przez do robi na odwie-
dzających ją turystach niesamo-
wite wrażenie. Najpiękniej jest tu
wiosną. Wyspa zadziwia wtedy
różnorodnością krajobrazów, fe-
erią barw kwitnących kwiatów
i przyciąga wspaniałym śród-
ziemnomorskim klimatem. Zaska-
kuje ciekawą kuchnią i serdecz-
nością mieszkańców. Są tu piękne
plaże, wysokie góry z głębokimi
wąwozami oraz zabytki prastarej
kultury. To tutaj możemy zobaczyć
miejsca znane z greckich mitów.
W Knossos sto lat temu odkryto po-
zostałości pałacu, w którym znaj-
dował się słynny mityczny labi-
rynt. Z tym miejscem wiążą się opo-

wieści o Minosie, Dedalu, Ikarze, Minotau-
rze i Ariadnie, które uruchamiają wy-
obraźnię. 

Jeśli pojedziemy na Kretę, poznamy
także źródło kojarzącego się z filmem
,,Grek Zorba” tańca sirtaki. Tę tytułową po-
stać stworzył Kreteńczyk Nikos Kazantzakis,
a muzykę do filmu skomponował jego rodak
Mikis Theodorakis. Wielką postacią, z któ-
rej również są dumni Kreteńczycy, jest Do-
menikos Theotocopoulus – żyjący w XVI w.
malarz, znany na świecie jako El Greco,
mistrz Szkoły Hiszpańskiej. 

Jednym z najpiękniejszych, godnych
polecenia miejsc na wyspie jest plaża Vai,
przy której rozciąga się las palm daktylo-
wych. Istny raj, ale takich miejsc królowa
wysp posiada więcej, i pewnie dlatego na
Kretę przybywa coraz więcej turystów z Pol-
ski. 

Tekst: Monika Maraczyńska
Zdjęcia: Monika Maraczyńska 

i Zenon Żyburtowicz
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W Knossos sto lat temu od-
kryto pozostałości pałacu, 
w którym znajdował się
słynny mityczny labirynt. 
Z tym miejscem wiążą się
opowieści o Minosie, De-
dalu, Ikarze, Minotaurze 
i Ariadnie, które urucha-
miają wyobraźnię.
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www.sunfun.pl
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Dla ducha
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Zenon Żyburtowicz poleca
www.zenonzyburtowicz.com

i ciała



Podróże VIP-a MURCJA

Murcja to jeden z najmniejszych regio-
nów autonomicznych w całej Hiszpanii.
Stosunkowo nieznany w naszym kraju, ma
sporo do zaoferowania i różni się diame-
tralnie od innych, bardziej popularnych
i skomercjalizowanych wybrzeży tego kra-
ju. Posiada piękne piaszczyste plaże, ponad
300 słonecznych dni w roku, kilkanaście pól
golfowych i świetną infrastrukturę tury-
styczną. Do zwiedzenia są miasta z orygi-
nalną, zabytkową i nowoczesną architek-
turą, muzea historyczne, w których znajdują
się mistrzowskie dzieła wielu epok, ruiny
zamków i fortec z czasów rzymskich. Od-
bywają się tu też festiwale kulturowe i mu-
zyczne. 

Murcja jest miejscem, które ma wiele do
zaoferowania w ramach ,,turystyki religijnej”.
Dla osób, które łączą zainteresowania kul-
turowe z religią, będzie to interesująca
opcja na poznanie hiszpańskich tradycji, hi-
storii, kultury i sztuki. Do najciekawszych wy-
darzeń należą m.in. obchody Wielkiego
Tygodnia czy procesje Maurów i Chrześci-
jan. Odwiedzenie najważniejszych klaszto-
rów i katedr to też możliwość uzyskania od-
pustu. 
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Murcja jest miejscem, które ma wiele do
zaoferowania w ramach ,,turystyki reli-
gijnej”. W Caravaca de la Cruz znaj-
dują się relikwie – drzazgi Świętego
Krzyża, na którym umarł Jezus
Chrystus. O każdej porze roku turyści z
całego świata przybywają tłumnie, aby zo-
baczyć je na własne oczy.
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Obowiązkowym punktem na mapie każdej
wyprawy powinno być Caravaca de la Cruz
– zgodnie z dekretem Jana Pawła II z 1998 r.
jedno z pięciu świętych miast katolików na
świecie, w którym w kościele El Salvador od
niedawna znajdują się relikwie świętego pa-
pieża. W Caravaca de la Cruz są też inne re-
likwie – drzazgi Świętego Krzyża, na którym
umarł Jezus Chrystus. O każdej porze roku tu-
ryści z całego świata przybywają tłumnie, aby
zobaczyć je na własne oczy. Miasto słynie po-
nadto ze święta Caballos del Vino, podczas
którego mieszkańcy przebierają się w boga-
to zdobione stroje, a do zawodów stają pięk-
nie ubrane konie w towarzystwie swoich wła-
ścicieli. Święto to ma nawet swoje muzeum,
w którym znajdują się eksponaty, filmy i zdję-
cia z fiesty. Takich barwnych uroczystości jest
w Murcji wiele. 

Międzynarodową sławę przynoszą jej też
owoce, warzywa i aromatyczne przyprawy, re-
gion ten zwany jest zresztą sadem Europy. Je-
śli dodamy do tego wspaniałą kuchnię, gwa-
rantuję, że spędzone w tej części Hiszpanii wa-
kacje pozostają w pamięci na długo.

Tekst i zdjęcia Zenon Żyburtowicz
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P
rzez 30 lat obiekt ulegał de-
wastacji, potem przeszedł
gruntowną renowację, dzię-
ki której przekształcono go
w ekskluzywny, cieszący się

zainteresowaniem gości hotel histo-
ryczny o stylowej aranżacji wnętrz.
Chcące wypocząć w nim osoby mają
do wyboru pokoje typu standard, su-
perior oraz apartamenty o po-
wierzchni 60 mkw. To bardzo atrak-
cyjna oferta dla tych, którzy w wie-
chlickim pałacu chcą urządzić przy-
jęcie weselne. 200 gości, których po-
mieści tamtejsza sala bankietowa,
bez wątpienia zapamięta je na długo,
kończąc tę wyjątkową noc z poczu-
ciem zadowolenia.

Wielką atrakcją Pałacu Wiechlice
jest usytuowana na jego terenie win-
nica o powierzchni jednego hektara.
W uprawie winorośli i produkcji trun-
ku bogów stosuje się tu zasady rol-
nictwa ekologicznego i organicznego.
Każdy z hotelowych gości może uroz-
maicić swój pobyt w Wiechlicach de-

gustacją tamtejszych
win.

Historyczny cha-
rakter pałacu nie
przeszkadza w za-
pewnieniu niezwykle
szerokiej oferty wy-
poczynkowej, która
bazuje na wyjątko-
wo rozbudowanej
strefie spa oraz usy-
tuowanym w oficy-
nie basenie. Goście
mają do dyspozycji: 10 profesjonal-
nych gabinetów spa, gabinety ko-
smetyczne, masażu i rytuałów, a tak-
że vichy shower. Sala fitness dyspo-
nuje dziesiątkami urządzeń do ćwi-
czeń (bieżnie, rowery, wiosła, atlasy).
Basen, usytuowany pod niezwykłym
stylowym sklepieniem, uzupełnia stre-
fa wypoczynku, składająca się z łaź-
ni parowej, sauny i solarium.

Naturalny element krajobrazu Pa-
łacu Wiechlice to wyjątkowo zadbany
park, ale także plaża oraz strefa ak-

tywnej rekreacji, pole golfowe do nauki
pierwszych uderzeń (350 m), boisko do
plażowej piłki siatkowej i nożnej. Pły-
nąca w sąsiedztwie rzeka jest nato-
miast idealna do rodzinnych spływów
kajakowych. Dopełnieniem wrażeń,
jakie płyną z obcowania z tą niezwykłą
przestrzenią, są wspaniałe doznania
smakowe, związane z degustacją dań
kuchni międzynarodowej i polskiej
z elementami kuchni lokalnej.

www.palacwiechlice.pl

Podróże VIP-a PAŁAC WIECHLICE

Pałac Wiechlice
– wypoczynek 
w klimatycznej, 
stylowej rezydencji

Wiechlice to mała wieś położona w woje-
wództwie lubuskim, niedaleko Szprotawy.
Charakterystycznym elementem jej krajobrazu
jest tętniący życiem pałac, wybudowany pod
koniec XVIII w., będący przykładem efektow-
nej architektury rezydencjonalnej 

Niezwykle charakterystycznym i wyjątkowym
atutem Pałacu Wiechlice jest możliwość
przybycia do hotelu samolotem, bowiem 
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu 
pałacowego usytuowane jest lotnisko.
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Sterowany radiowo, 
zasilany światłem

Zegarek dla płetwonurków

Bezprzewodowy dźwięk 
o potężnej mocy
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CITIZEN proponuje kolejny model Radio Controlled (AT9036-08E) – spor-
towo-elegancki zegarek o wodoszczelności 20ATM, z odpornym na za-
rysowania szafirowym szkłem, kopertą z wysokiej jakości stali szlachet-
nej i paskiem ze skóry przyjemnej w dotyku. Producent zastosował w nim
wyjątkowy mechanizm z ogniwem fotowoltaicznym, czyli modułem
Eco-Drive, który zapewnia nieprzerwaną pracę zegarka przez 180 dni
po 8-godzinnej ekspozycji na światło dzienne. Zasilanie światłem
z dowolnego źródła (naturalnego lub sztucznego) eliminuje potrzebę wy-
miany baterii, a technologia Radio Controlled umożliwia odbiór sygna-
łu wzorca czasu drogą radiową. Zegarek koryguje wskazania czasu co-
dziennie do wartości nadawanej przez jeden z kilku rozmieszczonych na
całym świecie nadajników. Automatycznie zmienia również datę i czas. 

Samsung zaprezentował
nową wersję bezprze-
wodowego, zakrzy-
wionego soundbara
HW-J7500R, stwo-
rzonego z myślą o współpracy z fla-
gowymi telewizorami Samsung SUHD i UHD se-
rii 6 i wyższych. Osiem wbudowanych głośników oraz je-
den bezprzewodowy głośnik niskotonowy z membraną
o średnicy 7 cali generują potężny dźwięk o łącznej mocy
320W. Urządzenie zostało wyposażone m.in. w funkcję Sur-
round Sound Expansion, która sprawia, że dźwięk rozprze-
strzenia się po całym pomieszczeniu, zaś dzięki próbkowa-
niu 192 kHz/24-bit można cieszyć się bogactwem tonów
w jakości HD. Ponadto telewizory łączą się z soundbarem bez-
przewodowo – wystarczy zastosować funkcję TV Sound-
Connect i wstępnie sparować wybrane sprzęty. Soundbar
współpracuje także z innymi urządzeniami mobilnymi.

I.N.O.X. Professional Diver został wykonany tak, aby mógł sta-
wić czoła sile żywiołów. 45-milimetrowa koperta zapewnia do-
skonałą czytelność, podobnie robią duże cyfry wytłoczone na
jednokierunkowym, obrotowym pierścieniu. Luminescencyjna,
świecąca na niebiesko wskazówka minutowa zapewnia naj-
wyższą czytelność w głębi oceanów, natomiast zielona po-
świata pozostałych elementów gwarantuje ich widoczność
w ciemności. Zegarek przeszedł ogółem 130 ekstremalnych
testów, które udowodniły jego wytrzymałość i funkcjonalność,
solidność wykonania oraz umiejętność sprostania potrzebom
zawodowych nurków. I.N.O.X. Professional Diver występuje
także w kolorze żółtym, który jest najlepiej widoczny pod
wodą.

Doskonałe odwzo-
rowanie kolorów,
niespotykany dotąd
poziom jasności,
kontrastu i szczegó-
łowości oraz nie-
zwykły realizm ob-
razu – wszystko to
zapewnia najnowsza linia telewizorów Samsung SUHD. Za
sprawą technologii Quantum Dot i funkcji HDR oraz roz-
dzielczość UHD (4K) widzowie mogą cieszyć się szczegó-
łowym obrazem nawet w jasno oświetlonych pomiesz-
czeniach. Telewizory Samsung SUHD i UHD wyposażono
w silnik remasterujący, który automatycznie poprawia ma-
teriał źródłowy, aby uzyskać jakość najbliższą tej, jaką chciał
pokazać twórca obrazu. Nie zapomniano również o wy-
glądzie telewizorów – unikalny Design 360 sprawia, że
sprzęt z każdej strony wygląda świetnie.

Doskonały obraz, idealny
wygląd



Marka szwajcarskich zegarków EPOS w tym sezonie
przygotowała prawdziwą gratkę dla fanów jednej z naj-
bardziej spektakularnych dyscyplin sportów motorowych
– driftingu. Limitowany (100 szt.) model zegarka EPOS
Drift Masters LE po raz pierwszy został zaprezentowany
na tegorocznych targach w Bazylei. Chronograf EPOS Drift
Masters LE z linii EPOS SPORTIVE 3433 oparty jest na słyn-
nym mechanizmie Valjoux
7750. Kolorystyka czaso-
mierza nawiązuje do ofi-
cjalnych barw ligi Drift Ma-
sters, a wygląd tarczy imi-
tuje klocek hamulcowy. Ofi-
cjalny zegarek ligi driftin-
gowej dostępny będzie na
czarnym skórzanym pasku
podszytym kauczukiem
w kolorze żółtym. Ambasa-
dorem marki EPOS w Polsce
jest Bogusław Linda. 

Gadżety Styl VIP-a

Driftingowy zegarek

Lenovo YOGA 900S to laptop, który sprosta
oczekiwaniom najbardziej wymagających użyt-
kowników. Długi czas pracy na baterii, niezwykła
smukłość (12,8 mm grubości) i niska waga (999 g)
sprawiają, że jest to idealny kompan w pracy, po-
dróży i po godzinach w domowym zaciszu. Jako
przedstawiciel serii YOGA został wyposażony
w bransoletkowe zawiasy, które nie tylko za-
chwycają wyglądem, lecz także umożliwiają ob-
rót ekranu o 360º i ustawienie urządzenia w czte-
rech różnych pozycjach. Producent wyposażył
YOGĘ 900S w czytelny ekran IPS o przekątnej
12,5” w rozdzielczości QHD 2560 x 1440. Kolej-
ną zaletą jest zastosowanie głośników stereo z sys-
temem Dolby® Audio Premium.

Zamrażarka GP 1213 Comfort to niezawodna gwarancja długotrwałej świeżo-
ści przy niewielkich gabarytach urządzenia. Klasa energetyczna A++ potwier-
dza, że marka Liebherr troszczy się o środowisko naturalne. Zastosowanie tech-
nologii SmartFrost powoduje, iż oszranianie zarówno wnętrza komory, jak i pro-
duktów jest znacznie zredukowane. Automatyczna funkcja SuperFrost gwarantuje
oszczędzanie energii podczas mrożenia produktów. Wytwarzane szybko zim-
ne powietrze, wymagane do zachowania witamin w zamrażanej żywności, mo-
mentalnie obniża temperaturę do -32ºC. Po całkowitym zamrożeniu żywności
funkcja automatycznego SuperFrost przełącza się z powrotem do normalne-
go trybu pracy. 

Gwarancja długotrwałej świeżości

VIP 111

Olimpijska OMEGA

Najsmuklejszy laptop na świecie

Rio de Janeiro to miasto, które tętni życiem. Będzie do-
skonałą areną dla sportowców i widzów, którzy wezmą
udział w pierwszych Igrzyskach Olimpijskich na kontynen-
cie południowoamerykańskim. OMEGA, zainspirowana dy-
namicznym duchem metropolii, stworzyła model Seama-
ster Diver 300M „Rio 2016” Limited Edition. Bogactwo jego
kolorów symbolizuje różnorodność Rio oraz słynne olim-

pijskie koła. Oczywiście
samo historyczne wydarze-
nie także zostało upamięt-
nione w wyjątkowy sposób.
Od spodu koperty z pole-
rowanej i szczotkowanej
stali szlachetnej znajduje
się zakręcany dekiel, ozdo-
biony logo igrzysk Rio 2016
oraz grawerowanym nu-
merem limitowanej edycji
(będzie tylko 3016 egzem-
plarzy).
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Styl VIP-a Zegarki

Nowa Certina DS Podium z czar-
ną sportową tarczą oraz specjalnym
pamiątkowym deklem o polerowa-
nych i matowych powierzchniach
z logo WRC (Rajdowych Mistrzostw
Świata) i konturem mapy Polski ce-
lebruje jedną z najstarszych imprez
w rajdowym kalendarzu – Rajd Polski.
Charakterystyczna 44-milimetrowa
koperta, gumowy pasek z napisami
oraz kolorowe elementy to cechy,
które znamy z wcześniejszych wersji
tego modelu. Nowy DS Podium, wy-
posażony w doskonale precyzyjny
mechanizm Precidrive™, hołduje Pol-
sce – krajowi, w którym rajdy samo-
chodowe organizowane są już od
1921 r. Ten oryginalny zegarek będzie
szczególnie atrakcyjnym dodatkiem
do kolekcji każdego miłośnika spor-
tów motorowych.

Ekspresyjny charakter nowego
DS Podium Big Size jest niepodwa-
żalny. Silnie oddziałują jego naprze-
miennie szczotkowane i polerowane
powierzchnie, bezkompromisowa,
otwarta tarcza oraz duże cyfry i in-
deksy. Zegarek nawiązuje do współ-
pracy pomiędzy Certiną i WRC,
a w szczególności do bogatego pol-
skiego dziedzictwa rajdowego. Od
jego początków organizacja zawo-
dów w Polsce bardzo się zmieniła
i w 2014 r. Rajd Polski powrócił do
ekscytującego cyklu imprez WRC.

Sportowa i męska koperta DS
Podium Big Size, polerowany pier-
ścień lunety i pięknie uformowane

„uszy” koperty perfekcyjnie współ-
grają z solidnym paskiem gumowym
z oznaczeniami Certina i WRC, wy-
posażonym w zabezpieczone przyci-
skami zapięcie motylkowe. W har-
monijnym wzornictwie łatwo wy-
czuć bezkompromisowość i tech-
niczne podobieństwa dwóch światów
– rajdów samochodowych i najwyż-
szej klasy zegarmistrzostwa. We-
wnątrz czasomierza pracuje dosko-
nale precyzyjny kwarcowy silnik z li-
nii Precidrive™ – chronograf, oferu-
jący wskazania godzin, minut, se-
kund i setnych części sekundy
przy pomocy dużych i czytelnych
liczników na godz. 10.00 i 2.00,
ozdobionych specjalnym szlifem.
Podobnie wykończony jest mały

sekundnik na godz. 6.00, z da-
townikiem i zielonym napisem Limi-
ted Edition. Chronograf uzupełniają
dwie centralne wskazówki – sekund-
nik i dodatkowy wskaźnik, obsługu-
jący pomiary setnych części sekundy.
Wskazówki godzinowa i minutowa,
indeksy i cyfry arabskie są doskona-
le wyraźne w każdych warunkach
dzięki obfitej warstwie substancji lu-
minescencyjnej Superluminova.

Nowy WRC Limited Edition Poland
wyposażono oczywiście w słynny
system zabezpieczeń Certina Do-
uble Security DS Concept, który
obejmuje szafirowe szkło z obu-
stronną powłoką antyrefleksyjną, za-
kręcaną koronkę zwieńczoną inicja-
łami DS oraz zakręcany pierścień lu-
nety. Zegarek jest wodoszczelny do
200 m (20 barów). Przyciski chrono-
grafu mają zielony i czarny otok, co
stanowi czytelne nawiązanie do kodu
kolorów na tarczy i na pierścieniu lu-
nety. Produkcja specjalnej edycji
WRC Limited Edition Poland będzie
ograniczona do zaledwie 555 sztuk.
Na deklu każdego zegarka widnieją:
jego unikalny numer, dane tech-
niczne, obrys mapy Polski, napis
„73rd Rally Poland oraz logo WRC”.
Tło dla tych oznaczeń stanowi ele-
ganckie połączenie polerowanych
i matowych powierzchni, znamionu-
jące wysoką jakość zegarka. Model
jest oferowany w specjalnym pa-
miątkowym pudełku wraz z certyfi-
katem autentyczności.

Sugerowana cena detaliczna:
3290 zł. 

Sportowe oblicze Certiny



Zimniej i dalej już dotrzeć się
nie da. Biały ląd od lat jak
magnes przyciągał zdobyw-
ców i wiele czasu musiało
upłynąć, by największa histo-
ria ludzkości stała się faktem.
W 1911 r. człowiek umieścił
flagę na 90 stopniu S. Naj-
zimniejsze miejsce na ziemi,
najczystsze i najmniej spene-
trowane, czyli Biegun Połu-
dniowy, jest inspiracją dla po-
dróżników, pisarzy, a ostat-
nio nawet producentów alko-
holi. Po ponad stu latach od
zdobycia tej nieprzebytej lo-
dowej krainy na rynku pojawi-
ła się Amundsen Vodka – jak
obiecuje producent – najzim-
niejsza wódka na rynku. Po-
dawana w temperaturze eks-
tremalnego zera oddaje cały
wachlarz delikatnego smaku
i aromatu. Mocna i zimna za-
cieśnia męskie przyjaźnie.

Najpopularniejszy gin

Najpopularniejszą odmianą
ginu na świecie jest Lon-
don Dry. To właśnie ona
ustaliła wzorce dla jakości
ginu produkowanego na
każdej szerokości geogra-
ficznej. To trunek skom-
ponowany według unikal-
nej receptury London Dry.
Zgodnie ze sztuką jego
wytwarzania 40-procen-
towy alkohol powstaje
w powolnym procesie de-
stylacji, która pozwala na
harmonijne połączenie sil-
nego aromatu jałowca
z pozostałymi składnika-
mi: ziołami i skórkami owo-
ców cytrusowych. Tak
skomponowany Stock Pre-
stige London Gin jest deli-
katny, elegancki i smakuje
wyśmienicie zarówno mie-
szany klasycznie z toni-
kiem, jak i saute.

Saska Czysta doceniona
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Lubelska fabryka wódek to
firma znana od ponad stu
lat. Jakością swoich produk-
tów zdobyła uznanie wśród
polskich konsumentów i wy-
bitnych międzynarodowych
znawców alkoholi mocnych.
Saska Czysta – jedna z naj-
nowszych propozycji z lubel-
skiej fabryki Stock Polska
– zdobyła uznanie jurorów
podczas tegorocznej edycji
International Spirits Challenge,
jednego z najważniejszych
i najbardziej uznanych kon-
kursów alkoholowych w Eu-
ropie. W tym roku o uznanie
walczyło aż 1300 wyrobów
alkoholowych z całego świata.
O wysokiej ocenie wódki Saska
Czysta zadecydowały wszyst-
kie te walory, które sędziowie
uważają za decydujące: smak,
zapach, czystość oraz har-
monia składników.

Marani Tsolikauri to bia-
łe, wytrawne, regional-
ne wino produkowane
z jednej z najbardziej
znanych gruzińskich
odmian winogron – Tso-
likauri. Odnajdziemy
w nim nuty bananów,
jabłek i gruszek, które
w połączeniu z przy-
jemną kwasowością wy-
wołają wrażenie owo-
cowego orzeźwienia.
Przełamane zostało cie-
kawymi akcentami przy-
praw, przede wszystkim
cynamonu. Wino do-
brze komponuje się
z daniami z makaronu,
wieprzowiny oraz kur-
czaka. Razem tworzą
rozkosz dla podniebie-
nia.

Gruzja zamknięta 
w butelce

Zimna i czysta 
jak Antarktyda

VIP 113
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Moda VIP-a BIZUU

Z
uzanna Wachowiak i Blanka
Jordan, czyli duet BIZUU, po-
kazały swoją najnowszą, nie-
zwykle kobiecą kolekcję ubrań.

Na wybiegu dominowały żywe kolo-
ry, etniczne akcenty i stylistyczny
eklektyzm. Obok długości mini, poja-
wiły się także midi i maxi. W kolekcji
znajdziemy również proste w formie
spodnie z wysokim stanem i szeroką
nogawką, łączone zarówno z charak-
terystycznymi koszulami (np. wykoń-
czonymi kontrastującą lamówką), jak
i swetrami o wyrazistym splocie i ko-
lorze. Charakterystyczne dla BIZUU fal-
bany zmieniły swoje oblicze, a printy
są mocne i zdecydowane. Uwagę
przykuł wyrafinowany detal w posta-

ci frędzli, chwost i haftów. W kolekcji pojawiły się soczysta pomarańcza,
granat i oberżyna, które w nietypowy dla projektantek sposób łączą się
z dotychczasowym kojarzonym z marką różem.

Na pokazie BIZUU nie mogło zabraknąć musującej Cisowianki Perla-
ge, która od kilku już sezonów wspiera duet utalentowanych projektantek. 

MP
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Nowoczesność
z nutką lat 70.

Barbara Kurdej-Szatan

Fot. AKPA(4)



ROBERT KUPISZ Moda VIP-a

VIP 115

O
CEAN 5 by Q�ш to propozy-
cja Roberta Kupisza na lato
2017. Kolekcję zaprezento-
wano 2 czerwca w warszaw-

skim Soho Factory. Inspiracją do jej
stworzenia był ocean – jego głębia,
kolory, tekstury i postaci z nim zwią-
zane: marynarze, piraci, ratownicy,
nimfy morskie i syreny. 

Kolekcja utrzymana jest w kolory-
styce granatów, bieli i błękitów, ale też
nawiązujących do piasku i plaży beży
i szarości. Jej charakterystycznym
elementem jest barwa koralowa,

związana z koszulkami ratowni-
ków. Pojawiają się tu także moty-
wy militarne, m.in. inspirowana
admiralską odznaką naszywka. Po
raz pierwszy w historii marki na
szlachetne materiały, takie jak
skóra i jedwab, naniesiono prin-
ty związane z inspiracjami kolek-
cji. 

Na plaży przy oceanie nie
mogło zabraknąć orzeźwiającej
wody. Musująca Cisowianka Per-
lage w puszkach idealnie wpisy-
wała się w klimat całego pokazu.

MP

piaskowe beże
Błękit jak morze, Fot. AKPA (5)

Anna Wędzikowska



I
nspiracją dla Łukasza Jemioła przy tworzeniu kolekcji na
najbliższą jesień i zimę były lata 60. XX w., stare filmy
oraz sylwetki ikon polskiego kina – Leona Niemczyka
i Lucyny Winnickiej. Projektant stawia na pudełkowe

i trapezowe sukienki, proste swetry o różnych splotach i for-
mach, często z seksownymi rozcięciami i odkrytymi pleca-
mi. Wełniana klasyka, moher, kaszmir, jedwabie i skóry zdo-
minowały wybieg. Eleganckie, zmysłowe koronki podkreślają
wszystkie atuty sylwetki.
Łukasz Jemioł żongluje
światowymi trendami, na-
dając im własny styl w ko-
lorach pudrowego różu,
beżu, szarości w różnych
odsłonach, zgaszonego
błękitu i ponadczasowej
czerni.

I tym razem artystę
wspierała Cisowianka Per-
lage. W upalny czerw-
cowy wieczór goście
mogli orzeźwić się

chłodną butelką tej
wyjątkowej musu-
jącej wody mine-
ralnej.

MP

Moda VIP-a ŁUKASZ JEMIOŁ
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Rafał Maślak

Fot. AKPA (4)

Na fali retro



DAWID WOLIŃSKI Moda VIP-a

VIP 117

K
olekcja na sezon wio-
sna–lato 2017 by Da-
wid Woliński to kolejna
podróż projektanta

przez świat mody i sztuki. Źródła jej
inspiracji sięgają Dzikiego Zachodu
oraz pracowni francuskich malarzy.
Bohaterką kolekcji jest kobieta nie-
zależna, postrzegająca świat jako
wspaniałą, kolorową, pełną nie-
spodzianek podróż. Projektant
przedstawił także modową pro-
pozycję dla mężczyzn. Jest ona bar-
dzo osobista i jak zawsze stanowi
wierne odzwierciedlenie stylu sa-
mego artysty. 

Na tak długo oczekiwanym
przez wielbicieli talentu Dawida
Wolińskiego pokazie nie mogło za-
braknąć Cisowianki Perlage, która
od lat wspiera najlepszych pol-
skich projektantów. Jej głęboko
niebieskie butelki idealnie paso-
wały do ciekawej scenografii im-
prezy oraz błękitów prezentowa-
nych sukienek. 

MP

na wybieguSztuka 

Mariusz Czerkawski z żoną

Fot. AKPA (4)



Auto VIP-a FIAT TIPO

P
rzypomnijmy, że ten kultowy
samochód produkowano
w latach 1988–1995. Czy to
będzie jego wielki powrót
po 20 latach? O tym prze-

konamy się wkrótce, wspomnę tylko,
że w 1989 r. Fiat Tipo otrzymał nagro-
dę Europejskiego Auta Roku.

Najciekawsza w reaktywowanym
modelu jest stylistyka – niezwykle
odważna, włoska, a – co najważniej-
sze – nie zdradza swojej ceny. Włosi
postarali się i ponad 2 tys. ekspertów
spędziło nad projektem nowego Tipo
sporo czasu. Kompaktowy sedan
charakteryzuje się elegancką i pro-
porcjonalną linią nadwozia oraz dość
dużym bagażnikiem o pojemności
520 litrów. Jego podstawowa wersja
otrzymuje m.in.: ESP, czołowe po-

duszki powietrzne, klimatyzację, sys-
tem audio z portami USB oraz AUX,
centralny zamek z pilotem, elek-
tryczne szyby przednie, a także re-
gulowaną w dwóch płaszczyznach
kolumnę kierownicy. Nieco droższe
wersje wyposażone są w elementy,
które zwiększają komfort jazdy, m.in.
wielofunkcyjną kierownicę, tempo-
mat, system multimedialny Uconnect,
kamerę cofania oraz nawigację Tom-
Tom.

Na uwagę zasługuje także nie-
zwykle estetyczne wnętrze nowego
Fiata – centralnym elementem kokpi-
tu jest wyświetlacz systemu multime-
dialnego. Poniżej umieszczone zo-
stały wloty powietrza, a tuż pod nimi
zestaw głównych przełączników i pa-
nel sterowania klimatyzacją. W aucie

jest dość duża przestrzeń, z przodu
zmieszczą się nawet pasażerowie
o wysokim wzroście, a na tylnej kana-
pie usiądą bez problemu trzy osoby.

Nowe Tipo może być napędzane
silnikami benzynowymi. Do wyboru są
jednostki 1.4 o mocy 95 KM oraz 110-
-konne 1.6, które są łączone z auto-
matyczną skrzynią biegów. Dostępne
są też turbo diesle, szczególnie ce-
nione za oszczędność jednostki Mul-
tijet II 1.3 / 95 KM oraz 1.6 / 120 KM.

Fiat Tipo w wersji sedan dostępny
jest w Polsce w czterech poziomach
wyposażenia: Tipo, Pop, Easy, Loun-
ge. Tipo zdobył tytuł „Autobest 2016”,
czyli prestiżową nagrodę na rynku
motoryzacyjnym, która jest przyzna-
wana przez dziennikarskie jury z 26
krajów. �

Nowy Fiat Tipo to model, którym włoski producent chce i może podbić polski
rynek. Zdaje się, że jego największym atutem jest przystępna cena. Wersja
podstawowa, wyposażona w radio i klimatyzację, to koszt 42,6 tys. zł. Jednak
na tym nie kończą się zalety tego modelu 

Mariusz Gryżewski
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powrót po latach 
Samochodowy



SUZUKI BALENO Auto VIP-a

VIP 119

L
iquid Flow to motyw przewodni projektu Baleno – w syl-
wetce modelu dominują eleganckie i płynne linie. Auto
zostało zbudowane na zupełnie nowej płycie podłogowej,
czego efektem są przestrzenna kabina pasażerska
oraz największa pojemność bagażowa w segmencie. Ba-

leno mierzy niespełna cztery metry długości, a bagażnik zmieści
od 320 do 355 litrów, jest to niewątpliwy atut wśród aut tej klasy.
Według mnie model jednak trudno przypisać do konkretnego seg-
mentu, jego miejsce znajduje się gdzieś pomiędzy segmentem
B a C, bo z pewnością jest to auto miejskie, które ma nieco więk-
sze ambicje.

Wnętrze Baleno jest nowoczesne, na środku deski rozdzielczej
umieszczono konsolę, trochę niżej znajdziemy panel do sterowania
klimatyzacją. W standardzie dostaniemy również reflektory bik-
senonowe, tempomat adaptacyjny, kamerę cofania oraz zinte-
growane światła do jazdy dziennej LED, a także wiele innych udo-
godnień i opcji.

Co kryje się pod maską? Całkowicie nowy silnik Boosterjet
– litrowa jednostka z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem
paliwa o mocy 111 KM. Ponadto dostępny jest klasyczny, cztero-
cylindrowy silnik 1.2 Dualjet o mocy 90 KM, a także model w wer-
sji hybrydowej. Układ typu mild hybryd wyposażony jest w zinte-
growany z rozrusznikiem alternator i akumulator litowo-jonowy. Za
napęd odpowiada silnik benzynowy 1.2. Wersja podstawowa Ba-
leno to koszt 43,9 tys. zł, za auto z mocniejszym silnikiem zapła-
cimy już 58,9 tys. zł. 

Nowy pięciodrzwiowy hatchback jest w stanie troszkę na-
mieszać na rynku samochodów miejskich. W ostatnich latach Su-
zuki dość dynamicznie zmienia swoje auta – marka postawiła na
ich modernizację od strony wizualnej, a także technologicznej, co
z pewnością przyciągnie młodszych klientów. �

Suzuki Baleno w tym roku oficjalnie za-
debiutował na polskim rynku. Najnow-
szy japoński hatchback dostępny jest 
w czterech poziomach wyposażenia.
Kierowcy mają do wyboru także trzy jed-
nostki napędowe, w tym hybrydową 1.2.
Dualjet SHVS. Baleno jest w stanie speł-
nić oczekiwania współczesnych klien-
tów, na co wpływają niskie zużycie
paliwa, nowoczesna technologia i cie-
kawy design

Mariusz Gryżewski

Mieszczuch
z kraju kwitnącej wiśni



S
amochód z zewnątrz pre-
zentuje się całkiem atrak-
cyjnie. Nowoczesna karo-
seria obfituje w ciekawe,
odważne stylistycznie ak-

centy. Przód ukształtowano zgodnie
z nową koncepcją Mitsubishi, tzw.
„dynamic shield”. Agresywne, spłasz-
czone reflektory stanowią naturalne
przedłużenie grilla, nad którym spo-
czywa maska przedziału silnikowego.
Z boku uwagę zwracają dość mocno
zaznaczone błotniki. Sylwetka nowe-
go Outlandera zyskuje na dynamice
i wyrazistości poprzez zwężające się
ku tyłowi okna boczne i delikatnie roz-
szerzającą się listwę w dolnej części
drzwi. Zarówno obramowania okien,
jak i listwa wyłożone są chromem, co
daje pewne poczucie luksusu. W tyl-
nej części auta uwagę zwraca przede
wszystkim duża szyba, wyposażona
w wycieraczkę, oraz ciekawa
chromowa listwa, stanowiąca
element niejako łączący oba
zestawy świateł tylnych, które
– nawiasem mówiąc – moim
zdaniem stanowią najsłabszy
element stylistyczny nowego
modelu spod znaku Mitsubishi.
Delikatne dachowe relingi sta-
nowią przysłowiową wisienkę
na torcie ciekawej stylistyki
auta. Wnętrze jest, co już sta-
ło się charakterystyczną cechą

„japończyków”, bardzo dobrym po-
łączeniem funkcjonalności i estetyki.
Dobre jakościowo materiały, nie-
skrzypiące plastiki oraz ładna, este-
tyczna tapicerka tworzą bardzo po-
zytywne pierwsze wrażenie. 

Pora powiedzieć kilka słów o osią-
gach. Outlander z 2016 r., dzięki
usztywnionej konstrukcji, ma lepsze
właściwości drogowe niż poprzed-
nik. Charakteryzuje się również niż-
szym poziomem hałasu i drgań, co wy-
datnie wpływa na zwiększenie kom-
fortu jazdy. Na rynek europejski pro-
ducent przygotował trzy wersje silni-
kowe: 2-litrową benzynówkę, wyso-
koprężną jednostkę 2.2 l oraz hybry-
dę PHEV. Silnik benzynowy współ-
pracuje z 5-biegową skrzynią manu-
alną (napęd na przednią oś) lub z bez-
stopniową przekładnią CVT (modele
4x2 i 4x4). Wpływa ona na lepsze

przyspieszenie, jakość zmiany prze-
łożeń oraz płynność przeniesienia
momentu obrotowego. Diesel sparo-
wany jest z 6-biegowymi skrzyniami
– ręczną i automatem hydrokinetycz-
nym, natomiast wersja z hybrydą to sil-
nik benzynowy 2-litrowy (moc 121 KM)
oraz 2 silniki elektryczne (82 KM każ-
dy).

Wróćmy jednak do testowanej prze-
ze mnie wersji, a więc wysokoprężnej
2.2 l w automacie. Silnik daje moc mak-
symalną 150 KM. Maksymalny mo-
ment obrotowy to 360 Nm przy 2,7 tys.
obrotów na minutę. Do 100 km/h
Outlander rozpędza się w 11,5 s i może
osiągnąć prędkość 190 km/h. Zużycie
paliwa kształtuje się w obecnej śred-
niej, osiągając w mieście 6.9 l/100 km,
w trasie 5.2 l/100 km, a w trybie mie-
szanym 5.8 l/100 km. Wersja z silnikiem
diesla i automatyczną skrzynią biegów

jest najcięższa przy masie wła-
snej 1,6 tys. kg. Trzeba przy-
znać, że jak na nią silnik 2.2 l
sprawuje się całkiem dobrze.
Samochód sprawia wrażenie
dynamicznego, oczywiście jak
na SUV-a. Niezłe przyspiesze-
nie jak na ten segment i cał-
kiem przyzwoite spalanie czy-
nią zeń ciekawą propozycję
dla poszukujących czterech
kółek z tej wciąż modnej czę-
ści rynku. �

Auto VIP-a MITSUBISHI OUTLANDER

Całkiem przyzwoity SUV

Pod koniec 2015 r. na coraz bardziej nasycony rynek SUV-ów wkroczył ko-
lejny ciekawy gracz. Mitsubishi zaprezentował nową odsłonę swojego
Outlandera. I trzeba powiedzieć, że jest to propozycja bardzo interesująca
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SEAT IBIZA FR Auto VIP-a

VIP 121

M
imo oszczędnego fa-
celiftingu z 2015 r., pro-
jektanci uzyskali za-
mierzony efekt. Seat
Ibiza FR charaktery-

zuje się lekką linią, a przeprojekto-
wane zderzaki i lampy podkreślają
sportową stylistykę nadwozia. Ładnie
prezentuje się linia bocznych okien,
które kończą się małymi trójkątnymi
szybkami tuż za parą tylnych drzwi.
Jednakże tył samochodu został opra-
cowany jakby od niechcenia – patrząc
na niego, mam wrażenie, że kon-
struktorzy jak najszybciej chcieli iść na
wymarzoną siestę i nakreślili jedynie
kilka prostych linii. Jednak mimo mało
wyrazistych świateł i zupełnej desi-
gnerskiej pustce pozostałej części
klapy bagażnika, ogólne wrażenie
wizualne jest pozytywne. Dynamiczny
charakter Ibiza FR zawdzię-
cza także kolorowi nadwozia
w dobrze dobranej czerwie-
ni oraz ciekawie wyglądają-
cym aluminiowym felgom.

Wnętrze auta nie poraża
przestronnością – jedynie
osoby siedzące z przodu
mogą się czuć zupełnie kom-
fortowo, co też podkreśla
sportowy charakter modelu.

Jego dopełnieniem są obszyta skórą
kierownica, współgrające z kolorem
nadwozia czerwone pasy bezpie-
czeństwa, szwy obić tapicerskich i po-
lakierowane ramki wlotów powietrza
na desce rozdzielczej. Te „smaczki”
z pewnością zadowolą miłośników
hiszpańskiej marki.

Ibiza FR  ma nowy Media System
Plus, wyposażony w nawigację sate-
litarną, system Easy Connect oraz
MirrorLink, pozwalający na bez-
pieczne i wygodne korzystanie w cza-
sie jazdy z wielu aplikacji na smart-
fonie. Wszystkie elementy sterowania
(przełączniki i pokrętła) umieszczono
na desce rozdzielczej, są więc tam,
gdzie się ich spodziewamy. 

W jednostkach napędowych „no-
wej” Ibizy również zaszły zmiany. Zna-
ne z wcześniejszych wersji silniki wol-

nossące zastąpiono nowymi jednost-
kami. Pod maską testowanego sa-
mochodu mieliśmy poprawiony tech-
nicznie w stosunku do poprzednika,
sprawdzony czterocylindrowy silnik 1.2
TSI o mocy 90 KM i maksymalnym mo-
mencie obrotowym, dobrze zestrojo-
nym ze skrzynią biegów. Układ jest
oszczędny, jeśli chodzi o spalanie
(4,8 l na trasie i ok. 6,5 l na 100 km
w mieście), ma dobrą dynamikę pod-
czas jazdy miejskiej, lecz trochę gor-
sze parametry na szosie, szczególnie
z większym obciążeniem. Osoba zwie-
dziona sportową stylizacją auta, któ-
ra będzie chciała poczuć dreszcz
bardziej dynamicznej i agresywnej jaz-
dy po trasie, może poczuć się zawie-
dziona, szczególnie w przypadku ko-
nieczności szybkiego i dynamicznego
wyprzedzania. �

W kategorii aut miej-
skich produkowana
przez Seata Ibiza zaj-
muje poczesne miejsce,
szczególnie od czasów
nawiązania przez hisz-
pańskiego producenta
współpracy z Volkswa-
genem. Iberyjski przed-
stawiciel segmentu B to
– jak wiadomo – model
komplementarny z nie-
mieckim Polo, ale cha-
rakteryzujący się,
przynajmniej w kwestii
designu, większym „pa-
zurem”

Jarosław Dudek

Nie do końca
sportowa bryka



P
roblem dopalaczy istnieje od
lat, ale ostatnio można mówić
o jego eskalacji. Dotyczy on
głównie młodzieży z różnych
środowisk i – mimo zaostrze-

nia przepisów i kampanii społecznych
– świadomość zagrożenia, jakie niesie
ze sobą używanie tych substancji, jest
wciąż niewystarczająca. Jak podają
różne źródła, najpotężniejszym „skle-
pem” z kolorowymi saszetkami jest In-
ternet. Zdarza się też, że doplacze są
rozprowadzane w środowiskach szkol-
nych i nauczyciele mają problemy z za-
panowaniem nad tym zjawiskiem. Za-
pracowani rodzice, często skupieni na
swoim życiu zawodowym i gonitwie za
pieniędzmi, nie zauważają, że u ich dzie-
ci występują niepokojące zmiany w za-
chowaniu i codziennym funkcjonowaniu.
Nie ma wątpliwości, że dopalacze to
śmiertelna trucizna! 

Nie należy lekceważyć żadnego
podejrzenia, związanego z zażywa-
niem substancji psychoaktywnych.
Mimo intensywnych działań organów
państwowych, które zmierzają do li-
kwidacji źródeł sprzedaży dopalaczy,
młodzież wciąż nie ma problemów z ich
zakupem. Na rynek wprowadzane są
kolejne „mieszanki” o różnym skła-
dzie, które sukcesywnie poddawane są
badaniom, a ich wyniki są zatrważają-
ce. Jak podaje Krajowe Biuro ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii, laboratoria
chemiczne zbadały tysiące próbek do-
palaczy. Wykryte w nich substancje są
niebezpieczne nie tylko dla zdrowia,
lecz także zagrażają życiu.

W Polsce jest coraz więcej powikłań
zdrowotnych oraz hospitalizacji po za-

życiu dopalaczy. Środki te są produk-
tami pochodzenia naturalnego lub syn-
tetycznego. Działając na ośrodkowy
układ nerwowy, powodują efekt nar-
kotyczny. Zawierają m.in. benzylopi-
perazyny, stymulujące ośrodkowy układ
nerwowy, syntetyczne kanabinoidy, me-
fedron, mieszanki ziołowe, fly agaric,
w skład którego wchodzi zazwyczaj mu-
chomor czerwony. Lista substancji jest
oczywiście o wiele dłuższa, podobnie
jak efektów ubocznych, związanych
z ich użyciem. Dopalacze mogą spo-
wodować m.in.: bóle brzucha, wymio-
ty, kołatanie serca, bóle w okolicy klat-
ki piersiowej, problemy z oddycha-
niem i zmęczenie, urojenia, stany le-
kowe, bezsenność oraz drgawki. Zda-
rza się, że po zażyciu dopalaczy na-
stępuje utrata przytomności. To tylko
część niepożądanych objawów, które
są groźne dla każdego człowieka,
w szczególności młodego, bardziej po-
datnego na uzależnienia.

Zalecam zainteresowanie i troskę
o dorastające dzieci, które poddawa-
ne są różnego rodzaju pokusom dzi-
siejszej trudnej rzeczywistości. Suge-
ruję też przeprowadzanie testów, jeżeli
mamy choć cień podejrzeń, że młody
człowiek zażywa coś groźnego dla
jego zdrowia. Mogą to być testy ze śli-
ny, krwi lub moczu. Przede wszystkim
jednak najważniejsza jest szczera roz-
mowa z dzieckiem i uzmysłowienie mu
zagrożeń, jakie wynikają z zażywania
dopalaczy. Jeżeli to nie przyniesie re-
zultatów, nie należy zwlekać z zasię-
gnięciem pomocy psychiatry lub te-
rapeuty i rozpoczęciem specjalistycz-
nej terapii. �

Dopalacze
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Felieton

Każdy chce osiągnąć
sukces, znaleźć się na
piedestale i jest za to
gotów oddać duszę.
Ten problem widzę 
u młodych ludzi, któ-
rzy szybko chcą być
bogaci, szybko osią-
gnąć sukces.

Dr Sławomir Wolniak
psychiatra, ordynator kliniki Wolmed 

w Dubiu/k Bełchatowa

– zmora dzisiejszej rzeczywistości






