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Codziennie po dniu wypełnionym pracą, obowiązkami,
spotkaniami, zabawą kierujemy kroki do łóżka, by odpocząć
i nabrać sił na kolejny dzień. Na sen przeznaczamy aż jedną trzecią
życia, dlatego warto zadbać o wygodę i optymalne warunki na ten
czas.

Wybór idealnego łóżka i materaca do sypialni powinien być
przemyślany i poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z ofertą
rynkową. To zakup, który będzie nam służył przez lata, i tylko od nas
zależy jakość snu, jaką sobie zafundujemy. Dlatego unikajmy
przypadkowego zakupu pod wpływem chwili, a zaufajmy tym, którzy
wiedzą, jak zapewnić komfort podczas snu.

Firma BFM Sp. z o.o., okrzyknięta Liderem Przedsiębiorczości
2016, od lat działając w branży meblarskiej, wyspecjalizowała się
w produkcji i handlu w zakresie bardzo konkretnego asortymentu: łóżek
tapicerowanych i kontynentalnych oraz materacy. Dzięki wiedzy
i doświadczeniu w tak wąskim segmencie rynku BFM jest wiodącym
producentem ekskluzywnych łóżek i materaców wysokiej jakości.
Produkty dostępne w ofercie spółki są skierowane na rynek detaliczny,
hotelarski i szpitalny. Dodatkowo portfolio firmy obejmuje kolekcję
adresowaną do najmłodszych. Przedsiębiorstwo stale udoskonala
swoje propozycje skierowane do klientów, którzy mają świadomość,
jak ważną rolę odgrywa wśród domowych mebli łóżko, dba o coraz

większą dostępność, poszerzając sieć salonów, jak również rozwija
dział eksportu, by zapewnić niezmącony sen również mieszkańcom
innych krajów. Ponadto zespół pracowników firmy chętnie służy radą
i pomocą w doborze najlepszego rozwiązania w indywidualnych
przypadkach. Dzięki temu BFM szczyci się pochlebnymi opiniami
i dużym uznaniem nie tylko ze względu na oferowane produkty, lecz
także najwyższy poziom obsługi oraz kulturę i konsekwencję
w przestrzeganiu ustalonych zasad współpracy z klientami
i kontrahentami.

Materace dostosowane do potrzeb użytkowników stanowią filar
głównej marki firmowanej przez BFM – Senactive. W jej obre ̨bie
klienci, kto ́rzy marza ̨ o wyczekiwanych, przespanych nocach,
znajda ̨ szereg produktów gwarantujących najwyższy poziom
odpoczynku. Wybrane modele pozytywnie przeszły proces
certyfikacji, zdobywając status wyrobów medycznych, dzięki
czemu gwarantują nie tylko najwyższą jakość materiałów
i wykonania oraz bezpieczeństwo podczas eksploatacji, lecz także
niezwykle cenne z punktu widzenia użytkownika walory
prozdrowotne. Senactive to również kolekcje łóżek, wykonanych ze
smakiem, starannością wykończenia i dbałością o detale. Efektem
są np. widoczne na nich ozdobne przeszycia i dekoracyjne hafty.
Czy trzeba lepszej recepty na udany sen?

Sposób na
udany sen

www.senactive.pl

Laureat konkursu Lider
Przedsiębiorczości 2016
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O
scarową noc Anno Do-
mini 2017 – niewątpliwie
najbardziej wyjątkową
w roku – rozpoczął Justin
Timberlake, który jesz-

cze za kulisami zaczął śpiewać „Can’t
Stop the Feeling” z filmu „Trolle”. Była
to pierwsza piosenka z puli nomino-
wanych do nagrody, które usłyszeliśmy
tamtego wieczoru. Wprowadziła pu-
bliczność w wyjątkowy nastrój, o czym
świadczy fakt, że wszyscy wstali ze
swoich miejsc i ruszali się w rytm me-
lodii razem z artystą. Ten zaś przeszedł
schodami przez całą salę, po czym

89. gala rozdania Oscarów była prowadzona bardziej na luzie niż jej poprzedniczki,
choć to nie znaczy, że ze sceny nie padło wiele ważnych deklaracji. Jeśli miałbym okre-
ślić tę uroczystość jednym przymiotnikiem, powiedziałbym, że była ona polityczna.
Znani ludzie znakomicie wykorzystali swoją medialną pozycję do zanegowania rzeczywi-
stości, która od kilku miesięcy otacza Amerykanów 

Fot. AMPAS (14)

Jerzy Bojanowicz

ale i poważnie
Wesoło,

Owacje na stojąco dla Meryl Streep

Emma Stone i Leonardo Di Caprio



wskoczył na scenę, na której towarzy-
szył mu tłum tancerzy, by za chwilę ze-
skoczyć z niej i – chodząc między
swoimi sławnymi koleżankami – tań-
czyć chwilę z niektórymi z nich. Trzeba
przyznać, że było to naprawdę mocne
wejście.

Politycznie (nie)poprawny
prowadzący

Jimmy Kimmel, gospodarz i pro-
ducent telewizyjnego show „Jimmy
Kimmel Live!”, okazał się konferan-
sjerem pozbawionym schematów
i granic. Już po jego pierwszych słowach
można się było domyślić, że wieczór nie
obędzie się bez politycznych akcentów.
– Oglądają nas miliony Amerykanów
i ludzie w 225 krajach, którzy nas nie-
nawidzą. Nie muszę wam mówić, że
nasz kraj jest podzielony. Mówiono mi,
bym powiedział coś, co was zjednoczy.
Nie potrafię tego zrobić. Na sali jest tyl-
ko jedno Waleczne Serce, a ono nas nie
zjednoczy. Świetnie wyglądasz Mel
(Gibson – przyp. red.), scjentologia
działa. Porozmawiajcie z osobami, z któ-
rymi się nie zgadzacie. Nie kłóćcie się,
tylko porozmawiajcie. Nie jako libera-

łowie czy konserwatyści, lecz jako
Amerykanie. Gdyby wszyscy to zrobi-
li, Ameryka znów byłaby wielka.

Prezenter bez skrępowania dawał
upust swojej antypatii do prezydenta
Donalda Trumpa, jego antyimigracyj-
nej polityki i twitterowej aktywności. Kie-
dy zobaczył siedzącą w pierwszym rzę-
dzie Isabelle Huppert, nominowaną za
główną rolę w filmie „Elle”, wyraził
wdzięczność w stosunku do urzędu
emigracyjnego za wpuszczenie jej na
terytorium kraju. Patrząc na Meryl
Streep, pozwolił sobie na uwagę, że za-
grała w ponad 50 filmach i była nomi-
nowana 20 razy z przyzwyczajenia, tym
razem za „Boską Florence”, i dodał:
– Wejdzie na scenę i wygłosi przemó-
wienie, o którym prezydent napisze na
Twitterze, siedząc jutro rano na sede-
sie. Nie omieszkał też nawiązać oso-
bistego kontaktu z głową państwa, pi-
sząc do niego na Twitterze: – Hey Do-
nald, śpisz?. Było to poprzedzone tro-
ską, jaką prowadzący wyraził chwilę
wcześniej: – Gala trwa 2 godz., a Do-
nald Trump nic o nas nie napisał. Tro-
chę się tym martwię. Nie wiem, czy
z nim wszystko w porządku. Czy mo-
żemy sobie wyobrazić tego typu ko-
mentarze np. podczas wręczania Zło-
tych Lwów na Festiwalu Filmowym

VIP 7
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w Gdyni czy Europejskich Nagród Fil-
mowych, które w ubiegłym roku pro-
wadził we Wrocławiu Maciej Stuhr?

Drugim obiektem żartów gospo-
darza ceremonii, czasami dość nie-
wybrednych, był Matt Damon, współ-
producent nominowanego w kategorii
„najlepszy film” „Manchester by the
Sea”. Kimmel stwierdził, że gdyby ten
film dostał Oscara, to statuetkę do-
starczono by w ciągu dwóch dni ro-
boczych. Nie zdziwiło mnie więc, że kie-
dy prowadzący przechadzał się po sali
Dolby Theatre, Damon podstawił mu
nogę. 

Nie obyło się też bez podróży do
przeszłości i przypomnienia zeszło-
rocznej gali, którą Kimmel skwitował
jednym zdaniem: – Oscar był rasi-
stowski. Ale to już przeszłość, bo w fil-
mach miniony rok był niesamowity:
Afroamerykanki pomagają NASA
w wysłaniu w kosmos pierwszego na
świecie człowieka, a biali grają jazz.

No cóż, może odwaga Kimmela pole-
gała na tym, że – jak sam stwierdził
– organizatorzy tak szybko zmieniają
prowadzących, że już chyba tu nie wró-
ci, musiał więc w należyty sposób wy-
korzystać swoje pięć minut.

Inni wcale nie gorsi
Jak się szybko okazało, nie tylko go-

spodarz oscarowej gali wbijał poli-
tyczne szpile rządzącym. Inni uczest-
nicy wieczoru wcale nie pozostali w tej
kwestii w tyle. Stało się tak przy okazji

�

John Legend

Charlize Theron i Shirley MacLaine

Casey Affleck

Halle Berry
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wręczania statuetki dla filmu niean-
glojęzycznego. Już sama zapowiedź ka-
tegorii i wejście na scenę Charlize
Theron i Shirley MacLaine, które mia-
ły ją wręczyć, wywołały aplauz pu-
bliczności. Zwycięzcą okazał się irań-
ski „The Salesman”. Jego reżysera As-
ghara Farhadiego nie było na uroczy-
stości, co uargumentował w przesła-
nym do akademii i odczytanym pod-
czas uroczystości oświadczeniu: „Moja
nieobecność wynika z szacunku dla lu-
dzi z mojego kraju i sześciu innych kra-
jów, którzy zostali obrażeni przez nie-
ludzkie prawo, zabraniające imigran-
tom przyjechać do Stanów Zjedno-
czonych. Dzielenie świata na nas i in-
nych – wrogów – stwarza strach. Nie
można tego usprawiedliwiać, bo to pro-
wadzi do wojny, a one niszczą ludzi
i kraje. Filmowcy powinni opowiadać
o wspólnych odczuciach i walczyć ze
stereotypami. Tworzą i budzą empatię
między nami i innymi, a potrzebujemy
jej bardziej niż kiedykolwiek”.

Z kolei aktor Gael García Bernal,
wręczający wraz z 21-letnią Hailee
Steinfeld Oscara dla najlepszej krót-
kometrażowej kreskówki, zadeklaro-
wał: – Jestem Meksykaninem, imi-
grantem z Ameryki Łacińskiej. Jestem
człowiekiem zdecydowanie przeciw-
nym ścianom, które mogą nas dzielić,
człowiekiem przeciwnym murom. Te
słowa publiczność przyjęła owacją.
W podobnym klimacie wypowiedział się
też Orlando von Einsiedel, odbierający
wraz z Joanną Natasegara Oscara za
najlepszy krótki metraż (dokument).
Odnosząc się do nieobecności na gali
Raeda Saleha, szefa Białych Hełmów,
białych wolontariuszy, którzy od 2013 r.
uratowali życie ponad 82 tys. Syryj-
czyków, zaapelował: – Ta wojna trwa
już sześć lat. Wstańmy i pokażmy, że za-
leży nam na nich i zależy nam, by skoń-
czyła się ona tak szybko, jak się da.
Warto wspomnieć, że w 2014 r. Orlan-
do von Einsiedel otrzymał nominację za
dokument „Virunga” o czterech boha-
terach walczących o ochronę Parku Na-
rodowego Wirunga w Demokratycznej
Republice Konga i zamieszkujących go
ostatnich górskich gorylach. 

Owacją na stojąco publiczność
Dolby Theatre powitała też wjeżdża-
jącą na wózku Katherine G. Johnson,
jedną z zatrudnionych w NASA mate-
matyczek i bohaterek filmu „Ukryte
działania”, który też mówi o ofiarach
przemocy ze strony policji i przemocy
na tle rasowym. Wszystko to tworzyło
wielki sprzeciw przeciwko globalnym
napięciom, które fundują nam politycy
z wielu krajów.

Muzyczne przerywniki
Od politycznej rzeczywistości wi-

dzów odrywały wykonywane piosenki.
I tak Lin-Manuel Miranda, aktor, dra-
matopisarz, kompozytor i raper, laureat
Nagrody Pulitzera za książkę „Hamil-
ton”, która stała się kanwą broadway-
owskiego musicalu o tym samym tytu-
le, oraz nagród Grammy, Emmy, Mac-
Arthur Fellowship i Tony, zaśpiewał
fragment piosenki swojego autorstwa
„How Far I’ll Go” z filmu „Vaiana:
Skarb oceanu”. Drugą część, bar-
dziej dynamiczną, wykonała w towa-
rzystwie tancerzy 16-letnia Auli'i Cra-
valho, która użyczyła głosu głównej bo-
haterce tego filmu. Sting, 17-krotny
laureat Grammy, zagrał na gitarze i za-
śpiewał „The Empty Chair” z doku-

Janelle Monáe, Taraji P. Henson i Octavia Spencer

Faye Dunaway i Warren Beatty

Występ Justina Timberlake’a �
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mentu „Jim: The James Foley Story”,
której był współtwórcą (muzyka i sło-
wa). Nie był to jednak porywający wy-
stęp. Zdecydowanie lepiej wypadł
John Legend, amerykański piosenkarz
R&B, kompozytor i pianista, który wy-
konał połączone ze sobą „Audition
(The Fools Who Dream)” i „City of
Stars” z „La La Landu”. Scenografia do
tego utworu była imponująca, m.in.
dwójka tancerzy, tak jak bohaterowie
filmu, tańczyła wśród gwiazd wysoko
nad sceną. 

Smutnym akcentem był występ
amerykańskiej wokalistki, kompozy-
torki i pianistki Sary Bareilles, której roz-
głos przyniósł singiel „Love Song”.
Zaśpiewała piosenkę Joni Mitchell

„Both Sides, Now”, a na ekranie w ra-
mach zaanonsowanego przez Jennifer
Aniston „In Memoriam” wyświetlono
nazwiska ludzi filmu, którzy odeszli od
czasu ostatniej gali. Na planszy poja-
wili się m.in.: George Kennedy, Gene
Wilder, Michael Cimino, Prince, Nancy
Davis Regan (tak, tak – pierwsza dama
Ameryki), Zsa Zsa Gabor, Debbie Rey-
nolds, Carrie Fisher i Andrzej Wajda.

Przypomniano też laureatów Go-
vernors Awards (honorowych Osca-
rów), które wręczono w listopadzie
ub.r. Otrzymali je: „kowboj z Szan-
ghaju”, czyli aktor Jackie Chan, mon-
tażystka Anne V. Coates, dyrektor ca-
stingu Lynn Stalmaster i dokumentali-
sta Frederick Wiseman.

LAUREACI OSCARÓW 2017:

Film: „Moonlight” 
Aktor: Casey Affleck („Manchester by
the Sea”)
Aktorka: Emma Stone („La La Land”)
Aktor drugoplanowy: Mahershala Ali
(„Moonlight”)
Aktorka drugoplanowa: Viola Davis
(„Fences”)
Reżyser: Damien Chazelle („La La
Land”)
Scenariusz adaptowany: Barry Jen-
kins („Moonlight”)
Scenariusz oryginalny: Kenneth Lo-
nergan („Manchester by the Sea”) 
Film nieanglojęzyczny: „Salesman” 
Pełnometrażowy dokument: „O.J.:
Made in America” 
Pełnometrażowa animacja: „Zwierzo-
gród”
Piosenka: „City of Stars” („La La
Land”)
Muzyka: Justin Hurwitz („La La Land”)
Zdjęcia: Linus Sandgren („La La
Land”)
Montaż: „Przełęcz ocalonych” 
Efekty specjalne: „Księga dżungli” 
Dźwięk: „Przełęcz ocalonych” 
Montaż dźwięku: „Nowy początek” 
Scenografia: „La La Land” 
Kostiumy: „Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć”
Makijaż i charakteryzacja: „Legion sa-
mobójców” 
Film krótkometrażowy: „Sing” 
Krótkometrażowy dokument: „The
White Helmets” 
Krótkometrażowa animacja: „Piper”

Seth Rogen i Michael J. Fox

Jennifer Aniston



Historyczna gala
89. gala wręczenia Oscarów nie

obyła się bez niespodzianek. Zali-
czam do nich wjazd na scenę Micha-
ela J. Foksa i Setha Rogena DeLore-
anem DMC-12, pamiętnym z filmu
„Powrót do przyszłości”, w którym grał
Fox. A także zrzucanie z sufitu na mi-
nispadochronach cukierków, a później
donatów, oraz wejście na widownię kil-
kunastu uczestników wycieczki po Hol-
lywood. Lekko zdezorientowani, szyb-
ko się odnaleźli: witali się z siedzącą
w Dolby Theatre publicznością, robili
sobie selfie i… przyjęli podarunek
(okulary słoneczne).

Jednak największą niespodziankę,
a tym samym wpadkę, zafundowano
nam na koniec. Z okazji 50-lecia filmu
„Bonnie i Clyde” na scenę weszli od-
twórcy głównych ról – Faye Dunaway
i Warren Beatty, którzy mieli wręczyć
Oscara za najlepszy film. Widać było,
jak Warren szukał w kopercie drugiej
kartki, był lekko zdezorientowany, ale
Faye zabrała mu kopertę i ogłosiła, że
laureatem został „La La Land”. Z off-u
słyszeliśmy, że to szósty Oscar dla
tego obrazu, na scenę weszła ekipa, za-
częły się podziękowania, ale… okazało
się, że popełniono błąd, bo laureatem

został „Moonlight”! Jego ekipa weszła
na scenę, na której zrobiło się tłoczno.
– Warren, co ty zrobiłeś? – spyta Kim-
mel. – Otworzyłem kopertę, w której
była kartka z napisem Emma Stone
– „La La Land”. Dlatego tak długo pa-
trzyłem na Faye – odpowiedział aktor.

Już o godz. 00.30 Pricewaterho-
useCoopers wydało oświadczenie,
w którym serdecznie przeprosiło„Mo-
onligh”, „La La Land”, Warrena Beat-
ty, Faye Dunaway i widzów oscarowej
gali za błąd, polegający na tym, że pre-
zenterzy dostali kopertę nie z tą kate-
gorią. Natychmiast też wszczęto do-
chodzenie, mające ustalić, jak mogło
dojść do takiej wpadki. – To nie mogło
być prawdziwe, bo to jest niewiary-
godne – skomentowała Adele Ro-
manski, współproducentka zwycię-
skiego obrazu. Tak samo myśleliśmy,
kiedy podczas wręczenia ostatnich
Europejskich Nagród Filmowych Maja
Ostaszewska statuetką za najlepszą
scenografię obdarowałą niewłaściwą
osobę, która… nie chciała oddać na-
grody laureatce – Alice Normington za
film „Sufrażystka”. Jak widać, takie
sytuacje po prostu się zdarzają i nie wy-
reżyserowałby ich nawet najlepszy fil-
mowiec. �
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Restauracja 
dla prawdziwych VIP-ów

Restauracja Waniliowa
Al. Reymonta 15, 01-840 Warszawa

tel. 600 877 488
e-mail: restauracja@waniliowa.pl

www.waniliowa.pl

Amy Adams
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Podczas „Auto Shanghai 2017” (19–29 kwietnia) Volkswa-
gen zaprezentował po raz pierwszy na świecie model I.D.
CROZZ. Czterodrzwiowe auto to pierwszy Crossover Uti-
lity Vehicle (CUV) z elektrycznym napędem, noszący logo
marki Volkswagen – coupe i Sport Utility Vehicle (SUV)
w jednym. To wszechstronne, bezemisyjne auto o sporto-
wym charakterze, którego elektryczny napęd na cztery
koła sprawdza się bardzo dobrze nie tylko w miejskiej
dżungli, lecz także pozwala cieszyć się tsportową jazdą.
Na jednym ładowaniu może przejechać do 500 km 
i potrafi osiągnąć prędkość 180 km/h. Moc zespołu 
napędowego wynosi 225 kW. Produkcja rozpocznie się 
w 2020 r.

JA

Światowa premiera 
w Szanghaju

„Moje szczęśliwe wyspy”, długo oczekiwana książka
Magdaleny Zawadzkiej, to dowód na to, że aktorka nie-
ustannie potrafi zadziwić. Ma ciekawe i wnikliwe spojrze-
nie na świat, a także ogromne poczucie humoru, które
pozwala jej z dystansem patrzeć na siebie. Tytułowe
szczęśliwe wyspy to nie tylko wyspy na całej kuli ziem-
skiej, które aktorka – pełna pasji podróżniczka – odwie-
dzała. Wyspy szczęścia to bezpieczne przystanie,
wspomnienia, chwile dobre i złe. To ludzie, czasy, przed-
mioty, miejsca, które stały się bezpiecznym schronieniem
w pamięci. Magdalena Zawadzka ma na koncie ponad
150 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych, a w tym
roku obchodzi jubileusz 50-lecia pracy artystycznej.

JA

Wyspy 
Magdaleny Zawadzkiej

Magdalena Zawadzka

Miłośnicy zegarków spotkali się w butiku Hour Passion
w Warszawie z ambasadorką marki RADO Agnieszką Ra-
dwańską. Podczas spotkania zaproszeni goście zapoznali
się z technologią oraz specyfiką materiałów, z których pro-
dukowane są zegarki RADO. Oprócz modeli z aktualnej
kolekcji goście mogli obejrzeć także czasomierze prezen-
towane na tegorocznych targach w Bazylei. Kameralna at-
mosfera spotkania sprzyjała ciekawym rozmowom nie
tylko o zegarkach i tenisie.

JA

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Fot. Grzegorz Gołębiowski

Agnieszka Radwańska

Agnieszka Radwańska 
w Warszawie

Volkswagen I.D. CROZZ
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Renault Polska zostało oficjalnym partnerem Polskiego
Związku Narciarskiego. W ramach współpracy firma
przekazała 25 samochodów do wykorzystania na po-
trzeby PZN. Logo marki znajdzie się na kombinezonach
startowych zawodników w takich dyscyplinach, jak skoki
i biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie czy snowboard.
– Popularność sportów zimowych jest w Polsce bardzo
duża. Dotyczy to zarówno liczby osób regularnie śledzą-
cych wyniki sportowców, jak i tych, które uprawiają
sporty zimowe rekreacyjnie. Renault od wielu lat
wspiera różne wydarzenia sportowe, promując aktywny
styl życia, np. biegi – mówi Grzegorz Zalewski, dyrektor
teneralny Terytorium East Renault.

JA

Wielka piłka i wielka miłość

Sportowcy i działacze Polskiego Związku Narciarskiego

Znamy zwycięzcę plebiscytu Programu 3 PR na najbar-
dziej zaskakującą i zabawną wypowiedź osoby z polskiej
sceny politycznej. Nagrodą Srebrne Usta 2016 uhonoro-
wany został poseł PiS i wiceprzewodniczący sejmowej ko-
misji śledczej ds. Amber Gold Marek Suski za „carycę
Katarzynę”. Drugie miejsce w głosowaniu słuchaczy Trójki
zajęła Beata Mazurek (PiS), a trzecie Joanna Scheuring-
-Wielgus (.Nowoczesna). Gala wręczenia nagród odbyła
się w Studiu Muzycznym Polskiego Radia w Warszawie.
Poprowadzili ją Beata Michniewicz i Artur Andrus.
O dobry nastrój widzów i słuchaczy zadbali Robert Górski
i Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Wypo-
wiedzi wszystkich polityków można posłuchać na stronie:
www.polskieradio.pl/trojka/srebrneusta. 

JA

Srebrne Usta 2016
Fot. Wojciech Kuciński/Polskie Radio

Renault wspiera narciarzy
Fot. Renault

W zabrzańskim Multikinie odbył się przedpremierowy
pokaz filmu „Gwiazdy”, historii inspirowanej losami znako-
mitego piłkarza Jana Banasia – gwiazdy Górnika Zabrze
i reprezentacji Polski ery Kazimierza Górskiego. Do Za-
brza zawitały gwiazdy ekranu, legendy klubu, przybył
także trener kadry Adam Nawałka. Jan Kidawa-Błoński,
twórca obsypanych nagrodami filmów „Skazany na blu-
esa” i „Różyczka”, przedstawił inspirowaną prawdziwymi
wydarzeniami opowieść o pasji, miłości i rywalizacji.
„Gwiazdy” to urzekająca klimatem, zabawna, ale i nostal-
giczna podróż do świata młodzieńczych marzeń, wyzna-
czających cel i kierunek życia bohaterów. Pomysł na
ekranizację historii Jana Banasia podsunęła reżyserowi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W roli piłka-
rza wystąpił Mateusz Kościukiewicz..

JA

Fot. Michał Puchalski

Od lewej: Joanna Scheuring-Wielgus, Marek Suski i Beata Mazurek

Od lewej: Sebastian Fabijański, Karolina Szymczak, Ola Gintrowska 
i Mateusz Kościukiewicz
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„Bezpieczeństwo przede wszystkim” – to dewiza, którą
Kajetan Kajetanowicz wziął sobie do serca, startując
w rajdach. Dzięki temu bezpiecznie dojeżdża do mety
i walczy o największe tytuły. Podobnymi zasadami rządzi
się jazda w ruchu drogowym. Tu także przestrzeganie
kilku podstawowych zasad może ustrzec nas i naszych
bliskich, z którymi podróżujemy, a także innych uczestni-
ków ruchu przed nieprzyjemnymi konsekwencjami,
a nawet tragedią. Kajetan Kajetanowicz postanowił wyjść
naprzeciw wszystkim uczestniczkom ruchu drogowego.
W tym celu rozpoczął ogólnopolską akcję, związaną
z bezpieczeństwem. Teraz udziela porad polskim kobie-
tom, które są kierowcami.

JA

Mistrz zadba o kobiety

W warszawskim Forcie Sokolnickiego odbyła się polska
premiera najnowszego flagowca Huawei P10. Można nim
wykonywać najpiękniejsze portrety za pomocą pierw-
szego na świecie przedniego aparatu, opracowanego
z legendarną firmą Leica. Na premierze pojawili się am-
basador marki Robert Lewandowski oraz plejada pol-
skich gwiazd: Piotr Stramowski, Karolina Pisarek,
Karolina Gilon i Patryk Grudowicz. Imprezę poprowa-
dziła Anna Wendzikowska. Aparat w Huawei P10 został
doceniony również przez profesjonalnych fotografów.
Jacek Poremba, gość polskiej premiery, wykonywał
smartfonem portrety, które po chwili były widoczne na
ekranie.

JA

Polska premiera 
Huawei P10

Robert Lewandowski, ambasador marki Huawei

Eleven Sports, nadawca sportowych kanałów telewizyj-
nych, podpisał czteroletnią umowę z DFL Sports Enterpri-
ses, dzięki której uzyskał prawa do transmitowania
w Polsce od sezonu 2017/2018 rozgrywek Bundesligi oraz
Bundesligi 2 – dwóch najwyższych piłkarskich klas roz-
grywkowych w Niemczech. Eleven Sports posiada prawa
na wyłączność do wszystkich meczów (oprócz jednego
spotkania) w każdej kolejce. W konferencji prasowej
w Warszawie udział wzięli: Danny Menken, dyrektor zarzą-
dzający grupy Eleven Sports, Jörg Daubitzer, dyrektor za-
rządzający DFL Sports Enterprises (Bundesliga), Krzysztof
Świergiel, dyrektor zarządzający Eleven Sports w Polsce,
i Patryk Mirosławski, redaktor naczelny Eleven Sports
w Polsce.

JA

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Kajetan Kajetanowicz

Od lewej: Danny Menken, Jörg Daubitzer, Krzysztof Świergiel i Patryk
Mirosławski

Bundesliga z Eleven Sports
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W śnieżnej scenerii Białki Tatrzańskiej odbył się ekstre-
malny festiwal – Honor Winter Sports Festival 2017 powe-
red by Huawei. W tegorocznej edycji widowiskowych
zawodów sezonu zimowego tytuł mistrza kraju we 
freeskiingu zdobył po raz kolejny Szczepan Karpiel-Bu-
łecka, ambasador smartfona Honor 8. Poza śledzeniem
emocjonującej rywalizacji w powietrznym freestyle’u
osoby obecne na evencie miały okazję uczestniczyć
w warsztatach fotografii mobilnej Tomka Goli z wykorzy-
staniem Honora 8. Na uczestników czekał także koncert
i spotkanie z beatboxerem Dharnim i wokalistką K-Leah,
którzy także grają z Honorem.

JA

Nowy prezes Legii

Szczepan Karpiel-Bułecka 

23 kwietnia zainagurowany został 73. sezon na Torze Wy-
ścigów Konnych na Służewcu, który w tym roku potrwa do
19 listopada. W czerwcu, na 78. rocznicę otwarcia toru
ma być gotowa po remoncie trybuna honorowa, wraz
z nią ma wrócić przedwojenny blichtr i dress code. Tego-
roczny sezon obejmuje 452 gonitwy w 54 dni wyścigowe.
W najbardziej prestiżowych derbach (2 lipca) pula nagród
ma wynieść 175 tys. zł, a w Wielkiej Warszawskiej
(24 września) 220,5 tys. zł. Zwycięzcą premierowej gonitwy
o nagrodę Dandolo został faworyt wyścigu, 3-letni ogier
Bowie.

JA

Bomba w górę!
Fot. materiały prasowe 

Ekstremalny festiwal
Fot. materiały prasowe

Zakończył się spór właścicielski w warszawskiej Legii.
Nowym prezesem i jedynym właścicielem klubu został Da-
riusz Mioduski, który wykupił akcje Bogusława Leśnodor-
skiego i Macieja Wandzla. Leśnodorski został
przewodniczącym rady nadzorczej, natomiast Wandzel
zrezygnował z działalności w klubie. Podczas pięcioletniej
kadencji Dariusz Mioduski chciałby utrzymać poziom
sportowy (dominacja w Polsce i udział w europejskich pu-
charach), stworzyć prężnie działającą akademię (jej wy-
chowankowie powinni zasilać pierwszą drużynę), ośrodek
treningowy, poprawić jakość skautingu i poprawić szeroko
pojętą infrastrukturę klubu. Podstawą tych działań ma być
stworzenie realnych podstaw finansowych klubu.

JADariusz Mioduski, prezes i właściciel Legii Warszawa

Fot. J. Prondzyński/ legia.com

Nagrodę Dandolo zdobył 3-letni ogier Bowie
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Chcesz schudnąć, poprawić kondycję, wymodelować syl-
wetkę, wzmocnić mięśnie, poruszać się z gracją? Mariola
Bojarska-Ferenc wraz z Piotrem Lewandowskim zapra-
szają na wspólny trening Barre. To popularny na całym
świecie system ćwiczeń, łączący m.in. balet, fitness, jogę
i pilates, teraz po raz pierwszy w Polsce dostępny
w książce z płytą DVD „Barre. Przepis na idealną syl-
wetkę”. Trenując trzy razy w tygodniu i pamiętając o precy-
zji wykonywanych ruchów, można uzyskać piękną figurę,
zrzucić dodatkowe kilogramy, poprawić kondycję, zyskać
sprawność i wspaniałe samopoczucie. Nic dziwnego, że
fankami tego systemu ćwiczeń są m.in. Madonna czy Na-
talie Portman. Barre uprawiają również mężczyźni, chcący
rozciągnąć i wzmocnić poszczególne partie ciała.

JA

Światowy trend już w Polsce

Na uroczystej gali w Teatrze Polskim po raz 23. wręczono
nagrody Akademii Fonograficznej – Fryderyki. Statuetki
odebrali artyści, ubiegający się o nagrody w kategoriach
muzyka rozrywkowa i muzyka jazzowa. Wielki sukces od-
niósł Organek, który zdobył dwa Fryderyki w kategoriach
album roku – rock i utwór roku. Gala rozdania nagród
Akademii Fonograficznej to najważniejsze wydarzenie na
polskim rynku muzycznym. Jak co roku uroczystość zgro-
madziła wybitnych muzyków, autorów, kompozytorów,
producentów muzycznych, dziennikarzy oraz najważniej-
szych przedstawicieli branży fonograficznej. Pełna lista
laureatów dostępna jest na stronie www.galafryderyk.pl.

JA

Fryderyki 2017 rozdane

Grupa Dżem odebrała Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć arty-
stycznych

Zupy, kremy, sałatki, koktajle, lemoniady. Kamila Szcza-
wińska dzieli się 100 autorskimi pomysłami na warto-
ściowe śniadania, obiady i kolacje. Znana modelka,
psychodietetyk i spełniona mama dwójki dzieci udowad-
nia, że rodzinne gotowanie to świetny sposób na wspólne
spędzanie czasu. Pomoże w tym jej książka „Kuchnia dla
całej rodziny”. Wszystkie proponowane w niej dania
można przygotować z sezonowych, lokalnych i nieprze-
tworzonych produktów, dzięki czemu posiłki będą nie tylko
smaczne, lecz także pożywne i zdrowe. Wszystkie 100
przepisów zostało opatrzonych listą niezbędnych składni-
ków i opisem przygotowania krok po kroku. Pomysły Ka-
mila Szczawińska zilustrowała fotografiami własnego
autorstwa.

JA

Fot. Jarosław Adkowski

Fot. Jarosław Adkowski

Fot. materiały prasowe

Od lewej: Piotr Lewandowski i Mariola Bojarska-Ferenc

Kamila Szczawińska podczas premiery swojej książki

Rodzinne gotowanie
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Wokół Centrum Wina powstała największa w Polsce wi-
niarska społeczność. Program „Kocham Wino” ma już
ponad 100 tys. uczestników. Wszystkich nie pomieściłby
nawet największy europejski stadion piłkarski Camp Nou
w Barcelonie. W ciągu najbliższych lat Centrum Wina
chce podwoić tę liczbę. Pierwsza osoba zapisała się do
programu „Kocham Wino” w październiku 2006 r. i wciąż
robi zakupy w Centrum Wina. W ciągu tych 10 lat rynek
tego alkoholu podwoił się, dwukrotnie wyprzedzając
wzrost sprzedaży wódki i piwa. – Zmienia się nasz styl
życia i kultura picia alkoholu w Polsce. Polacy szukają
smaku, a nie mocy – mówi Robert Ogór, prezes AMBRA
SA (właściciela sieci sklepów Centrum Wina i programu
„Kocham Wino”).

JA

Legendy futbolu 
w Warszawie

Robert Ogór, prezes AMBRA SA

„Co mi życiu nie wyszło” to przewrotna, napisana z humo-
rem kronika życiowych niepowodzeń Piotra Gąsowskiego,
aktora filmowego i artysty estradowego. Na promocję
książki w warszawskiej Villi Foksal przybyła rodzina popu-
larnego Gąsa oraz jego przyjaciele, m.in. Majka Jeżow-
ska, Anna Jurksztowicz, Grażyna Wolszczak, Ilona
Felicjańska, Andrzej Chyra, Cezary Harasimowicz, Robert
Rozmus, Wojciech Gąssowski, Zbigniew Wodecki. Spo-
tkanie poprowadzili Katarzyna Skrzynecka i Maciej Do-
wbor, a fragmenty autobiografii ze swadą przeczytały
Hanna Śleszyńska i Joanna Kurowska. Wieczór uświetniła
swoim występem wieloletnia przyjaciółka Piotra Gąsow-
skiego, francuska aktorka i piosenkarka Sylvie Laporte.

JA

Gąsowski o sobie
Fot. materiały prasowe 

Polacy kochają wino
Fot. materiały prasowe

9 czerwca o godz. 19.00 na stadionie Legii w Warszawie
odbędzie się wyjątkowy mecz, w którym drużyna legend
hiszpańskiej LaLiga zmierzy się z zespołem złożonym z by-
łych gwiazd reprezentacji Polski. Na murawie będzie
można podziwiać m.in.: Fernando Morientesa, Christiana
Karembeu’a (Real Madryt), Gianlucę Zambrottę (FC Bar-
celona) czy Gaizkę Mendietę (FC Valencia). Stronę polską
będą reprezentować są m.in.: Jerzy Dudek, Radosław Maj-
dan, Michał i Marcin Żewłakowowie, Jacek Bąk, Jacek
Krzynówek, Tomasz Kłos i Tomasz Hajto. Bezpośrednią re-
lację przeprowadzi sieć Eleven Sports, która jest inicjato-
rem nadawcą telewizyjnym tego bezprecedensowego
wydarzenia. Polski mecz LaLiga Legends będzie pierw-
szym rozegranym przez tę drużynę spotkaniem w Europie.

JAOd lewej: Fernando Sanz i Michał Żewłakow, kapitanowie drużyn

Fot. materiały prasowe

Piotr Gąsowski



18 VIP

Wydarzenia

10 marca odbyła się XII edycja konkursu Arte Culinaria Italiana, tym razem zor-
ganizowano ją w hotelu Słoneczny Zdrój. 12 finalistów – wybitnych kucharzy
z całej Polski – miało za zadanie przygotować risotto oraz danie główne z do-
wolnie wybraną częścią królika. Jury brało pod uwagę pomysłowość, smak i es-
tetykę podania dań, odpowiedni dobór produktów i sposób ich wykorzystania,
a także czas przygotowania potraw. Zwycięzcami okazali się Dariusz Cygan
i Paweł Gałecki z Hotelu Restauracji Piano w Lublinie. Obok profesjonalistów
wyzwanie przygotowania włoskich dań podjęli zaproszeni przez organizatorów
goście, m.in.: Zygmunt Chajzer, Andrzej Grabarczyk, Zbigniew Buczkowski,
Krzysztof Janczar, Bartosz Żukowski, Paweł Stasiak, Tomasz Kozłowicz, Michał
Fajbusiewicz i Leszek Wiśniewski. Aktorzy i dziennikarze mieli godzinę na przy-
gotowanie dziewięciu talerzy risotto. Z tego grona największym talentem w dzie-
dzinie kuchni włoskiej wykazał się Zygmunt Chajzer.

MS

Smaki Italii w hotelu Słoneczny Zdrój

Fot. archiwum organizatora (4)

Andrzej GrabarczykKurt Scheller

Bartosz Żukowski
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Nasz wielki reżyser Jerzy Hoffman
świętował 85. urodziny i 60-lecie pracy.
Do Hotelu Trylogia w podwarszawskiej
Zielonce, gdzie mieści się Muzeum Hi-
storii Filmów Jerzego Hoffmana, przy-
jechało kilkuset gości. Jubilat otrzymał
wiele prezentów, a do wyjątkowych na-

Podwójny 
jubileusz 
mistrza

Anna Dymna podarowała jubilatowi okazały prezent

Jerzy Hoffman z wnukami Gabrielem i Jeremim oraz córką Joanną

Jerzy Hoffman wznosi toast za zdrowie gości

Prezent od Vadima Brodskiego to oryginalnie złożone
życzenia oraz specjalny koncert na cześć jubilata

Fot. Zenon Żyburtowicz (9)
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Jubileusz Jerzego Hoffmana odbył się w Hotelu Trylogia

leżał znaczek pocztowy, wydany z okazji
urodzin mistrza przez pocztę ukraińską.
Specjalnie na tę imprezę z USA przyleciała
córka reżysera Joanna z mężem i dwoma
synami. Obecność przyjaciół i rodziny
sprawiła jubilatowi największą przyjem-
ność. Biesiadowanie z bliskimi to jedna
z jego życiowych radości. Reżyser tryskał
humorem i wznosił toasty za gości, którzy
bawili się doskonale, o co z wdziękiem za-
dbała osobiście żona mistrza Jagoda Prą-
dzyńska. Życzymy dostojnemu jubilatowi
wspaniałej kondycji, dobrego humoru
i wielu lat w zdrowiu i szczęściu.

ZŻ

Życzenia składają Monika i Zbigniew Zamachowscy

Od lewej: Jerzy Hoffman, Anna Jurksztowicz 
i Krzesimir Dębski

Okazjonalny znaczek z podobizną reżysera, wy-
dany przez ukraińską pocztę

Na imprezie nie zabrakło Daniela Olbrychskiego
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12 marca na basenie w warszawskim Aninie odbyły
się Mistrzostwa Polski Aktorów w Pływaniu 2017. Była
to już 13. edycja tego typu sportowych zmagań. Do
rywalizacji stanęli aktorzy z całej Polski, a wśród
m.in.: Mateusz Banasiuk który obronił tytuł mistrza,
Agata Sasinowska, Michalina Sosna, Agata Za-
łęcka, Agnieszka Mrozińska, Hiroaki Murakami
i Karol Strasburger. W sumie wystartowało 36 zawod-
ników.
Aktorzy rywalizowali w kilku kategoriach. Panie star-
towały w konkurencjach: żabka 25 m, żabka 50 m,
kraul 25 m, kraul 50 m. Panowie płynęli na dłuższych

dystansach – 50 i 100 m
w trzech kategoriach
wiekowych: do 35 lat,
35–55, 56+. Style moty-
lek 25 m i grzbiet 25 m
były otwarte. W sztafe-
tach panie płynęły dy-
stansie 4x25 m,
panowie zaś, pomimo
zmęczenia startami we
wszystkich konkuren-
cjach indywidualnych,
świetnie pokonali dy-
stans 4x50 m.
Honorowy patronat nad
mistrzostwami objęli
Związek Artystów Scen
Polskich i Polski Zwią-
zek Pływacki. Patronami
medialnymi byli „Maga-
zyn VIP” oraz TVP Sport.

Aktorska rywalizacja w pływaniu

Od lewej: Hiroaki Murakami, Mateusz Banasiuk i Karol Strasburger

Fot. archiwum organizatora (4)

Agata Załęcka

Agata Stawarz i Rafał Sisicki Michalina Sosna
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Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
tel. 14 674 85 20, office@glassworks.pl, www.glassworks.pl



Zasmakował pan pracy w telewizji, ale wrócił
pan do prasy i literatury. Jaką przewagę ma sło-
wo pisane?

– Przede wszystkim w telewizji głu-
pieję. Kiedy widzę kamerę, to przestaję pa-
nować nad tym, co mówię, mój mózg pod-
suwa mi efektowne zdania, wypowiada-
ne tylko po to, żeby się podobać. Telewi-

zja jest dla mnie uosobieniem diabła – wy-
sysa ze mnie energię i zabiera duszę. Kie-
dy wychodzę ze studia, mam poczucie
strasznej pustki: nie dość, że wyzbyłem się
wszystkiego, co miałem, to jeszcze chleb,
który wydałem, okazał się zakalcem. Przy
pisaniu nigdy nie mam takiego wrażenia.
Poza tym w telewizji odpowiedzialność za

to, co się robi, rozkłada się na wiele
osób. Prowadzący program jest ostatnim
ogniwem łańcucha pokarmowego, a wie-
my, co się za tym kryje. Na to, czy program
jest pozytywnie odbierany, ma wpływ
oświetlenie, makijaż, strój prezentera, re-
search, osobowość rozmówcy i szereg in-
nych czynników. Ja mam jedynie zrobić

Reporter, którego tematy
same znajdują. Autor,
który – zasiadając do
komputera – ma gotowy
tekst w głowie. Wzor-
cowy mężczyzna, który
uwielbia poczucie odpo-
wiedzialności. Jedynak,
który lubi samotne zgłę-
bianie archiwów, ale nie
może żyć bez ludzi.
Uważny rozmówca,
który z upodobaniem
wyłapuje szczegóły.
Kiedy można – kumpel 
i słuchacz, kiedy trzeba 
– manipulator. Naprawdę,
jaki jest, nie wie nikt. 
On sam cały czas szuka
sensu życia i prawd 
– o sobie i o innych
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Bez innych nie istnieję

MARIUSZ Szczygieł

Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER-NIECHAJ



wszystko, żeby chciało się tego słuchać, ale
ani nie wybieram gości, ani nie przygo-
towuję dokumentacji – mam tylko zrobić
show. Kiedy piszę, biorę pełną, jedno-
osobową odpowiedzialność za swój tekst
i bardzo mi to odpowiada. Jeśli mój
tekst spowoduje coś w życiu mojego bo-
hatera albo czytelnika, to jestem w stanie

nadstawić za to głowę. Prawdopodobnie
byłbym świetnym ojcem rodziny wielo-
dzietnej, bo dobrze mi z poczuciem od-
powiedzialności. Nie lubię jej z nikim
współdzielić. Poza tym po prostu uwiel-
biam pisać. Telewizja nie daje mi takiej sa-
tysfakcji.
Dlaczego właśnie reportaż?

– Bo nie umiem zmyślać, a jeśli już
bym spróbował, na pewno efekt byłby ki-
czowaty. W przypadku reportażu mam
usprawiedliwienie, że to życie jest kiczo-
wate. Jako autor muszę trzymać się fak-
tów, opisywać prawdę, jaka by ona nie była.
Dzięki temu moje teksty nie przypomina-
ją szmiry. Zresztą zawsze ciągnęło mnie do
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ludzi. Nie jestem typem autora, który
najlepiej czułby się sam ze sobą i swoimi
myślami. Nie istnieję bez drugiego czło-
wieka. Wszelkie kontakty są dla mnie pa-
liwem. Codzienne spotkania mnie uszczę-
śliwiają, a jeśli jeszcze mogę wydobyć coś
z rozmowy i nadać temu formę oraz war-
tość, to nie ma dla mnie nic lepszego.
Ostatnio do cyklu „Szczygieł poluje na-
prawdę” w „Dużym Formacie” zrobiłem
małą rozmówkę z wolontariuszką hospi-
cjum o tym, jak trzymać umierającego za
rękę. Dziś dostałem od niej zdjęcie moje-
go tekstu, oprawionego w złotą ramkę, któ-
ry zajmuje honorowe miejsce w jej miesz-
kaniu. Czy może być coś milszego? Wy-
miana kilku zdań może stać się dla kogoś
klejnotem.
Tematy leżą na ulicy i same wpadają w ręce?

– Teraz już tak, niekiedy dosłownie.
Bardzo często zagaduję ludzi przypadko-
wo spotkanych na ulicy, w księgarni,
w tramwaju – a okazji jest wiele, bo nie
mam prawa jazdy ani samochodu, willi
zresztą też – i z tych rozmów powstają
moje teksty. Jako autor nadaję formę sło-
wom, opowieściom, niekiedy zasłysza-
nym przypadkiem, a efekt może być dla ko-
goś ważny. Szczerze mnie to podnieca.
Jakie tematy najbardziej pana pociągają?

– Teraz najbardziej mnie napędza
mój „Projekt: prawda”. Książka wyszła
przed rokiem i na pewno będzie miała kon-
tynuację. Powstaną kolejne tomy, bo po-
stanowiłem, że do końca życia – a jeśli nie
zachoruję, przewiduję, że pożyję jeszcze
35 lat – co tydzień będę dawać moim czy-
telnikom jedną prawdę. Czasami jest to
prawda wyrażona wprost przez moich roz-
mówców, a czasami sformułowana prze-
ze mnie na podstawie czyjejś opowieści
albo własnych obserwacji. W ten sposób
może dogonię Bolesława Prusa, który pi-
sał swoje cotygodniowe kroniki przez
40 lat. Najbardziej interesuje mnie człowiek,
który doszedł do własnej prawdy. Chcę te
prawdy odkrywać. Jeśli chodzi o materiał
na grubszą książkę, muszą to być tematy,
dzięki którym dowiem się czegoś o sobie
albo w jakiś sposób sobie pomogę. Myślę,
że każdy reporter podejmuje się tematów,
które jemu samemu coś załatwiają.
Swego rodzaju terapia?

– Tak. Weźmy taką książkę „Got-
tland”, która niby jest o Czechach, niby
o ludziach w sytuacjach ekstremalnych,
niby o totalitaryzmie i systemie jako źró-
dle cierpień, ale tak naprawdę jest o mnie,
tylko nikt o tym nie wie. Podczas psycho-
terapii złapałem się na tym, że każdy
rozdział coś mi dawał – pozwalał coś so-
bie uświadomić albo coś odreagować.
Dąży pan do odkrycia obiektywnej prawdy, czy
przedstawia w tekstach subiektywny ogląd sy-
tuacji?

– Przekazanie obiektywnej prawdy
jest niemożliwe, a reportaż szczególnie jest
bardzo subiektywnym gatunkiem. Każdy
z nas postrzega rzeczywistość inaczej
i przekaz tego samego wydarzenia czy spo-
tkania z różnych źródeł będzie zupełnie
inny. Jednocześnie każdy ma rację, bo każ-
dy widzi to samo po swojemu, od po-
strzegania kolorów po interpretację czyichś
słów czy gestów. Reporter musi być wier-
ny swemu odbiorowi świata i swoim od-
czuciom. Ta różnorodność nie ma nic
wspólnego z kłamstwem. Raczej z do-
wolnością, jaką pozostawia indywidualny
ogląd świata, co ja określam: „Tak repor-
ter to zobaczył/usłyszał”. To nasze mi-
mowolne działanie, które przychodzi zu-
pełnie naturalnie, a w przypadku reportera
daje subiektywny tekst przy zachowaniu
uczciwości dla tego, co zaobserwował. To,
jak przedstawimy daną sytuację, zależy od
wielu czynników, nawet od tego, jaki aku-
rat mamy nastrój. Ograniczenia organi-
zmu, takie jak zmęczenie czy choroba, też
rzutują na tekst. Inaczej opiszę wydarze-
nie, kiedy jestem zły i niewyspany, inaczej,
kiedy obudziłem się wypoczęty i w dobrym
humorze.
Często słyszy się, że współczesne dziennikarstwo
schodzi na psy. Reporterzy uciekają się w za-
wodzie do kłamstw i różnych chwytów, żeby uzy-
skać cel. Etyka w zawodzie dziennikarza ma ra-
cję bytu?

– Rzeczywiście czasem uciekamy się
do posunięć, które nie do końca są fair. Po-
wstają np. teksty z podsłuchu. Sam często
podsłuchuję cudze głośne rozmowy pro-
wadzone przez telefon, zwykle w pociągu,
bo wtedy są długie. Czasem to są nie-
prawdopodobnie ciekawe, literackie hi-
storie. Parę razy zdarzyło mi się je wyko-
rzystać bez zgody podsłuchiwanych, bo zo-
baczyłem w nich wartościowy materiał na
tekst. Biorąc pod uwagę, że rozmowy pa-
sażerów słyszy niekiedy pół pociągu, czu-
ję się trochę usprawiedliwiony. Oczywiście
zmieniłem wszelkie nazwy i imiona, któ-
re mogłyby doprowadzić do bohaterów.
Niedawno byłem świadkiem kłótni dwóch
pań, które okazały się siostrami. Zażarcie
broniły swoich racji, a ich żywa wymiana
argumentów o słuszności brania ulotek lub
nie była tak fascynująca, że poprosiłem,
żeby nie odjeżdżały autobusem, na który
czekały, żeby rozwinąć temat i zapytać je
o ich życiowe prawdy. Poza podsłuchami
zawsze się staram, aby mój bohater wie-
dział, że o nim piszę, i by dostał tekst do
autoryzacji. Nie łudźmy się, że reporter jest
inteligentną taśmą magnetofonową
– oczywiście podczas pracy tekst trzeba
skrócić, zagęścić, przebudować konstruk-
cję rozmowy, zaczynając od końca albo
przenosząc początek na puentę. Krótko
mówiąc, reporter może robić wszystko to,

co pisarz, poza jednym – nie może zmy-
ślać.
Ma pan swoją sprawdzoną taktykę wyłuskiwania
prawdy? Ucieka się pan do podchwytliwych tri-
ków, żeby zdobyć informacje?

– Kontakt człowieka z drugim czło-
wiekiem zawsze jest manipulacją. Na wy-
jątkowe spotkanie kobieta robi makijaż,
mężczyzna zakłada ulubioną koszulę,
oboje używają perfum na specjalne oka-
zje. Dlaczego? Bo chcą się lepiej, pewniej
poczuć, ale też zrobić na odbiorcy dobre
wrażenie, a to już jest manipulacja. Nawet
nieświadomie każdy na co dzień stosuje
techniki manipulacji. Reporter też oczy-
wiście się do nich ucieka. Jak manipuluje
Szczygieł? Żeby nakłonić rozmówcę do
głębszych zwierzeń albo wydobyć więcej
szczegółów, mogę mieć cały czas skwa-
szoną minę – wtedy rozmówca widzi
moje niezadowolenie i stara się bardziej,
albo odwrotnie – mogę reagować entu-
zjastycznie, okazując żywe zainteresowa-
nie i tym samym zachęcając, by kontynu-
ował. Czasami, żeby otworzyć rozmówcę,
sam zaczynam coś opowiadać – o sobie,
swoich doświadczeniach, relacjach. Raz
z rozpaczy zdarzyło mi się nawet przed-
stawić cudzą historię jako własną, żeby tyl-
ko pobudzić rozmówcę. Najważniejsze
w mojej pracy jest to, żeby bohater moje-
go tekstu czuł, że nie jest dla mnie towa-
rem, tylko że razem do czegoś zmierzamy,
mamy wspólny cel. Wtedy bardziej się an-
gażuje, chce mi pomóc. Ale zawsze za-
znaczam, że to ja jestem dyrektorem tek-
stu.
Jak ważne jest przekroczenie granicy intymno-
ści, jaką jest próg domu rozmówcy? W pry-
watnym otoczeniu można dowiedzieć się wię-
cej?
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� Jak manipuluje Szczygieł?
Żeby nakłonić rozmówcę 
do głębszych zwierzeń 
albo wydobyć więcej 
szczegółów, mogę mieć 
cały czas skwaszoną minę 
– wtedy rozmówca widzi
moje niezadowolenie 
i stara się bardziej, albo 
odwrotnie – mogę 
reagować entuzjastycznie,
okazując żywe zaintereso-
wanie i tym samym zachę-
cając, by kontynuował.



– O tak! Lubię się wpraszać. Jak się nie
udaje za pierwszym razem, to i tak wejdę
za drugim, ale z reguły nie mam z tym pro-
blemu, bo łatwo nawiązuję kontakt
z ludźmi. Dom pozwala mi na poprowa-
dzenie z rozmówcą gry wstępnej według
moich reguł. Wtedy nie zaczynam od te-
matu, z którym przyszedłem, ale od tego,
co widzę w domu mojego bohatera: ga-
wędzimy o hodowli kaktusów pana domu
albo o haftowanych zasłonach gospody-
ni. To bardzo zbliża. Od luźnej rozmowy
zwykle przechodzimy do posiłku, bo nig-
dy nie odmawiam poczęstunku. I właśnie
przy ogórkowej i śliwowicy toczy się ta wła-
ściwa rozmowa, do której wszystko zmie-
rzało.

Jakie wyznacza pan sobie granice dociekliwo-
ści? Czy dla reportera istnieje tabu?

– Zwykle wyczuwam, na ile mogę
sobie pozwolić. Jeśli jednak rozmowa
pójdzie o krok za daleko, a bohater nie ży-
czy sobie, żeby coś napisać, w życiu tego
nie zrobię. Każdy ma prawo do swojego
tabu i ja to szanuję. Wbrew temu, co lu-
dzie mogą myśleć o reporterach w ogóle
albo o mnie jako autorze czy byłym pro-
wadzącym talk-show, nie jestem zwolen-
nikiem cywilizacji spektaklu. Bardzo dbam,
żeby mój bohater świadomie uczestniczył
w procesie odkrywania się. Przyznaję, że
czasami podejmuję próbę oswojenia ludzi
z ich tabu, bo uważam, że powinni pod-
jąć pracę, żeby przestać się bać. Pracuję te-

raz nad książką o porywaczach samolotów
w latach 80. Zadaję im pytanie: „Czy było
warto?”, a oni opowiadają mi całe swoje
życie. W przypadku jednej kobiety czułem,
że mówi mi same banały, że coś ukrywa.
Dopiero po długiej oficjalnej rozmowie,
kiedy pojechaliśmy do baru, przy drinkach
padły najważniejsze, intymne zdania, klu-
czowe dla jej motywacji. Warto poświęcić
rozmówcy czas. 
Kto jest najtrudniejszym rozmówcą? Łatwiej roz-
mawiałoby się panu ze zbrodniarzem czy jego
ofiarą? 

– Nie wiem, z kim łatwiej, ale na
pewno równie ciekawie. Może się to wy-
dać dziwne, ale czasem nachodzą mnie na-
tręctwa, że mógłbym być zbrodniarzem.
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Milan Kundera napisał kiedyś, że gdyby kilku przypadkowym
osobom dać do ręki guzik atomowy, kula ziemska przestałaby
istnieć w ciągu sekundy. Może wiele osób odbiera mnie jako mi-
łego faceta, ale w każdym z nas siedzi anioł i diabeł. Kiedy ten
diabeł się odzywa, fantazjuję np., że kogoś morduję. Oczywi-
ście po chwili ta chęć mi przechodzi, ale ciekawi mnie człowiek,
który tej żądzy nie potrafi zdusić. U ofiary interesuje mnie na-
tomiast, jak radzi sobie z traumą, zarówno na świeżo po zda-
rzeniu, jak i z upływem czasu, po latach. Fascynujące jest, jak
ludzie potrafią przekuć nieszczęście w coś pozytywnego. To dla
mnie niesamowite historie i bardzo mi bliskie, zwłaszcza że sam
jestem typem, który po porażce szybko potrafi się otrząsnąć
i wrócić do życia. W ogóle w reportażu najbardziej ciekawi mnie,
jak ludzie radzą sobie w różnych życiowych sytuacjach. Jak jest
u innych z lękiem przed śmiercią? A jaki mają lek na lęk? Chcę
poznawać pomysły innych na przetrwanie życia, które w mo-
ich oczach nie ma żadnego celu. Każdy sam musi nadać życiu
sens. To, jak ludzie to robią, jest dla mnie fascynujące, stąd pro-
jekt poszukiwania ludzkich prawd i moje dopytywanie ludzi od
śmieciarza po profesora, jak do nich doszli.
Pan cały czas poszukuje?

– Ja mam swoje dwie najważniejsze prawdy, ale zauważam,
że ludzie mają problem z ich odnalezieniem, dlatego chcę im
pomóc, podsuwając prawdy innych. A może znajdę jeszcze coś
nowego dla siebie?
Utrzymuje pan kontakt z bohaterami po skończonej pracy nad materiałem?

– Bardzo rzadko, ale zdarza się. Miałem pod tym względem
różne doświadczenia. Z dwoma bohaterami wszedłem w oso-
bisty kontakt do tego stopnia, że pomogłem im finansowo w trud-
nej sytuacji życiowej. Moja pomoc tylko rozbudziła ich apetyt
i zachęciła do coraz większych, bezwzględnych żądań. To do-
prowadziło do tego, że teraz mam te osoby zablokowane w te-
lefonie. Na drugim biegunie jest choćby córka bohaterki mo-
jego tekstu „Reality” o kobiecie, która notowała wszystkie czyn-
ności, jakie wykonała w życiu – te, które wykonujemy mimo-
chodem i szybko o nich zapominamy. Po śmierci zostawiła po
sobie 800 zeszytów z zapisami tego, co wydaje się nieistotne,
a co chciała utrwalić. Te zapisy przyniosły jej wpis do Księgi Re-
kordów Guinnessa. To mój najpopularniejszy reportaż, prze-
tłumaczony na wiele języków. Jego bohaterka, Janina Turek, do-
czekała się nawet prac naukowych na swój temat i spektaklu we
Włoszech, który powstał na podstawie mojego reportażu. Od
tego czasu przez kilkanaście lat jesteśmy w kontakcie. Ja wysyłam
jej kolejne przedruki tekstu o mamie, pani Ewa przysyła mi po-
zdrowienia z urlopu. W kontekście opisanej wcześniej historii
znów dochodzimy do kwestii pieniędzy. Otóż, w życiu musi być
równowaga. Pani Ewa zawiadomiła mnie, że MOCAK w Kra-
kowie odkupił od niej wszystkie zeszyty mamy jako dzieło sztu-
ki życia. Suma, którą otrzymała, nie była duża, ale część tej kwo-
ty mi sprezentowała jako współsprawcy, choć przekonywałem
ją, że dostałem za tekst honorarium, miło mi się pracowało i
niczego więcej nie oczekuję. Te dwie historie pokazują, że róż-
nie ze znajomościami bywa. Zasadniczo jednak jestem zdania,
że kontakt reportera z bohaterem nie powinien być związkiem
na całe życie, ale romansem, który należy szybko skończyć. Re-
porter ciągle wchodzi w nowe kontakty i nie da się wszystkich
pielęgnować, mimo że są rozmówcy, którzy chętnie by się za-
przyjaźnili. W niektórych moich tekstach daje się odczuć, że
z bohaterem łączy mnie bliska relacja, ale w większości przy-
padków ta komitywa trwa tyle, ile pisanie reportażu. Przyjaźń
literacka jest z natury krótkotrwała.
Skąd miłość do Czech i Czechów, która zaowocowała książkami?

– Tam odkryłem, że jestem bardzo podobny do Czechów,
którzy – jak mi się wydaje – w przeciwieństwie do Polaków nie
napinają się. Panuje tam niewiarygodna równowaga między �
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Może wiele osób od-
biera mnie jako miłego
faceta, ale w każdym z
nas siedzi anioł i diabeł.
Kiedy ten diabeł się od-
zywa, fantazjuję np., że
kogoś morduję. Oczywi-
ście po chwili ta chęć
mi przechodzi, ale cie-
kawi mnie człowiek,
który tej żądzy nie po-
trafi zdusić. U ofiary in-
teresuje mnie
natomiast, jak radzi
sobie z traumą, za-
równo na świeżo po
zdarzeniu, jak i z upły-
wem czasu, po latach.

VIP 29



pracą a czasem wolnym, życiem spo-
łecznym i prywatnym. W Czechach każ-
dy ma swój „koniczek” – hodowanie go-
łębi, grę na akordeonie, zbieranie czegoś,
rzeźbienie, majsterkowanie itd. Dla Cze-
chów bardzo ważne jest aktywne spę-
dzanie czasu z rodziną. Tam miasta
w weekendy są pełne turystów, ale miesz-
kańcy wyjeżdżają „na chaty”, do swoich
wiejskich posiadłości, albo, jak mówią,
„sportują”. U nas często w rubryce „hob-
by” figuruje ogólnik, np. rodzina. Za-
zdroszczę Czechom tego luzu, spokoju
i dystansu do pracy.
Czy przekopywanie się przez archiwa i źródła jest
równie ciekawe jak rozmowa na żywo?

– Uwielbiam tę część pracy tak samo
jak kontakt z człowiekiem. Jako jedynak
w dzieciństwie nie przebywałem zbyt
dużo na podwórku, nie miałem wielu ko-
legów, za to bardzo lubiłem czytać książ-
ki i gazety. Jako nastolatek miałem spe-
cjalną teczkę na wycinki z prasy dotyczące
najważniejszych wydarzeń. Przez lata
zgromadziłem całkiem pokaźne archi-
wum i do dziś świetnie się odnajduję, za-
głębiając się samotnie w stosach doku-
mentów. Z drugiej strony, jako jedynak
bardzo tęskniłem za towarzystwem, dla-
tego uwielbiam być z ludźmi. Ba, nawet
zagadywać nieznajomych! Nie jestem
w stanie odpowiedzieć, który aspekt pra-
cy sprawia mi większą przyjemność. To
jakby mnie spytać, czy bardziej kocham
mamusię czy tatusia.
Po jakie lektury sięga pan najczęściej jako czy-
telnik?

– Po literaturę faktu, bo chcę być zo-
rientowany, co się dzieje na rynku wy-
dawniczym albo chcę uporządkować swo-
ją wiedzę na jakiś temat. Jednocześnie lu-
bię sięgać po powieści i podpatrywać, jak
piszą inni autorzy. Są też książki, w których
zakochuję się zupełnie nieintencjonalnie
– zaczynam czytać i wsiąkam. Te robią na
mnie wrażenie, bo pokazują mi życie od in-
nej strony.
Pana koleżanka po fachu Małgorzata Szejnert po-
równuje swój zawód do hafciarki. Określiłby pan
tak siebie? Jak ważny jest szczegół w budowa-
niu obrazów i udanym reportażu?

– W tym kontekście też czuję się haf-
ciarzem. Małgosia Szejnert napisała na-
wet kiedyś miniesej „Szczygieł i szczegół”.
Uwielbiam zauważać i wyłapywać deta-
le. To mogą być drobiazgi w czyimś wy-
glądzie, czyjś gest, nawyk albo słowa, któ-
re ktoś wypowiedział. Często to one
okazują się kluczem do odkrycia praw-
dy.
Jak ważne jest miejsce pracy? Najlepiej pisze się
we własnym domu, czy wystarcza byle kąt, gdy
nadejdzie wena?

– W przypływie weny piszę gdzie-
kolwiek, ale nie na papierze tylko w gło-

wie. Jadę na rowerze – piszę, idę ulicą
– piszę, siedzę w autobusie – piszę.
Układam sobie zdania i je pamiętam,
a w domu tylko przepisuję na kompute-
rze. Rzadko się zdarza, żebym zasiadał
do pustego ekranu – na kartce już daw-
no nie pisałem – i nie wiedział, co mam
napisać. W każdych warunkach myślę o
tekstach. 
Z jakim największym dotychczas dowodem
uznania się pan spotkał?

– Doświadczyłem ich ze strony cze-
skich czytelników. Pewna pani, która jest
w Czechach coachem seksualnym, jako
moja fanka zaproponowała mi, że przy-
jedzie do Warszawy i przekaże mi coś ze
swojego warsztatu. Drugi wielbiciel mo-
jej twórczości, lekarz mieszkający w Szwe-
cji, napisał do mnie, że podejrzewa, że je-
stem gejem i że gdybym tylko chciał się
z nim związać, to mogę przyjechać w każ-
dej chwili. Na zachętę przesłał mi zdjęcia
swojej posiadłości. To chyba największe
wyrazy sympatii. Dość często jestem za-
praszany przez czytelników na kolację
albo na obiad, ale choć jest to miłe, zawsze
odmawiam, bo obawiam się, że byłbym
maskotką, która ma wszystkich zabawiać.
Lepszą okazją do rozmowy są spotkania
autorskie. Bardzo często czytelnicy prze-
syłają mi drobne prezenty: wino, książki,
kwiaty, drzewko szczęścia, które rośnie,
mimo że nie mam ręki do roślin. To sza-
lenie miłe gesty, bo jeśli ludzie chcą mi się
w ten sposób odwdzięczyć za to, co prze-
czytali, to znaczy, że moje słowa w nich zo-
stają.
Zawodowe marzenia?

– Jako reporter nie mam marzeń, bo
wiem, że mi się wszystko uda w swoim cza-
sie. Mam natomiast marzenie jako wy-
dawca, by znaleźć dobrego sponsora dla
serii reportaży w wydawnictwie Dowody
na Istnienie, które prowadzę z koleżanką
i kolegą.
Jest pan jednym z pomysłodawców i współ-
twórców Polskiej Szkoła Reportażu. Jak wyszkolić
dobrego reportera? Pisania można nauczyć na-
wet tych, którzy zgłaszają się z ambicjami lite-
rackimi, ale bez zadatków?

– Jeśli ktoś nie ma zadatków, można
go wyszkolić do pisania poprawnych
tekstów, które też są potrzebne, a jeśli ma
iskrę, to trzeba ją nieustannie podsycać,
pokazując kierunek i podpowiadając, co
jest dobre, a co jeszcze wymaga pracy.
Nawet przeciętny talent można oszlifo-
wać. 
Jeśli miałby pan dać jedną radę komuś, kto ma
chęć zostać reporterem, co by to było?

– Musi pamiętać, że na reportażu nie
zarobi. Nie ma szans, żeby spłacił z tego
kredyt. Ale być może należy do tej grupy,
która musi pisać, i nic innego nie jest waż-
ne. Wtedy niech się tego trzyma. �
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Reporter, ur. w 1966 r. Od 1990 r.
związany z „Gazetą Wyborczą”.

Autor wielu publikowanych 
w „Dużym Formacie” reportaży oraz
książek, w tym bestsellerowych i na-
gradzanych, np. „Gottland” (Euro-

pejska Nagroda Literacka 2009, Nike
Czytelników 2007, książka roku War-

szawskiej Premiery Literackiej),
„Zrób sobie raj”. Za reportaż „Śliczny
i posłuszny” otrzymał Nagrodę An-

drzeja Woyciechowskiego 2013 
i Nagrodę Mediator 2013. W tym

samym roku zdobył tytuł „Dzienni-
karza Roku” – pierwsze miejsce w

konkursie Grand Press. Autor anto-
logii polskiego reportażu po 1989 r.
pt. „20. 20 lat nowej Polski w repor-
tażach według Mariusza Szczygła” 
i dwutomowej antologii polskiego

reportażu „100/XX”. W latach 
1995–2001 prowadził pierwszy 

w historii polskiej telewizji talk-show
„Na każdy temat”. Wraz z Pawłem
Goźlińskim i Wojciechem Tochma-
nem założył Instytut Reportażu,

którego inicjatywą jest Polska Szkoła
Reportażu. Jego najnowsza 

książka „Projekt: prawda” ukazała
się w ub.r.

MARIUSZ 
SZCZYGIEŁ



Wrocław, ul. Mościckiego 33a–33c
i ul. Syjamska 1–7: wielorodzinne bu-
dynki o nowoczesnej bryle architek-
tonicznej, zlokalizowane w sercu
wrocławskiej dzielnicy Brochów,
w otoczeniu zieleni, w sąsiedztwie
sklepów, placówek oświatowych,
szpitala, z dobrze rozwiniętą siecią
komunikacji miejskiej.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. to solidna firma
z ponad 30-letnią tradycją, założona przez obecnego Prezesa Zarządu Jana
Chorostkowskiego. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm de-
weloperskich na Dolnym Śląsku, która stale podąża za zmieniającymi się tren-
dami mieszkaniowymi. Głównymi atutami firmy jest realizowanie inwestycji
z naturalnych materiałów ceramicznych, rzetelność i uczciwość

Wrocław, ul. Waniliowa 44–48a,
ul. Czarnuszkowa 2–6: wielorodzinny
budynek mieszkalno-usługowy, usy-
tuowany w północnej części Wrocła-
wia, w pobliżu głównych ulic miasta
oraz licznych terenów zielonych i re-
kreacyjnych.

Wrocław, ul. Wyszyńskiego 39–43:
budynek z apartamentami mieszkal-
nymi i lokalami usługowymi, zlokali-
zowany naprzeciwko Ogrodu Bota-
nicznego w ścisłym centrum Wrocła-
wia, w pobliżu zabytkowego Ostrowa
Tumskiego.

53-342 Wrocław, ul. Komandorska 53 H
www.dachbud.com.pl; dachbud@dachbud.com.pl 
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Wykorzystałam
Alicja Majewska

Powrót na scenę z nowym repertuarem po kilkunastoletniej przerwie może być 
ryzykowny, ale w przypadku artystki z uznanym dorobkiem, która od pierwszych
kroków na estradzie cieszy się sympatią słuchaczy, a stając przy mikrofonie przed
publicznością, czuje się jak ryba w wodzie, musiał być udany. Na najnowszym 
albumie przekonuje, że „Wszystko może się stać”, i jak zwykle dzieli się 
w piosenkach potężną dawką emocji, które są jej specjalnością

swoją szansę
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Na najnowszą płytę kazała pani czekać pu-
bliczności nie kilka, ale kilkanaście lat. Taka prze-
rwa jest korzystna dla nowych propozycji arty-
stycznych?

– Jako że wykonawcą tej propozycji ar-
tystycznej, tak jak wszystkich poprzednich,
które państwu prezentowałam, jest Wło-
dzimierz Korcz, śpieszę donieść, że żad-
na luka twórcza w jego pracy nie miała
miejsca. Pisał i nagrywał oratoria, w któ-
rych śpiewałam, operę – tu mnie nie za-
angażował, piosenki dla innych wyko-
nawców, a kiedy nadeszło zamówienie
w postaci kontraktu na moją płytę, skom-
ponował piosenki dla mnie. Promocyjnie
taka przerwa wydaje się intrygująca. „Po
19 latach nowa płyta!” – to brzmi za-
czepnie.
Jaki jest główny przekaz nowych piosenek?

– Piosenki jak to piosenki – o miłości,
lirycznie albo nawet dramatycznie i z re-
fleksją nad różnymi aspektami rzeczywi-
stości, jaka nas otacza. Wyrażone językiem,
w którym dojrzała piosenkarka ma szan-
se być wiarygodna. 
Od pierwszych kroków na estradzie wierzyła
pani, że wszystko może się stać, jak zapewnia
pani w tytule ostatniego albumu?

– Nie wierzyłam nawet, że po tych
pierwszych krokach nastąpią jakiekolwiek
kolejne, ale z perspektywy ponad 40 ak-
tywnych lat w zawodzie, oceniając aktu-
alny czas jako najbardziej satysfakcjonu-
jący, bo sale koncertowe są pełne, płyta się
sprzedaje, potwierdzam, że rzeczywiście
wszystko może się stać.
Zawodowo śpiewa pani praktycznie od za-
wsze. Kiedy pojawiły się pierwsze sygnały, że bę-
dzie pani szła z piosenką przez życie?

– Główna nagroda na Festiwalu Pol-
skiej Piosenki w Opolu w 1975 r. za pio-
senkę „Bywają takie dni” Derfla i Iredyń-
skiego dawała taką szansę. Szczęśliwie
udało mi się ją wykorzystać.
Studia miały być tylko zabezpieczeniem na
przyszłość?

– Studia dla nienajgorszej uczennicy
były naturalną drogą próby odnalezienia
swojego miejsca w życiu. Co prawda nie
pracuję w wyuczonym zawodzie andra-
goga, ale skłamałabym, gdybym powie-
działa, że żałuję.
Wiedza psychologiczna przydaje się w życiu?

– Myślę, że żadna wiedza nie jest ba-
lastem, ale też wiedza psychologiczna
wbrew pozorom nie jest gwarantem wła-
ściwych życiowych wyborów. Przydaje się
jeszcze zdolność analitycznego myślenia, in-
tuicja i tak zwana mądrość życiowa.

Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER-NIECHAJ

Fot. Zosia Zija & Jacek Pióro, serwis: Sony Music Poland (2)

�
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Co jest inspiracją dla tekstów, które powstają
specjalnie dla pani?

– Nie ja jestem autorką tych tekstów,
ale podejrzewam, że dla ich twórców klu-
czem jest taki dobór tematów i języka
literackiego, żebym była wiarygodna
w tym, co robię.
Jakie wytyczne daje pani twórcom swoich pio-
senek?

– Nie daję wytycznych, ale oczekuję,
że napiszą najpiękniej, jak potrafią.
Czyj talent ceni pani najbardziej i czym ujmują
panią doceniani tekściarze?

– Pisali dla mnie najlepsi z najlepszych,
ale myślę, że nie urażę nikogo, jeśli napi-
szę, że jestem szczęśliwa, mając w dorobku
teksty czy wiersze tak wyjątkowych twór-
ców, jak Jeremi Przybora czy Wojtek Mły-
narski.
Wykonywanie piosenek pisanych na zlecenie
w dużej mierze opiera się na zaufaniu. Czy są au-
torzy, którym powierzyłaby pani swój repertu-
ar w ciemno?

– Oczywiście, ale z zastrzeżeniem
prawa ingerencji.
Wśród tekstów napisanych dla pani na naj-
nowszy krążek znalazł się jeden wiersz z kano-
nu poezji. Co takiego mają w sobie słowa Gał-
czyńskiego?

– Każde słowo Gałczyńskiego to czy-
sta poezja, a przesłania pisane kilkadzie-
siąt lat temu nadal nie tracą na aktualno-
ści. Nie każdy czyta poezję, niechaj więc
chociażby w formie piosenkowej dociera
do szerszej publiczności to, co kiedyś na-
pisał mistrz Konstanty.
Śpiewa pani zarówno utwory liryczne, jak i lek-
kie, o zabarwieniu humorystycznym. Lubi pani
puszczać oko do publiczności i śpiewać pół żar-
tem, pół serio? W jakim repertuarze jest pani naj-
bardziej sobą?

– Od dziecka wybierałam z popular-
nego repertuaru piosenki liryczne, z du-
żym ładunkiem emocji i w takich się
„wyspecjalizowałam”. Ale cieszę się, że
zdarzyły mi się takie piosenki, jak „Być ko-
bietą” Magdy Czapińskiej albo „O sercu
szczerozłotym” z nowej płyty, wykonana
w duecie z autorem – Arturem Andrusem,
w których mogę puścić oko do publicz-
ności.
Dobrze jest mieć „osobistego” kompozytora?

– Bardzo dobrze, zwłaszcza że ten
kompozytor to również pianista, aranżer
i surowy, ale życzliwy krytyk.
Współpraca z Włodzimierzem Korczem to dowód,
że przyjaźń na scenie jest możliwa?

– Możliwa, ale czasami niełatwa. Po-
cieszam się, że gdyby było łatwo, to byłoby
nudno, a poza tym trzeba pamiętać, że
konflikt bywa twórczy.
Jak postrzega pani współczesne realia show-biz-
nesu i ofertę polskiego rynku muzycznego?

– Ta oferta jest tak ogromna i rozległa,
że się w niej gubię.

Czego najbardziej brakuje pani w dzisiejszej mu-
zyce, kiedy słucha pani radia lub wykonawców
młodego pokolenia?

– Odróżnialności jednych wykonaw-
ców od innych oraz dobrego literacko, nie-
banalnego języka.
Publiczność również zmienia się z upływem lat,
czy ma pani swoich wiernych fanów?

– Tak to już jest, że jeśli publiczność
pokocha, to trzeba by się jej strasznie
sprzeniewierzyć, żeby się od nas odsunę-
ła. A ja obserwuję z radością, że krąg zwo-
lenników mojego śpiewania chyba się
poszerza. Po koncertach przychodzą po
autografy coraz młodsi widzowie i to, co
od nich słyszę, sprawia mi olbrzymią
przyjemność.
Występowała pani z recitalami w Polsce i za gra-
nicą, w środowiskach polonijnych. Czy tam
odbiór pani repertuaru i oczekiwania są inne niż
w kraju?

– Myślę, że za granicą, gdzie my, wy-
konawcy, jesteśmy namiastką ojczyzny,
emocje i wzruszenia mogą być silniejsze,
głębsze, ale i w kraju bywają łzy wzrusze-
nia, tak po jednej, jak i po drugiej stronie
estrady.
Przy okazji koncertów wiele pani podróżuje po
świecie. Czy są miejsca, do których wraca pani
najchętniej?

– Najchętniej z podróży po świecie
wracam do domu.
Gdzie i jak lubi pani spędzać czas, kiedy kalen-
darz pozwala pomyśleć o urlopie?

– Tradycyjnie od wielu lat część wakacji
spędzam nad polskim morzem, na pustej
plaży w Pogorzelicy.
Jaka jest Alicja Majewska po godzinach – bez sce-
nicznej kreacji, poza zasięgiem świateł, gdy nie
stoi z mikrofonem przed publicznością?

– Taka jak inne kobiety pracujące – ro-
biąca zakupy, tankująca benzynę, spoty-
kająca się towarzysko z miłymi ludźmi.
Bywa, że artyści odnoszą się w swojej twórczości
do polityki, sytuacji społecznej, bieżących wy-
darzeń. Pani zdaje się unikać tego rodzaju ko-
mentarza do rzeczywistości. Scena to nie miej-
sce na to?

– Bezpośrednie komentarze politycz-
ne to nie moja specjalność, ale chociaż
śpiewam głównie o uczuciach, to zdarza
się, że autor umieści te uczucia w kontek-
ście społecznym i jakieś tam skojarzenia
mogą się nasunąć.
Nawiązując do tytułu jednej z najnowszych pio-
senek, banalne tematy najlepiej się sprawdza-
ją?

– Rozumiem, że nawiązuje pani do
tekstu „Nie bójcie się banału”, ale w nim
wcale nie chodzi o to, żeby go gloryfiko-
wać. Autor w sposób ironiczny sugeruje,
że banał to „jedno, co pozostało nam z nie-
banalnych dni”. Tekst jest przewrotny,
ale dający do myślenia. Oczywiście, jeże-
li ktoś ma na to ochotę. �
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Piosenkarka, ur. w 1948 r. we Wrocławiu.
Absolwentka Wydziału Psychologii i Pe-
dagogiki UW. W 1974 r. rozpoczęła ka-

rierę solową i zaprezentowała się szerszej
publiczności w programie telewizyjnym 
z piosenkami Hanki Ordonówny „Miłość
ci wszystko wybaczy”. Do 1977 r. była

związana z Teatrem na Targówku w War-
szawie. Koncertowała w wielu krajach

Europy, Azji, a także w ośrodkach polo-
nijnych USA, Kanady i Australii. Wylanso-

wała takie przeboje, jak „Odkryjemy
miłość nieznaną”, „Być kobietą”, „Jesz-
cze się tam żagiel bieli”. Wielokrotnie

była nagradzana na Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu, zdobyła też
Grand Prix na festiwalach w Rostocku 
i w Hawanie. Na stałe współpracuje 

z kompozytorem i pianistą Włodzimie-
rzem Korczem, który napisał większość

piosenek na płyty artystki. Śpiewała 
w duecie m.in. z Andrzejem Zauchą, Zbi-
gniewem Wodeckim, Jerzym Połomskim.
W dorobku ma też płyty z kolędami i pie-

śniami sakralnymi oraz udział w orato-
riach W. Korcza i E. Brylla. Najnowsza,
wydana w tym roku płyta artystki nosi

tytuł „Wszystko może się stać”.

ALICJA MAJEWSKA
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Pomorski Pracodawca Roku

24
lutego w gdańskim
Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowym
AmberExpo zebrała
się śmietanka ze

świata biznesu, nauki, kultury i samo-
rządu. Stanowiło ją blisko 700 osób, któ-
re przybyły na Galę Evening „Praco-
dawców Pomorza”. Wieczór rozpo-
czął występ Leszka Skrli, wybitnego
polskiego barytonu, który oczarował
zebranych piosenką „My way”. To-
warzyszyła mu trójmiejska orkiestra Jan
Konop Big Band.

Gościem specjalnym gali był Ja-
nusz Gajos – aktor, którego nikomu
przedstawiać nie trzeba. Podczas wie-
czoru udzielił przeprowadzanego na
żywo wywiadu, w którym opowiedział
o swoim życiu, swojej pracy i swoich
pasjach. – Wycofanie, tak często przy-
pisywane aktorom, jest istotnym ele-
mentem w moim zawodzie. Symbolem
ludzi związanych z teatrem jest maska.
Jako aktorzy nie pokazujemy na scenie
siebie, lecz określoną sprawę, stan
uczuciowy. Po blisko pięćdziesięciu
latach w zawodzie jestem w dalszym

ciągu zafascynowany tym, co robię
– tłumaczył. 

Kulminacyjnym punktem wieczoru
był finał konkursu Pomorski Praco-
dawca Roku 2016. – Chcemy docenić
i szeroko promować osiągnięcia po-
morskich firm i ich menadżerów. To jest

ideą nagrody, przyznawanej nie tylko
za ekonomiczny wzrost firmy, lecz tak-
że za jej działania dla otoczenia i przy-
jazne relacje z pracownikami. Nagro-
dzone i wyróżnione firmy są przykła-
dem zrównoważonego rozwoju. Z kon-
sekwencją realizują swoją strategię

Pomorski deszcz nagród
Każdego roku podczas Gali Evening „Pracodawców Pomorza” ma miejsce szczególny
moment. Jest nim rozstrzygnięcie konkursu Pomorski Pracodawca Roku, na mocy któ-
rego specjalne statuetki wędrują w ręce najlepszych firm i osobowości regionu

Od lewej: Tomasz Hapaniuk, Zofia Hapaniuk (dyrektor ekonomiczno-fiansowy „Szkunera”), Marcin Ryngwelski (dyrektor
Stoczni „Szkunera”), Tomasz Herrmann (wicestarosta pucki), Danuta Hernik, Michał Hernik (prezes „Szkunera”), Jarosław
Białk (starosta pucki), Barbara Białk

Fot. Agencja Fotograficzna Kosycarz Foto Press KFP (2), archiwum firmy Szkuner Sp. z o.o. (1)



z pożytkiem dla całego regionu, miesz-
kańców i pracowników. W działalno-
ści kierują się poszanowaniem i zro-
zumieniem otoczenia – mówi Zbigniew
Canowiecki, prezydent Pracodawców
Pomorza.

Nagrody wręczono w trzech kate-
goriach. W pierwszej – małe przed-
siębiorstwo – zwyciężyło Biuro Usłu-
gowe Mario (finalistami byli też ASTE
Sp. z o.o., MGB Pompy Instalacje
Sp. z o.o., OLICON Sp. z o.o.). Jako
średnie przedsiębiorstwo triumfował
Szkuner Sp. z o.o., który pokonał Gard-
ner Aerospace Tczew Sp. z o.o., GO-
YELLO Sp. z o.o., Solwit SA. Dużym
przedsiębiorstwem okrzyknięto Intel
Technology Poland Sp. z o.o. – jego ry-
walami były: Marcopol Sp. z o.o. Pro-
ducent Śrub, NFM Production Sp. z o.o.
i Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA
SA.

To jednak nie koniec nagród, jakie
tego dnia posypały się w salach gdań-
skiego AmberExpo. Otóż po raz drugi
rozstrzygnięto tam także konkurs Pra-
codawca Roku Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – na-
groda powędrowała do firmy Trefl SA.
Przyznano też Złoty Medal za Zasługi
dla Pracodawców Pomorza – został
nim obdarowany prezydent Gdańska

Paweł Adamowicz. Nie zapominano
o tych, którzy z konsekwencją i deter-
minacją budowali swoje firmy – im
przyznano specjalne Nagrody Go-
spodarcze Złoty Oxer. W tym roku
cieszyli się nimi Ireneusz Ćwirko
i Krzysztof Kulczycki – założyciele
Stoczni CRIST – oraz Zdzisław So-
chacki Zdzisław Sochacki – założyciel
firmy TERMIKA Sp. z o.o. Ostatnia
pula nagród powędrowała do przed-
stawicieli pomorskich uczelni, którzy

mają na swoim koncie wybitne osią-
gnięcia naukowe, poparte ich udo-
kumentowanym wdrożeniem w go-
spodarce. Laureatem został prof. dr
hab. inż. Janusz Rachoń z Politechni-
ki Gdańskiej, wyróżnienia powędro-
wały zaś do dr hab. inż. Bożenny Te-
resy Kawalec-Pietrenko, prof. Uni-
wersytetu Gdańskiego, prezes Po-
morskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku,
oraz dr. hab. Bogdana Baneckiego,
prof. UG. �
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Janusz Gajos podczas udzielanego na żywo wywiadu

Czym zajmuje się kierowana przez pana firma?
– Głównym profilem naszej dzia-

łalności są połowy i przetwórstwo ryb
bałtyckich. Działalność połowowo-prze-
twórcza ograniczona jest do wstępne-
go przetworzenia ryb, w związku
z czym przeciętny konsument nie spo-
tka nas na sklepowej półce. Naszymi
klientami są firmy, zajmujące się tzw.
konfekcjonowaniem, czyli produkcją
wyrobów finalnych, takich jak konserwy,
marynaty rybne czy ryby wędzone. Na-
szą przewagę na konkurencyjnym ryn-
ku upatrujemy w możliwościach, jakie
daje nam posiadanie własnych jedno-
stek połowowych, i przetwórni, która

znajduje się w porcie we Władysławo-
wie. Daje nam to możliwość oferowania
produktu najwyższej jakości. 

Drugim ważnym obszarem dzia-
łania firmy jest stocznia remontowa.
Swoją ofertę kierujemy zarówno do ar-
matorów rybackich z naszej części Wy-
brzeża, jak i do tych spoza rybołów-
stwa. W ostatnim czasie rozwijamy
swoją działalność, pozyskując do
współpracy jednostki z krajów za-
chodniej Europy.

Nasza ostatnia działalność to za-
rządzanie portem rybackim we Wła-
dysławowie – największym na pol-
skim Wybrzeżu, na stałe stacjonuje tu
ponad 40 kutrów i łodzi rybackich. Po-
siadamy miejsca do cumowania jach-
tów i łodzi motorowych. 
Jako laureat nagrody Pomorskie Pracodaw-
ca Roku 2016 na pewno zna pan przepis na
biznesowy sukces. Co się na niego składa?

– W 2015 r. obchodziliśmy 60-lecie
działalności, jesteśmy więc firmą
z tradycjami, w której pracuje drugie
i trzecie pokolenie pracowników. To
bardzo ważne, ponieważ są oni moc-
no związani z firmą, co przekłada się
na jakość i wydajność ich pracy. Moim
zdaniem przepis na sukces to wyzna-
czenie określonego celu i konse-
kwencja w jego realizacji. Kolejnym
ważnym etapem jest stworzenie do-
brego zespołu, który ten cel zrozumie,
przyjmie jako swój i będzie go reali-
zował na każdym poziomie struktury
zarządzania. Jestem przekonany, że
udało mi się taki zespół zbudować.
Oczywiście bardzo ważne jest dosto-
sowanie się do bardzo dynamicznie
zmieniającego się rynku oraz zwięk-
szających się wymagań naszych klien-
tów.

Rozmawiał Igor Korczyński

Rozmowa z Michałem Hernikiem, 
prezesem firmy Szkuner Sp. z o.o.

wyłowiony z wodySukces
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10 lat temu założył pan Biuro Usługowe MARIO, stając się tym samym
częścią branży stoczniowej. Dlaczego postanowił pan zainwestować
właśnie w nią?

– Przez zupełny przypadek. Miałem właśnie ochotę na
nowy biznes, a że usłyszałem o upadku firmy, która zajmo-
wała się konserwacją i naprawami statków oraz platform
wiertniczych, dało mi to do myślenia. Rozeznałem się w sy-
tuacji i okazało się, że w tym zakresie panuje rynkowa nisza,
postanowiłem więc ją zapełnić. 
Czy miał pan już doświadczenie w tego typu działalności, albo chociażby
kierunkowe wykształcenie?

– Nie, rzuciłem się na przysłowiową głęboką wodę
i wszystkiego od podstaw uczyłem się w praktyce, łącznie
z nazwami statków i specjalistyczną terminologią. Na po-
czątku było mi oczywiście trudno, ale dzięki ciężkiej pracy,
wykonywanej całymi dniami, także w weekendy i święta,
wszystkiego się nauczyłem i śmiało mogę powiedzieć, że od-
niosłem sukces. 
Nie bał się pan?

– Nie, bo wychodzę z założenia, że kto nie ryzykuje, ten
nic nie ma. Nie był to mój pierwszy biznes, więc być może tym
łatwiej przyszło mi podjęcie decyzji. Zawsze trzeba wsiąść

w odpowiedni pociąg i – odpukać – na razie mi się to uda-
je. 
Przejdźmy zatem do konkretów. Na stronie internetowej chwalą się pań-
stwo kompleksowością usług. Co się na nią składa?

– Naszą specjalnością są prace związane z czyszczeniem
zbiorników balastowych i ropopochodnych na statkach, i my-
cie ładowni oraz budowli na lądzie. Ich części składowe to
transport odpadów i zanieczyszczeń płynnych i stałych, któ-
re się tam znalazły, a także ich utylizacja. Ponadto zabez-
pieczamy przed korozją kadłuby zbiorników balastowych,
nadbudówek i luków ładowni. Jesteśmy też otwarci na zlecenia
lądowe, np. zabezpieczanie hal, mostów oraz konstrukcji be-
tonowych i żelbetowych. 
Czy to właśnie ta kompleksowość decyduje o przewadze nad konku-
rencją i jest państwa największym atutem?

– Zdecydowanie, zresztą od początku był to nasz priorytet.
Staramy się zrobić wszystko, czego potrzebuje armator lub
inny zleceniodawca. Obsługujemy go od A do Z. Jest to moż-
liwe dzięki własnemu zapleczu technicznemu. Mamy własny
sprzęt, włącznie z agregatami prądotwórczymi, kompreso-
ry, gdyby zaszła potrzeba działania w terenie, własne farby,
własny transport, do żadnych prac nie potrzebujemy więc
podwykonawców, chyba że wielkość projektu tego wymaga.
Dla klientów to bardzo duża wygoda, bo nie muszą się o nic
martwić.

Drugim ogromnym atutem są uzyskane certyfikaty.
Mamy wdrożony system bezpieczeństwa pracy na platfor-
mach i zintegrowany system zarządzania jakością ISO
9001, 14001, 18001, zgodny z nową normą 2015, która będzie
obowiązywała dopiero od przyszłego roku. Jak więc pani wi-
dzi, wybiegamy do przodu, co klienci również doceniają. Cer-
tyfikaty i nagrody to bardzo istotny krok w rozwoju każdej fir-
my w tych trochę trudnych czasach dla biznesu. Troska o do-
brą jakość usług w zgodzie z bezpieczeństwem i ochroną śro-
dowiska jest podstawą nowoczesnego zrządzania .
Jak ocenia pan potencjał Pomorza w świetle popytu na oferowane spe-
cjalistyczne usługi, osiąganych wyników i perspektyw rozwojowych
dla prowadzonej działalności?

– Potencjał oczywiście jest, aczkolwiek od pewnego
czasu obserwuję zastój w przewozach morskich, związany
głównie ze spadkiem cen ropy i poziomem jej wydobycia.
W konsekwencji bardzo dużo statków jest na sznurkach, nie
ma frachtów, i zamówienia są mniejsze. 
Czy ma pan alternatywę dla tej sytuacji?

– Tak, jest nią poszerzanie usług. Do portfolio firmy do-
łożyłem rozbiórki budowlane, wynajem sprzętu i pojazdów
oraz zakup nieruchomości pod wynajem. Pozwalają mi one
niwelować zmniejszone obroty w zakresie naszej podstawowej

Nagrody to dla mnie mobilizacja, impuls
do jeszcze lepszych działań i utrzymywa-
nia wypracowanych standardów – mówi
Mariusz Grzęda, właściciel Biura Usłu-
gowego MARIO, uhonorowany tytułem
„Pomorski Pracodawca Roku 2016”

Kompleksowość
kluczem do sukcesu

Fot. KFK Maciej Kosycarz



działalności. Nie chcę schodzić poni-
żej standardów, które do tej pory wy-
pracowałem. Wszystko, co składa się
na poziom usług – opłaty, utrzymanie
i szkolenie pracowników – przecież
kosztuje. Prowadzę też działalność
charytatywną, wspieram wiele orga-
nizacji, nie mogę im powiedzieć, że nie
dostaną pieniędzy, które im obiecałem,
bo mój biznes przynosi mniej dochodu. 
Wielu przedsiębiorców uskarża się na pro-
blem ze znalezieniem dobrych pracowni-
ków. Czy pańską firmę dotyka problem bra-
ku sprawdzonych, godnych zaufania fa-
chowców?

– Ten problem bardzo doskwiera,
jak zresztą każdemu, kto prowadzi
specjalistyczny biznes. Mam jednak to
szczęście, że przez lata wyszkoliłem so-
bie znakomitą kadrę, która cały czas
jest ze mną i o którą bardzo dbam.

Najbardziej wartościowi są dla
mnie pracownicy w wieku 50+, którzy
reprezentują solidną starą szkołę, są
odpowiedzialni i cenią etos pracy.
Młodzi już tacy nie są, cechują ich nie-
odpowiedzialność i brak szacunku
dla pracy. Trzeba sporo nad nimi
pracować, aby zaszczepić w nich
właściwy stosunek do wykonywanych
zadań. Brak służby wojskowej u mło-
dych ma na to wpływ, nie mają wyro-
bionego szacunku i dyscypliny we-
wnętrznej.
A czy zdarza się, że pracownicy „uciekają”
panu za granicę?

– Byli tacy, ale potem do mnie wra-
cali, bo okazywało się, że warunki, któ-
rymi ktoś ich zwabił, nie miały od-
zwierciedlenia w rzeczywistości. Przy-
chodzili wtedy i mówili: „Szefie, chcę
wrócić, bo się pomyliłem – u pana jest
jednak bardzo dobrze”.
Te słowa potwierdza chociażby przyznany
panu tytuł „Pomorski Pracodawca Roku
2016”.

– Zgadza się, choć o jego przy-
znaniu decydowały różne obszary
działalności firmy, m.in. szkolenia pra-
cowników, wysokość obrotów i zysku,
działania na rzecz społeczności lo-
kalnych. Wielką radością była dla
mnie informacja, którą otrzymałem
od komisji konkursowej, że w każdym
z nich wyprzedziłem wszystkich kon-
kurentów. 
Wspominał pan, że bardzo dba o pracowni-
ków. W jakich działaniach przejawia się ta tro-
ska?

– Moi pracownicy zwracają się do
mnie „tato”, a ja rzeczywiście traktuję
ich jak swoje dzieci. Drzwi do mojego
biura są zawsze otwarte – każdy z nich
może do mnie przyjść ze swoim pro-
blemem, a ja nigdy nie odwrócę się do

niego plecami. Wiem, że w porówna-
niu z innymi firmami już na starcie daję
pracownikom bardzo dobre warunki
zatrudnienia. Każdy z nich może liczyć
chociażby na umowę o pracę na sta-
łe ze wszystkimi świadczeniami. Wy-
płata pensji na czas jest dla mnie
świętością, nawet jeśli sam w terminie
nie otrzymuję zapłaty za wystawione
faktury. Zdaję sobie sprawę, że kon-
kurencja jest duża i ciężko jest zdobyć
nowych pracowników, dlatego trzeba
dbać o tych, których się ma. Firma to
ludzie, a ja pracuję dla ludzi. Cieszę się,
jak widzę efekty pracy dla nich, a oni
mi się wtedy odwzajemniają dobrą
pracą.
Czy oni odpłacają tym samym?

– Jak najbardziej. Nigdy nie mam
problemu, jeśli wyskakuje nieplano-

wana praca, albo jeśli na wykonanie
jakiejś mamy mało czasu. Moi pra-
cownicy są zawsze w gotowości i wy-
konują zadania na czas. Mam tzw. eki-
pę awaryjną, która jest zawsze pod te-
lefonem, gotowa pojechać do klienta
nawet w nocy czy w święto, jeśli ten
zgłosi awarię. To ważne, bo z założe-
nia działamy w ten sposób, że w cią-
gu godziny od momentu otrzymania in-
formacji o problemie docieramy do na-
szych kontrahentów. Jesteśmy dla nich
dostępni 24 godz. na dobę przez 365
dni w roku. 
Jak zdobywa pan nowych klientów?

– Wielu z nich próbuję pozyskać
dzięki internetowym reklamom, wielu
przychodzi do mnie dzięki tzw. mar-

ketingowi szeptanemu. Najważniej-
szą dla mnie zasadą jest perfekcyjne
wykonanie pierwszego zlecenia dla no-
wego klienta – jak to się uda, koło samo
zacznie się toczyć. Dobra opinia pro-
centuje. Także członkostwo w zrze-
szeniu pracodawców Business Centre
Club i Pracodawcy Pomorza pomaga
w nawiązywaniu kontaktów bizneso-
wych, a ich doradztwo, prowadzone
szkolenia i spotkania umożliwiają utrzy-
mywanie nowoczesnych standardów
prowadzenia biznesu.
Czy jak dobry gospodarz sam pan czuwa nad
wszystkim?

– Tak, lubię sam wszystkiego do-
tknąć i wszystko sprawdzić. Każdy
dzień zaczynam razem z moimi ludź-
mi o 5.00 rano. Dawno przestałem
wkładać do pracy garnitur, bo zazwy-
czaj biegam po halach i statkach, go-
towy rozwiązać każdy problem, jaki
zgłoszą mi pracownicy. Sam spraw-
dzam dokumenty i sam negocjuję
z kontrahentami warunki współpracy.
To ważne, bo w takich sytuacjach je-
stem bardziej elastyczny niż byłby
pracownik, który reprezentowałby fir-
mę i miałby ode mnie wskazania, któ-
rych nie mógłby zmienić. Ja dobrze wy-
czuwam ludzi i ich potrzeby, wiem, kie-
dy mogę zejść z ceny czy zapropono-
wać dodatkowe usługi, i nie muszę cze-
kać z tym na pozwolenie szefa. To daje
mi ogromną przewagę nad konku-
rencją. 
Mam wrażenie, że rozmawiam z osobą, dla
której praca to pasja, dlatego też tak na-
prawdę nigdy w niej nie jest

– To prawda, praca daje mi mnó-
stwo radości. Bardzo lubię nowe wy-
zwania, również te trudne.
A do tego potrafi pan dzielić się z innymi. Czy
działania w ramach społecznej odpowie-
dzialności biznesu wynikają z potrzeby ser-
ca, czy są częścią strategii budowania mar-
ki firmy?

– Pomagam charytatywnie, bo czu-
ję taką potrzebę, ale nie ukrywam, że
działania w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu podnoszą re-
nomę firmy. Wychodzę z założenia, że
trzeba się dzielić tym, co się ma.
Wspieram domy dziecka i fundacje, fi-
nansuję wyjazdy na obozy sportowe
i drużynę rugby. Jeśli mogę, wciągam
w wolontariat pracowników, którzy
chętnie angażują się w organizację róż-
nych imprez, chociażby robionego
przez nas przed laty turnieju Mario
Cup. Biznes ma sens, jeśli jego owo-
cami potrafimy dzielić się z innymi.
Ubolewam, że robi to coraz mniej ludzi.

Rozmawiała Monika Michałowska
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Moi pracownicy 
zwracają się do mnie

„tato”, a ja rzeczywiście
traktuję ich jak swoje

dzieci. Drzwi do mojego
biura są zawsze otwarte 
– każdy z nich może do

mnie przyjść ze swoim pro-
blemem, a ja nigdy nie od-
wrócę się do niego plecami.

Pomorski Pracodawca Roku
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Jakość w ochronie zdrowia

Jaką tendencję obserwuje pan w funkcjo-
nowaniu polskich szpitali, patrząc na ostat-
nie lata? Idzie ku dobremu czy wręcz prze-
ciwnie?

– W ostatnim czasie obserwuję
przede wszystkim tendencję do kon-
solidacji w obliczu zmian ustawo-
wych, zwłaszcza sztandarowego pro-
jektu sieci szpitali. Łączą się zarówno
szpitale o podobnym poziomie refe-
rencyjności, jak i podmioty o różnym jej
stopniu. To dobry trend, ponieważ
krajowy rynek ochrony zdrowia,
a zwłaszcza sektor szpitalnictwa, jest
bardzo rozfragmentowany. Dobieranie
się kilku szpitali pod kątem komple-
mentarności usług i możliwości wza-

jemnego pokrycia jak najpełniejszego
zakresu świadczeń jest zjawiskiem
korzystnym dla pacjentów, którzy ocze-
kują możliwie kompleksowej opieki.
Kiedy dochodzi do połączenia kilku
szpitali, które posiadają różne od-
działy, w jeden organizm i stworzenia
wspólnego zarządu, łatwiej i korzyst-
niej jest np. wejść do sieci szpitali,
wprowadzanej przez właśnie uchwa-
loną ustawę. Takie rozwiązanie niesie
także szereg innych korzyści, związa-
nych ze wspólną polityka zakupową,
kadrową, czy polityką jakości. W ten
trend wpisuje się również współpraca
szpitali państwowych i prywatnych,
które chcą startować do sieci, łącząc

siły, a następnie wspólnie realizować
usługi w oparciu o środki z NFZ-u. Zno-
wu przy szpitalach pojawią się spe-
cjalistyczne poradnie chorób we-
wnętrznych, które zapewniają cią-
głość opieki nad pacjentem, a to atut
zarówno z perspektywy lekarza i me-
nadżera ochrony zdrowia, jak i sa-
mego pacjenta. Jeśli ten trend się
utrzyma, należy się spodziewać
usprawnienia opieki szpitalnej oraz
zmniejszenie kolejek.
Wnioskuję, że stanowisko Polskiej Federacji
Szpitali w sprawie reformy systemu ochrony
zdrowia i stworzenia sieci szpitali finanso-
wanej z budżetu państwa jest przychylne dla
proponowanych zmian.

Reforma?

Polski pacjent ma takie same potrzeby i oczekiwania jak
pacjent niemiecki, ale polski dyrektor szpitala ma do dys-
pozycji nawet ośmiokrotnie niższe środki, niż ma to miej-
sce za naszą zachodnią granicą. To samo dotyczy
wymogów formalnych względem szpitali, które trudno jest
spełnić, mając związane ręce za sprawą okrojonego bu-
dżetu – mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes
Polskiej Federacji Szpitali

Tak, ale…



– Zasadniczo oceniamy nową le-
gislację pozytywnie, ale pod pewny-
mi warunkami. Sieć szpitali będzie
dobrą zmianą tylko wtedy, gdy dojdzie
do współpracy i łączenia się odręb-
nych dotychczas podmiotów w kon-
sorcja lub organizacje koordynowa-
nej ochrony zdrowia, aby jak najlepiej
wykorzystać potencjał rynku ochrony
zdrowia. Uważamy, że słuszne jest sty-
mulowanie współpracy szpitali i ich
budżetowanie, a w efekcie rozwijanie
wieloprofilowej opieki nad pacjen-
tem. Takiej możliwości nie daje kon-
traktowanie poszczególnych oddzia-
łów, natomiast wspólny budżet może
dać większe pole do manewru oso-
bom zarządzającym. Przez wiele lat
NFZ poprzez praktykowane mecha-
nizmy działania stymulował podział
szpitala na mniejsze jednostki: od-
działy i pododdziały, wyspecjalizo-
wane w wąskim zakresie usług.
Z punktu widzenia zarządzającego
szpitalem to niekorzystne zjawisko, bo
trudniej jest kierować jednostką,
w której funkcjonuje wiele udzielnych
„państewek”. Pacjent również nie ma
optymalnych warunków powrotu do
zdrowia, gdy jest przenoszony z od-
działu na oddział, bo tak akurat wy-
nika z modelu organizacyjnego i fi-
nansowania naszych szpitali. Projekt
sieci szpitali wyznacza dobry kierunek
zmian, ale musi iść za nim wprowa-
dzenie elementów nowoczesnej or-
ganizacji na poziomie szpitali albo
większych organizmów. Federacja,
którą reprezentuję, postuluje tworze-
nie organizacji koordynowanej ochro-
ny zdrowia, opartych na współpracy
szpitali i ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej oraz podstawowej opie-
ki zdrowotnej. 
Co jest największym problemem, z jakim zma-
gają się dziś menadżerowie ochrony zdrowia
w polskich warunkach?

– Przede wszystkim borykają się
z szybkim wzrostem wymagań w sto-
sunku do podmiotów leczniczych, bo
praktycznie co roku muszą sobie radzić
z nowymi wyzwaniami. W tej chwili po
konsultacjach społecznych jest ustawa
o jakości w ochronie zdrowia, a trzeba
sobie zdawać sprawę, że poprawa ja-
kości kosztuje. Problemem są zatem
niedostateczne nakłady na szpitalnic-
two, niedostosowane do tego, by spro-
stać coraz większym wymogom.
Zwróćmy uwagę, jak bardzo rośnie
apetyt polskiego społeczeństwa na
nowoczesną medycynę i opiekę zdro-
wotną. Polski pacjent ma takie same
potrzeby i oczekiwania jak pacjent
niemiecki, ale polski dyrektor szpitala

ma do dyspozycji nawet ośmiokrot-
nie niższe środki, niż ma to miejsce
w Niemczech. To samo dotyczy wy-
mogów formalnych względem szpita-
li, które trudno jest spełnić, mając
związane ręce za sprawą okrojonego
budżetu. Nawiasem mówiąc, nasze wy-
magania sanitarne czy przeciwpoża-
rowe są często wyższe niż na Zacho-
dzie. Poważnym problemem są stale
rosnące oczekiwania personelu me-
dycznego, którego przedstawiciele
obserwują wzrost gospodarki w róż-
nych dziedzinach i w naturalny sposób
przekładają to na swoje roszczenia wo-
bec pracodawcy, podczas gdy pula na
wynagrodzenia pochodzi z tego sa-
mego źródła, czyli NFZ-u, którego
środki nie ulegały ostatnio istotnemu
zwiększeniu. 
Czy w skali kraju szpitale są przygotowane
do zmian zapowiadanych w ramach reformy
systemu ochrony zdrowia, które mają być
wprowadzone w krótkim czasie?

– Zmiany są rzeczywiście poważ-
ne, dlatego już na etapie zapowiedzi
wymusiły aktywność dyrektorów szpi-
tali, chociażby w wymiarze konsolida-
cji kilku podmiotów w jeden większy.
W wielu przypadkach proces ten budzi
obawy, choćby przed zwolnieniami
– na to nikt nie jest przygotowany. Ko-
lejny aspekt przygotowań wiąże się
z jakością. Dyrektorzy szpitali wraz
z kadrą administracyjną i medyczną od
lat podejmują działania w tym zakre-
sie, starając się o akredytację i inne
certyfikaty, ale ze względu na niedo-
bory finansowe nie jest to łatwe zada-
nie. Części pracodawców, szczególnie
małych, kilkułóżkowych jednostek na
pewno będzie ciężko prowadzić dzia-
łalność, gdy okaże się, że stracą kon-
trakt. W obliczu niepewnego budżetu
wiele inwestycji stanie pod znakiem za-
pytania.
Jak można przeciwdziałać wspomnianym
zagrożeniom?

– Wydaje nam się, że można im za-
pobiec wyłącznie poprzez ucieczkę do
przodu, czyli połączenie energii i moż-
liwości różnych podmiotów. Musimy
sobie radzić, szukając oszczędności,

m.in. dzięki uruchomionym progra-
mom, oraz nowych rozwiązań,
np. konsolidacji. Na poziomie szpita-
la jedynym wyjściem, które może do-
prowadzić do znacznego wzrostu
kosztowej efektywności, jest łączenie
oddziałów. Widzę tu duże pole do po-
pisu dla menadżerów, ale bez zespo-
łu i wsparcia organów właścicielskich
nie będą oni w stanie podołać wy-
zwaniom.
Czy widzi pan szansę, żeby dostosować szpi-
tale do zmieniających się warunków bez szko-
dy dla pacjenta?

– Cały czas twierdzimy, że możliwa
korzyść z nowego sposobu finanso-
wania szpitali wiąże się dla pacjenta
z dostępem do zróżnicowanych świad-
czeń oraz opieki poszpitalnej w jednym
miejscu, a także z wprowadzeniem ko-
ordynatorów, którzy będą przewodni-
kami pacjenta po systemie. To oczy-
wiście wymaga dodatkowych nakła-
dów i przeszkolenia personelu. Pa-

cjent może odnieść korzyści z plano-
wanych zmian, ale pod warunkiem po-
wszechnego wdrożenia mechanizmów,
które służą koordynacji nowego sys-
temu ochrony zdrowia.
Jak bardzo państwowe jednostki są uprzy-
wilejowane w świetle nadchodzących zmian?

– Z definicji zapis o sieci szpitali nic
nie mówi o ich modelu własnościowym.
Szpitale, które są w rękach właścicie-
li prywatnych, ale prowadzą działal-
ność typową dla szpitalnictwa: izbę
przyjęć, oddział ratunkowy, intensyw-
ną terapię, spełnią kryteria przyna-
leżności do sieci. Z drugiej strony, rze-
czywiście ośrodki chirurgii jednego
dnia, które nie wpisują się w między-
narodową definicję szpitala, będą mu-
siały startować w konkursach albo
porozumieć się co do współpracy ze
szpitalami ogólnymi. Legislacja nie
jest ukierunkowana na określony typ
szpitali ze względu na organy właści-
cielskie. Poza tym jest trochę szpitali
o szerszym zakresie działalności, któ-
re prowadzone są przez podmioty
prywatne np. w formule dzierżawy
operatorskiej, czy spółki o mieszanej
własności publiczno-prywatnej.
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Sieć szpitali będzie dobrą zmianą tylko wtedy, gdy
dojdzie do współpracy i łączenia się odrębnych do-
tychczas podmiotów w konsorcja lub organizacje 
koordynowanej ochrony zdrowia, aby jak najlepiej
wykorzystać potencjał rynku ochrony zdrowia.

Jakość w ochronie zdrowia
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� Czy lekarze specjaliści, często najlepsi w swo-
jej dziedzinie, mają w Polsce warunki, by wy-
korzystać talent i wiedzę? Jak postrzega
pan zjawisko zawodowej emigracji w śro-
dowisku medycznym?

– W ciągu ostatnich kilku lat wy-
nagrodzenie dla lekarzy specjalistów
w Polsce wzrosło. Ze względu na de-
ficyt kadr w niektórych specjalno-
ściach dyrektorzy szpitali mają ogra-
niczone pole manewru. System w Pol-
sce jest mocno zhierarchizowany,
stąd największe pieniądze z NFZ-u tra-
fiają do ordynatorów i ci lekarze rzad-
ko wyjeżdżają z kraju. Największym
problemem nie są wyjazdy ustabili-
zowanych specjalistów, lecz młodych
lekarzy, którzy obserwują, jak długa
jest droga do osiągnięcia niezależ-
ności zawodowej i finansowej – prze-
cież w Polsce ścieżka kariery, prowa-
dząca do samodzielności fachowej,
nie kończy się nawet po uzyskaniu
specjalizacji, bo system ordynator-
ski ogranicza samodzielność leka-
rzy specjalistów. Młodych lekarzy do
wyjazdu z kraju skłania również moż-
liwość odbycia szkolenia na wyższym
poziomie czy w wymarzonej specjali-
zacji. W wielu krajach lekarze odpo-
wiedzialni za szkolenie przyszłych
specjalistów są dodatkowo opłacani.
W Polsce nawet w szpitalach klinicz-
nych nie wprowadziliśmy do tej pory
modelu, który opierał by się na od-
rębnej grupie dodatkowo wynagra-
dzanych, a przy tym lepiej zmotywo-
wanych lekarzy, oddelegowanych do
kształcenia młodszych kolegów. Dla-
tego obawiałbym się raczej ucieczki
lekarzy młodego pokolenia niż wybit-
nych specjalistów.
Jakie są priorytety środowiska medycznego
na obecne czasy?

– Środowisko medyczne oczekuje
zdecydowanie wyższych nakładów na
ochronę zdrowia. To zgodny postulat
pracodawców, pracowników i oczywi-
ście pacjentów. Potrzebne są również
zmiany organizacyjne, które z punktu
widzenia menadżerów będą dawały
możliwość wykorzystania umiejętności
zarządczych, a także koordynowana
ochrona zdrowia, w ramach której
szpitale będą zarządzać środkami
w sposób wysoce efektywny. Jako
przedstawiciele środowiska praco-
dawców, którzy borykają się z braka-
mi kadrowymi, głośno mówimy także
o konieczności wyręczania lekarzy
i pielęgniarek w niektórych czynno-
ściach przez inne zawody medyczne.
Uważamy, że wskazane jest tworzenie
nowych profesji, takich jak inżynier
medyczny, technik medyczny, asystent

medyczny, edukator medyczny czy
koordynator opieki. To zawody, które
mogą odciążyć medyków i uwolnić im
trochę czasu, a w efekcie zmniejszyć
kolejki. 
Jakość to wspomniana kadra, którą dobrze
byłoby zatrzymać w kraju, i inwestycje
w sprzęt medyczny oraz modernizacje, ale
także informatyzacja. Jakie miejsce w hie-
rarchii potrzeb zajmuje ta sfera? Czy nakła-
dy są wystarczające, aby usprawnić obsługę
pacjentów także za pomocą tego narzędzia?

– Informatyzacja jest niezbędnym
warunkiem jakiegokolwiek postępu,
w tym tworzenia mechanizmów koor-
dynowanej ochrony zdrowia. Niestety
szpitale nie mają wydzielonej puli na tę
sferę, dlatego oczekujemy wsparcia ze
strony władz centralnych i liczymy na
fundusze europejskie.
PFS od początku działalności przynależy do
Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Czy na
tej podstawie może pan stwierdzić, że polskie
standardy odbiegają w jakimkolwiek stopniu
od unijnych?

– Zależy, o jakich standardach
mówimy. Standardy sanitarne, epide-
miologiczne czy pożarowe w polskich
szpitalach przewyższają analogiczne
wymogi w wielu bogatszych krajach, ta-
kich jak Francja, Izrael, Dania czy
Malta. Ośmielę się powiedzieć, że
w wielu dziedzinach normy narzucane
polskim placówkom ochrony zdrowia
są przesadzone, nieprzystosowane
do rzeczywistości – wielkości i możli-
wości finansowych placówek. Zdecy-
dowanie gorzej wypadamy w takich
sferach, jak wspomniana informaty-
zacja, personel, wielofunkcyjność szpi-
tali i oczywiście finanse. Mój kolega gu-
bernator HOPE ze Słowenii poinfor-
mował, że szpital uniwersytecki w Lu-
blanie dysponuje budżetem rocznym
w wysokości 1,8 mld zł, a największy
polski szpital ma zaledwie ok. 650 mln!
Do tej pory nie nauczyliśmy się nowo-
czesnej formuły funkcjonowania szpi-
tali, która zakłada zorganizowaną,
wielodyscyplinarną pracę różnych
specjalistów medycznych, mającą na
uwadze przede wszystkim stopień na-
tężenia opieki nad pacjentem, a nie
przynależność choroby pacjenta do
określonej specjalizacji lekarskiej. Nie-
wątpliwie możemy być zadowoleni
z przedsiębiorczości i sprawności dzia-
łania polskich menadżerów, którzy
– mimo trudnych warunków funkcjo-
nowania – nie bankrutują, ale z po-
wodzeniem realizują usługi medyczne
– optymalnie jak na ograniczone moż-
liwości.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Cały czas twierdzimy,
że możliwa korzyść 
z nowego sposobu fi-
nansowania szpitali
wiąże się dla pacjenta
z dostępem do zróżni-
cowanych świadczeń
oraz opieki poszpital-
nej w jednym miejscu,
a także z wprowadze-
niem koordynatorów,
którzy będą przewod-
nikami pacjenta po
systemie. To oczywi-
ście wymaga dodatko-
wych nakładów 
i przeszkolenia 
personelu.



Jak ocenia pani opłacalność podjętych działań projakościowych 
na przykładzie zarządzanej jednostki ochrony zdrowia?

Marzena Juczewska
dyrektor Białostockiego
Centrum Onkologii im.
Marii Skłodowskiej-Curie

– Do chwili obecnej dzia-
łania projakościowe
w naszym centrum były
absolutnie nieopłacalne.
Poprawiały jedynie naszą
samoocenę i klimat
pracy oraz przynosiły ko-
rzyść w postaci poprawy

logistyki działań propa-
cjenckich. Mamy na-
dzieję, że opłacalność
działań projakościowych
się poprawi. Założenia
reformy ochrony zdrowia
dotyczą też promocji ta-
kich działań, w tym

zwiększenia środków
finansowych dla ośrod-
ków, które sprawują
kompleksowa opiekę nad
pacjentem i posiadają
akredytację ministra
zdrowia.

Dorota Pawłowska
dyrektor operacyjny 
Nutrimed Sp. z o.o.
i Stomed Sp. z o.o.

– Po kilku latach prowa-
dzenia spółki z dumą mo-
żemy mówić o efektach
jej działalności. Nutrimed
to wiarygodny, rzetelny
partner w opiece nad pa-
cjentami żywionymi
w warunkach domowych,
a jego zespół tworzą naj-
lepsi na rynku eksperci
w tej dziedzinie. Wdrożone

działania projakościowe,
chociażby system obsługi
elektronicznej, pozwalają
nam zapewnić najwyższą
jakość w prowadzeniu do-
kumentacji medycznej,
a pacjentom przynoszą
korzyść poprzez lepsze
dopasowanie świadczo-
nych usług do ich potrzeb,
np. poprzez efektywne za-

rządzanie dostawami pro-
duktów żywieniowych do
ich domów. Tak wysoki
i unikatowy standard dzia-
łalności powoduje, że
97 proc. osób korzystają-
cych z usług Nutrimedu
jest zadowolonych
z otrzymywanej opieki,
a 99 proc. poleciłoby
firmę innym osobom.

Na jakich filarach opiera się działalność państwa firmy?

Marzena Kruszyńska
koordynator ds. sprze-
daży Grupy Kapitałowej
Hollywood

– Grupa Kapitałowa Hol-
lywood jest wiodącym na
rynku polskim dostawcą
kompleksowych usług
pralniczych w zakresie
prania i dezynfekcji, jak
również najmu odzieży
i tekstyliów. Usługi pralni-
cze świadczymy w trzech
segmentach – medycz-

nym, HoReCa i odzieży
przemysłowej. Prioryte-
tem naszej działalności
jest jakość świadczonych
usług oraz innowacja.
Nieustannie poszukujemy
i wdrażamy coraz now-
sze rozwiązania oraz
technologie, utrzymujące
nasze usługi na najwyż-

szym poziomie, jak cho-
ciażby wykorzystywany
przez nas system radio-
wej identyfikacji asorty-
mentu – RFiD. Naszym
klientom oferujemy rów-
nież nowoczesne pro-
dukty – automaty
vendingowe i komory
ozonowe.

Co stanowi podstawę działalności laboratorium medycznego, która
pozwala na prowadzenie usług najwyższej jakości?

dr n. med. 
Andrzej Marszałek
dyrektor medyczny 
SYNEVO Sp. z o.o.

– Jakość usług w obsza-
rze medycznej diagnostyki
laboratoryjnej jest poję-
ciem bardzo złożonym
i zazwyczaj nieco odmien-
nie rozumianym przez
uczestników procesu. Pa-
cjent oczekuje zrozumienia
jego potrzeb, ogromnej
empatii ze strony osoby
pobierającej materiał, ale
także wyjaśnienia celu
badań przez lekarza kieru-
jącego, a także informacji
o wpływie przygotowania

się do analiz. Ten ostatni
element niestety nie za-
wsze jest realizowany
przez klinicystę. Tu
ogromną rolę spełnia wie-
dza i doświadczenie fa-
chowego personelu
laboratorium, oczywiście
jeśli pobranie realizowane
jest w laboratorium lub la-
boratoryjnym punkcie po-
brań. Podobnie wielu
pacjentów, odbierając wy-
niki analiz, oczekuje pod-
stawowego wyjaśnienia

tych dziwnych cyfr i sym-
boli. Doświadczony dia-
gnosta, znający zakres
informacji, których może
udzielić, pozostaje nieoce-
niony. Lekarz zazwyczaj
oczekuje, by wynik był po-
zbawiony błędu i odpra-
wiony na czas. Coraz
częściej jednak klinicyści
zadają pytania diagnostom
i oczekują ogromnej fa-
chowości. Diagnosta labo-
ratoryjny dodatkowo musi
zapewnić jakość anali-

tyczną wyników badań.
Najlepszy sprzęt i odczyn-
niki nie zdadzą się na nic,
jeśli zabraknie wiedzy
i umiejętności personelu
laboratorium. Tak więc naj-
ważniejszy jest człowiek.
Wykształcony, doświad-
czony, o odpowiednich 
cechach charakteru. Po-
nadto ciągłe doskonalenie 
i ustawiczne kształcenie 
to właśnie najistotniejsze
elementy pracy laborato-
rium.
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W
jednostce działa oddział wewnętrzny, na któ-
rym specjalizują się przyszli lekarze chorób
wewnętrznych, oraz pododdział kardiolo-
giczny niewydolności serca; wykonuje się
w niej pełną nieinwazyjną diagnostykę kar-

diologiczną i internistyczną. W leczeniu chorych z niewy-
dolnością serca lekarze wykorzystują aparat do przezskór-
nej kontrapulsacji. Szpital posiada także możliwość przy-
łóżkowego leczenia nerkozastępczego. Placówka wyposa-
żona jest w najwyższej klasy sprzęt m.in. do wykonywania ba-
dań endoskopowych, ultrasonograficznych, ergospirome-
trycznych, holterowskich. Badania radiologiczne wykonywane
są zaś w ucyfrowionej pracowni radiologicznej. 

Właściwy

Szpital św. Elżbiety w Białej od 2000 roku 
posiada akredytację Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia, a od 2005 roku
certyfikaty ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000.
Wymuszają one jakość i nie pozwalają na 
obniżenie poziomu świadczonych usług 

Dyrekcja szpitala stawia jednak nie tylko na jakość
sprzętu: 11 pracowników placówki uzyskało specjalizację
z chorób wewnętrznych, 2 z kardiologii, 1 z reumatologii
i 1 z radiologii, obroniono dwa doktoraty. W Urzędzie Pa-
tentowym zarejestrowano 4 wzory użytkowe oraz 1 patent.
W polskiej i zagranicznej prasie naukowej opublikowano po-
nad 50 artykułów. Szpital uczestniczy w badaniach nauko-
wych w ramach badań prowadzonych przez Europejskie To-
warzystwo Kardiologiczne. �

Pracownicy Szpitala św. Elżbiety w Białej

poziom jakości

P
acjentem Centrum może
być każdy korzystający
z powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego, ponie-
waż Centrum udziela świad-

czeń w ramach umowy z NFZ. Oferta
obejmuje poradnię rehabilitacyjną, re-
habilitację w ośrodku dziennym, fizjo-
terapeutyczne zabiegi ambulatoryjne
oraz oddział rehabilitacyjny.

Centrum specjalizuje się w reha-
bilitacji narządu ruchu. Dysponuje
wykwalifikowaną kadrą medyczną
oraz doskonale wyposażoną bazą
zabiegową, która ciągle się doskonali.

Pacjenci korzystają z kriokomory ogól-
noustrojowej oraz ćwiczeń w basenie
rehabilitacyjnym. Kadra Centrum nie-
ustannie tworzy nowe koncepcje
w celu osiągania jak najlepszych
efektów terapeutycznych, a najnow-
szym jej osiągnięciem jest przygoto-
wanie i wdrożenie pilotażowego pro-
gramu terapeutycznego pn. „Szkoła
Pleców” dla osób zagrożonych nie-
zdolnością do pracy z powodu dys-
funkcji narządu ruchu.

Od 2009 r. Centrum znajduje się
wśród elitarnego grona podmiotów po-
siadających status szpitala akredyto-
wanego. Certyfikat Akredytacyjny nada-
ny ostatnio w 2015 r. przez Ministra Zdro-
wa potwierdza spełnienie standardów
akredytacyjnych CMJ w ochronie zdrowia.
W 2009 r. wdrożono również Zintegro-
wany System Zarządzania obejmujący:
Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Bez-
pieczeństwem Żywności oraz Zarzą-
dzanie Bezpieczeństwem Informacji. �

Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS w Jedlcu
jest podmiotem leczniczym
realizującym zadania 
prezesa KRUS w zakresie
rehabilitacji leczniczej

Jakość w rehabilitacji



Jak po 60 latach działalności centrum zmie-
niły się obowiązujące standardy, zakres
usług i oczekiwania pacjentów?

– Choroba nowotworowa to dziś
choroba zazwyczaj przewlekła, coraz
częściej leczona w warunkach ambu-
latoryjnych. Pacjent jest coraz lepiej
przygotowany mentalnie do współde-
cydowania o postępowaniu terapeu-
tycznym. Zmieniły się standardy dia-
gnostyczno-terapeutyczne i lokalowe.
Terapia onkologiczna dziś to leczenie
spersonalizowane. Chirurgia i radio-
terapia rozwinęły się w kierunku tzw.
zabiegów oszczędzających, chemio-
terapia to leczenie ukierunkowane
molekularnie. Współczesny pacjent
oczekuje, że po leczeniu powróci do
normalnego życia i pracy zawodowej,
a nie tylko – jak przed laty – że będzie

wyleczony z raka. Centrum sprostało
wyzwaniom epoki. Stopniowe posze-
rzanie zakresu usług wiąże się z za-
pewnianiem naszym chorym kom-
pleksowej opieki nie tylko diagno-
styczno-terapeutycznej, lecz także re-
habilitacyjnej, psychologicznej czy
duszpasterskiej. 
Jakie inwestycje są kluczowe dla jakości
świadczonych usług oraz dalszego rozwoju
placówki?

– Jakość świadczonych usług za-
leży od posiadanej aparatury i kwali-

fikacji pracowników, ale przede wszyst-
kim od zaangażowania w pracę i wy-
sokiego morale osób zatrudnionych
w BCO. Dalszy rozwój to utrzymanie
wysokiego poziomu kadry, a także do-
kończenie prowadzonej inwestycji mo-
dernizacji i doposażenia centrum.
Przed nami prace w zakresie apteki
szpitalnej z pracownią cytostatyczną,
sterylizatorni, zakładów radioterapii
i rehabilitacji.

Rozmawiał Igor Korczyński

Ostatnie kilka lat to w historii Szpitala Miej-
skiego w Zabrzu czas wielkich zmian…

– Bardzo się cieszę, że jest to za-
uważalne. To okres, w którym nasza
placówka przeobraziła się z zagrożo-
nego upadkiem, zadłużonego, niedo-
inwestowanego szpitala w cieszący się
zaufaniem ośrodek wielospecjali-
styczny, doposażony, świadczący usłu-
gi medyczne najwyższej jakości. Naj-
ważniejszym wydarzeniem dla naszej
placówki było oddanie do użytku je-
sienią 2014 r. Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka. To obecnie jeden z najno-
wocześniejszych na południu Polski
ośrodków ginekologiczno-położni-

czych. Centrum wybudowano w zale-
dwie 15 miesięcy, a jego wartość me-
dyczna, zarówno w zakresie obiektu,
jak i potencjału ludzkiego – lekarzy, pie-
lęgniarek i położnych – lokuje je w ści-
słej krajowej czołówce.
Inwestycje w infrastrukturę są z całą pew-
nością bardzo istotne, ale szpital to jednak
przede wszystkim ludzie, ich praca, umie-
jętności, podejście do pacjentów…

– Oczywiście, dlatego ciągle dba-
my o podnoszenie standardu naszych
usług. Otrzymana przez nas nie tak
dawno renomowana Brązowa Statu-
etka Lidera Ochrony Zdrowia jest tego
najlepszym dowodem. Wcześniej zo-
staliśmy uhonorowani m.in. Perłą Me-
dycyny, statuetką Rzetelny w Ochronie

Zdrowia, tytułem „Szpitala bez Bólu”
oraz „Szpital Promujący Zdrowie”. 
Jaka jest recepta na odnoszenie takich suk-
cesów?

– Te osiągnięcia nie byłyby możli-
we bez życzliwości właściciela, czyli
miasta Zabrze z prezydent Małgorza-
tą Mańką-Szulik na czele, oraz za-
brzańskich radnych. Wielkie słowa
podziękowania należą się jednak
przede wszystkim pracownikom szpi-
tala. Ostatnie kilka lat to czas dużych,
często trudnych przeobrażeń w naszej
placówce. Udało się je przejść również
dzięki załodze, jej ciężkiej pracy
i otwartości na zmiany. 

Rozmawiał Igor Korczyński

Czasy dobrych zmian
Rozmowa z Mariuszem Wójtowiczem, prezesem za-
rządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Sprostaliśmy wyzwaniom epoki
Rozmowa z Marzeną Juczewską, dyrektor
Białostockiego Centrum Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
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Jak pan widzi rolę pacjenta w polskim sys-
temie ochrony zdrowia? Czy jest on trakto-
wany jako partner lekarza, czy bardziej jak pe-
tent, którego „obsłużenie” odbywa się na za-
sadzie „odhaczenia”?

– Historycznie najważniejszą za-
sadą etyczną, obowiązującą w sto-
sunkach z pacjentem, były zasady do-
broczynności – salus aegroti suprema
lex esto – oraz niekrzywdzenia – primus
non nocere. Były one realizowane po-
przez paternalistyczne stosunki le-
karz–pacjent. Paternalizm w medycy-
nie to autorytarne podejście do cho-
rego, przejawiające się w działaniu le-
karza, który dla dobra chorego po-
dejmuje jego terapię, pomijając i ogra-
niczając jego autonomię. Działania te
wykluczają partnerstwo i świadome
uczestnictwo pacjenta w terapii. Obro-
na autonomii praw pacjenta spowo-
dowała krytykę stosunków paternali-
stycznych w medycynie. Należy łą-
czyć w niej rolę pacjenta wraz z jego
godnością i wolnością. Krytyka ta do-
prowadziła do zmiany zasad i uczest-
nictwa pacjenta w swojej terapii. 

Tradycyjny model stosunków le-
karz–pacjent został zmieniony przez
koncepcję ich partnerskich stosun-
ków. Do jej powstania przyczynił się po-
stęp medycyny, a wraz z nim rosnąca
świadomość społeczeństwa na temat
zdrowia i choroby. System partnerskiej
współpracy umożliwił pacjentowi
uczestniczenie w procesie decyzyj-
nym, który jego dotyczył, jednocze-
śnie czyniąc go współodpowiedzialnym
za podjętą decyzję. Wraz z rozwojem
wiedzy i świadomości pacjentów pa-

ternalistyczny model uprawiania me-
dycyny stał się z założenia anachro-
nizmem.

W Europie promowany jest system
partnerskiej współpracy lekarza z pa-
cjentem na zasadzie konsultacyjnego
udziału lekarza, z jego wiedzą me-
dyczną i doświadczeniem, oraz współ-
decydowania pacjenta w wyborze
i procesie terapii wraz z przejęciem
współodpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje. Kierunek ten dotyczy nie
tylko procesu leczenia, lecz także bu-
dowy świadomości i odpowiedzialno-
ści pacjenta – menadżera własnego
zdrowia – za prozdrowotny styl życia.

W polskim systemie ochrony zdro-
wia pozycja pacjenta jest postrzegana
bardzo różnie. Są lekarze, którzy do-
stosowują się do najnowszych trendów
w medycynie i postrzegają pacjenta jak
partnera w procesie podejmowania
decyzji terapeutycznej i realizacji le-
czenia, ale jest duża grupa lekarzy, dla
których czas się zatrzymał i działają
tak, jak by w czasie ostatnich dekad nie
było żadnego postępu w medycynie,
nic nie uległo zmianie. To jeszcze nie
jest najgorsza sytuacja. Pozycja pa-
cjenta jest tragiczna, kiedy spotka na
swojej drodze lekarza, dla którego
najważniejsze są procedury, pieniądze
i brak czasu na wywiad oraz stosow-
ną diagnozę. Mamy świadomość, że
do zmiany postaw lekarzy i przyjęcia
pozycji partnerskiej w procesie terapii
potrzeba czasu, że jest to proces skom-
plikowany i długotrwały. Pozytywem jest
to, iż coraz większa liczba lekarzy jest
niezwykle zaangażowana w pomoc

pacjentom i traktują ich na zasadach
partnerstwa.  
Czy obowiązujące prawo w odpowiedni spo-
sób chroni prawa pacjentów? Czy są oni w
ogóle świadomi swoich praw i potrafią w od-
powiedni sposób zareagować, jeśli są one ła-
mane?

– Prawo do ochrony zdrowia w Pol-
sce wynika bezpośrednio z art. 68.
ust. 1. Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Prawa pacjenta są warunko-
wane zapisem konstytucyjnym oraz
zapisami wielu ustaw i rozporządzeń.
Najważniejsze z nich to: „Ustawa
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta”, „Ustawa o ochronie zdro-
wia psychicznego” i „Ustawa o świad-
czeniach z opieki zdrowotnej finan-
sowanej ze środków publicznych”.
Te akty prawne stosunkowo dobrze
zabezpieczają prawa zainteresowa-
nych. Zdecydowanie gorzej jest z ich
znajomością przez samych pacjentów,
a jeszcze gorzej z ich egzekwowa-
niem. Dla większości organizacji pa-
cjenckich, chociażby dla reprezento-
wanej przeze mnie Federacji Pacjen-
tów Polskich, działalność edukacyjna
w zakresie praw pacjenta jest jednym
z priorytetów. Przynosi ona wymierne
skutki, o czym świadczyć może fakt
corocznego wzrostu o kilkadziesiąt
procent ilości dotyczących łamania
praw pacjenta skarg i wniosków o in-
terwencję do Rzecznika Praw Pa-
cjenta. 
Co jest dziś bardziej uzasadnionym powodem
do narzekań pacjentów: jakość usług me-
dycznych czy organizacja systemu i dostęp do
opieki medycznej?

Pacjent menadżerem

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w medycy-
nie. Pacjenci są tego w pełni świadomi i oczekują świad-
czeń na najwyższym poziomie z wykorzystaniem
najlepszych technologii i leków. Te oczekiwania 
są jednak bardzo trudne do realizacji. Występują bariery
finansowe, osobowe, techniczne oraz organizacyjne 
– mówi Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji 
Pacjentów Polskich

własnego zdrowia



– W ostatnich latach nastąpił
ogromny postęp w medycynie. Pa-
cjenci są tego w pełni świadomi i ocze-
kują świadczeń na najwyższym po-
ziomie z wykorzystaniem najlepszych
technologii i leków. Te oczekiwania są
jednak bardzo trudne do realizacji. Wy-
stępują bariery finansowe, osobowe,
techniczne oraz organizacyjne. Jed-
nakże w Polsce można by było zabez-
pieczyć lepszy poziom świadczeń me-
dycznych, jeśli zdrowie stałoby się
priorytetem państwa. Przy tak nikłym
zaangażowaniu środków publicznych
na system ochrony zdrowia występu-
je wiele negatywnych zjawisk, np. nie-
pełna refundacja leków, brak dostęp-
ności do świadczeń w odpowiednim
czasie, do refundacji wielu z nich i do
leków. Niedostateczne środki finanso-
we wpływają również na jakość sprzę-
tu i technologii, w jakich są świadczo-
ne usługi medyczne. Odbija się to
również na ilości i jakości personelu
medycznego. Z badań Pracowni Ba-
dań Społecznych wynika, iż 59 proc. re-
spondentów ocenia ogólną jakość sys-
temu ochrony zdrowia jako złą lub zde-
cydowanie złą.
System ochrony zdrowia, choć powinien być
przyjazny dla pacjenta, zazwyczaj go przeraża
i zniechęca do pójścia do lekarza. Jakie pu-
łapki czekają na chorych z ich własnej per-
spektywy?

– Każdy system ochrony zdrowia po-
winien być przyjazny dla pacjentów. To
przecież w trosce o nich jest tworzony.
Jednak życie brutalnie weryfikuje przy-
jęte założenia. W polskim systemie
ochrony zdrowia pacjent nie jest naj-
ważniejszy. Mamy nieodparte wrażenie,
że u nas najważniejsze są procedury,
rozliczenia, terminy, rozporządzenia,
zarządzenia prezesa NFZ itp. System
zakłada skomplikowanie i sam z siebie
produkuje poradniki, jak odnaleźć się w
tej biurokratycznej machinie. Efektem
tego jest, że 86 proc. badanych Polaków
wskazuje na pilną potrzebę reformy sys-
temu ochrony zdrowia. 
1 października wejdzie w życie reforma służ-
by zdrowia min. Konstantego Radziwiłła. Jak
sam zapowiedział, zmiany będą wprowa-
dzane stopniowo, aby uniknąć chaosu i dez-
orientacji pacjentów. Czy myśli pan, że jest to
w ogóle możliwe?

– O tym, że zmiany systemowe są
konieczne, świadczą wieloletnie ba-
dania pacjentów. Założenia pakietu re-
form przygotowanych przez ekipę min.
Konstantego Radziwiłła starają się
zmienić system na przyjazny pacjen-
tom. Reforma tak newralgicznego i nie-
zwykle ważnego systemu, jakim jest
system ochrony zdrowia, wymaga du-

żej odwagi i dobrego przygotowania.
Musi być również rozłożona w czasie,
aby nie spowodować chaosu i za-
pewnić bezpieczeństwo użytkowni-
kom. Stopniowe wprowadzanie zmian
uważamy za wyraz odpowiedzialności
reformatorów. Odpowiedź na pytanie,
czy jest to możliwe, może być tak na-

prawdę uzyskana w kilka lat po wdro-
żeniu. Należy jednak pamiętać, że
wszelkie zmiany, aby miały szansę
powodzenia, muszą być finansowane
na odpowiednim poziomie.  
Jak czytamy na stronie ministerstwa, sieć szpi-
tali poprawi dostęp pacjentów do szpitalnego
leczenia specjalistycznego. Trudno w to
uwierzyć, gdy dziś np. na operacje ortope-
dyczne czeka się kilka lat. Czy zmniejszenie
kolejek jest możliwe, jeśli nie pójdą za tym
dodatkowe pieniądze?

– Aktualna sytuacja pacjentów wy-
musza wprowadzenie zmian do do-
tychczasowego systemu. Według słów
min. Radziwiłła „ustawa ma służyć
pacjentom. Przede wszystkim skrócą
się kolejki, m.in. na szpitalnych od-
działach ratunkowych. Dzięki zmianom
pacjenci będą mieli również zapew-

nione wizyty w poradni specjalistycz-
nej i rehabilitację bezpośrednio po
hospitalizacji. Ponadto wprowadzenie
finansowania szpitali i przychodni
przyszpitalnych w ramach jednego
ryczałtu pozwoli świadczeniodawcom
na bardziej elastyczne dostosowanie
prowadzonej działalności do rzeczy-
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Jak mówią eksperci,
kolejki w dużym stop-
niu są spowodowane
złą organizacją – bra-
kiem centralnego sys-
temu zarządzania
nimi, niewłaściwym
wykorzystaniem czasu
lekarza, nieergono-
micznymi gabinetami,
w konsekwencji czego
to pacjent ma pro-
blem.
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wistych potrzeb swoich pacjentów.
„Ustawa o sieci szpitali” daje pewną
nadzieję, że ten obszar opieki zdro-
wotnej zostanie uporządkowany. Mamy
nadzieję, że dzięki niej uda się zrobić
porządek, że opieka medyczna będzie
koordynowana. 

Jak mówią eksperci, kolejki w du-
żym stopniu są spowodowane złą or-
ganizacją – brakiem centralnego sys-
temu zarządzania nimi, niewłaściwym
wykorzystaniem czasu lekarza, nieer-
gonomicznymi gabinetami, w konse-
kwencji czego to pacjent ma problem.
W jednym miejscu na zabieg czeka kil-
ka miesięcy, w innym może być on wy-
konany nawet od ręki. Aby to uległo
zmianie, konieczne są stosowne na-
rzędzia w zarządzaniu i komunikacji
w służbie zdrowia. Bez wykorzystania

technologii informatycznych nie będzie
możliwości pomiaru efektywności naj-
ważniejszej dla pacjenta jakości świad-
czeń. Konieczne jest połączenie wyni-
ków szpitala z jakością zarówno na po-
ziomie świadczeń, jak i personelu. Jak
już wcześniej wspominałem, do wpro-
wadzenia tych zmian konieczne jest
stosowne finansowanie.
Jak pana zdaniem powinien wyglądać wzor-
cowy system opieki zdrowotnej, który w peł-
ni zaspokajałby potrzeby zdrowotne pa-
cjentów, bo przecież dla nich istnieje? Czy ist-
nieje kraj, który powinien być pod tym
względem wzorem dla innych?

– Wzorcowy system ochrony zdro-
wia to taki, w którym pacjenci czują się
bezpiecznie. Poziom akceptacji i za-
dowolenia z systemu jest corocznie ba-
dany przez Europejski Konsumencki In-

deks Zdrowia. W 2016 r. polska służba
zdrowia zajęła w nim piąte miejsce od
końca. Gorsze od nas były tylko Alba-
nia, Bułgaria, Czarnogóra i Rumunia.
To i tak lepiej niż w 2015 r., kiedy zaj-
mowaliśmy przedostatnią, 34. pozycję.
Najwyższa lokata w tym rankingu od lat
przypada Holandii. Proszę zwrócić
uwagę na wysoką pozycję Republiki
Czeskiej. Kraj o podobnych zawiro-
waniach historycznych potrafił posta-
wić na zdrowie swoich obywateli. Nas
również stać na taki wysiłek i życzę
wszystkim potrzebującym szybkiego
zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych
na najwyższym poziomie i tym samym
wysokiego awansu w Europejskim
Konsumenckim Indeksie Zdrowia.

Rozmawiała Justyna Franczuk

Jak ocenia pani opłacalność podjętych działań projakościowych na
przykładzie zarządzanej jednostki ochrony zdrowia?

Ewa Wojtyła
dyrektor CRR KRUS 
w Jedlcu

– Opłacalność może być
oceniana w dwóch
aspektach: sprawności
organizacyjnej i korzyści
ekonomicznej – a ko-
rzyść ekonomiczna
z kolei powinna wynikać
ze zmniejszenia kosztów
niepożądanych zdarzeń
oraz faktycznej premii za
potwierdzoną, certyfiko-

waną jakość w momen-
cie kontraktowania
świadczeń.
Korzystając z własnych
doświadczeń, bardzo
wysoko oceniam war-
tość korzyści organiza-
cyjnych, które
bezpośrednio wpływają
na zadowolenie pacjenta.
Jeżeli zaś chodzi o ko-

rzyści ekonomiczne, to
ciągle wierzę, że nadej-
dzie czas, kiedy rozwią-
zania systemowe będą
zachęcać podmioty do
podejmowania działań
projakościowych. Koszty
jakości to często najważ-
niejsza przeszkoda
w podjęciu wysiłku
wdrożeniowego.

Jakie rozwiązania proceduralne są niezbędne, by jednostki ochrony
zdrowia mogły podejmować skuteczne działania projakościowe?

Mariusz Wójtowicz
prezes zarządu Szpitala
Miejskiego w Zabrzu 
Sp. z o.o.

– Skuteczne działania pro-
jakościowe w jednostkach
ochrony zdrowia są moż-
liwe dzięki wprowadzeniu
systemu zarządzania jako-
ścią, który polega na za-
rządzaniu procesowym
oraz ciągłym doskonale-
niem tych procesów
w stosunku do zmieniają-
cego się kontekstu organi-
zacji ochrony zdrowia.
Podmiotem w działaniach
jest pacjent i to jemu mu-
simy zapewnić bezpie-
czeństwo świadczonych
usług medycznych. Jest to

możliwe dzięki określeniu
standardów i procedur po-
stępowania. Dokumenty te
dotyczą sposobów postę-
powania w ściśle określo-
nych zdarzeniach
medycznych, zwłaszcza
w sytuacji, gdy zdarzenie
występuje w placówce
bardzo często – chodzi
tutaj o standaryzację pracy
i jej powtarzalność. Przy-
kładem mogą być antybio-
tykowa profilaktyka
okołooperacyjna oraz inne
procedury, dotyczące za-
pobiegania zakażeniom.

Ważnym elementem
w skuteczności działań są
też procedury, określające
sposoby postępowania
w sytuacjach niepowtarzal-
nych, występujących spo-
radycznie lub mogących
wystąpić hipotetycznie,
mam tu na myśli np. pro-
cedurę eradykacji wirusa
Ebola. Określenie procedur
w takiej sytuacji eliminuje
postępowania niewła-
ściwe, które mogą wpły-
nąć na zdrowie i życie nie
tylko pacjenta, lecz także
personelu medycznego.

�
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Artur Ludwiczak
prezes zarządu 
Nutrimed Sp. z o.o. 
i Stomed Sp. z o.o.

– Nutrimed Sp. z o.o. jest
obecnie największym
prywatnym świadczenio-
dawcą w Polsce, oferują-
cym usługi żywienia
dojelitowego w warun-
kach domowych. Dyna-
miczny rozwój spółki był
możliwy dzięki zrozumie-
niu potrzeb zarówno cho-
rych, jak i personelu
medycznego. Przykładem
działania projakościo-
wego, wprowadzonego
w Nutrimedzie, jest autor-

ski, elektroniczny system
obsługi dokumentacji me-
dycznej w żywieniu doje-
litowym. Cały zespół
lekarzy i pielęgniarek po-
sługuje się podczas wizyt
iPad’ami z szybkim do-
stępem on-line do pełnej
dokumentacji pacjenta,
co niewątpliwie uspraw-
nia pracę. Wprowadzenie
systemu było dotychczas
inwestycją przynoszącą
nam korzyści jakościowe.
Nadal brakuje jednak za-

pisów prawnych, dzięki
którym wdrażanie tego
typu rozwiązań byłoby
opłacalne finansowo. 
Najlepszym dowodem
nieustającego dążenia do
podnoszenia jakości
usług jest satysfakcja na-
szych pacjentów wyra-
żana w stosunku do
naszego personelu w co-
dziennej praktyce, ale
także potwierdzona w nie-
zależnym badaniu satys-
fakcji.

Jakie rozwiązania proceduralne są niezbędne, by jednostki ochrony
zdrowia mogły podejmować skuteczne działania projakościowe?

Janina Kubiak
prezes Wojewódzkiego
Zakładu Opieki Psychia-
trycznej Sp. z o.o. 
w Sokołówce

– Aby jednostki chciały
podejmować skuteczne
działania projakościowe,
płatnik świadczenia lub
też organ założycielski po-
winien posiadać odpo-
wiednie narzędzia do
awansowania i dofinanso-
wania danej jednostki.

Mam tu na myśli punkto-
wanie za przyznany certy-
fikat, w zależności od
stopnia trudności spełnie-
nia kryteriów jakościo-
wych, głównie za ISO
i akredytację; podwyższe-
nie wyceny procedury
medycznej za posiadanie

świadectwa jakości zgod-
nie z przyznanymi punk-
tami, aby jednostka mogła
utrzymać odpowiednie
standardy jakościowe;
możliwość zwrotu ponie-
sionych nakładów finan-
sowych na działania
projakościowe.

Renata Kiempa
prezes zarządu Szpitala
Miejskiego w Miastku
Sp. z o.o.

– Działania projako-
ściowe, aby były sku-
teczne, nie mogą skupiać
się na poszczególnych
formach działalności szpi-
tala, mają charakter kom-
pleksowy i dotyczą
funkcjonowania szpitala
jako całości. Oglądowi
poddawane są liczne, naj-
częściej wysoko zintegro-

wane i wzajemnie na sie-
bie oddziałujące obszary:
informacji i komunikacji,
farmakoterapii, kontroli
zakażeń, procesu steryli-
zacji, wielodyscyplinarnej
pracy zespołowej. Taka
ocena umożliwia identyfi-
kację obszarów do po-
prawy i formułowanie
stosownych rozwiązań.

Gwarantem rozwoju i wy-
sokiej jakości usług są in-
formacje na temat
kluczowych stref konku-
rencyjności szpitala, pro-
cesowe spojrzenie na
jego działalność, szukanie
inspiracji wśród najlep-
szych, a przede wszyst-
kim zaangażowany
personel. 

W jakim stopniu posiadanie certyfikatu systemu zarządzania pod-
nosi status firmy medycznej i zwiększa jej konkurencyjność?

Jacek Witt
ekspert PRS Certyfikacja

– Zdrowie, jak wiadomo,
jest tylko jedno. Raz utra-
cone, bardzo trudno od-
zyskać. Co więc robić,
żeby je mieć na długo
i nie stracić? Najlepsza
jest oczywiście profilak-
tyka: regularny – aczkol-
wiek umiarkowany
– wysiłek fizyczny, oddy-
chanie zawsze tylko przez
nos – zgodnie z zalece-
niami prof. Buteyki, ogra-

niczenie spożywania wę-
glowodanów, dostarcza-
nie w codziennej diecie
odpowiedniej ilości błon-
nika, witaminy C, kwa-
sów omega 3 – najlepiej
z alg – oraz niezbędnych
nam do życia minerałów.
Ale co zrobić, gdy profi-
laktyka zawodzi i zaczy-
namy chorować?
Wówczas jedyną szansą
na skuteczne wyleczenie

jest dobry lekarz. Jak go
znaleźć w gąszczu medy-
ków różnych specjalno-
ści? Otóż pewną
podpowiedzią są jed-
nostki służby zdrowia,
posiadające certyfikaty
jakości bądź bezpieczeń-
stwa, np. ISO 9001,
18001, 27001 czy
HACCP. No bo co jest
ważniejsze od jakości
i bezpieczeństwa? Każdy

pacjent chce mieć pew-
ność, że diagnostyka me-
dyczna będzie z najwyż-
szej półki, a zaordyno-
wane medykamenty będą
bezpieczne i skuteczne.
Wybór wydaje się więc
być prosty – wybierajmy
lekarzy, którzy legitymują
się certyfikatami syste-
mów zarządzania,
a będziemy żyć zdrowiej
i dłużej!
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O
pieka żywieniowa w wa-
runkach domowych to
ciągłe, pewne pod wzglę-
dem jakościowym, ilo-
ściowym i formalno-

-prawnym dostarczanie optymalnych
ilości energii, białka oraz innych skład-
ników odżywczych. Istotną kwestią
jest również możliwość kontrolowa-
nia sposobu wsparcia żywieniowego
i dostosowywanie go do zmieniające-
go się stanu pacjenta. Kompleksową
opieką medyczną są objęci chorzy, któ-
rzy nie mogą odżywiać się drogą na-
turalną (doustną).

Nutrimed cechuje holistyczne po-
dejście zarówno do pacjenta, jak i za-
rządzania budżetem NFZ. Dzięki wy-
kwalifikowanym menadżerom służby
zdrowia, którzy znają potrzeby pa-
cjentów i cenią pracę służb medycz-
nych, dobierane są formy wsparcia dla
osób chorych, specjalnie dopasowane
do ich indywidualnych potrzeb. Wyso-

kospecjalistyczną kadrę medyczną
spółki tworzy 240 osób, które posiadają
wieloletnie doświadczenie w prowa-
dzeniu pacjentów w warunkach do-
mowych. 

Firma jako pierwsza w Polsce wdro-
żyła własny, innowacyjny, elektronicz-
ny system obsługi dokumentacji me-
dycznej pacjenta. Wprowadzenie mo-
bilnych urządzeń elektronicznych (iPad)
pozwoliło lekarzom i pielęgniarkom na
szybki dostęp do pełnej dokumentacji
pacjenta oraz jej prowadzenie w trak-
cie wizyty. System elektroniczny to tak-
że znaczące ułatwienie w obsłudze pa-
cjenta – przypomina z wyprzedzeniem
o zbliżającej się wizycie oraz potrzebie
zamówienia diet i sprzętu. Stworzenie
stanowisk pielęgniarki koordynującej
oraz lekarza konsultanta umożliwiło za-
równo szybkie i skuteczne wprowa-
dzenie, jak i przeszkolenie nowego per-
sonelu, a także, w razie potrzeby, kon-
sultacje trudnych przypadków me-
dycznych.

Pozostający pod opieką Nutrimedu
chorzy korzystają z szeregu udogod-
nień, m.in.: z infolinii obsługiwanej

przez doświadczoną i czynnie pra-
cującą z pacjentami pielęgniarkę,
SMS-owego pobierania infor-
macji na temat hospitalizacji,
zestawu materiałów edukacyj-
nych, w tym poradników, które
pomagają rodzinom pacjentów
w ich pielęgnacji i żywieniu, czy
informacyjnej strony interneto-

wej www.nutrimed.pl. Standar-
dem dla spółki są także regularne

wizyty lekarza i pielęgniarki w domu
pacjenta.

Każdego roku pracownicy Nutri-
medu przygotowują dla swoich młod-
szych podopiecznych (ok. 300 dzieci)

specjalne paczki mikołajkowe, zawie-
rające m.in. sprzęt ułatwiający co-
dzienne funkcjonowanie dzieci i ich
opiekunów (np. poduszki rehabilita-
cyjne, nawilżacze powietrza, masaże-
ry). Dzięki temu firma podnosi standard
opieki nad pacjentami wymagającymi
żywienia dojelitowego w warunkach
domowych, których potrzeby wykra-
czają poza możliwości pakietu ofero-
wanego w ramach Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. 

Tak wysoki standard oferowanych
przez Nutrimed usług zyskuje uznanie
wśród pacjentów. Badanie ankietowe
„Ocena satysfakcji pacjentów i ich
opiekunów z usług świadczonych przez
Nutrimed”, przeprowadzone metodą
wywiadów telefonicznych CATI na te-
renie całej Polski przez Millward Brown
w okresie sierpień–wrzesień 2016 r. na
grupie 400 pacjentów i ich opiekunów
– klientów firmy Nutrimed, pokazało, że

Chorzy

Nutrimed Sp. z o.o. jest prywatnym świadczeniodawcą, który w 13 województwach
w Polsce, na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje usługę
żywienia dojelitowego w warunkach domowych

Pozytywne opinie to dla
firmy wielki sukces, ale
również doskonałe po-
twierdzenie, że Nutri-
med Sp. z o.o. to
wiarygodny, rzetelny
partner w opiece nad
pacjentami żywionymi 
w warunkach domowych,
a jego zespół tworzą naj-
lepsi na rynku eksperci 
w tej dziedzinie.

pod troskliwą opieką



aż 97 proc. osób, które korzystają z usług
spółki, jest zadowolonych z otrzymywa-

nej opieki, a 99 proc. poleciłoby je in-
nym osobom. Pacjenci docenia-

ją przede wszystkim profesjo-
nalizm oraz duże zaanga-

żowanie kardy medycznej,
a także terminowość oraz
poczucie bezpieczeń-
stwa, jakie zyskują dzię-
ki stałemu kontaktowi
z lekarzem i pielę-
gniarką oraz wizytom
domowym. Tak pozy-
tywne opinie to dla fir-
my wielki sukces, ale
również doskonałe po-

twierdzenie, że Nutri-
med Sp. z o.o. to wiary-

godny, rzetelny partner
w opiece nad pacjentami

żywionymi w warunkach do-
mowych, a jego zespół tworzą

najlepsi na rynku eksperci w tej
dziedzinie. 

www.nutrimed.pl
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Pozostający pod
opieką Nutrimedu
chorzy korzystają 
z szeregu udogod-
nień, m.in.: infoli-
nii obsługiwanej
przez doświad-
czoną i czynnie
pracującą z pa-
cjentami pielę-
gniarkę,
SMS-owego pobie-
rania informacji na
temat hospitaliza-
cji, zestawu mate-
riałów
edukacyjnych.



Jakie wyzwania w najbliższym czasie czeka-
ją sektor ochrony zdrowia w obszarze certy-
fikacji systemów zarządzania?

– Najbliższe lata dla placówek
z sektora ochrony zdrowia to czas
wzmożonej konkurencji i twardych re-
guł rynkowych oraz częsta niepewność
zmian w kryteriach oceny ofert świad-
czeniodawców przy kontraktowaniu
placówek medycznych. Podmioty me-
dyczne zmuszone są do efektywniej-
szego zarządzania jakością świad-
czonych usług. Wyzwaniem staje się
narzucone tempo oraz umiejętność
dostosowywania się do nowych sytu-
acji. Świadczenie usług medycznych
na coraz wyższym poziomie wymusza
na podmiotach medycznych właściwy
i uporządkowany sposób działania,
którego głównym obszarem zaintere-
sowań stała się jakość. Odbiorca usłu-
gi, jakim jest pacjent, oczekuje odpo-
wiedniej jakości, zapewniającej mu
bezpieczeństwo i satysfakcję podczas
opieki zdrowotnej. W przeciwieństwie
do produktów materialnych, których
poziom jakości może być jedno-
znacznie określony, ocena jakości
usług często bywa bardzo trudna,
gdyż jest z reguły subiektywna. Pacjent
dokonuje oceny jakości świadczeń nie
tylko po zakończeniu usługi, lecz
przede wszystkim w czasie jej trwania.
Dlatego tak ważna jest inwestycja w in-
strumenty zapewniające ciągły moni-
toring jakości świadczonych usług
oraz wdrożenie procedur, dzięki którym
podmioty medyczne będą miały mak-
symalny, świadomy wpływ w kształto-
wanie relacji z najważniejszym ele-
mentem procesu usługowego, czyli
relacji z pacjentem.
Czyli te podmioty medyczne, które w naj-
bliższym czasie poważnie nie pomyślą o za-
inwestowaniu w podnoszenie jakości świad-
czonych przez siebie usług, mogą niemało
stracić?

– Zgadza się, ponieważ jakość
staje się głównym instrumentem kon-
kurowania na rynku usług medycz-

nych. Brak wyraźnego zdefiniowania
przez kierownictwo placówki poziomu
jakości usługi medycznej spowoduje,
że pacjent utworzy swoje własne, su-
biektywne kryteria oceny. Sektor ochro-
ny zdrowia jest ultraczuły na kwestie ja-
kości, ponieważ jeśli chodzi o życie
i zdrowie ludzkie, wysoka jakość usług
zdrowotnych jest, a wręcz musi być
bezdyskusyjna, i aby móc w sposób
bieżący i strategiczny reagować na nie-
prawidłowości, bądź pozytywne aspek-
ty, które mają miejsce podczas wyko-
nywania usługi medycznej, niezbędne
są inwestycje, które zagwarantują taki
status.
A czy posiadanie certyfikowanego systemu,
opartego na którejś z norm ISO, nadal ma tak
znaczący wpływ na punktację w trakcie kon-
traktowania?

– Gospodarowanie współczesnych
podmiotów medycznych w Polsce jest
wysoce uwarunkowane od spełnie-
nia zdefiniowanych przez NFZ kryte-
riów oceny, według których oceniany
jest podmiot medyczny, ubiegający
się o umowę z płatnikiem publicznym.
Przez wiele lat jednym z takich kryte-
riów, będącym znaczącym wyróżni-
kiem na rynku, było posiadanie certy-
fikatu ISO. Podmioty medyczne, chcąc
uzyskać dodatkowe punkty podczas
kontraktowania, wdrażały i certyfiko-
wały w swoich placówkach systemy
oparte na normach ISO, a im więcej
dostrzegały znaczących korzyści, jakie
płyną z systemów już funkcjonujących,
tym chętniej rozbudowywały je o ko-
lejne elementy. Dzięki temu obecne sys-
temy zarządzania według norm ISO ze
względu na swoją powszechność sta-
ły się rodzajem standardów, które po-
siada już każdy szanujący się podmiot
medyczny. Aktualnie wyróżnikiem po-
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„Rodzina” norm ISO
jest bardzo bogata
i swoim zasięgiem
obejmuje wiele stan-
dardów, które wskazują
praktyczne rozwiązania
i korzyści z ich stoso-
wania w odniesieniu 
do prawie wszystkich
obszarów działalności
placówki medycznej. 
– mówi Jacek 
Papiński, dyrektor
pionu certyfikacji
Polskiego Rejestru
Statków S.A.

przez synergię
Zarządzanie 



zycji danego podmiotu medycznego
jest jego przechodzenie na wyższe
formy zarządzania, dlatego jednym
z istotnych wyzwań dla funkcjonowa-
nia i rozwoju podmiotów medycznych
będzie implementowanie zasad za-
rządzania zintegrowanego. Zintegro-
wane zarządzanie placówkami me-
dycznymi oparte będzie na synergii
wielopoziomowej, która obejmie za-
soby, strukturę oraz dokumentację.
Jednocześnie źródła wartości pod-
miotów medycznych będą wciąż ewo-
luować, ponieważ placówki będą zmu-
szone znajdować coraz to nowsze
sposoby uzyskania przewagi konku-
rencyjnej na rynku.
Tak więc posiadanie dodatkowych punktów
w trakcie kontraktowania to nie jedyna za-
leta wdrażania systemów zarządzania przez
podmioty medyczne? 

– Posiadanie certyfikatu ISO już od
dawna nie jest tylko samą i jedyną za-
letą przy uzyskaniu dodatkowych
punktów w trakcie kontraktowania,
a stało się standardem w większości
podmiotów medycznych. Wdrażanie
systemów zgodnych z wymaganiami
norm ISO to dopiero początek budo-

wy efektywnych systemów zarządza-
nia. Początek o tyle istotny, że w jego
wyniku następuje uporządkowanie
działalności podmiotów medycznych
w jego podstawowych obszarach.
Wprowadzenie jednolitych i jedno-
znacznych procedur postępowania,
wyraźne określenie zakresu odpo-
wiedzialności oraz uprawnień po-
szczególnych służb i osób stwarza
dobry grunt do przechodzenia na
wyższy poziom zarządzania. Wielkość
i skala efektów z tytułu wprowadzania
standardów ISO w placówce me-
dycznej jest uwarunkowana wieloma
względami, np. rodzajem usług czy
zdolnością finansową danego pod-
miotu medycznego, ale przede wszyst-
kim stopniem świadomości kierow-
nictwa i całego personelu. To właśnie
ona jest kluczowa w dążeniu do do-
skonalenia, a jej celem jest dostar-
czenie całościowego spojrzenia na
funkcjonowanie podmiotu medyczne-
go i stopień dojrzałości systemów za-
rządzania, które zostały zaimple-
mentowane. Zmiany jakościowe po-
winny obejmować wszystkie obszary
działalności podmiotu medycznego
i oczywiście zarówno działanie dane-
go systemu, procedur, konstrukcje
procesów, jak i kwalifikacje pracow-
ników muszą być monitorowane
w celu poszukiwania możliwości bar-
dziej efektywnego działania – bez tego
cel zostanie osiągnięty tylko cząstko-
wo, ponieważ ważnym elementem za-
rządzania jakością jest nie tylko obszar
zmian, lecz także sposób, w jaki jest on
realizowany. Jeżeli podmiot medyczny
skupi się wyłącznie na jednorazowym
działaniu, to efekt może być natych-
miastowy, lecz krótkotrwały. Dlatego
podmioty medyczne decydują się na
ciągłe działania poprawy jakości swo-
ich usług, inwestując i implementując
standardy ISO w zależności od swoich
aktualnych potrzeb i wymogów sta-
wianych przez pacjenta, a nie tylko
podczas okresu kontraktowania. 
Zatem większość placówek nie rezygnuje
z certyfikacji systemów zarządzania, za któ-
re nie ma przyznawanych punktów? 

– W celu przeprowadzenia anali-
zy trzeba, po pierwsze, zastanowić się,
jaki wpływ mają zasoby niematerialne
na wartość danego podmiotu me-
dycznego i z czego wynika ich rosną-
ca rola. Jednocześnie ciekawe wyda-
je się przeanalizowanie, jak rachun-
kowość finansowa danego podmiotu
medycznego podchodzi do kwestii
klasyfikacji zasobów niematerialnych.
Certyfikaty – podobnie jak renoma da-
nego podmiotu medycznego – pełnią

funkcję identyfikacyjną, promocyjną
i informacyjną. Uznane certyfikaty in-
formują pacjentów o tym, że dany
podmiot medyczny zarządza jako-
ścią, bezpieczeństwem informacji,
żywności czy ochroną środowiska,
zgodnie z powszechnie znanym mię-
dzynarodowymi standardami, a jego
usługi charakteryzują się wysoką ja-
kością i stabilnością oraz zaangażo-
waniem i satysfakcją personelu. Sta-
rając się sprostać wymaganiom jak
największej grupy pacjentów, pod-
mioty medyczne zostały zmuszone do
poszukiwania standardów, które po-
zwalają na bieżąco identyfikować
oczekiwania pacjentów oraz umożli-
wiają szybkie wdrażanie ich w życie.
Takich mechanizmów można doszu-
kać się właśnie wśród standardów ja-
kości ISO, które wymuszają uspraw-
nienie i uporządkowanie struktury or-
ganizacyjnej, zrewidowanie zakresów
obowiązków i odpowiedzialności, cią-
głe doskonalenie i uaktualnianie pro-
cesów, formalizację działań czy trans-
parentne określenie celów i zasad
działania danego podmiotu medycz-
nego, więc są to ogromne korzyści, któ-
re wpływają na funkcjonowanie całej
placówki medycznej i społeczności lo-
kalnej z nią związanej. 
Czyli rynek certyfikacji systemów będzie da-
lej zapewniał korzystne rozwiązania dla sek-
tora ochrony zdrowia, nawet przy braku
premiowania przy kontraktowaniu?

– „Rodzina” norm ISO jest bardzo
bogata i swoim zasięgiem obejmuje
wiele standardów, które wskazują
praktyczne rozwiązania i korzyści z ich
stosowania w odniesieniu do prawie
wszystkich obszarów działalności pla-
cówki medycznej. Na przykład od tego
roku obowiązuje kolejna norma ISO
37001, która jest normą antykorupcyj-
ną. Zawiera ona zbiór wyznaczników
i reguł, określających, jak ma być
wdrożony system zapobiegania ko-
rupcji. Wprowadzanie i certyfikowanie
tego systemu zarządzania w placów-
ce medycznej, choć nie jest punkto-
wane przy kontaktowaniu, jest zasad-
ne. Ten nowy standard na pewno po-
może podmiotom medycznym wyka-
zać, że stosują dobre praktyki kontro-
li antykorupcyjnej. Dzięki temu wzrośnie
poziom zaufania pacjentów do danej
placówki, a doskonale wiemy, że
w przypadku podmiotów leczniczych
utrata dobrego imienia i zaufania jest
równie, a nawet bardziej destabilizu-
jące niż w przypadku firmy działającej
w innym obszarze rynkowym.

Rozmawiał Igor Korczyński
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Wdrażanie syste-
mów zgodnych 
z wymaganiami
norm ISO to do-
piero początek
budowy efektyw-
nych systemów
zarządzania. Po-
czątek o tyle
istotny, że w jego
wyniku następuje
uporządkowanie
działalności 
podmiotów 
medycznych 
w jego 
podstawowych
obszarach. 
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W kwietniu organizacje pracodawców ofi-
cjalnie zaapelowały do prezydenta Dudy o za-
wetowanie ustawy z 23 marca 2017 r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicz-
nych. Jakie główne zarzuty wobec propono-
wanych zmian mają sygnatariusze, wśród któ-
rych jest OSSP?

– Głównym zarzutem jest krótki
czas wprowadzenia rozwiązania, któ-
re w ciągu kilku miesięcy ma całko-
wicie zrewolucjonizować obecny sys-
tem ochrony zdrowia. Ministerstwo
Zdrowia chce dokonać przewrotu. Do
tej pory przez długie lata obowiązy-
wała zasada, że pieniądze idą za pa-
cjentem, która lepiej lub gorzej, ale się
sprawdzała. Najpierw był kontrakt,
potem pacjent, a na końcu rozliczenie.
Tak było w czasach kas chorych
i w okresie funkcjonowania Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. To powodo-
wało, że każdy świadczeniodawca
musiał wykonać określoną liczbę pro-
cedur. Starając się o kontrakt, musiał
wykazać, że wykonuje świadczenie
profesjonalnie. Obecnie resort chce wy-
wrócić ten system do góry nogami.
Zmiana ustawy wiąże się z wprowa-

dzeniem zasady, że pieniądze idą
przed pacjentem. To oznacza, że pa-
cjent staje się de facto niepotrzebny.
Gdybyśmy dostawali pieniądze przed
wykonaniem pracy, jakie znaczenie
miałoby, jak ją wykonamy albo czy
w ogóle do niej przystąpimy? Żyć nie
umierać, w takiej sytuacji najlepiej
udać się na plażę i odpoczywać.
W proponowanej ustawie nie ma sys-
temu motywacyjnego, który zmuszałby
szpitale – czy szerzej świadczenio-
dawców – do tego, by przyjmowali od-
powiednią liczbę pacjentów i wykony-
wali usługi zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości. Mało tego, w pro-
jekcie ustawy nie ma ani słowa o ja-
kości. Stawiając się w pozycji mena-
dżera ochrony zdrowia, przeprowa-
dziłbym z ordynatorami krótką roz-
mowę, podając im kwoty, jakimi dys-
ponują, co stanowiłoby pewnie mniej
więcej 60 proc. mojego budżetu, do-
dając, że tego nie wolno im przekro-
czyć. Sprawa załatwiona: pieniądze są,
pacjent staje się niepotrzebny. Jeżeli na-
tomiast chcielibyśmy przyjmować pa-
cjentów zgodnie z ich potrzebami, nie
będzie pieniędzy na remonty, inwe-

stycje, pensje. Menadżer będzie chciał
jak najmniej zapłacić, a więc przyjmie
jak najmniej pacjentów i to w jak naj-
mniej kosztownym standardzie.
Czy zmiany dotkliwiej dotkną placówki pry-
watne?

– Pan minister i prezes NFZ prze-
konują nas, że koło jest kwadratowe.
Zapewniają bowiem, że szpitale pry-
watne nie muszą się martwić, bo nawet
jeśli nie znajdą się w sieci, to pieniądze
dla nich znajdą się w kontraktowaniu.
Do tej pory sektor prywatny rynku me-
dycznego otrzymywał ok. 15–17 proc.
środków przeznaczanych na zabiegi
operacyjne w Polsce. Znając zapo-
trzebowanie medyczne poszczegól-
nych regionów, szacujemy, że około
20 proc. naszych szpitali wejdzie do sie-
ci. Pozostałe staną do kontraktów i to
jeszcze nie byłaby taka zła sytuacja, bo
kwota na budżetowanie spadła z 15 do
9 proc., ale uwaga: do tych pieniędzy
aplikują również szpitale publiczne. Je-
żeli szpital powiatowy dostanie na
swoje podstawowe świadczenia pie-
niądze na poziomie preferencyjnym,
jak dotychczas, to na pozostałe od-
działy przystąpi do kontraktu, bo może.

Wyłącznie jakość medyczna
daje gwarancję posiadania
pacjentów. Pozyskanie odpo-
wiednio wykwalifikowanych
specjalistów nie jest zada-
niem łatwym, ale na pewno
możliwym. Wszystko jest
kwestią pieniędzy. Mając
odpowiednie nakłady,
można ściągnąć profesorów,
którzy dołączą do zespołu 
i wyszkolą kadrę specjali-
stów, ale im też trzeba odpo-
wiednio zapłacić – mówi
Andrzej Sokołowski, 
prezes zarządu Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia
Szpitali Prywatnych

Jakość
kosztuje



Spodziewamy się, że z tych 9 proc.
szpitale publiczne przejmą dużą część
środków. W tej sytuacji przekonywanie,
że szpitalom prywatnym nic nie grozi,
słusznie budzi wątpliwości.
Jak odczują zmiany pacjenci? Gdzie spotykają
się ich weto z głosem sprzeciwu innych
stron zaangażowanych w funkcjonowanie
systemu ochrony zdrowia?

– Jak twierdzi minister zdrowia,
zmiany ujęte w projekcie ustawy niosą
same korzyści i każdy pacjenta na nich
zyska. Pytanie: jak to możliwe? Jeśli do-
tychczas robiliśmy 15–17 proc., tj. oko-
ło miliona zabiegów, to szpitale się za-
mkną, bo nie będą miały pieniędzy,
a nie pomyślano o tym, żeby utworzyć
rynek ubezpieczeń. Pacjenci przymu-
sowo zapiszą się do szpitali, które
znajdą się w sieci, co podwoi kolejki.
A jeżeli tak, to jak można przekonywać,
że pacjenci nie stracą na planowanych
zmianach? Mało tego, nie ma żadnych
przesłanek, żeby w szpitalach, w któ-
rych stworzy się większe kolejki, więcej
operować, bo to niepotrzebne nara-
żanie się na koszty. Niestety nikt nie uży-

wa konkretnych argumentów, żeby
przekonać do swoich racji. Minister-
stwo posługuje się ogólnikami i unika
szczegółowych odpowiedzi. Dodatko-
wo nowy system tworzy fikcję. Dam
przykład. W Gdyni były dwa szpitale,
które pod kątem planowanej ustawy
połączono pod nazwą Szpitale Woje-
wódzkie w Gdyni, dołączając do nich
szpitale w Gdańsku, Tczewie i w Wej-
herowie. Czemu to służy? Otóż teraz
jako jeden podmiot mogą wykazać, że
świadczą wszystkie usługi jak akade-
mia medyczna, dzięki czemu mogą
mieć wyższy stopień referencyjności
i tym samym uzyskać większy budżet.
To klasyczny przykład mieszania
w szklance herbaty i obserwowania, czy
będzie słodsza. W szpitalu tak na-
prawdę nic się nie zmieni. Może z ma-
łym wyjątkiem, bo przecież trzeba po-
wołać nowego prezesa dla wielkiego
molocha, a nikt nie weźmie na siebie ta-
kiej odpowiedzialności majątkowej za
małe pieniądze. Administracyjne po-
łączenie kilku podmiotów realnie nic nie
zmienia. Już dawno postulowaliśmy
przeprowadzenie pilotażu projekto-

wanych zmian w systemie ochrony
zdrowia. Bezskutecznie. Przez 25 lat pol-
scy przedsiębiorcy zainwestowali
w ochronę zdrowia 7 mld zł. Nie wiem,
czy Polskę stać na to, żeby zaprzepa-
ścić tyle pieniędzy, a tak się dzieje. Nie-
dawno zgłosiła się do mnie francuska
firma, która chciała zainwestować
w Polsce w budowę sieci szpitali, ale
w obliczu zapowiadanych zmian wyco-
fała się i ulokowała kapitał w Portugalii.
Czy jeszcze jakiś aspekt zapowiadanych na je-
sień zmian spotyka się z krytyką środowiska
medycznego oraz menadżerów ochrony zdro-
wia?

– Nasz sprzeciw budzi m.in. ogrom-
na uznaniowość ustawy. Zamiast opi-
sać wszystko jasno w przepisach, po
raz kolejny oddaje się decyzje urzęd-
nikom. Ustawa zakłada, że o wielu rze-
czach może decydować minister, kie-
rując się własnym widzimisię. Nawet je-
żeli szpital nie spełnia obiektywnych
kryteriów, standardów wymaganych
przepisami, to minister zdrowia i tak
może włączyć go do sieci. Część szpi-
tali publicznych do tej pory nie dyspo-

nuje środkami, żeby dostosować pla-
cówkę do wymagań obecnych ustaw,
ale dzięki zgodzie ministra będą mo-
gły dalej funkcjonować na preferen-
cyjnych warunkach. Widzimy też za-
grożenie korupcjogennością. W cza-
sach komuny za gotówkę można było
załatwić wiele rzeczy, które były po-
wszechnie niedostępne. Dzisiaj wszyst-
ko wskazuje na to, że kolejki się wy-
dłużą, a wówczas jeszcze silniejsza bę-
dzie pokusa, żeby iść do ordynatora
z gotówką i przekonać go, żeby zna-
lazło się miejsce w szpitalu. Nie mówiąc
o próbach nakłaniania urzędników
do cofania restrykcyjnych decyzji.
Abstrahując od zapowiadanych zmian, jak ra-
dzą sobie szpitale prywatne na krajowym ryn-
ku usług medycznych?

– Bardzo powoli się rozwijają. Anek-
sowanie umów, które kilka lat temu za-
stąpiło kontraktowanie, znacznie utrud-
nia rozwój. Zgodnie z konstytucją
przedsiębiorczość obywatelska ma
być wspierana, a dopiero tam, gdzie
obywatele nie mogą czemuś podołać,
ma interweniować państwo. W związ-
ku z tym jeżeli obywatele chcą tworzyć

szpitale i są gotowi wykładać na nie
pieniądze i leczyć za stawki NFZ-
owskie, to po co pchać się z pieniędz-
mi, których nie ma? Prościej kupo-
wać usługę niż budować szpital.
Jak menadżerowie prywatnych szpitali pod-
chodzą do jakości? Jakie praktyki najlepiej się
sprawdzają?

– Jakość jest gwarantem przycią-
gania pacjentów. Dotyczy to zarówno
wymiaru medycznego, jak i technicz-
nego, organizacyjnego czy socjalnego.
Prywatne szpitale mają nad publicz-
nymi przewagę w każdym z tych ob-
szarów, dlatego ludzie korzystają
z ich usług. Tam zazwyczaj mogą liczyć
na najlepszą kadrę medyczną w re-
gionie, a oprócz tego na wartość do-
daną choćby w postaci separatki, te-
lewizora, uśmiechniętej obsługi, czy-
stości, odpowiedniej liczby pielęgnia-
rek.
Czy certyfikacja jest ważnym narzędziem
utrzymania jakości?

– Nigdy nie była. Państwo nigdy jej
nie wspierało i nie dawało dodatko-
wych gratyfikacji podmiotom, które
zainwestowały w system jakości. Cer-
tyfikacja nic nie dawała. Ministerstwo
Zdrowia finansuje jedynie certyfikację
CMJ, ale pieniądze od lat kończą się
w połowie roku, w związku z czym szpi-
tale bardzo długo oczekują w kolejce,
bez względu na formę własności.
Jak sukcesy na polu medycznym przekłada-
ją się na renomę i komercyjne funkcjonowanie
szpitala? Czy ten aspekt jest wiodący?

– Oczywiście. Wyłącznie jakość
medyczna daje gwarancję posiadania
pacjentów. Pozyskanie odpowiednio
wykwalifikowanych specjalistów nie
jest zadaniem łatwym, ale na pewno
możliwym. Wszystko jest kwestią pie-
niędzy. To tak jak w piłkarstwie. W ma-
łej mieścinie trudno zorganizować dru-
żynę z prawdziwego zdarzenia i za-
istnieć. Ale jak są pieniądze, można ku-
pić dobrego, nieznanego gracza, któ-
ry błyskawicznie stanie się gwiazdą eu-
ropejską. Na gruncie medycyny jest do-
kładnie tak samo. Mając odpowiednie
nakłady, można ściągnąć profesorów,
którzy dołączą do zespołu i wyszkolą
kadrę specjalistów, ale im też trzeba
odpowiednio zapłacić. Jakość kosztu-
je. Z finansami wiąże się poważny
problem braku wyspecjalizowanych
kadr, bo fachowcy wyjeżdżają za gra-
nicę, gdzie oferuje im się lepsze wa-
runki. W Polsce menadżerom ochrony
zdrowia brakuje istotnego argumentu,
żeby przyciągnąć odpowiednie ka-
dry.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Pan minister i prezes NFZ przekonują nas, że koło
jest kwadratowe. Zapewniają bowiem, że szpitale
prywatne nie muszą się martwić, bo nawet jeśli
nie znajdą się w sieci, to pieniądze dla nich
znajdą się w kontraktowaniu.
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D
ziałamy w branży pralni-
czej od 17 lat. Jako Grupa
Kapitałowa Hollywood ist-
niejemy na rynku od kil-
kunastu lat. Dostarczamy

klientom najwyższej jakości usługi
w branży pralniczej. Posiadamy osiem
zakładów na terenie całej Polski, a tak-
że jeden zakład na terenie Niemiec.
W wyniku dynamicznego rozwoju dzia-
łań w 2016 r. do użytku oddaliśmy
nowy zakład pralniczy w Sierpcu o po-
wierzchni powyżej 4 tys. mkw. Jest on za-
liczany do największych i najnowo-
cześniejszych tego typu budynków
w Polsce – jego wydajność to 830 tys.
sztuk odzieży na miesiąc. Bardzo dobra
lokalizacja naszych pralni umożliwia ob-
sługę klientów sieciowych, ich filii oraz
oddziałów na terenie całego kraju.

Postaw na nas
Charakteryzujemy się wieloletnim

doświadczeniem we wdrażaniu no-
woczesnych technologii, które wspo-
magają realizację kompleksowych
usług pralniczych dla sektora me-
dycznego. Dążymy do tego, aby istnieć

Jakość, higiena, bezpieczeństwo oraz wygoda usług pralniczych i rentalowych to
cechy, które charakteryzują naszą działalność. Dbamy o to, aby każdego dnia były
w 100 proc. aktualne, ku satysfakcji naszych klientów, bo tylko dzięki niej my rów-
nież będziemy zadowoleni, a to pozwoli odnosić obopólne sukcesy

Pionier innowacyjnych
usług pralniczych

Schemat obiegu wynajmowanych
tekstyliów medycznych



na rynku polskim jako ich profesjonalny
i ceniony dostawca. Świadczymy rów-
nież usługę najmu tekstyliów szpital-
nych. Skupiamy się na spełnianiu in-
dywidualnych oczekiwań naszych
klientów, na elastycznym budowaniu
trwałych relacji biznesowych, a jed-
nocześnie na efektywnych rozwiąza-
niach ekonomicznych.

Wszelkie realizowane przez nas
działania zmierzają do tego, aby za-
kłady pralnicze spod szyldu Grupy
Kapitałowej Hollwood były najchętniej
wybierane przez klientów ze względu
na jakość, zachowanie najwyższych
standardów norm higieny oraz bez-
pieczeństwa. Nasza strategia kon-
centruje się w głównej mierze na kon-
solidacji rynku, co powoduje powięk-
szanie Grupy o nowe spółki zależne,
zwiększając tym samym dostępność
naszych usług dla ich odbiorców.
Chcemy dotrzeć z naszą ofertą we
wszystkie regiony Polski, a nawet prze-
kroczyć jej granice. 

Konsekwentnie realizowaną przez
nas wizją jest umocnienie pozycji wio-
dącego dostawcy kompleksowych
usług pralniczych i najmu tekstyliów na
rynku polskim. Jesteśmy prekursorem
i pionierem, który wdraża najnowsze
rozwiązania technologiczne, wyzna-
czając kierunki rozwoju dla całej bran-
ży. Biorąc to wszystko pod uwagę,
priorytetem naszej działalności są
usługi pralnicze całego asortymentu
bielizny szpitalnej, prania chemiczne-
go, w zakresie dezynfekcji, a także
dzierżawa i wypożyczanie, czyli najem
bielizny szpitalnej i odzieży dla perso-
nelu szpitalnego wraz z zapewnie-
niem pełnego serwisu oraz usług trans-
portu do klienta. Obecnie nasza Gru-
pa obsługuje ponad 250 polskich szpi-
tali oraz mniejszych placówek służby
zdrowia.

Stawiamy na jakość, 
to nasz główny cel

Kilkunastoletnie doświadczenie
w branży usług pralniczych zdecydo-
wanie wyróżnia nas na rynku. Nie-
ustannie i konsekwentnie dbamy o roz-
wój działalności, stosując coraz lepsze
i nowsze technologie, zapewniając
nowoczesne wyposażenie naszych
pralni. Wymienione działania oraz
szereg innych czynności i zabiegów po-
wodują, iż systematycznie zwiększa się
efektywność naszych zakładów, a ja-
kość świadczonych usług pozostaje na
najwyższym poziomie. 

To, co zasługuje na szczególne
podkreślenie i co wyróżnia funkcjo-
nowanie naszych pralni, to zastoso-

wanie pełnej bariery higienicznej na
ich terenie wraz z użyciem trójstop-
niowej śluzy szatniowej. Dzięki takie-
mu zastosowaniu każdy zakład po-
dzielony jest na strefę czystą i brudną,
co eliminuje kontakt asortymentu
odzieży czystej z brudną. Nasze za-
kłady zdecydowanie wyróżnia nie-
podważalny fakt, iż odzież oraz tek-
stylia szpitalne prane są w osobnych
cyklach pralniczym i nigdy nie są łą-
czone z asortymentem innego klienta.
Standard ten zapewnia zachowanie
najwyższego poziomu higieny i bez-
pieczeństwa.

W naszych pralniach znajdują się
jedne z najnowocześniejszych urzą-
dzeń pralniczych w Polsce, które za-

opatrzone są w automatyczne systemy,
dozujące wysokiej jakości środki pio-
rące i dezynfekujące, oraz urządzenia
kontrolujące parametry procesu pra-
nia i dezynfekcji.

Nowoczesność 
i innowacyjność 
naszymi atutami

Kolejnym bardzo istotnym atutem,
który wpływa na jakość świadczonych
przez nas usług, a przede wszystkim
daje wsparcie oraz istotne narzędzie
dla naszych klientów, jest zastosowa-
nie nowoczesnej technologii RFID. Je-
steśmy jej pierwszym użytkownikiem na
rynku polskim w branży pralniczej. 

Radio-Frequency Identification,
inaczej RFiD, to system, który znakuje
tekstylia klientów dzięki użyciu spe-
cjalnych chipów RFID, co w konse-
kwencji umożliwia bezdotykową iden-
tyfikację i serwis pranego asortymen-
tu. Zaletą zastosowania tego typu roz-
wiązań są oszczędności czasowe, uzy-
skiwane w mozolnym procesie liczenia
odzieży i pościeli naszych klientów.
Wyspecjalizowana infrastruktura IT
umożliwia systemowi odczytywanie ta-
kich wartości, jak: identyfikacja perso-
nalna użytkownika, ilość użytkowanej
odzieży, a także zapis historii prania
każdej sztuki asortymentu. Tagi, dzia-
łające w technologii RFiD, posiadają
wytrzymałość na min. 200 cykli prania,
maglowania, suszenia i prasowania. 

Oprócz wysokiej jakości świad-
czonych usług pralniczych umożli-
wiamy naszym klientom korzysta-
nie z nowoczesnych produktów, które
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podnoszą ich jakość. Jednym z takich
urządzeń są automaty vendingowe,
które w łatwy i przystępny sposób wy-
dają asortyment pracownikom na-
szych klientów. System zastosowany
w szafach vendingowych stanowi kom-
pleksowe narzędzie zarządzające ob-
rotem odzieży. Zestaw składa się z jed-
nego automatu, wydającego asorty-
ment czysty, i jednego automatu zrzu-
towego na odzież brudną. Urządzenia
działają nieprzerwalnie całą dobę,
a więc korzystanie z nich jest również
całodobowe. Ponadto automaty ven-
dingowe posiadają system raporto-
wania i statystyk oraz funkcję powia-
damiania o wystąpieniu minimalnego
stanu wyposażenia każdego asorty-

mentu. Zastosowanie i wy-
korzystanie w szpitalach
automatów vendingowych

rozwiązuje problemy związane z za-
rządzaniem odzieżą i asortymentem
szpitalnym. W celu korzystania z au-
tomatów każda sztuka asortymentu
musi być oznakowana działającym
w technologii RFID chipem (tagiem). 

Drugim unikatowym produktem,
stosującym innowacyjny system czysz-
czący z zastosowaniem ozonu, jest
komora ozonowa. Wykorzystywany
ozon to gaz i dzięki temu jest on w sta-
nie przeniknąć w najdrobniejsze szcze-
liny tekstyliów, skutecznie czyszcząc je
i dezynfekując. Komora ozonowa ma
zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze
względu na wrażliwość materiałów
nie mogą mieć zastosowania trady-
cyjne środki piorące, dezynfekujące czy

eliminujące bakterie, jak również
w przypadku braku możliwości zasto-
sowania czyszczenia metodą che-
miczną. Komora ozonowa skutecznie
dezynfekuje oraz neutralizuje nieprzy-
jemne zapachy. Innowacyjny system
czyszczący z wykorzystaniem ozonu
został opracowany w Finlandii w 2008 r.
Spełnia on też wszystkie wymogi Unii
Europejskiej.

Z myślą o kliencie 
Chcąc spełniać oczekiwania klien-

tów oraz gwarantując profesjonalizm
naszych działań, gwarantujemy naj-
wyższą jakość dwóch priorytetowych
usług – prania i dezynfekcji. To wyjąt-
kowa oferta na rynku. To również prio-
rytetowe oczekiwanie naszych kon-
trahentów, a my jako nieliczni na ryn-
ku jesteśmy w stanie je spełnić. Dzię-
ki temu zapewniamy naszym klientom
komfort i bezpieczeństwo, co idealnie
buduje trwałe relacje. Starannie dba-
my o to, aby nasi klienci, podejmując
współpracę z nami, byli usatysfakcjo-
nowani poprzez poszukiwanie wciąż
nowych, coraz lepszych dla nich roz-
wiązań.

Chcąc być blisko naszych klientów,
poznawać ich potrzeby i oczekiwania,
systematycznie uczestniczymy w waż-
nych wydarzeniach branży medycznej.
W dniach 20–23 kwietnia 2017 r. w Ho-
telu „Gołębiewski” w Wiśle uczestni-
czyliśmy w jednym z największych
wydarzeń w Polsce, poświęconych
problemom epidemiologii zakażeń
szpitalnych. Mowa o Konferencji Na-
ukowo-Szkoleniowej, która zgroma-
dziła setki osób. Przyjechały one za-
poznać się m.in. z prewencją oraz spo-
sobami kontroli zakażeń szpitalnych.
Jako jeden ze sponsorów wspierają-
cych to wydarzenie mieliśmy możli-
wość przedstawienia swoich usług
oraz produktów przybyłym na nią
uczestnikom. Oprócz usług pralni-
czych, które są filarem naszej dzia-
łalności i wyróżniają się najwyższą ja-
kością, przedstawiliśmy również nasze
priorytetowe produkty typu automaty
vendingowe oraz komory ozonowe.
Cieszyły się one bardzo dużym zain-
teresowaniem gości, którzy licznie od-
wiedzili nasze stoisko. Obecni przy nim
specjaliści zapoznawali uczestników
z zasadami użytkowania i zastoso-
wania prezentowanych urządzeń. 

Grupa Kapitałowa Hollywood
wciąż poszukuje nowych rozwiązań
technologicznych i jakościowych, aby
zagwarantować swoim klientom naj-
wyższe standardy współpracy oraz
trwałość relacji. �
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Chcemy 
podkreślić, 
iż z największą
starannością
dbamy 
o środowisko
naturalne.
Użytkujemy
wyłącznie
środki i urzą-
dzenia przyja-
zne naszemu
środowisku.

Komory ozonowe

Automaty vendingowe



VIP 59

Jakość w ochronie zdrowia

Ostatni rok był dla pani jako prezesa bardzo owocny w działania. Któ-
re z nich okazały się mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania spół-
ki?

– Szpital od ponad 3 lat nieustannie się rozwija i to
wszechstronnie. Wzrasta ilość wykonywanych procedur
medycznych. Możemy mówić o stosunkowo dużej liczbie
przyjmowanych u nas porodów. Przy tym placówka utrzymuje
dodatni wynik finansowy, dzięki czemu udało się zminima-
lizować zobowiązania wymagalne. Pozyskujemy również
środki zewnętrzne dzięki bardzo aktywnemu uczestnictwu
w różnego typu programach, nie tylko unijnych. Szacujemy,
że za sprawą tego typu projektów na rozwój infrastruktury,
wyposażenia technicznego, w tym zakup sprzętu i aparatury
medycznej, oraz szkolenia pracowników szpital może po-
zyskać w sumie około 22,5 mln zł.
Wszystko to przełożyło się na zadowolenie pacjentów, ale też na kom-
fort pracy personelu. Co jeszcze doceniono, nagradzając szpital tytu-
łem Pracodawca Pomorza?

– Jak wynika z gratulacji marszałka województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego Mieczysława Struka i wojewody po-
morskiego Dariusza Drelicha, które spłynęły na moje ręce,
uznano nas za przykład placówki osiągającej znakomite re-
zultaty ekonomiczne, kierującej się jednocześnie w swojej
działalności zasadami etyki oraz odpowiedzialności. Takie
słowa niezmiernie mnie cieszą.

Rozmawiała Monika Michałowska

Rozmowa z Renatą
Kiempą, prezes 
zarządu Szpitala

Miejskiego 
w Miastku Sp. z o.o.

Jesteśmy na plusie

P
rofesjonalna kadra lekarzy, pielęgniarek, psy-
chologów, terapeutów zajęciowych oraz specjali-
stów i instruktorów terapii uzależnień wykonuje każ-
dego dnia zadania w taki sposób, by dać naszym
pacjentom poczucie bezpieczeństwa i pełnego za-

dowolenia. Wszystkie działania w sprawowaniu opieki nad
pacjentem objęte są Systemem Zarządzania Jakością,
zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001:2008, który od
2003 r. jest wdrożony w całym zakładzie, a jego założenia są
znane i respektowane przez kadrę. W 2013 r. wdrożyliśmy Pro-
gram Akredytacji Szpitali. Całoroczne badania satysfakcji
pacjentów i pracowników, prowadzone m.in. w formie ano-
nimowych ankiet, pozwalają na podejmowanie działań w celu
poprawy i doskonalenia jakości usług medycznych. Zakres
realizowanych przez nas świadczeń obejmuje: leczenie
stacjonarne i ambulatoryjne, pielęgnację oraz rehabilitację
w opiece psychiatrycznej, detoksykację i leczenie uzależnień.
Uzupełniają go działania profilaktyczne i edukacyjne, dzia-
łania w izbie przyjęć oraz świadczenia hostelowe dla uza-
leżnionych. Dzięki przychylności organu założycielskiego, sta-
raniom dyrekcji szpitala, planom strategicznym zakładu oraz
ustalanym na każdy rok celom od kilkunastu lat dokonuje-
my remontów i modernizacji budynków szpitala, utwardze-
nia dróg wewnętrznych oraz chodników. Wszystkie one
zmierzają do tego, by poprawiać jakość, podnosić komfort
pobytu pacjentów i pracy personelu. �

Wojewódzki Zakład Opieki
Psychiatrycznej Sp. z o.o.
w Sokołówce to placówka,
realizująca opiekę nad pacjentem w opar-
ciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy me-
dycznej w zakresie lecznictwa i rehabilitacji.
Dajemy przez to gwarancję najwyższej ja-
kości usług

Profesjonalizm i życzliwość

w służbie 
Twemu zdrowiu
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Coraz częściej słyszę od swoich znajomych, że
kolejny z nich cierpi na nietolerancję laktozy.
Co to właściwie oznacza?

– Niestety wszystko i nic. Tak po-
stawione „samorozpoznanie”, bardzo
często na podstawie informacji do-
stępnej we wszechobecnej sieci inter-
netowej, bywa obarczone błędem.
Najgorszy scenariusz może przedsta-
wiać fałszywe uspokojenie „moje do-
legliwości to nietolerancja laktozy”,
podczas gdy w jelitach toczy się inna
choroba, która daje podobne objawy.
Dolegliwości zazwyczaj zgłaszane
przez osoby z nietolerancją laktozy typu
dorosłych to bóle brzucha, wzdęcia,
kruczenia, luźne stolce i biegunki po
spożyciu produktów zawierających
laktozę, głównie mleka i jego prze-
tworów. Biorąc jednak pod uwagę, że
podobne dolegliwości są dość po-
wszechne, jedynie związek ze spoży-

ciem laktozy upoważnia do podjęcia
podejrzenia takiej nietolerancji. Mogą
przecież być spowodowane innymi
zaburzeniami jelitowymi tak czynno-
ściowymi, jak i organicznymi. Dodat-
kowo, u niektórych ludzi występują
objawy odległe, pozornie niezwiązane
z jelitami. Mogą one przyjmować obraz
zmian skórnych – wyprysków, bólu
głowy, zaburzeń koncentracji, prze-
wlekłego nieżytu błony śluzowej nosa,
zapalenia zatok, zmian stawowych,
a nawet zaburzeń rytmu serca.
Co powoduje tego typu problemy? Czy roz-
wój cywilizacyjny i coraz bardziej modyfiko-
wana żywność mają tu znaczenie?

– By wyjaśnić przyczyny choroby,
powinniśmy przypomnieć, czym jest
laktoza. To dwucukier złożony z D-ga-
laktozy i D-glukozy. Rozpuszcza się
w wodzie i bardzo słabo w alkoholu.
Jest określana jako cukier mleczny. Tak

więc nawet w potocznym rozumieniu
laktoza kojarzona jest z mlekiem i prze-
tworami mlecznymi. W mleku krowim
stężenie laktozy szacuje się na
4,7 g/100 ml, zaś w mleku kobiecym jest
jej zdecydowanie więcej. Obok natu-
ralnego źródła, jakim jest mleko i jego
przetwory, laktoza jest obecnie za-
warta w wielu produktach przemysłu
spożywczego, a także farmaceutycz-
nego. Tak więc cukier, który stanowi
jedno z podstawowych źródeł energii
dla noworodków i niemowląt, stał się
dostępny również dla osób dorosłych.
Ssaki trawią laktozę dzięki enzymowi
nazywanemu laktazą. Rozkłada on
laktozę do glukozy i galaktozy. Te cu-
kry zaś są wykorzystywane jako ma-
teriał energetyczny – glukoza – i skład-
nik glikoprotein oraz glikolipidów
– galaktoza. 

Laktaza, która wytwarzana jest
w enterocytach, występuje głównie
w jelicie cienkim, z największym na-
gromadzeniem w jego środkowym od-
cinku. Większa część cząsteczki en-
zymu wystaje do światła jelita, zaś
C-końcowy fragment zakotwiczony
jest w błonie komórkowej enterocyta.
Najwyższą aktywność tego enzymu
stwierdza się u noworodków i małych
dzieci. Z wiekiem ulega ona obniżeniu,
zaś u niektórych ludzi spada do po-
ziomu nawet uniemożliwiającego tra-
wienie cukru mlecznego. Nie jest ona
niezbędna dla życia, bo przecież do-
rosłe ssaki właściwie nie pijają mleka.
Wprawdzie część naszych przodków
zmieniła nawyki żywieniowe, lecz
utrwalenie przetrwałej ekspresji genu
i utrzymującej się aktywności laktazy
nie dotyczy całej ludzkiej populacji. I tu
właśnie daje się we znaki wykorzysta-
nie laktozy w przemyśle spożywczym
oraz przedłużone na dorosłe lata spo-
żywanie mleka.
Czy w przypadku nietolerancji laktozy mo-
żemy mówić o jej typach, czy to jednorodne
schorzenie?

– Nawet w środowisku medycznym
używa się określenia nietolerancja
laktozy nieco zbyt ogólnie. U części no-
worodków, na szczęście rzadko, bo
w 1 na 60 tys. urodzeń, występuje alak-
tazja, czyli brak laktazy. U takich dzie-

Zazwyczaj rozpoznanie wstępne nie jest trudne. U niektó-
rych pacjentów dolegliwości po spożyciu nawet niewiel-
kich ilości laktozy powodują burzliwe objawy brzuszne.
Często jednak dopiero spożycie większych ilości tego cukru
wywołuje wystąpienie symptomów – mówi dr Andrzej
Marszałek, dyrektor Medyczny SYNEVO Sp. z o.o.

pod kontrolą
Nietolerancja laktozy



ci pojawiają się wodniste biegunki po
rozpoczęciu karmienia piersią. Wtórnie
narastają zaburzenia wodno-elektroli-
towe i w zakresie równowagi kwasowo-
zasadowej. U osób dorosłych mówimy
o hipolaktazji, gdzie obserwuje się ob-
niżoną aktywność laktazy bez objawów
klinicznych, oraz o nietolerancji lakto-
zy, gdy po jej spożyciu występują wspo-
mniane dolegliwości. Dodatkowo wy-
różnia się upośledzone wchłanianie
– trawienie – laktozy, czyli ograniczenie
możliwości jej wchłaniania, a raczej
produktów jej rozpadu, czyli glukozy
i galaktozy, ze względu na niewystar-
czającą aktywność laktazy zarówno na
tle genetycznym, jak i w przypadkach
uszkodzenia śluzówki jelita. Pod wzglę-
dem genetycznym przyczyną takiego
stanu jest polimorfizm 13910C/T w re-
gionie promotorowym genu LCT na
chromosomie 2q21. Genotypy 13910C/T
i 13910T/T zachowują aktywność laktazy,
zaś genotyp 13910C/C odpowiada za
wygaszanie aktywności tego enzymu.
Najczęściej nietolerancja laktozy wy-
daje się występować w populacji po-
łudniowo-wschodniej Azji. Tu sięga
nawet niemal 100 proc. populacji.
W krajach Europy Środkowej i USA
szacuje się występowanie nietoleran-
cji na poziomie 20–40 proc., zaś w Ame-
ryce Środkowej – Meksyk – może się-
gać ponad 50 proc. Wśród czarno-
skórej populacji amerykańskiej do-
chodzi do 80 proc. Najrzadziej obser-
wuje się nietolerancję laktozy w po-
pulacji skandynawskiej.
Czy niewykryta i nieleczona nietolerancja lak-
tozy może mieć skutki w postaci bardziej
skomplikowanego niedomagania organizmu
lub chorób?

– To złożony problem. Natura za-
zwyczaj tak nas kształtuje, by zapew-
nić najlepszą adaptację do środowi-
ska. Jedynie czasami nie nadąża za
jego zmianami. Skoro większość z nas
dorosłych nie toleruje laktozy, to takie
zjawisko nie powinno dawać innych ne-
gatywnych skutków. Ba, opisano nawet
mniejsze ryzyko występowania nowo-
tworów w dużej, liczącej 23 tys. osób
populacji szwedzkiej. Z badań wyklu-
czono przypadki wtórnej nietolerancji,
spowodowanej innymi chorobami jelit.
Niższe ryzyko zachorowania na no-
wotwory obserwowano w przypadku
raka płuca, piersi i jajnika. Takiego zja-
wiska nie „stwierdzono” u członków ro-
dzin, u których nietolerancji nie ob-
serwowano. Niemniej należy podkre-
ślić problem niedoborów wapnia i wi-
taminy D u osób z nietolerancją lakto-
zy. Wydaje się to szczególnie istotne
u tych, które podejmują samoleczenie.

Zmiana diety niestety może do takich
niedoborów doprowadzić. Ponadto
zawsze należy pamiętać, że skoro lak-
taza pozostaje zakotwiczona w ente-
rocytach, to przy ich uszkodzeniu wy-
stąpi zmniejszona aktywność enzy-
mu, a więc pojawi się zaburzenie tra-
wienia cukru mlecznego z wtórnym na-
gromadzeniem wodoru, metanu i dwu-
tlenku węgla – efekt rozkładu laktazy
przez bakterie, a także krótkołańcu-
chowych kwasów tłuszczowych. Wy-
eliminowanie laktozy łagodzi dolegli-
wości, ale przecież choroba zasadni-
cza pozostaje. Zawsze należy konsul-
tować się z lekarzem.
Czy da się określić wiek, w którym może uak-
tywnić się ten problem?

– Nietolerancja laktozy typu doro-
słych, jak sama nazwa wskazuje, do-
tyka osób dorosłych. Pierwsze objawy
mogą jednak pojawić się już w wieku
młodzieńczym. Wygasanie aktywności
enzymu postępuje wraz z wiekiem,
więc i objawy narastają wraz z wiekiem. 
W jaki sposób możemy poznać, że nasz or-
ganizm nie toleruje laktozy, i co powinniśmy
z tym zrobić w pierwszej kolejności?

– Zazwyczaj rozpoznanie wstępne
nie jest trudne. U niektórych pacjentów
dolegliwości po spożyciu nawet nie-
wielkich ilości laktozy powodują burz-
liwe objawy brzuszne. Często jednak
dopiero spożycie większych ilości tego
cukru wywołuje wystąpienie objawów.
Jeszcze trudniejsze jest połączenie od-
ległych dolegliwości z nietolerancją lak-
tozy. By potwierdzić występowanie
tego zjawiska, a także ustalić jego
przyczynę, niezbędne są konsultacja
lekarska i wykonanie badań diagno-
stycznych. Zarówno dolegliwości
brzuszne, jak i odległe zazwyczaj ustę-
pują po odstawieniu laktozy. Niestety,
jeśli pacjent decyduje się na wdroże-

nie samoleczenia, może doprowadzić
do niedoborów wapnia czy witaminy D. 
Na czym polega diagnostyka w tym zakresie?

– Diagnostyka nietolerancji laktozy
opiera się o testy pośrednie. Podsta-
wowe badania to tzw. test tolerancji lak-
tozy, w którym podaje się pacjentowi do
wypicia roztwór laktozy. We krwi mie-
rzone jest stężenie glukozy zarówno
w punkcie zerowym, czyli przed ob-
ciążeniem, oraz co 30 min przez dwie
godziny po spożyciu laktozy. Dyskuto-
wana jest dawka laktozy, lecz opty-
malne u osób dorosłych wydaje się być
obciążenie 25 gramami cukru mlecz-
nego. Zlecenie na badanie może wy-
stawić lekarz. 

Inną metodą jest ocena stężenia
wodoru w powietrzu wydechowym,
również po obciążeniu pacjenta lak-
tozą. Badanie wymaga użycia spe-
cjalistycznego sprzętu. Bardzo ważne
jest przygotowanie do niego pacjenta.
Konieczne jest przestrzeganie warun-
ków na czczo, unikanie palenia tytoniu,
a nawet aktywności fizycznej w trakcie
testu. Wyniki mogą zależeć od osob-
niczo odmiennego metabolizmu glu-
kozy, składu flory jelitowej. Przejściowe
stany nietolerancji laktozy mogą po-
jawić się w chorobie Leśniowskiego-
-Crohna, wrzodziejącym zapaleniu je-
lit, po chemioterapii, po zabiegach
chirurgicznych w obrębie jelit. Po wy-
leczeniu choroby podstawowej – o ile
to możliwe – można wrócić do spoży-
wania cukru mlecznego. By potwierdzić
genetycznie uwarunkowaną nietole-
rancję, należy przeprowadzić badanie
genetyczne.
W jaki sposób fakt, że organizm człowieka nie
toleruje laktozy, wpływa na jego życie?

– Zazwyczaj te ilości laktozy, które
spożywamy, przyjmując leki – laktoza
może być zawarta osłonkach kapsułek
– czy dodając śmietanki do kawy, nie
wywołują klinicznie istotnych objawów.
Nawet wypicie szklanki mleka u wielu
pacjentów z nietolerancją nie powoduje
dolegliwości. Żyją oni całkiem normal-
nie. Jeśli jednak nietolerancja jest tak na-
silona, że nawet śladowe ilości cukru
mlecznego wywołują niepożądane ob-
jawy, pacjenci są skazani na wyelimi-
nowanie laktozy z diety. Na szczęście
taki stan występuje relatywnie rzadko.
Możliwa jest również suplementacja
laktazy. Konieczna jest jednak do tego
konsultacja lekarska i wyeliminowa-
nie wtórnych przyczyn nietolerancji. Je-
śli występuje ona w przebiegu innych
chorób jelit, konieczne jest leczenie
choroby podstawowej.

Rozmawiała Justyna Franczuk 
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Zarówno dolegliwości
brzuszne, jak i odległe
zazwyczaj ustępują po
odstawieniu laktozy.
Niestety, jeśli pacjent
decyduje się na wdro-
żenie samoleczenia,
może doprowadzić do
niedoborów wapnia
czy witaminy D.

Jakość w ochronie zdrowia
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Jakość w ochronie zdrowia

Jakie osiągnięcia medyczne są największą
dumą zarządzanej przez pana placówki?

– Dyrektorem jestem od prawie
dwóch lat. Nie działam sam. Na każ-
dy sukces, który udaje nam się osią-
gnąć, pracuje wiele osób. Przykładem
mogą być nasze Kliniki Położnictwa
i Ginekologii oraz Neonatologii. Kilka
lat temu zatrudniono tam nową kadrę,
wyremontowano oddziały i wyposa-
żono je w nowoczesny sprzęt. Była to
decyzja poprzedniego dyrektora, któ-
ra zaowocowała niezwykle korzystny-
mi zmianami – ich efekty widać obec-
nie na każdym kroku. Klinika Położ-
nictwa i Ginekologii otrzymała ostatnio
Certyfikat Akredytacyjny przyznany
przez European Board and College of
Obstetrics and Gynaecology. Posiada
go zaledwie sześć ośrodków w Polsce.
Uważamy, że to sukces całej załogi
i efekt wielu lat pracy. 

Z wielkim trudem budowano u nas
kardiologię, a teraz kliniki tworzą duże
Świętokrzyskie Centrum Kardiologii.
W jego strukturach funkcjonuje jedyna

w regionie kardiochirurgia, której ze-
spół może pochwalić się wieloma osią-
gnięciami, takimi jak chociażby wyko-
nana ostatnio operacja u pacjenta
z dysfunkcją zastawki trójdzielnej, któ-
remu wszczepiono unikalną zastawkę,
uzyskaną z jelita cienkiego świni. 

Na uwagę zasługują też nasi neu-
rochirurdzy – kilkunastu doskonale
wykształconych lekarzy jest gotowych
robić nawet najbardziej skompliko-
wane zabiegi. Warto wspomnieć pro-
fesora Stanisława Głuszka – kierow-
nika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkolo-
gicznej i Endokrynologicznej, prorek-
tora ds. medycznych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach i jego ze-
spół. Nie mogę pominąć pawilonu pe-
diatrycznego, wybudowanego nie-
dawno dzięki funduszom unijnym i pie-
niądzom z samorządu województwa.
Pracujący tam zespół to uznani spe-
cjaliści, leczący dzieci. Część pra-
cowników naszego szpitala wykłada
również na kieleckim uniwersytecie.
W zasadzie odpowiedział już pan na moje py-
tanie, czyli ludzi, bez których trudno było sta-
wić czoła codziennym wyzwaniom. Jakie

aspekty zarządzania personelem są najtrud-
niejsze?

– Ten szpital jest jednym z naj-
większych podmiotów leczniczych
w Polsce, składa się z prawie 40 klinik
i oddziałów. Jest tu ponad 2 tys. pra-
cowników. Są to przedstawiciele róż-
nych grup zawodowych: lekarze, pie-
lęgniarki, położne, technicy radiologii,
pracownicy administracji. Zarządzanie
tak dużą jednostką, taką liczbą osób
i pogodzenie ich interesów to dla mnie
nieustanne wyzwanie. Staram się jed-
nakowo dbać o wszystkie grupy.
Co stanowi aktualnie najpilniejsze potrzeby
inwestycyjne szpitala i na ile budżet placówki
pozwala swobodnie realizować bieżące za-
dania oraz zakładane cele?

– Bardzo trudno zaplanować co-
kolwiek w dzisiejszych czasach, skoro
mamy z NFZ podpisaną umowę zale-
dwie na pół roku. Przygotowujemy się
do budowy pierwszego w regionie
Centrum Urazowego. W przyszłości
chcielibyśmy utworzyć centrum peri-
natologii. Mamy wskazówki od ministra
zdrowia, że należy iść w tym kierunku.
Szpital wymaga gruntownej przebu-
dowy w zakresie sal operacyjnych czy
też sal wybudzeniowych. Do roku 2020
mamy określone cele strategiczne,
których realizacja będzie uzależniona
od możliwości finansowych, ogłasza-
nych konkursów zarówno regional-
nych, jak i krajowych. Dysponujemy sta-
rymi budynkami, które wymagają ter-
momodernizacji. Nie zapominajmy
o doposażeniu szpitala w niezbędną
aparaturę medyczną. Nasza placów-
ka posiada około 20 tys. pozycji wy-
posażenia – to zwykły stetoskop, ale
i rezonans czy tomograf. Wszystko to
starzeje się i zużywa, więc musimy
gromadzić pieniądze wymianę tych
rzeczy. 

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj

Medyczna potęga Kielc
Kierowany przeze mnie szpital jest jednym
z największych podmiotów leczniczych
w Polsce, składa się z prawie 40 klinik i od-
działów. Jest tu ponad 2 tys. pracowników,
o każdego z nich staram się dbać jednakowo – mówi
Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach
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Perły Mazowsza

P
erły Mazowsza to konkurs
organizowany przez Sto-
warzyszenie Perły Mazow-
sza – Lokalną Grupę Dzia-
łania oraz „Przegląd Piase-

czyński”, który integruje lokalną spo-
łeczność z organizacjami samorzą-
dowymi i przedsiębiorcami. Jego celem
jest wyłonienie i uhonorowanie naj-
lepszych przedsiębiorców, najcie-
kawszych ofert turystycznych i wyda-
rzeń organizowanych w regionie, a tak-
że lokalnych sportowców, trenerów
i klubów sportowych. Statuetka Perły
Mazowsza dowodzi nie tylko wysokiej
jakości świadczonych usług i zaan-
gażowania, lecz przede wszystkim
świadczy o docenieniu firmy, wyda-
rzenia czy sportowca przez osoby z lo-
kalnej społeczności.

Tegoroczna edycja konkursu cie-
szyła się ogromnym zainteresowa-
niem zarówno podczas etapu zgło-
szeń, jak i głosowania. Drugi etap, któ-
rego finałem była uroczysta gala, roz-
począł się 23 listopada. Od tego dnia
mieszkańcy mogli głosować na nomi-
nowane firmy, wydarzenia i sportow-
ców. Wybory zakończyły się 12 lutego.
Łącznie oddano aż 21996 głosów.

Finałową Galę Pereł Mazowsza
2016 poprowadziła prezenterka tele-
wizyjna i laureatka Telekamery Tele Ty-
godnia 2016 Aleksandra Kostka. Gości

przywitali burmistrz Konstancina-Je-
ziorny Kazimierz Jańczuk oraz bur-
mistrz Tarczyna Barbara Galicz. Na-
stępnie ogłoszono nominowanych w ka-
tegoriach Perła Przedsiębiorczości
2016, Perła Mazowsza 2016 oraz Perła
Sportu 2016. Nagrody w każdej gminie
wręczali burmistrzowie lub wójtowie
oraz redaktor naczelna „Przeglądu
Piaseczyńskiego” Agnieszka Zofia Pie-
chowska. Warto podkreślić, że statuetki

Pereł Mazowsza zostały przygotowane
przez podopiecznych Fundacji Sy-
napsis. Każda z nich to oryginalne, nie-
powtarzalne dzieło sztuki. Wieczór
uświetnił występ artystyczny z utwora-
mi ze spektaklu „Miłość to ja…”, po-
święconego Hannie Ordonównie, w wy-
konaniu solistki Zespołu Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Warszawskiego „War-
szawianka” Anny Lewandowskiej oraz
pianisty Jaremy Jarosińskiego. �

Znamy Perły Mazowsza
Podczas uroczystej, która odbyła się 2 marca w Konstancińskim Domu Kultury,
ogłoszono zwycięzców konkursu Perły Mazowsza 2016. Już drugi raz nagrodzono
lokalne firmy, wydarzenia i osoby

Tegoroczna edycja
konkursu cieszyła
się ogromnym zain-
teresowaniem za-
równo podczas
etapu zgłoszeń, 
jak i głosowania.
Łącznie oddano 
aż 21996 głosów.

Fot. archiwum organizatora (2)



Restauracja i hotel Złote Runo to wyśmienite miejsce do organizacji przyjęć okoliczno-
ściowych zarówno w klimatycznych wnętrzach budynku, jak i w dużej altanie, otoczo-
nej pięknym ogrodem, utrzymanym w klimacie śródziemnomorskim. Oferujemy noclegi
w 15 przytulnych, komfortowych, jedno-, dwu- i trzyosobowych pokojach oraz w jednym
apartamencie – wszystkie mają wysoki standard. Dbamy o to, aby każdy z naszych
Gości rozpoczął dzień od pysznego i obfitego śniadania. Dla każdego oznacza ono coś
innego, dlatego też w naszym hotelu korzystają Państwo ze śniadania w formie bufetu
oraz przyrządzanych na ciepło wedle indywidualnych preferencji posiłków. 

KONFERENCJE 
Posiadamy dwie sale konferencyjne – jedna z nich mieści do 30, druga do 100 osób. Ich
standardowe wyposażenie obejmuje flipchart z papierem i markerami. Istnieje możli-
wość wynajęcia dodatkowego sprzętu konferencyjnego: rzutnika multimedialnego, lap-
topa, dvd lub tv. Ponadto nasze usługi konferencyjne można uzupełnić o ofertę
gastronomiczną oraz inne atrakcje.

WESELA 
Złote Runo to wymarzone miejsce nieopodal Warszawy do organizacji wesel czy obia-
dów weselnych. Dzięki naszym wykwalifikowanym kucharzom nawet przy imprezach
na 300 osób dania gorące przyrządzamy bezpośrednio przed podaniem, wszystko po
to, aby za każdym razem smakowały w ten sam nietuzinkowy sposób. Jako nieliczni je-
steśmy w stanie zorganizować duże imprezy na ponad 300 osób z wykorzystanej stylo-
wej, otoczonej ogrodem altany. 

RESTAURACJA 
Jeśli szukają Państwo miejsca niezwykłego, przytulnego, w którym można pysznie zjeść,
nasza restauracja jest właśnie dla Państwa. Serwujemy dania z elementami kuchni
francuskiej i śródziemnomorskiej, przepyszne desery i aromatyczne kawy, którymi
w okresie wiosenno-letnim można się delektować również w klimatycznym ogrodzie.

DOJAZD
Karolina 48 k/Czerska
05-530 Góra Kalwaria
2, 5 km od ronda w Górze Kalwarii w kierunku na Warkę trasą nr 79
GPS: N: 51 57’ 13’’

E: 21 12’ 43’’

Złote Runo
Karolina 48 k/Czerska, 05-530 Góra Kalwaria

tel. 602 296 756, zlote.runo@o2.pl



66 VIP

Perły Mazowsza

Dlaczego warto oddać w państwa ręce or-
ganizację wesela czy mniejszego przyjęcia
okolicznościowego?

– Jesteśmy firmą rodzinną, obecną
na rynku od 2001 r. Stawiamy na rze-
telność i profesjonalizm. W konkursie
Perły Mazowsza zajęliśmy pierwsze
miejsce w powiecie piaseczyńskim,
a to zobowiązuje. Nie ukrywamy, że to
dla nas wielka radość, ale i wyzwanie,
bo poprzeczka poszła w górę i nie mo-
żemy pozwolić sobie na żadne fu-
szerki, podróbki czy zamienniki. 

W kuchni łączymy tradycję z no-
watorstwem. Każde danie ma być wy-
jątkowe, smaczne i zdrowe, nad czym
czuwa nieoceniona współwłaścicielka
Jola. Musi być też pięknie podane, bo
najpierw „jedzą” oczy, stąd wykwintne
dekoracje na talerzu, które znajdują się
także na zewnątrz lokalu.

Każdy klient jest naszym upra-
gnionym gościem, a że trening czyni
mistrza, do organizacji każdej uro-
czystości podchodzimy niezwykle rze-
telnie. W trakcie pracy wnikliwie słu-
chamy życzeń klienta, ale delikatnie su-
gerujemy własne rozwiązania. Mamy
wprawę i doświadczenie, dzięki czemu
wyprzedzamy jego pragnienia. Przy-
jęcie ślubne ma być szampańskie, spo-
tkanie biznesowe wyjątkowe, a konso-
lacja uroczysta. Myślę, że właśnie dla-
tego nasza oferta cieszy się niesłab-
nącym powodzeniem.
Jaki jest państwa przepis na udaną imprezę
na miarę potrzeb gości?

– Profesjonalizm, doświadczenie
i serce. Elegancki wystrój sali, zawsze
świeże kwiaty, nieskazitelne obrusy
i nakrycia idą w parze z dobranym
menu i jakością obsługi. Stanowimy
zgrany i zgodny zespół, rozumiemy się
w pół słowa. Wiemy, że nasz sukces to
efekt wspólnej pracy, stąd nasza troska
i poszanowanie dla wszystkich za-
trudnionych. Nasi goście nieraz proszą
o przepisy, komentują, pytają. Cieszą
nas te słowa uznania. Zawsze staramy

się, aby impreza była niepowtarzalna,
z wymarzoną muzyką, tańcami czy pro-
jekcją filmową. Gdy trzeba, można
podczas niej łyknąć świeżego powie-
trza w naszym pachnącym ogrodzie.
Dbamy też o dzieci, którym proponu-
jemy dopasowane do wieku atrakcje.
Poza domem weselnym prowadzicie też
państwo dwie kawiarnie w Piasecznie. Co
gwarantuje, że spędzony w nich czas upłynie
w miłej atmosferze?

– Nasze dwie kawiarnie to wielka
chluba i moje oczko w głowie. Galeria
Kawiarnia Fryderyk to miejsce nasta-
wione na koncerty, wernisaże, pokazy,
które łączy artystyczną atmosferę z za-
dowoleniem podniebienia, bo serwu-
jemy tam wyśmienite naleśniki i pysz-
ne desery. Mamy stałych bywalców,
którzy nas kochają, a my z radością od-
wdzięczamy się im zaangażowaniem,
nowinkami kulinarnymi i profesjonali-
zmem. 

Drugi lokal to Kawiarnia „Sporto-
wa” z wystrojem sportowym, obsługu-
jąca przygodnych gości, ale będąca
też siedzibą ważnych inauguracji se-
zonu czy podsumowaniem roku spor-
towego. Posiadamy niezwykle spraw-
nie działający catering, a naszą dewizą
jest szybkość i smakowy strzał w dzie-
siątkę każdego zamówienia. Jesteśmy
po to, aby z nami żyło się państwu
smaczniej i weselej, tak więc zapra-
szamy do korzystania z naszych usług.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Udane przyjęcie

W kuchni łączymy tradycję z nowatorstwem.
Każde danie ma być wyjątkowe, smaczne i zdrowe.
Musi być też pięknie podane, bo najpierw „jedzą”
oczy, stąd wykwintne dekoracje na talerzu – mówi

Barbara Walendzik, współwłaścicielka firmy
Fryderyk s.c.

z Fryderykiem
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Perły Mazowsza

L
iderów Samorządu 2016 wy-
łoniono w trzech kategoriach:
wójt, burmistrz gminy miej-
sko-wiejskiej oraz prezydent
miasta na prawach powiatu.

W pierwszej z nich zwyciężył Grzegorz
Niestrój, wójt gminy Kornowac, w dru-
giej Grzegorz Niezgoda, burmistrz
Szczawnicy, zaś w trzeciej Piotr Grzy-
mowicz, prezydent Olsztyna. Każdy
ze zwycięzców reprezentuje samo-
rząd, w którym m.in. dzięki zwiększe-
niu dochodów oraz środkom unijnym
znacznie poprawiły się wyniki finan-
sowego, ale także w którym zmianie na
plus uległy warunki życia mieszkań-
ców, a co za tym idzie, wzrosła ich licz-
ba. Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej
pracy samych włodarzy poszczegól-
nych jednostek terytorialnych oraz
podległych im ludzi. Dane, na pod-

stawie których kapituła konkur-
su przyznawała nagrody, po-
chodziły z Ministerstwa Finan-
sów, były więc w stu procentach
prawdziwe, a więc i nagrody za-
służone.

W tym roku po raz pierwszy
w historii konkursu rozszerzono
jego ramy o Nagrodę Specjalną
Kongresu, która powędrowała
w ręce kard. Stanisława Dziwi-
sza. – Władze samorządowe w Polsce
stoją najbliżej problemów lokalnych
społeczności, a ludzie do nich wybie-
rani cieszą się wielkim zaufaniem
obywateli – oświadczył laureat, od-
bierając nagrodę.

III Europejski Kongres Gospodar-
czy odbył się pod hasłem: „Samorzą-

dy w obliczu wyzwań XXI wieku”. Pod-
czas dwóch dni zgłębiali je liderzy re-
gionalni, przedstawiciele administra-
cji państwowej, świata nauki, biznesu,
kultury, NGO oraz mediów z ponad
40 krajów, co łącznie dało blisko 1800
osób. Mogli to robić chociażby podczas
licznych spotkań oficjalnych, m.in. se-

sji „Europa w obliczu globalnych zmian
a samorządy przyszłości” czy panelu
„Inteligentne regiony i miasta – od wi-
zji do strategii”. – Zarządzanie, zdrowie,
kultura czy prowadzenie działalności
gospodarczej przez samorządy to te-
maty, które zdominowały rozmowy
kuluarowe. Wydaje się, że ci, którzy tu

przyjeżdżają, robią to, żeby dowiedzieć
się, jak z podobnymi problemami ra-
dzą sobie inni – powiedział Zygmunt
Berdychowski, pomysłodawca konfe-
rencji, przewodniczący Rady Progra-
mowej Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy. Do stolicy Małopolski zjechali też
polscy politycy. Stronę rządową re-

prezentowali minister eduka-
cji Anna Zalewska oraz Adam
Hamryszczak, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rozwoju.
W imieniu opozycji swoje pre-
zentacje na temat rozwoju sa-
morządu terytorialnego oraz
pomysły na ich realizację przed-
stawili lider PO Grzegorz Sche-
tyna oraz szef PSL-u Włady-
sław Kosiniak-Kamysz. �

Samorządy w dobrych rękach
Gala wręczenia nagród Lider Samorządu 2016 zwieńczyła pierwszy dzień III Europejskiego
Kongresu Samorządów, który odbył się w dniach 27–28 marca w Krakowie. Specjalnymi
statuetkami i dyplomami uhonorowano najlepszych samorządowców minionego roku

Grzegorz Niestrój, wójt gminy Kornowac,
Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy,
oraz Piotr Grzymowicz, prezydent Olsz-
tyna – to laureaci konkursu Lider Samo-
rządu 2016, rozstrzygniętego podczas 
III Europejskiego Kongresu Samorządów.

Fot. archiwum Forum Ekonomicznego (3)
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Lider Samorządu 2016

Otrzymał pan zaszczytny tytuł „Lidera Sa-
morządu 2016” . Co znaczy dla pana ta na-
groda?

– To wbrew pozorom trudne pyta-
nie. Nie pracuję dla nagród, ale dla
mieszkańców, i mam tego świado-
mość od chwili związania się z samo-
rządem. Jednocześnie skłamałbym,
gdybym nie powiedział, że ten tytuł
sprawił mi dużą radość i był powodem
satysfakcji. To także, a może przede
wszystkim, nagroda dla Olsztyna.
Co zatem wpływa na tak pozytywną ocenę
Olsztyna i jak się ma do tego pana wizja mia-
sta?

– Zawsze powtarzałem, że moim
głównym celem jest poprawa jakości
życia mieszkańców. Ten cel warunku-
je wszelkie inne działania. Na jakość
życia mieszkańców wpływa wiele czyn-
ników – praca i możliwość realizacji
ambicji zawodowych, dostęp do edu-
kacji i kultury, nowoczesna i dobrze
funkcjonująca infrastruktura komu-
nalna, dostępność komunikacyjna, ko-
munikacja publiczna i związane z nią

drogownictwo, przyjazna przestrzeń
publiczna oraz miejsca wypoczynku
i rekreacji. Myślę, że w Olsztynie
w ostatnich latach dokonała się duża
pozytywna zmiana jakości życia i jest
ona coraz bardziej widoczna dla
mieszkańców, co potwierdzają bada-
nia, chociażby „Diagnoza Społecz-
na” prof. Janusza Czapińskiego, loku-
jąca nas na pierwszym miejscu w za-
kresie „dobrostanu społecznego”.
Jakie działania zdominowały rozwój Olszty-
na w ostatnich latach i co wpłynęło na tak po-
zytywną zmianę nastawień?

– Rozwój miasta musi być zrówno-
ważony, bo tylko takie podejście daje
szansę na całościowy sukces. Dlatego
w naszych działaniach staramy się
o zachowanie harmonii i robimy bardzo
dużo, żeby rozwój dotyczył wszystkich
dziedzin życia. Z pewnością największe
zmiany nastąpiły w sferze drogownic-
twa i komunikacji oraz przestrzeni pu-
blicznej. Po 50 latach nieobecności na
ulice Olsztyna powróciły tramwaje.
Jest to powrót od przysłowiowego zera
i w tym względzie jesteśmy prawdzi-
wymi krajowymi pionierami.

Jesteśmy też trochę „dzieckiem
szczęścia”, bo to co najpiękniejsze
dała już nam natura. Dlatego staramy
się do tej natury zbliżyć i zbudować na
niej swoją unikatowość. Stawiamy na

wysoką jakość przestrzeni publicznej,
dlatego zmodernizowaliśmy nabrzeża
jeziora Ukiel, sytuując tam piękne
obiekty Centrum Rekreacyjno-Spor-
towego „Ukiel”. To jeden z najpięk-
niejszych kompleksów w kraju i zdo-
bywca najważniejszych nagród w ran-
kingach architektonicznych i budow-
lanych. 

W sferze społecznej mieszkańcy
korzystają z Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego. Wprowadzamy tak in-
nowacyjne instrumenty, jak Panel Oby-
watelski. Całość tych działań służy
rozszerzaniu udziału obywateli w wy-
pracowywaniu poszczególnych polityk
rozwojowych.
Jak zatem rysuje się przyszłość Olsztyna?

– Olsztyn jest kwintesencją Warmii
i Mazur – miastem bardzo przyjaźnie
zorganizowanym, ekologicznym i pro-
mującym zdrowy styl życia. Tu w spo-
sób idealny krzyżują się dynamizm i no-
woczesność z dziedzictwem kulturo-
wym i niezwykłymi walorami przyrod-
niczymi. Nie mam wątpliwości, że
Olsztyn z każdym dniem zmienia się na
lepsze, ale to jest proces, który musi
trwać. W jego efekcie nasze miasto bę-
dzie w kolejnych latach jeszcze lepsze,
przyjaźniejsze i piękniejsze.

Rozmawiała Monika Michałowska

Olsztyn z każdym dniem

Rozwój miasta musi być zrównoważony, bo tylko takie podejście daje
szansę na całościowy sukces. Dlatego w naszych działaniach staramy
się o zachowanie harmonii – mówi prezydent Olsztyna dr Piotr
Grzymowicz, nagrodzony tytułem „Lider Samorządu 2016”

zmienia się na lepsze
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780-lecie Płocka

W tym roku mija 780 lat od momentu uzy-
skania przez Płock praw miejskich. Jak uczczą
państwo ten wyjątkowy jubileusz?

– Płock jest rzeczywiście jednym
z najstarszych ośrodków w Polsce, ale
nie żyjemy tu wyłącznie historią.
W szczególny sposób obchodziliśmy
777. rocznicę lokacji miasta. Postano-
wiliśmy, że z tej okazji posadzimy 777

drzew, a posadziliśmy nawet więcej.
W tym roku rocznica uzyskania praw
miejskich obchodzona będzie w trak-
cie tradycyjnego wydarzenia, jakim
są Dni Historii Płocka, podczas których
przypominamy o minionych wiekach i
początkach miasta.
Trudno porównywać dawne miasto z jego
współczesnym odbiciem, a także opowiadać
długą historię w krótkim wywiadzie. Może
jednak potrafi pan wskazać dwa, trzy wy-
darzenia, które miały znaczący wpływ na roz-
wój Płocka?

– Jest kilka takich zwrotnych punk-
tów w historii miasta. Na pewno trze-
ba wspomnieć o powstaniu w 1180 r.
najstarszej polskiej szkoły, dziś liceum
im. Małachowskiego. Decyzją, która
przyniosła konsekwencje, było spro-
wadzenie przez Konrada Mazowiec-
kiego Krzyżaków na sąsiednią Ziemię
Dobrzyńską. Śmierć ostatnich ksią-
żąt mazowieckich spowodowała z ko-
lei, że miasto wraz z Mazowszem – po
czterech wiekach odrębności – wróci-
ło do Polski. Płock rozwinął się w cza-
sach napoleońskich i bardzo zasłużył
się w obronie przed bolszewikami
w 1920 r. No i był rok 1960, kiedy za-
padła decyzja o budowie w Płocku
kombinatu rafineryjno-petrochemicz-
nego. Od tej chwili miasto przekształ-
ca się w duży ośrodek przemysłowy.
Jakim miastem jest współczesny Płock i czym
kusi turystów?

– Płock jest wygodnym miastem,
idealnym do wypoczynku i rozrywki. Kto
lubi zwiedzać zabytki i słuchać o hi-
storii, nie poczuje się rozczarowany.

O Wawelu mówi się, że to największa
nekropolia Jagiellonów. Płock z katedrą
na Wzgórzu Tumskim jest największą
nekropolią Piastów. Turyści zachwyceni
są widokiem, jaki rozpościera się z le-
żącej 50 m nad Wisłą skarpy, która
– spiętrzona przez stopień wodny we
Włocławku – zaczyna rozlewać się na
kilometr szerokości. Tworzy jeden z naj-
większych zbiorników z trudnymi wa-
runkami do żeglarstwa, bo porówny-
walnymi z Zatoką Gdańską. Kto tu na-
uczy się żeglowania, poradzi sobie
wszędzie. Turystów zapraszają nasze
muzea z największymi zbiorami sece-
sji. Mamy bardzo dobrą ofertę kultu-
ralną weekendowych festiwali na sze-
rokiej plaży nad Wisłą. Największy
z nich, festiwal muzyki elektronicznej
Audioriver, regularnie przyciąga blisko
30 tys. fanów muzyki klubowej.
W jaki sposób jako dobry gospodarz podnosi
pan jakość życia mieszkańców?

– Inwestujemy w zaspokajanie naj-
ważniejszych potrzeb płocczan. Bardzo
dużo realizujemy inwestycji drogo-
wych, ponieważ Płock jest miastem
zmotoryzowanym. Na stu mieszkańców
przypada 576 zarejestrowanych sa-
mochodów osobowych. Dlatego udraż-
niamy miasto, modernizując drogi
i skrzyżowania, budujemy obwodnicę,
która nowy most przez Wisłę połączy
z kombinatem rafineryjno-petroche-
micznym. Ale myślimy też o małych in-
westycjach drogowych i unowocze-
śnianiu miasta, instalując na skrzyżo-
waniach np. sekundniki. Najwięcej
tych urządzeń działa właśnie w Płoc-

Płock

Fot. archiwum Urzędu Miasta Płocka

Turyści zachwyceni są wi-
dokiem, jaki rozpościera
się z leżącej 50 m nad
Wisłą skarpy, która 
– spiętrzona przez stopień
wodny we Włocławku 
– zaczyna rozlewać się 
na kilometr szerokości.
Kto tu nauczy się żeglo-
wania, poradzi sobie
wszędzie – mówi 
Andrzej Nowakowski,
prezydent Płocka

– miasto aktywne



Co sprawia, że korzystający z państwa usług pacjenci
mają podstawy do zadowolenia?

– Od 15 lat jesteśmy podmiotem leczni-
czym na rynku płockim i w jego okolicach.
Przez ten czas otworzyliśmy 5 placówek, w któ-
rych świadczymy usługi z zakresu: ambula-
toryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej
opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej,
opieki pielęgniarskiej długoterminowej. Po-
nadto bierzemy udział w wielu programach
profilaktycznych. Jesteśmy jedynym podmio-
tem na terenie Płocka, który świadczy usłu-
gi z zakresu programu rehabilitacji leczniczej
w ramach prewencji rentowej ZUS.

Nadal rozwijamy się i dążymy do za-
pewnienia naszym pacjentom usług na naj-

wyższym poziomie, o czym świadczy nasza
wykwalifikowana kadra medyczna. Zapew-
niamy pacjentom kompleksową opiekę. Uwa-
żam, że są to powody do zadowolenia na-
szych pacjentów.
Co jest dla pani jako zarządcy podmiotu medyczne-
go największą dumą?

– Największą dumą jest dla mnie fakt, że
nasza firma jest znaną marką na rynku me-
dycznym, a usługi świadczone przez profe-
sjonalny i wykwalifikowany zespół pomaga-
ją rozwiązywać problemy zdrowotne na-
szych pacjentów, co znacznie poprawia ja-
kość ich życia.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Płocczanie
NZOZ Centrum Medyczne Rodzina to jednostka ochrony zdrowia
o ugruntowanej pozycji na rynku płockim. Wysoką jakość
świadczonych tam usług doceniają pacjenci i ich rodziny. 
Rozmowa z Małgorzatą Bartkowską, dyrektor placówki

ku. Bardzo zainwestowaliśmy w bazę
oświatową i to zarówno dla tych naj-
młodszych, jak i najstarszych. To rzad-
kość w skali kraju, ale mamy w Płocku
miejsca dla wszystkich przedszkola-
ków. Zanim ruszył rządowy program
„Mieszkanie plus”, uruchomiliśmy wła-
sny program „Mieszkanie na start”. To
nowe mieszkania do wynajęcia przez
młodych, zanim „okrzepną” finansowo
i będzie ich stać na własne „cztery
kąty”. Zmodernizowaliśmy warsztaty
w szkołach zawodowych, wyposażając
je w najnowocześniejszy sprzęt na eu-
ropejskim rynku. Budujemy nowe sale
i hale sportowe, zakładamy skwery re-
kreacyjne i zielone, modernizujemy
także sieć kanalizacyjną. Wszystko
przynosi efekty w postaci dobrej at-
mosfery w mieście.
Czy Płock do także dobry klimat dla biznesu?

– Jak najbardziej. Największy za-
kład na naszym terenie to kombinat ra-
fineryjno-petrochemiczny, otoczony
wieloma firmami z branży chemicznej.
Ale Płock to nie tylko chemia, funkcjo-
nuje tu wiele firm z różnych branż, na
które jesteśmy otwarci. Produkująca
maszyny rolnicze spółka CNH Indu-
strial Polska kupiła od samorządu bli-
sko 20 ha pod swoją rozbudowę.
W Płocku działa jedna z dwóch fabryk

Levi Straussa na świecie. Mamy stocz-
nię rzeczną i wytwórnię Dr. Oetkera,
czyli także przemysł spożywczy, ale
również firmy produkujące materiały
budowlane, które również się rozwija-
ją. Rozwija się Płocki Park Przemysło-
wo-Technologiczny, w którym przybywa
inwestorów. W Płocku zainwestowała
ostatnio pierwsza firma z branży IT.
Przedsiębiorcy, którzy zainwestują
w naszym mieście, mogą liczyć na
zwolnienia z podatków, wsparcie
w szukaniu pracowników czy zała-
twieniu urzędowych procedur. Pomy-
śleliśmy też o płocczanach, którzy in-
dywidualnie chcą zacząć swój biz-
nes, przygotowując centrum wsparcia
biznesu – miejsce, w którym mogą za-
rejestrować swoją firmę, wynająć po-
mieszczenia, przechodzić szkolenia
itp. Słowem, klimat dla biznesu jest
i cały czas go budujemy. Proszę pa-
miętać, że inwestycje w inne dziedziny,
takie jak szkolnictwo, komunikacja,
tereny rekreacyjne także mają zna-
czenie dla myślących o swoich pra-
cownikach inwestorów. 
Na czym opiera się strategia rozwoju miasta,
która sprawi, że kolejne lata będą owocne tak
dla mieszkańców, jak i przybyszów?

– Jest kilka filarów, o których warto
powiedzieć. Nadal chcemy moderni-

zować miasto, by było wygodnym
ośrodkiem do życia. Inwestycje, które
planujemy lub już wykonujemy, w du-
żym stopniu chcemy finansować ze
środków zewnętrznych. I udaje nam się
to. Dzięki nim tegoroczny budżet in-
westycyjny Płocka z pułapu 140–160
mln zł powiększyliśmy do prawie 250
mln zł. Nie są to tylko środki unijne. Się-
gamy po pieniądze z programu, który
zastąpił tzw. schetynówki, czyli fundu-
szu osuwiskowego, z funduszu ochro-
ny środowiska, czy po dopłaty do bu-
downictwa mieszkaniowego z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Innym kie-
runkiem rozwoju będą inwestycje w te-
reny przemysłowe, które mogą przy-
ciągnąć kolejnych inwestorów. Budo-
wana obwodnica będzie nie tylko no-
wym „kręgosłupem” komunikacyjnym,
lecz także otworzy właśnie dostęp do
przemysłowej części Płocka. Na pew-
no elementem przyciągającym tury-
stów staną się nowe bulwary wiślane
z portem jachtowym, które właśnie
zaczynamy budować. Będą doskona-
łym uzupełnieniem gruntownie odno-
wionego już parku na Wzgórzu Tum-
skim i Wzgórzu Sieciecha, które two-
rzą płocką skarpę.

Rozmawiała Justyna Franczuk 
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pod dobrą opieką



Czym dla firmy są ludzie – jej pracownicy?
– Są oni największą wartością naszej firmy. W Kolejach Ma-

zowieckich możemy mieć ambitne plany i z powodzeniem je re-
alizować właśnie dzięki zaangażowaniu pracowników. Mamy naj-
nowocześniejszy tabor, wdrożone systemy zarządzania, bogatą
siatkę połączeń, nowoczesne urządzenia do obsługi podróżnych
w pociągu – to wszystko byłoby bezużyteczne bez wysoce wy-
kwalifikowanej kadry. Branża kolejowa jest dziedziną, w której po-
trzeba profesjonalistów – głównie maszynistów i kierowników po-
ciągów. Nasi pracownicy to specjaliści w swojej dziedzinie, ale ich
atutem jest przede wszystkim to, że są kolejarzami z powołania,
którzy z pasją pełnią swoją służbę. Podkreślam – czasami trud-
ną, ale będącą źródłem satysfakcji i kolejarskiej solidarności. 
Wróćmy do samych początków działalności spółki – to właśnie brak ludzi był
wówczas ogromnym problemem. Jak udało się osiągnąć to, co dziś jest nie-
wątpliwie największą wartością Kolei Mazowieckich – kadrę wykwalifiko-
wanych pracowników?

– Od chwili utworzenia spółki Koleje Mazowieckie – KM i prze-
jęcia pracowników spółki PKP Przewozy Regionalne borykaliśmy
się z problemem niekorzystnej struktury zatrudnienia. Aż 62 proc.
ogółu zatrudnionych to byli pracownicy w wieku powyżej 41 lat,
a pracownicy do 35. roku życia stanowili jedynie 15 proc. kadry.
Bardzo duża luka pokoleniowa istniała w zawodach związanych
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego – średnia
wieku wśród maszynistów wynosiła blisko 50 lat. Dlatego nie-
zwłocznie zostały podjęte działania, które miały na celu prze-
ciwdziałanie temu zjawisku, to jest rekrutacja młodej, wysoko wy-
kwalifikowanej kadry, organizacja szkoleń zawodowych oraz
inicjowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju i podnoszenia kwa-
lifikacji pracowników. Nasze wieloletnie działania zaowocowały
zmniejszeniem średniej wieku wśród maszynistów, która dziś wy-
nosi 42 lata. Liczba pracowników w wieku do 35. roku życia po-
dwoiła się i obecnie stanowi blisko 30 proc. To są widoczne i zna-
czące zmiany. Jako odpowiedzialny pracodawca z zaangażo-
waniem dbamy o wysokie standardy warunków pracy. 
Kluczową grupą są dla spółki kolejowej pracownicy trakcyjni. Wiemy, że to
bolączka, która nie od dziś trawi przewoźników. Jak radzą sobie państwo
z luką pokoleniową wśród maszynistów?

– Od początku zdawaliśmy sobie sprawę z trudnej sytuacji ka-
drowej w tych zawodach. Był to czas likwidacji techników i szkół
kształcących takich specjalistów. Podjęliśmy działania, które
zmierzały do powołania własnego ośrodka szkoleniowego
– dzięki niemu dzisiaj możemy sami kompleksowo szkolić ma-
szynistów oraz kierowników pociągów. Takie szkolenie przebie-
ga w dwóch etapach: najpierw odbywa się kurs na licencję ma-
szynisty, następnie na świadectwo maszynisty. Łączny okres
szkolenia na maszynistę, począwszy od licencji do zakończenia
szkolenia na świadectwo, trwa ok. 20 miesięcy. Nasz ośrodek dys-
ponuje wykwalifikowaną kadrą szkoleniowo-egzaminacyjną, któ-
ra opracowała podręczniki dla uczestników kursów. Posiadamy
także nowoczesny symulator jazdy pociągu typu EN76. Dotychczas
zorganizowaliśmy osiem edycji szkoleń na licencję maszynisty,
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Biznes

12 lat temu na Mazowszu po-
wstała pierwsza samorządowa
spółka kolejowa. Rozpoczęcie
działalności bez wykwalifiko-
wanej kadry i systemów za-
rządzania, w atmosferze
sceptycyzmu i niedowierzania
w powodzenie projektu nie
było łatwe. O podjętych wów-
czas działaniach, które przy-
niosły zdumiewające efekty,
rozmawiamy z  prezesem 
zarządu KM Arturem 
Radwanem

owocuje
Przemyślana strategia



kształcąc w ten sposób ponad 300
osób, które następnie zatrudniliśmy
w spółce. Na chwilę obecną w trakcie
realizacji kursu na świadectwo ma-
szynisty jest 130 pracowników, a w tym
roku planujemy rozpoczęcie dwóch ko-
lejnych edycji szkoleń. Łącznie weźmie
w nich udział około 80 osób. Dzięki
temu, że nasz ośrodek został wpisany
na listę podmiotów prowadzoną przez
Urząd Transportu Kolejowego i ma
ugruntowaną dobrą opinię w środo-
wisku kolejowym, zgłaszają się do nas
inne spółki, dla których prowadzimy
szkolenia na symulatorze. Zawarli-
śmy porozumienia w sprawie realiza-
cji szkoleń m.in. dla Kolei Śląskich, ŁKA,
PKP SKM w Trójmieście czy SKM War-
szawa. 
Weźmy takiego młodego wyszkolonego ma-
szynistę. Co zdecyduje o tym, że wybierze pra-
cę właśnie u państwa?

– Najnowocześniejszy i najbar-
dziej różnorodny park taborowy – tak
przede wszystkim odpowiadają sami
młodzi adepci do zawodu maszynisty.
Mając na uwadze pozyskiwanie po-
tencjalnych specjalistów z branży ko-
lejowej, objęliśmy patronatem trzy
szkoły średnie z terenu województwa
mazowieckiego, kształcące na kie-
runkach kolejowych. Ci młodzi ludzie
już w trakcie nauki mają możliwość
identyfikacji z naszą firmą – odbywa-
ją praktyki, mogą korzystać z wiedzy
i doświadczenia pracujących star-
szych kolegów, a także literatury szko-
leniowej. Wszyscy absolwenci takich
klas posiadają pierwszeństwo w za-
trudnieniu. Przychodzą do nas głównie
pasjonaci i są dumni, że mogą pra-
cować u przewoźnika, który eksplo-

atuje tak nowoczesny tabor. Dajemy im
szansę rozwoju i pracy w naprawdę
dobrych warunkach. Obecnie sta-
wiamy duże wymagania przed pro-
ducentami taboru nie tylko pod kątem
potrzeb podróżnych, lecz także wła-
śnie pracowników – głównie maszy-
nistów. 
Teraz porozmawiajmy o kierownikach po-
ciągów. Uruchamiacie państwo w ciągu doby
około 800 pojazdów szynowych. To wymaga
potężnej ekipy ludzi – właśnie kierowni-
ków. Jak ich państwo pozyskujecie?

– Oprócz szkoleń dla maszynistów
prowadzimy, o czym już wspomniałem,
szkolenia dla kierowników pociągów.
Odbywają się one dwutorowo. Po
pierwsze, rekrutujemy osoby spośród
naszej kadry. Dotychczas w ten sposób
przeszkoliliśmy ponad 200 osób, które
uzyskały kwalifikacje kierownika po-
ciągu. Ponadto prowadzimy rekrutacje
zewnętrzne na kursy, po których dana
osoba uzyskuje kwalifikacje najpierw
konduktora, a później kierownika po-
ciągu. Cieszą się one dużym powo-

dzeniem. Podczas weryfikacji kandy-
datów ważne jest dla nas doświad-
czenie w pracy z klientem, znajomość
języków obcych, a także kultura oso-
bista oraz umiejętność radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami.

Stawiamy na ciągłe podnoszenie
kwalifikacji tej grupy pracowników.
W ramach profesjonalnej obsługi po-
dróżnego w latach 2012–2014 został
zrealizowany projekt Kolej na Przyjazną
Kolej, który objął blisko 1,7 tys. uczest-
ników. W roku 2012 braliśmy udział
w Akademii EURO 2012. W ramach
tego projektu w szkoleniach z zakresu
kompetencji zawodowych, językowych
i interpersonalnych udział wzięło 200
naszych pracowników. 
A więc mamy strategię dotyczącą zatrud-
nienia. Mamy odpowiednich ludzi. Na tym
etapie potrzeba też ściśle zorganizowanej kul-
tury przedsiębiorstwa. Jak to wygląda w przy-
padku Kolei Mazowieckich?

– Wartością nadrzędną dla spółki
KM jako przewoźnika pasażerskiego są
podróżni, dlatego też wysiłki wszystkich
pracowników w efekcie finalnym mają
na celu maksymalizację ich zadowo-
lenia. Podejmowanie kolejnych inicjatyw,
które podnoszą standard świadczo-
nych przez nas usług, jest możliwe
dzięki ogromnemu wsparciu organi-
zatora przewozów – Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego – oraz wyso-
kiej sprawności i kulturze organizacyj-
nej, jaką udało się stworzyć w spółce.
Obecny system organizacyjnego funk-
cjonowania Kolei Mazowieckich został
osiągnięty poprzez wdrożenie i dosko-
nalenie zintegrowanego systemu za-
rządzania, na który składają się: system
zarządzania jakością według normy
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Wartością nadrzędną dla
spółki KM jako przewoź-
nika pasażerskiego są po-
dróżni, dlatego też wysiłki
wszystkich pracowników
w efekcie finalnym mają
na celu maksymalizację
ich zadowolenia. 

Iwona Mazek, konduktor KM



�

ISO 9001:2008, system zarządzania
bezpieczeństwem (SMS), system za-
rządzania bezpieczeństwem informa-
cji według normy ISO 27001:2014-12,
system przeciwdziałania zagrożeniom
korupcyjnym według wymagań SPZK
wydanie 3. z 2014 r., system zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy we-
dług normy PN-N-18001:2004. W 2016 r.
otrzymaliśmy najlepszą ocenę z prze-
prowadzonych dotychczas audytów
dotyczących systemów zarządzania.
Obecnie jesteśmy jedynym przewoźni-
kiem pasażerskim, świadczącym usłu-
gi przewozowe na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który posiada jedno-
cześnie pięć wymienionych, wdrożo-
nych i certyfikowanych systemów za-
rządzania. 
Rozmowa o kadrach na kolei nierozerwalnie
wiąże się ze współpracą z licznymi organi-
zacjami społecznymi, funkcjonującymi na
rynku. Jak układa się dialog ze związkami za-
wodowymi?

– Od wielu lat realizujemy przyjazną
i przede wszystkim efektywną współ-
pracę z partnerami społecznymi, opar-
tą na zasadach dialogu społecznego,
wzajemnym poszanowaniu interesów
pracowników i pracodawcy oraz wspól-
nej pracy na rzecz rozwoju spółki. Do-
wodem na potwierdzenie bardzo do-
brych relacji jest brak jakichkolwiek
sporów zbiorowych, począwszy od
2011 r. nieprzerwanie do chwili obecnej,
co stawia nas w bardzo korzystnym
świetle na tle innych pracodawców, nie
tylko w branży kolejowej. 

Dzięki partnerskiemu podejściu
do relacji pracodawca–związki zawo-

dowe możliwe było wypracowanie
i przyjęcie w spółce wielu nowocze-
snych rozwiązań z obszaru HR. Naj-
większym sukcesem było wdrożenie
Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy. Zostało ono poprzedzone ponad
trzyletnim okresem przygotowań i prac
zespołów zadaniowych zarówno po
stronie pracodawcy, jak i organizacji
związkowych. Dzięki dobrej woli oby-
dwu stron i chęci osiągnięcia kom-
promisu rokowania zakończone zostały
sukcesem. ZUZP reguluje w sposób
kompleksowy treść stosunków pracy
w spółce KM i jest najnowocześniej-
szym tego typu dokumentem norma-
tywnym w sektorze kolejowych prze-
wozów pasażerskich, wprowadzają-
cym wiele innowacyjnych rozwiązań,
nieznanych wcześniej w innych ukła-
dach zbiorowych w branży kolejowej. 

Tych dwanaście lat było potężną pracą szta-
bu ludzi. Spółka ma za sobą etap dochodze-
nia do bardzo wysokiego standardu – mo-
mentu, kiedy stała się wzorem dla innych
przewoźników regionalnych. Co dalej? Jaka
jest koncepcja na kolejną dekadę działalno-
ści? Czy jako spółka macie państwo poczucie
pewnej stabilizacji, czy raczej ciągle czujecie
apetyt na więcej?

– Przez te dwanaście lat dokonali-
śmy ogromnej zmiany w funkcjono-
waniu polskiego transportu kolejowe-
go. Jesteśmy modelowym przykładem
usamorządowienia, które zakończyło
się sukcesem i które było i jest wzor-
cowe dla innych podmiotów w tej
branży. Nie sposób tutaj nie wspo-
mnieć, że stało się to dzięki podjętej
trzynaście lat temu, trudnej i negowa-
nej ówcześnie, ale także odważnej
i pionierskiej decyzji Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Dotych-
czasowe sukcesy motywują nas do dal-
szej ciężkiej pracy i stawiania sobie ko-
lejnych wyzwań. Wkrótce ogłosimy
przetarg na dostawę 71 elektrycznych
zespołów trakcyjnych, co będzie naj-
większym takim przedsięwzięciem
w historii kolei. Przechodzimy także do
etapu budowy profesjonalnych zaple-
czy do utrzymania i naprawy taboru
– chcemy uniezależnić się od firm ze-
wnętrznych i robić to we własnym za-
kresie. Mamy ambitne plany i profe-
sjonalną kadrę, więc osiągnięcie ko-
lejnych sukcesów i wytyczenie nowych
kierunków rozwoju to tylko kwestia
czasu. I to wcale niezbyt odległa. 

Rozmawiał Igor Korczyński
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Obecnie jesteśmy jedy-
nym przewoźnikiem pasa-
żerskim, świadczącym
usługi przewozowe na te-
renie Rzeczypospolitej
Polskiej, który posiada
jednocześnie pięć wdro-
żonych i certyfikowanych
systemów zarządzania.
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M
iniony rok kierownic-
two Przedsiębiorstwa
Farmaceutycznego
LEK-AM może zaliczyć
do bardzo udanych.

Założony plan sprzedaży został zreali-
zowany w 101 proc., przynosząc łącz-
ne zyski w wysokości 211,004 mln zł. Co
ważne, na rynku farmaceutycznym,
odnotowującym wzrost na poziomie
4,8 proc. w stosunku do roku po-
przedniego, polska spółka urosła aż
o 16 proc. To rzeczywiście sukces. 

Osobowości 
i Sukcesy Roku 2017

W ubiegłym roku LEK-AM jako je-
dyny spośród firm farmaceutycznych
otrzymał statuetkę Osobowość Roku
2016. Odbierała ją Danuta Hanna Ja-
kubowska, PR manager, dziękując
w imieniu zarządu polskiej spółki. To
samo uczyniła 11 kwietnia, kiedy re-
prezentowała firmę podczas gali „Oso-
bowości i Sukcesy Roku 2017”. Na-
grodzono podczas niej najwybitniejsze
postaci minionego roku m.in. w kate-
goriach „film”, „nauka”, „kultura”,
„sztuka”, „polityka”, „biznes” oraz naj-
lepszych biznesmenów; przyznano też
wyróżnienia honorowe. LEK-AM okrzyk-
nięto Sukcesem Roku 2017. Galę zor-
ganizowano w stołecznym Hotelu Co-
urtyard by Marriott Warsaw Airport, do
którego tłumnie przybyły gwiazdy. Naj-
ważniejsi byli tego wieczoru zwycięz-

cy, których wybrali przed-
stawicieli redakcji ma-
gazynu „Osobowości
i Sukcesy”, oraz laureaci
ubiegłych edycjach.
– Nasze nagrody poka-
zują, że sukces może od-
nieść każdy, również fir-
my, produkty i usługi. Od
prężnej gminy po dużą
metropolię, od niewiel-
kiego salonu po dużą
firmę farmaceutyczną
– mówił wręczający sta-
tuetki Mariusz Pujszo, pomysłodawca
gali. 

Bal Charytatywny 
„Gwiazdy Dobroczynności” 

Od siedmiu lat Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM jest partne-
rem Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczyn-
ności”. Jego tegoroczne rezultaty po-
znaliśmy podczas balu charytatyw-
nego, który odbył się 28 stycznia w Ho-
telu Sofitel Victoria w Warszawie. Fir-
ma LEK-AM od początku istnienia tej
inicjatywy wręcza nagrody w katego-
rii „zdrowie”. W tym roku otrzymał ją
Andrzej Wrona, nominowany przez
Fundację Herosi. Siatkarz od lat wspie-
ra chore dzieci, które leczą się w Klinice
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Mło-
dzieży Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie. VIII Bal Gwiazd Dobro-
czynności zakończył się wielkim suk-

cesem. Laureaci nagród dopisali, go-
ście znakomicie się bawili i hojnie li-
cytowali podczas aukcji charytatywnej,
którą poprowadziła Dorota Wellman,
zdobywczyni Honorowej Gwiazdy Do-
broczynności. Firma LEK-AM wylicy-
towała kolację z Andrzejem Wroną
oraz koszulkę siatkarza z podpisami
całej drużyny. �

Przez osobowość do sukcesu
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM od 17 lat produkuje leki i suplementy
diety, skutecznie pracując na ich pozycją rynkową. W osiągnięciu jej jak najwyższego
poziomu pomagają otrzymywane nagrody oraz wsparcie akcji charytatywnych

Uczestnicy Balu Charytatywny „Gwiazdy Dobroczynności”

Od siedmiu lat Przedsię-
biorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM jest partnerem
Plebiscytu „Gwiazdy Do-
broczynności”. Firma od
początku istnienia tej ini-
cjatywy wręcza nagrody 
w kategorii „zdrowie”.

Danuta H. Jakubowska, PR manager firmy LEK-AM, 
odbiera statuetkę Sukces Roku 2017 z rąk Mariusza Pujszy

Od lewej: Dorota Wellman, Danuta
H. Jakubowska, Andrzej Wrona 
i Monika Młynarczyk, krajowy kie-
rownik ZKKA firmy LEK-AM, w wyli-
cytowanej koszulce siatkarzaFo
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Projekt 2016-1-PL01-KA102-025802 „Prak-
tyki gastronomiczne i hotelarskie poza Polską nie-
zbędnym elementem nowoczesnego kształcenia
zawodowego” Stowarzyszenia na rzecz Warsza-
wy, Edukacji, Studentów i Tolerancji „WEST”
umożliwił w 2016 r. odbycie praktyk w tury-
stycznym regionie Tesalia, m.in. w hotelu Dias
i Golden Sun, 80 uczniom głównie z małych miej-
scowości. Mogli oni zapoznać się warunkami pra-
cy, kulturą i sztuką Grecji. Projekt realizowano przy
wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+:
„Kształcenie i szkolenia zawodowe”, zarządzanego
w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu

Edukacji. Wyjazd poprzedziły zajęcia językowe,
przygotowanie kulturowe i pedagogiczno-psy-
chologiczne. Golden Sun Ltd. – grecki partner pol-
skiego stowarzyszenia – to firma o dużym do-
świadczeniu w projektach unijnych, co gwaran-
towało wysoką jakość kształcenia. W wyjeździe
uczestniczyły w nim: Zespół Szkół – Centrum Edu-
kacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Ko-
smowskiej w Korolówce – Osadzie, Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce
Gościeradowskiej, Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieź-
nie i Zespół Szkół im. Władysława Reymonta
w Chodczu.

WO

Praktyki zagraniczne 2016

Uczestnicy praktyk

Inwestycje 
w LPGK Sp. z o.o. 

W 2016 roku na terenie legnickiego
RIPOK-u unowocześniono insta-
lacje do przetwarzania odpadów.
Pierwszą z nich, służącą do mecha-
nicznego przetwarzania odpadów komunalnych, rozbudo-
wano o kabinę wstępnej segregacji i trybunę sortowniczą
z boksami do ustawienia kontenerów hakowych. W ramach
drugiej – kompostowni odpadów biodegradowalnych
– wybudowano nowe obiekty, wyposażone w maszyny, tech-
nologie oraz niezbędne media. Wartość inwestycji wyniosła
ponad 9 mln zł. Instalacje stanowią elementy systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Legnica
i mają wpływ na poprawę stanu środowiska.

www.lpgk.pl

X
XVI edycja tego największego programu certyfi-
kującego na Dolnym Śląsku po raz kolejny wska-
zała najlepszych przedsiębiorców, wyłonionych
przez kapitułę pod przewodnictwem marszałka
województwa dolnośląskiego. Laureaci odebra-

li wyróżnienia 27 października ub.r. w Kubie Diamentowym
Stadionu Wrocław, tym samym dołączając do coraz licz-
niejszego grona regionalnych liderów rynku. Dolnośląski Cer-
tyfikat Gospodarczy jest bowiem certyfikatem wiarygodno-
ści i jakości gospodarczej, a fakt, iż jest on przyznawany
przedsiębiorcom przez władze samorządowe województwa,
jedynie podkreśla jego rangę. Do tej pory organizatorami
DCG są: władze województwa dolnośląskiego oraz Dolno-
śląska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy powstał z myślą
o promocji firm, które bez względu na liczbę zatrudnianych
pracowników w codziennej pracy przestrzegają najwyższych
standardów jakości, dbają o rzetelność usług i nienaganny
wizerunek, wypracowywany przez wzorowe praktyki, sto-
sowane normy oraz relacje z otoczeniem, oparte na uczci-
wości. DCG wyróżnia podmioty gospodarcze, które mogą sta-
nowić biznesową wizytówkę regionu zarówno ze względu na
wymierne wskaźniki gospodarcze, jak i filozofię prowadze-
nia biznesu. Porozumienie o powołaniu DCG zostało pod-
pisane podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Go-
spodarczego w Krzyżowej w 2000 r. Celem nagrody jest pro-
mocja najlepszych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku,
a w konsekwencji regionu, który może poszczycić się dobrymi
wynikami gospodarczymi i przedsiębiorczością lokalnej
społeczności, która poziomem nie odbiega od najlepszych
wzorców biznesowych. �

Już ponad 250 firm legitymuje się Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym. W
ramach ostatnie edycji programu przyznano kolejną pulę wyróżnień dla regional-
nych liderów biznesu, którzy zgodnie z założeniami organizatorów stanowią ekstra-
klasę wśród przedsiębiorców

ekstraklasaDolnośląska
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B
usiness Centre Club przy-
znaje złote statuetki Lidera
Polskiego Biznesu dla firm
członkowskich BCC i ich
szefów od 1991 r. Nagrodę

mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy
dotychczas nie zdobyli tego zaszczyt-
nego tytułu. Posiadacze Złotych Sta-
tuetek, którzy utrzymają swoją pozycję
na rynku, w kolejnej edycji mogą ubie-
gać się o Diament do Złotej Statuetki.
Takie wyróżnienie w tegorocznej edy-
cji otrzymały 64 firmy.

Dokonując weryfikacji kandyda-
tur, jurorzy uwzględniają zarówno
wskaźniki ekonomiczne, jak i inne
czynniki, takie jak jakość oraz nowo-
czesność produktów, zaangażowanie
przedsiębiorców w działalność cha-

rytatywną i w ochronę środowiska na-
turalnego, a także aktywność klubową.
W ramach XXVI edycji konkursu Lider
Polskiego Biznesu jury pod przewod-
nictwem dr. Krzysztofa Pawłowskiego
do grona nominowanych wyłoniło 42 fir-
my. Złote Statuetki odebrało w tym roku
na scenie Teatru Wielkiego – Opery Na-
rodowej 11 laureatów.

Podczas części oficjalnej gali wrę-
czona została także Nagroda Spe-
cjalna BCC. Złotą Statuetkę za inten-
sywny rozwój polsko-niemieckich sto-
sunków gospodarczych, handlowych
i sąsiedzkich oraz stworzenie klimatu
przychylności ze strony najwyższych
władz Niemiec otrzymała kanclerz
Angela Merkel. Ponadto przypomnia-
no, że w październiku 2016 r. tę samą

nagrodę specjalną odebrał w Waty-
kanie papież Franciszek za wskazy-
wanie roli, jaką odgrywają dziś przed-
siębiorcy, którzy nie poddali się władzy
pieniądza, ale traktują go jako narzę-
dzie służące ludziom.

BCC corocznie przyznaje też Me-
dale Solidarności Społecznej – wy-
różnienie dla osób zaangażowanych
społecznie, które niosą pomoc potrze-
bującym, propagują ideę odpowie-
dzialności społecznej biznesu i budu-
ją solidarność społeczną. W tym roku
zostali nią uhonorowani: s. Małgorza-
ta Chmielewska (Fundacja „Domy
Wspólnoty Chleb Życia”), Beata Drza-
zga (Betamed), Krzysztof Pruszyński
(PRUSZYŃSKI sp. z o.o.), Michał Stan
i Marcin Stan (Cityboard Media). �

21 stycznia 2017 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się kolejna
Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXVI edycję konkursu Lider
Polskiego Biznesu, organizowanego przez Business Centre Club

Więcej niż wyniki
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Bio-Gen istnieje na rynku od
27 lat. Jakie były początki firmy?

Jarosław Peczka: – Fir-
mę założyli moi poprzedni
wspólnicy. Związani oni byli
z branżą zwierzęcą, stąd
pojawił się pomysł na pro-
dukcję probiotyków. Począt-
kowo robili to na licencji
francuskiej, potem stworzy-
li własne szczepy bakterii.
Następnie do porflolio spół-
ki doszły bioutylizatory, czy-
li preparaty do likwidacji
przykrych zapachów w za-
kładach przemysłowych. 

Do Bio-Genu dołączy-
łem w 1999 r. Początkowo zaj-
mowałem się dystrybucją,
potem odkupiłem udziały
i w 2008 r. wraz z żoną stali-
śmy się właścicielami firmy,
wtedy też jej siedzibę prze-
nieśliśmy z Opola do Na-
mysłowa, gdzie mamy za-
kład produkcyjny. Zacho-
waliśmy początkowy profil
działalności – produkujemy
przeznaczone dla zwierząt
preparaty na bazie probio-
tyków, preparaty dla gleby
i roślin oraz utylizatory nie-
czystości. Wszystkie po-
wstają z hodowanych w na-
szej firmie mikroorganiz-
mów. Obecnie mamy ok. 150
szczepów, to jeden z naj-
większych krajowych zbiorów, jeśli
chodzi o firmy prywatne.
Poza rolnictwem i przemysłem działacie też
państwo w branży medycznej, sprzedając
– jako jedyni w Polsce – lecznicze pijawki. Ja-
kie jest zainteresowanie tym asortymen-
tem?

Artur Kleina: – Zainteresowanie
jest spore i ma tendencję wzrostową.
Pijawki stosuje się w mikrochirurgii,
przy kontakcie z drobnymi naczyniami
krwionośnymi. Ich zastosowanie umoż-
liwia wówczas szybsze przyjęcie przez
ciało pacjenta uszkodzonego czy prze-
szczepionego narządu i szybszą re-
generację całego organizmu. Poma-

gają one też przy wielu innych scho-
rzeniach, ale zawsze trzeba stosować
je pod nadzorem lekarza, aby nie zro-
bić sobie krzywdy. 
Jak procentowo przedstawia się sprzedaż
państwa produktów, biorąc pod uwagę rynek
krajowy i zagraniczny?

AK: – Na rynek krajowy trafia ok. 80
proc. naszych wyrobów, reszta to eks-
port do krajów wschodnich, tj. Białoruś,
Ukraina, Litwa, i zachodnich – Niemcy,
Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Anglia,
Austria, ale też na Południe, czyli do Ru-
muni i Czech. Jeżeli zaś chodzi o pi-
jawki, to jesteśmy chyba jedyną firmą,
która dostarcza je na cały świat.

Kto jest państwa klientem
– duże sieci, czy raczej indy-
widualni odbiorcy?

AK: – To zależy, pi-
jawki są kupowane bez-
pośrednio od nas, nato-
miast wszystkie prepara-
ty rozprowadzamy za po-
mocą mniejszych i więk-
szych dystrybutorów. 
Firma to nie tylko biznes, lecz
także działalność społeczna.
Ostatnio wylicytowaliście pań-
stwo serduszko na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

JP: – Często angażu-
jemy się w akcje charyta-
tywne, pomagamy cho-
rym dzieciom, a finał
WOŚP do w naszym
domu co roku fantastycz-
na zabawa, do której
wciągamy również nasze
dzieci. Prowadząc biz-
nes, fajnie jest robić pie-
niądze, ale jeszcze wię-
cej frajdy sprawia dzie-
lenie się nimi z innymi.
Uśmiech ludzi, którym
udało mi się pomóc, jest
dla mnie największym
szczęściem. 
Są państwo laureatem wielu
nagród i wyróżnień bizneso-
wych. Czy któreś z nich jest dla
panów szczególnie ważne?

AK: – Największe wyróżnienie to za-
dowolony klient. 
Bardzo dobra odpowiedź. Czego w takim ra-
zie życzyć panom na przyszłość, oczywiście
poza zadowolonymi klientami?

– W tym roku chcemy założyć nową
spółkę – Bio-Gen Innowacje, w której
będziemy tworzyć nowe rozwiązania,
jak sama nazwa mówi, innowacyjne.
Chcemy zająć się oczyszczaniem po-
wietrza, stworzyć preparat biologiczny
do likwidacji komarów, jak więc pan wi-
dzi, pomysłów nam nie brakuje, ale
czasu zdecydowanie tak.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Rozmowa z Arturem Kleiną i Jarosławem Peczką, prezesem za-
rządu i właścicielem Przedsiębiorstwa Wdrożeń i Zastosowań
Biotechnologii Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o.

Probiotykowa rewolucja



ARKOP – marka godna zaufania, firmująca najwyższą jakość
usług, wiarygodność i rzetelność dobrego partnera.

Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 1990 roku.
Przez ten okres zdobywaliśmy doświadczenie i pracowaliśmy na
zaufanie oraz lojalność wielu naszych klientów. Wybudowaliśmy
w Polsce ponad 100 stacji paliw dla największych koncernów pa-
liwowych, 50 hal przemysłowych różnego przeznaczenia, liczne
obiekty mieszkalne jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności
publicznej, kilometry dróg oraz infrastruktury podziemnej. Naszym
klientom oferujemy usługi w kompleksowym wykonawstwie w za-
kresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego
oraz robót specjalistycznych. Zatrudniamy ponad 130 pracowni-
ków, w tym około 50-osobową grupę wysoko wykwalifikowanych,
doświadczonych specjalistów kadry inżynieryjno-technicznej i ad-
ministracyjnej. Pracujemy przy użyciu najnowszych technologii
i rozwiązań technicznych. 

Certyfikaty i wyróżnienia
Od początku swojej działalności kładziemy nacisk na jakość, fa-
chowość, staranność i doskonałość wykonywanych usług. Taka
polityka zarządzania doprowadziła do uzyskania przez naszą
firmę miana dobrego wykonawcy i wiarygodnego partnera.

Potwierdzeniem naszych działań są:
• certyfikat jakości ISO 9001:2000 od 2002 roku,
• złoty medal za najlepszy produkt na Międzynarodowych 

Targach Paliw w 1999 roku,
• II miejsce w rankingu Diamenty Forbsa w 2011 roku,
• nagroda II stopnia w konkursie Budowa Roku 2010,
• nagroda III stopnia w konkursie Budowa Roku 2009,
• liczne referencje i listy motywacyjne.

Przedsiębiorstwo Budowlane Arkop 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław
tel. 71 310 03 01, arkop@arkop.com.pl
www.arkop.com.pl
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Steinbacher Izoterm oferuje izolacje tech-
niczne i budowlane. Czy oba te asortymen-
ty traktujecie państwo na równi, czy któryś
z nic pełni nadrzędną rolę, która w konse-
kwencji przekłada się na kondycję firmy?

– Eduard Steinbacher rozpoczynał
swoją drogę od izolacji technicznych.
Mimo upływu lat i wymiany pokole-
niowej w zarządzie Steinbacher Däm-
mstoffe, to właśnie te produkty pełnią
wciąż wiodącą rolę także w spółce cór-
ce w Polsce. Choć to trzon przedsię-
biorstwa, to równolegle rozwijany jest
od lat także segment izolacji budow-
lanych.
Jak określiłby pan pozycję firmy na tle kon-
kurencji? Czy jest coś, co wyróżnia państwa
szczególnie, i sprawia, że jest pan spokojny
o przyszłość Steinbachera? 

– Jednym z fundamentów działal-
ności Steinbachera była i jest rzetel-
ność zawodowa. Działamy w myśl za-
sady: „to, co na opakowaniu, to także

w środku”. Klient i dostawca to dla nas
partner. To wartości ponadczasowe,
dla nas bezdyskusyjne. „Oczywiste
oczywistości” nie dla wszystkich są
oczywiste. Z tych powodów kibicuję od
początku poczynaniom Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego, zwią-
zanym z nadzorem nad jakością ma-
teriałów budowlanych. Według mnie
wymagają one jeszcze wielu korekt
i poprawek proceduralnych w obsza-
rze odróżnienia jednostkowych przy-
padków odstępstw od zadeklarowa-
nych parametrów od tych, gdzie świa-
domie i celowo zaniżana jest jakość wy-
robów. Pierwszy krok został jednak zro-
biony i to cieszy. W naszym wspólnym
interesie jest to, aby polski konsument
otrzymywał produkty dobre i trwałe.

Struktura rynku zbytu Steinbacher
Izoterm oparta jest na zdywersyfiko-
wanej sprzedaży. Nasze produkty tra-
fiają do kliku segmentów rynku poprzez
różne kanały dystrybucji. Dodatkowe
rozłożenie ciężarów pomiędzy rynek

krajowy i eksportowy czyni przedsię-
biorstwo zdecydowanie mniej wrażli-
wym na lokalne wahania rynkowe
i gwarantuje stabilność odbiorów dla
cyklów produkcyjnych.
Co rozumie pan pod pojęciem firmy dobrze
zarządzanej? Jak nią kierować, aby odnosi-
ła sukces rynkowy i była pożądanym miej-
scem pracy?

– Rozwijać firmę i dostrzegać zmie-
niającą się rzeczywistość w poszano-
waniu dla historii. Nie bać się realizo-
wać swoich wizji, nawet gdy spotyka-
ją się one z pobłażliwymi uśmiechami.
Słuchać i wierzyć w ludzi i ich poten-
cjał, zapraszać do współtworzenia.
Nic tak nie buduje, jak poczucie, iż je-
steśmy w organizacji potrzebni, a na-
sza praca jest istotną częścią całości.
Każdy jest ważny i nikogo nie można
„zgubić”.

W obszarze kultury niemieckoję-
zycznej istnieje powiedzenie: „weniger
ist mehr”, co w wolnym tłumaczeniu
można zinterpretować: „czasem mniej
warte jest więcej”. Zróbmy może mniej,
ale tak, aby było to trwałe, solidne, war-
te więcej. To, co najważniejsze, znajduje
się już w naszych głowach.

Rozmawiała Justyna Franczuk 

Biznes

Jednym z fundamentów działalności Steinbachera była i jest rze-
telność zawodowa. Działamy w myśl zasady: „to, co na opakowa-
niu, to także w środku”. Klient i dostawca to dla nas partner. To
wartości ponadczasowe, dla nas bezdyskusyjne – mówi Maciej
Trzoch, dyrektor generalny Steinbacher Izoterm Sp.z o.o.

to partnerstwo
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Pogoń za sukcesem „produkuje” ludzi chorych,
którzy coraz częściej muszą korzystać z pomocy
psychologa i terapeuty. Obrazek z wielu fil-
mów amerykańskich to kozetka i pacjent. 

– Od kilkunastu lat obserwuję, że
po pomoc terapeutyczną i psycholo-
giczną zgłaszają się coraz częściej
osoby na średnich i wyższych stano-
wiskach w biznesie, posiadające bez-
pieczny lub wysoki status majątkowy.
Wiele z nich to ofiary choroby cywili-
zacyjnej, jaką jest pogoń za sukcesem,
uleganie presji czasu oraz niezwy-
kłego wyniku finansowego, z totalnym
lekceważeniem praw życia psychicz-
nego. Choroba ta dotyka coraz czę-
ściej nie ludzi niedojrzałych i zabu-
rzonych, jak to było w latach 90.,
w pierwszym okresie od wejścia Pol-
ski na drogę liberalnych przemian, ale
osóby inteligentne, wykształcone,
„normalne”, które dały się wciągnąć
w wir rytuałów religii sukcesu i kon-
sumpcji. Dla nich przygotowałem pro-
gram szkoleniowy o nazwie linia życia,
który ma im pomóc znaleźć alterna-
tywę dla niezdrowego wyścigu po
sukces.
Co wchodzi w skład linii życia, jakie są jej ele-
menty wiodące?

– To całościowe psychologiczne
spojrzenie na dorosłego człowieka,
którego korzenie są w dzieciństwie, te-
raźniejszość jest w jego świadomości
i najbliższym otoczeniu, a przyszłość

w świecie wartości, wzorców i w kul-
turze. Kiedy człowiek marnuje swoje
emocje, gubi się we własnych pro-
blemach, staje się osobą nieszczęśli-
wą. W dorosłym życiu powinniśmy
sobie uświadomić nasze miejsce w ży-
ciu i zrozumieć wyzwania epoki. Za-
miast egoistą, lepiej być szczęśliwym
altruistą, ale nie męczennikiem. Cza-
sem te odkrycia są banalne, ale obej-
mują całe życie i warto temu poświę-
cić nieco czasu i uwagi. 

Mój program stawia w centrum po-
trzebę objęcia całości życia, nawet
kosztem mniej istotnych fragmentów.
Linia życia może być prosta, ale wte-
dy łatwo się złamie lub trafi na trudny
do przebicia mur. Kiedy będzie ela-
styczna jak nitka, zostanie zgnieciona,
porwana na strzępy lub wdeptana
w grunt w bezdusznym świecie. Kiedy
stanie się równym kółkiem, będzie
wyglądać pięknie, ale będzie ode-
rwana od realiów. Próba ustawienia li-
nii życia w kierunku pionowym to po-
mysł imponujący, ale bardzo trzeba się
natrudzić, aby jej konstrukcja nie ru-
nęła przy silniejszym podmuchu wia-
tru. A gdy linię ustawimy na poziomej
płaszczyźnie, będzie ona nudna i po-
zbawiona perspektyw.
Kreatywność to podstawa działania?

– Powyższe metafory kierują uwa-
gę na najważniejszą zasadę, która,
moim zdaniem, steruje życiem psy-
chicznym, czyli zasadę kreatywności.
Linię życia trzeba umieć sobie wy-
obrazić i w dorosłym życiu zrealizo-
wać, ale najpierw w centrum ustawić
to, co stanowi życiowy skarb. Kiedy
w centrum postawimy karierę, to ona
stanie się bogiem. 

Program linii życia został stworzony dla lu-
dzi biznesu, którzy często nie radzą sobie
z presją dnia codziennego w pracy, w ro-
dzinie, nawet na wakacjach.

– Adresuję mój projekt do osób de-
cyzyjnych i z dużymi osiągnięciami
w biznesie, które mają lepsze lub gor-
sze wyniki finansowe i doświadczenie
w kierowaniu projektami, ale brakuje
im ważnych elementów życiowej psy-
chologii. Myślę o nich z dwu głównych
powodów. Po pierwsze, mają one
wpływ za zarządzanie w swoich fir-
mach i w podległych sobie sektorach.
W bieżącej współpracy kontaktują się
z zarządem, centralą i z podległymi im
kadrami. Pomagając sobie, zmienia-
ją swoje życie, ochraniają swoją ro-
dzinę, a jednocześnie pomagają in-
nym, stając się głosem zdrowego roz-
sądku w zbiorowej pogoni za ze-
wnętrznym sukcesem. Biznesowe gru-
py nacisku nie liczą się z kosztami psy-
chicznymi sukcesu ekonomicznego,
stresem pracowników, depresjami,
bezsennością, a nawet myśleniem
samobójczym, które musi się pojawić,
kiedy myślący życzeniowo ludzie wkrę-
cają się w pułapkę zastawioną na nich
przez media, rynki finansowe oraz
światowe i lokalne korporacje.

Po drugie, to liderzy znają global-
ne i długoterminowe skutki choroby cy-
wilizacyjnej, która pogrąża w nie-
zdrowej pogoni za ekonomicznymi
mirażami całe pokolenie młodych
mężczyzn i kobiet już na starcie w do-
rosłe życie. Już teraz brakuje zdrowych
kadr do pracy, a niebawem nie będzie
zdrowych psychicznie i odpowie-
dzialnych liderów. Zostaną wyelimi-
nowani przez sprytnych graczy ryn-

Linia życia to kreatywna odpowiedź na wyzwania nasta-
wionej na sukces cywilizacji, która interesuje się człowie-
kiem, aby go oszukać reklamą po pracy, a wcześniej
wykorzystać w pracy, aby wypracował dla biznesu jak 
najwięcej – mówi dr Zenon Waldemar Dudek

Trening
kreatywnego lidera



kowych, oszustów i prze-
stępców, którzy dla „suk-
cesu” są gotowi działać
metodami barbarzyńskimi.
Firmy, korporacje i inne insty-
tucje kładą duży nacisk na szko-
lenia, poświęcają wiele pienię-
dzy, które mają uczyć psycholo-
gii i radzenia sobie w sytu-
acjach stresowych. 

– Dwadzieścia kilka lat
obserwacji rynku szkole-
niowego wskazuje, że szko-
lenia w biznesie, a zwłasz-
cza w korporacjach, są też
częścią biznesu. Człowiek
nie jest ważny w głównym
nurcie biznesu, lecz ważne
są kariera, władza i pie-
niądze. Wielcy guru psychologii biz-
nesu i coachingu pokazują fragmen-
ty wiedzy psychologicznej, ucząc, jak
ludźmi sterować, jak zbudować wize-
runek za pomocą PR, jak zademon-
strować władzę i wprowadzić w błąd
osoby naiwne. Takie szkolenia nie
służą często ludziom, pracownikom
i firmie w długoterminowej perspek-
tywie, ale uczą wyższe kadry i pra-
cowników, jak manipulować i jak bez-
względnie wykorzystać swoją prze-
wagę. Skłaniają do intensywnej pracy
i poświęcenia najlepszych lat swego
życia dla firmy z pominięciem wła-
snego wszechstronnego rozwoju i ży-
cia osobistego. 
Modne jest dziś korzystanie z wielu form co-
achingu, co ta metoda ma na celu?

– Coaching stał się popularną
niby-psychologią, jak fitness i bieganie
ma służyć w sferze ciała. Bez zmiany
stylu życia i umysłu fitness to nic wię-
cej niż młodzieńcza fascynacja ru-
chem. Tak samo coaching pomija
głębsze problemy wewnętrzne, jakimi
zajmuje się psychoterapia. Ma na
celu głównie wsparcie kariery i suk-
cesu – tzw. bycie mocnym i zapo-
mnienie o tym „co słabe”. To tak, jak-
byśmy inwestowali w wyposażenie
salonu w domu czy sali konferencyjnej
w firmie, zamiast wymienić złamany
stół lub zepsutą lodówkę w kuchni.
Dzięki coachingowi niedojrzali emo-
cjonalnie, załamani lub pogubieni
pracownicy i liderzy pracują lepiej i są
wydajniejsi, ale cały czas zajmują się
tylko rozwojem, a nie porządkowaniem
swojego życia. Wprowadzanie tzw.
life coachingu, obejmującego życie
prywatne, to dobry kierunek, a jednak
jest to próba uczenia czegoś z ze-
wnątrz, co może być rozpoznane tyl-
ko w sobie. Mój program linia życia jest
alternatywą dla coachingu. To coś

więcej niż coaching, gdzie liczą się
psychologiczne chwyty. Życie psy-
chiczne nie jest taśmą produkcyjną. Do
życia trzeba dojrzeć i stać się odpo-
wiedzialnym. Człowiek zmanipulo-
wany i manipulujący stanie się do-
skonałą maszyną, ale nigdy nie będzie
odpowiedzialny, jeśli utraci duszę. 
Czy program linia życia może być innowa-
cyjnym rozwiązaniem dla korporacji? W czym
może pomóc zarządzającym i pracowni-
kom?

– Program potrzebuje środków in-
westycyjnych i zainteresowania ze
strony środowisk biznesowych, które
wyżej cenią człowieka niż zysk. Jest on
bazą dla projektów długofalowych,
swego rodzaju ofertą innowacyjną,
która powinna zainteresować młode
kadry dużych firm i korporacji, działy
HR, doradców biznesowych, a także
kreatywnych coachów, doradców
i mentorów. Program wyzwala poten-
cjał innowacyjnego i kreatywnego my-
ślenia, które ma pomagać korpora-
cjom i systemom zbiurokratyzowanym
w przekształceniu zużytego modelu.
Doświadczeni menadżerowie i działy
HR to wiedzą. Trzeba odejść od przed-
miotowego, antyhumanistycznego i ze-
wnątrzsterownego zarządzania do
modelu wewnątrzsterownego, huma-
nistycznego i podmiotowego. W zasa-
dzie to nie jest schemat czy model, lecz
elastyczny trening umysłu, który potrafi
myśleć „pionowo”, rozwojowo, i „po-
ziomo”, horyzontalnie, wspólnotowo,
pod kątem integracji. Umie w prakty-
ce i rozumie to w teorii.
Modne dziś programy społeczna odpowie-
dzialność biznesu czy zarządzanie jakością to
idee utopijne, może należy dokonać liftingu,
żeby lepiej wyglądały?

– Wielu idealistów w to wierzy, sa-
mej idei nie potępiam. Ale to konser-
wuje starą formułę biznesową, by za-

rabiać jak najwięcej nawet
kosztem zdrowia człowieka.
A jest to niezdrowa zasada
życia zbiorowego. Walczy-
my propagandowo o od-
powiedzialność biznesu,
a co było do tej pory? Biz-
nes był nieodpowiedzialny
i nikt tego nie krytykował?
Wielcy menadżerowie, stra-
tedzy ekonomiczni czy psy-
chologowie biznesu i wspo-
mniani coachowie milczeli?
Prowadzenie psychotera-
pii po to, aby ludzie bizne-
su po kryzysie  wracali na
swoje dotychczasowe sta-
nowiska do „chorych” firm
i środowisk oraz marno-

wali swoje życie nie ma głębszego
sensu.  
Do kogo kierowany jest program linii życia?

– Psychologia linii życia jest kiero-
wana do ludzi, którzy świadomie nie
chcą pracować dla skostniałych kor-
poracji, rządzonych przez „wielkiego
brata” i wolny rynek. Nikt go nie zna,
ale wielu w niego wierzy. 

Badając zjawiska kultury i proble-
my psychiczne zwykłych ludzi oraz me-
nadżerów i liderów biznesu, widzę
upadek wielkich korporacji i systemów
korporacyjnych. To systemy biurokra-
tyczne, działające jak partie politycz-
ne, dla których nie liczy się człowiek,
lecz ideologia.
Jakie znaczenie ma program linii życia dla lu-
dzi biznesu? Czy to zielone światełko w tu-
nelu? 

– Program trenuje umysł „delta”,
który myśli indywidualnie i kreatywnie.
Linia życia to kreatywna odpowiedź na
wyzwania nastawionej na sukces cy-
wilizacji, która interesuje się człowie-
kiem, aby go uwieść reklamą w domu
i na ulicy, a w pracy steruje nim tak,
aby wypracował dla biznesu jak naj-
więcej. Najlepszym biznesem jest do-
bre, szczęśliwe życie, które odnajdu-
je złoty środek między biedą a bez-
myślnym i próżnym bogactwem.

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.

VIP 85
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C
zasopismo w specjal-
nym dodatku zatytuło-
wanym „Polityka podat-
kowa gmin 2013–15” pre-
zentuje rankingi samo-

rządów, w których za kryterium obra-
no średnią stawkę podatków we wspo-
mnianym okresie. Obliczeń dokonał ze-
spół prof. Pawła Swianiewicza z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Porównał on
wszelkie pomniejszenia wpływów po-
datkowych (obniżek stawek, ulg, zwol-
nień, umorzeń, odroczeń) z możliwymi
do pozyskania własnymi dochodami
bieżącymi, które można by zebrać, sto-
sując stawki maksymalne. 

Najniższe podatki w kraju
W gminie Radomyśl Wielki współ-

czynnik ten wyniósł 63,51 proc. To 9.
w Polsce i 3. w województwie podkar-
packim wynik wśród małych miast
i gmin miejsko-wiejskich (łącznie w tym
zestawieniu jest ich 582). Oznacza to,
że podatki w radomyskiej gminie na-
leżą do najniższych nie tylko w regio-
nie, lecz także w skali kraju. – Od
dawna prowadzimy zbilansowaną
politykę niskich podatków. Nie obcią-
żamy zanadto naszych mieszkańców,
a jednocześnie dysponujemy takimi
wpływami do budżetu, aby móc do-

konywać prorozwojowych inwesty-
cji. Przykładowo w tym roku nasze do-
chody od osób prawnych, fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej przekroczą re-
kordowe 10 mln zł. Co ważne, polity-
kę niskich podatków prowadzimy ra-
zem z polityką aktywnego poszuki-
wania pieniędzy na inwestycje ze
środków zewnętrznych, np. z funduszy
unijnych czy z budżetu państwa,
w myśl zasady „złotówka nasza, zło-
tówka z zewnątrz”. Nierzadko udaje
nam się uzyskać dużo większe dotacje,
bo np. sięgające 75 lub 85 proc. – mówi
Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla
Wielkiego.

Przyjazne podejście
Jak podkreśla Stanisław Lonczak,

zastępca burmistrza Radomyśla Wiel-
kiego, polityka niskich podatków to je-
den z elementów przyjaznego podej-
ścia władz gminy do mieszkańców
i przedsiębiorców. – Niskie obciążenia
podatkowe pozytywnie wpływają na
rozwój gospodarczy. Od kilku lat wzra-
sta w naszej gminie liczba wydawa-
nych decyzji o warunkach zabudowy,
przekroczyła już ona setkę. W 2014
i 2015 r. wydanych zostało po ok. 110
takich decyzji, a w poprzednim blisko

160, z czego ok. 120 dotyczyło zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wzrosła też liczba decyzji dotyczących
zabudowy usługowej. Dodam także, iż
w naszej gminie działa obecnie oko-
ło 600 firm, a co roku powstają kolej-
ne. Dzięki nowym przedsiębiorcom
i mieszkańcom zwiększają się oczy-
wiście wpływy do naszego budżetu.
Jako przykład podaje dochody z po-
datku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego od środków transportu, których
stawki zależą od decyzji samorządu
gminy. – W 2016 r. wyniosły one 3,92 mln
zł, a dla porównania w 2010 r. stanowiły
kwotę 2,75 mln zł. Wzrosły więc
o 1,17 mln zł, tj. o 42,5 proc. W tym cza-
sie stawki np. podatku od nierucho-
mości od powierzchni budynków zwią-
zanych z działalnością gospodarczą
podniesiono tylko o 13,4 proc., z 11,90
za mkw. w 2010 r. do 13,50 zł za mkw.
w 2016 r. Jak widać, polityka niskich
podatków się opłaca. �

Radomyśl Wielki

Gmina Radomyśl Wielki od kilku już lat prowadzi poli-
tykę niskich podatków. Dzięki temu tamtejsi miesz-
kańcy i przedsiębiorcy płacą jedne z najniższych danin
w Polsce. Potwierdza to zestawienie opublikowane
przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

Urząd Miejski i rynek w Radomyślu Wielkim

Gmina Radomyśl Wielki położona jest na pół-
nocno-zachodnim krańcu województwa pod-
karpackiego, w powiecie mieleckim. Za-
mieszkuje ją ponad 14 tys. osób. Posiada
gęstą sieć dróg dobrej jakości; długość traktów
gminnych wynosi 118 km, powiatowych
78 km, a wojewódzkich 18 km. Znajduje się
też w bliskim sąsiedztwie autostrady A4, w nie-
wielkiej odległości od węzłów autostradowych
Tarnów-Północ, Dębica-Zachód i Dębica-
-Wschód. Gmina jest w całości zwodociągo-
wana i zgazyfikowana oraz w 50 proc. skanali-
zowana. Posiada trzy obszary ujęte w planie
zagospodarowania przestrzennego do wyko-
rzystania pod działalność produkcyjną, usłu-
gową i magazynową; największy znajduje się
w Podborzu (44 ha), pozostałe dwa w Partyni
i Radomyślu Wielkim.

Fot. arch. UM w Radomyślu Wielkim

– gmina niskich podatków



W czerwcu 2015 r., po zaledwie rocznej budowie, odbyło się oficjalne otwar-
cie obiektu handlowego przy ul. Wernera w Radomiu. Budowa trwała rok,
obiekt zaimponował wysokim europejskim standardem. Na frontowej ścianie
budynku widnieje logo: RHM – Radomskie Hale Mięsne.

Inwestor z wizją
Radomskie Hale Mięsne Sp. z o.o. powstały w 2012 r. Ich udziałowcami są radom-
scy handlowcy i producenci. Swoje doświadczenie i pomysły wykorzystali przy reali-
zacji inwestycji – budowie hali w centrum Radomia o powierzchni ponad 5 tys. mkw.
Jest to jedyny obiekt w mieście, który spełnia wszystkie normy UE, dopuszczające
handel świeżym mięsem z tzw. uboju gospodarczego, porcjowanego w obecności
klienta. W przestronnej hali mieszczą się zorganizowane z poczuciem estetyki i cie-
kawych architektonicznych rozwiązań boksy z przeznaczeniem na handel wędlinami,
pieczywem, artykułami spożywczymi, warzywami i owocami. Budynek jest bardzo do-
brze przystosowany do handlu. Ma centralne chłodzenie, dlatego temperatura, która
panuje w hali, jest stała, a produkty dzięki temu zachowują świeżość i jakość. Całość
na parterze uzupełniają bar szybkiej obsługi i punkty usługowe (apteka, fryzjer, kol-
portaż prasy, agencja bankowa itp.). Na piętrze natomiast usytuowane są usługi re-
kreacyjno-rozrywkowe. Działają tu kluby: muzyczny, fitness i siłownia. Obie
kondygnacje funkcjonują niezależnie od siebie. Obiekt w dni targowe – tradycyjnie
w czwartki i soboty – zapewnia 200 miejsc parkingowych, a na co dzień jest ich bli-
sko 300.

Kilkaset miejsc pracy i… milion klientów
W samej hali handlowej RHM stworzonych jest 180 nowych miejsc pracy. Ponadto
zatrudnienie znalazły tu służby pomocnicze: techniczne, administracyjne, sprzątające,
ochroniarskie – łącznie ponad 20 nowych stanowisk. Niezależnie od tego, w każdy
czwartek i każdą sobotę około 40 producentów mebli z Radomia i okolic wystawia na
terenie RHM swój asortyment. To dodatkowo około 200 stanowisk pracy dla osób za-
trudnionych przez wystawców. Natomiast niezależnie od dni targowych 85 podmio-
tów gospodarczych – producentów i wystawców odzieży, artykułów przemysłowych
i gospodarstwa domowego – prowadzi działalność handlową na terenie RHM, stwa-
rzając około 210 miejsc pracy. Liczby te dowodzą, iż spółka Radomskie Hale Mięsne

RADOMSKIE HALE MIĘSNE 

Radomskie Hale Mięsne Sp. z o.o. 
ul. Wernera 10a, 26-600 Radom, tel.: 48 360 25 74, tel. kom. 512 807 315, 512 807 906
e-mail: biuro@rhm.radom.pl, www.rhm.radom.pl

Na pierwszym miejscu stawiamy ja-
kość. RHM to miejsce, w którym
klient czuje się dobrze, może kupić
towar świeży, w dobrej cenie i z gwa-
rancją jakości. Połączyliśmy trady-
cyjne targowisko z nowoczesnym
i przyjaznym marketem. Komfort, za-
dowolenie i bliskość producentów
z nabywcami to dla nas priorytety,
które przyświecały tej inwestycji od
samego początku.

Osiągnęliśmy zamierzony cel. Stwo-
rzyliśmy miejsce, w którym klient do-
konuje zakupów w warunkach o euro-
pejskim standardzie. Zapewniliśmy
w ten sposób miejsca pracy dla kil-
kuset osób zatrudnionych w RHM oraz
przez współpracujące z nami pod-
mioty gospodarcze. Wszyscy nasi na-
jemcy to wyłącznie producenci
lokalni. Wspieramy w stu procentach
polski kapitał.

Eugeniusz Pastuszka
prezes RHM

Leszek Woźniak
wiceprezes RHM

to firma, która stworzyła warunki do powstania kilkuset nowych miejsc pracy w mie-
ście. Systematycznie prowadzona jest w RHM analiza ilości klientów. Wynika z niej,
że w tylko w 2015 r. odwiedziło je i dokonało w niej zakupów ponad milion osób.
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Według specjalistów za kilka lat to nie złoto,
ale woda będzie towarem deficytowym i naj-
większym źródłem zysku. Czy jako firma, któ-
ra dąży do zabezpieczenia czystej wody dla
obecnych i przyszłych pokoleń, czują państwo
tę misję?

– Jako człowiek od zawsze zwią-
zany z wodociągami istotnie czuję
taką misję. W naszym przypadku spro-
wadza się ona do tego, żeby dostar-
czać ludziom wodę jak najlepszej ja-
kości, a więc taką, która spełnia stan-
dardy – zarówno krajowe, jak i unijne,
jak również by zapewnić do niej dostęp
jak najszerszej grupie odbiorców. W Le-
gionowie woda z wodociągów docie-
ra do 93 proc. mieszkańców i ich licz-
ba stale rośnie. Na szczęście na tę
chwilę w Polsce dostęp do wody nie jest
zagrożony, co nie znaczy, że nie ma
problemów. Te są związane choćby
z nieuregulowanymi rzekami oraz bra-
kiem zbiorników retencyjnych. Stany
rzek, szczególnie w okresach letnich,
podlegają silnym wahaniom, dlatego
też część stacji wodociągowych po-
siada tzw. ujęcia poddenne, aby woda
była zawsze dostępna. Mniejsze wo-
dociągi – takie jak nasz – mają ujęcia
głębinowe. Jesteśmy więc zawsze przy-
gotowani i zabezpieczeni.
Legionowskie wodociągi są pionierem, jeśli
chodzi o źródełka wody pitnej w szkołach.
Czuje pan dumę, że idea ta przyjęła się w wie-
lu gminach w Polsce?

– Cieszę się, że zapoczątkowa-
łem ten proces w Polsce i że wiele miast
poszło tym śladem. W Legionowie
wszystkie szkoły są już zaopatrzone
w źródełka. Mamy też zdroje ze-
wnętrzne, które architektonicznie wpi-
sały się w krajobraz miasta. Dobrze, że
coraz więcej ościennych samorządów
przejęło ten chlubny program – to naj-
lepszy dowód na to, że mamy w Polsce
wodę z wodociągów dobrej jakości. Nie-
stety nadal nie doczekał się realizacji
mój pomysł, żeby podobne źródełka
wprowadzić na polskich lotniskach.
Czy w ostatnim czasie zmienia się zużycie
wody?

– Firmy wodociągowe narzekają
na systematyczny spadek zużycia
wody. Ludzie używają coraz bardziej
ekonomicznych urządzeń, takich jak:
pralki, spłuczki, wylewki oraz zmy-
warki, które zastępują zmywanie ręcz-
ne. Coraz więcej osób zamienia wan-
nę na prysznic – wygodniejszy i za-
bierający mniej czasu, ale również bar-
dziej ekonomiczny sposób, jeśli chodzi
o zużycie wody. Poza tym społeczeń-
stwo jest coraz bardziej świadome
i w konsekwencji bardziej kalkuluje,

przestaje marnotrawić wodę. Wbrew
tej tendencji w Legionowie nie odno-
towujemy spadku jej zużycia i pro-
dukcji, i ciągle przyłączamy nowych
użytkowników.
Zapewne ma pan już plany na cały rok?

– Jestem zdania, że plany są nie-
zbędne do prawidłowego działania
firmy. Mamy w spółce inwestycyjne pla-
ny roczne, trzy- i pięcioletnie. Oprócz
tego mamy roczne plany dotyczące za-
kupów i remontów. Stosujemy naj-
nowsze, automatycznie sterowane
technologie uzdatniania wody, nowo-
czesne pompy oraz kamery do bieżą-
cego monitoringu. Poza tym stale wy-
mieniamy wodomierze starego typu na
nowoczesne urządzenia do zdalnego
odczytu. Obecnie jesteśmy na końco-
wym etapie tego procesu i najpraw-
dopodobniej w tym roku go skończymy.
10 lat temu nasz kapitał zakładowy
kształtował się na poziomie 13 mln zł,
a teraz wynosi prawie 100 mln zł, co po-
kazuje prężny rozwój i potencjał spół-
ki. Plany są zatem w pełni uzasadnio-
ne, nawet te dalekosiężne.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Wodociągi

Jako człowiek od zawsze
związany z wodociągami
mam poczucie misji. W przy-
padku wodociągów sprowa-
dza się ona do tego, aby
dostarczać ludziom wodę jak
najlepszej jakości, jak również
by zapewnić do niej stały do-
stęp jak najszerszej grupie
odbiorców – mówi Grzegorz
Gruczek, Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnego
„Legionowo” Sp. z o.o.

z misją
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D
ziałalność związana z pro-
dukcją tradycyjnych wyro-
bów wędliniarskich pro-
wadzona była w niewiel-
kim przydomowym zakła-

dzie na Podkarpaciu, jednak wymaga-
nia dotyczące zakładów przetwórstwa
mięsnego, zawarte w rozporządzeniu
ministra rolnictwa i gospodarki żywno-
ściowej z 1999 r., przyczyniły się do bu-
dowy nowego zakładu, spełniającego
wszelkie normy. W 2002 r. otrzymano po-
zwolenia na budowę masarni z ubojnią
i przyłączami, gdzie od razu po odda-
niu budynku rozpoczęto produkcję.

Po śmierci Czesława Stopy dzia-
łalność przejęła jego żona Kazimiera

Stopa i zaczęła prowadzić ją pod na-
zwą „Kazimiera Stopa Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego Czesław Stopa”.
Zakład zajmuje się głównie ubojem
trzody chlewnej, przetwórstwem mięsa
oraz sprzedażą wyrobów własnych.
Do uboju trafiają tuczniki z własnego go-
spodarstwa, które prowadzi syn wła-
ścicielki. Produkcja oparta jest na tra-
dycyjnych procesach technologicznych
uwzględniających potrzeby konsu-
mentów. Wyroby są dostarczane do
sklepów i hurtowni z okolicznych woje-
wództw oraz sprzedawane w skle-
pach firmowych w Tarnowie,
Mielcu, Tarnobrzegu i Dę-
bicy. Firma co roku bierze
udział w Podkarpackim
Dniu Wędliniarza, pod-
czas którego jest wyróż-
niana.                              �

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Czesław Stopa z siedzibą w Dulczy Wiel-
kiej istnieje od 1998 r. Do 2015 r. jego właścicielem był Czesław Stopa
– rolnik z dużym doświadczeniem w branży oraz szeroką wiedzą o chowie

Ceniona marka Podkarpacia

Fundacja Integralia
Twój partner w zatrudnianiu 
osób z niepełnosprawnościami

– doradztwo
– rekrutacja
– zatrudnianie
– rozwój pracowników
– zarządzanie 

różnorodnością
– pozyskiwanie 

dofinansowań

www.integralia.pl 58 555 60 90 fundacja@integralia.pl



Pracodawca Przyjazny Pracownikom

W
tym roku wyróżnie-

nie z rąk prezydenta
odebrali przedstawi-
ciele 22 firm. Certyfi-
katy są przyznawane

pracodawcom, którzy w codziennej
działalności wdrażają dobre praktyki
w polityce kadrowej i bez zarzutu prze-
strzegają prawa pracy. W ocenie kan-
dydatów mają znaczenie takie czynniki,
jak stabilność zatrudnienia, dostoso-
wanie działalności do zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz posza-
nowanie prawa pracowników do zrze-
szania się w związki zawodowe. Lau-
reaci reprezentują przedsiębiorstwa,
które wyróżniają się pod względem za-
wierania układów zbiorowych pracy,
zatrudniania pracowników na czas
nieokreślony, funkcjonowania rad pra-

cowników, prowadzonego dialogu spo-
łecznego wewnątrz zakładu.

W swoim przemówieniu do uczest-
ników uroczystości finałowej, podsu-
mowującej IX edycję konkursu ,prezy-
dent Andrzej Duda wyliczał, jak wiele
warunków należy spełnić, by spro-
stać wymaganiom konkursu i otrzymać
wyróżnienie. Gratulując najlepszym
pracodawcom, dziękował im za po-
stawę i podkreślał, że nagrody są
świadectwem jakości i konkurencyj-
ności nagrodzonych firm na nowo-
czesnym rynku gospodarczym, który
nie ogranicza się do produkcji i wy-
pracowywania dochodów. – To przede
wszystkim człowiek, pracownik, współ-
pracownik – mówił.

Jednocześnie prezydent Duda
przypomniał na forum, że pomysł na-

grody dla pracodawców przyjaznych
pracownikom wysunęła w 2007 r.
NSZZ „Solidarność”, przedstawiając
go ówczesnemu prezydentowi Le-
chowi Kaczyńskiemu jako propozycję
honorowania wzorowych praco-
dawców. – To był bardzo ważny mo-
ment, który trafił we właściwym
czasie we właściwe ręce, jeżeli cho-
dzi o ówczesny honorowy patronat.
Przez to nagroda nabiera dodatko-
wego waloru – powiedział Andrzej
Duda, który dziś kontynuuje dzieło
swoich poprzedników. Wyraził przed
uczestnikami uroczystości ogrom-
ną satysfakcję i podziękowanie dla
prezydentów za to, że od początku
nieprzerwanie utrzymany został pa-
tronat głowy państwa nad tą inicja-
tywą. �

Prezydent docenia wzorowych pracodawców
Przestrzeganie przepisów, norm bezpieczeństwa i partnerstwo ze związkami zawodowymi to podbu-
dowa dobrze funkcjonującej gospodarki – mówił prezydent RP Andrzej Duda podczas finału kon-
kursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wraz z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem
Dudą osobiście wręczył laureatom konkursu certyfikaty

Dom zapewnia kompleksową opiekę i świadczy usługi:
– bytowe,
– opiekuńcze,
– wspomagające,
– zdrowotne.

DPS we Włoszczowie – dom przyjazny mieszkańcom

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 20
29-100 Włoszczowa

tel. 41 394 20 38
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G
ala finałowa od-
była się 6 grudnia
w siedzibie PARP.
Otwierając ją, Pa-
trycja Klarecka,

prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, zwróciła uwa-
gę na rozpoczynane przez PARP
kompleksowe działania, które
mają służyć poprawie dostępu do
informacji na temat wymagań
rynkowych i potrzeb pracodaw-
ców z różnych sektorów, a w dal-
szej kolejności nawiązywaniu i po-
głębianiu współpracy przedsiębior-
ców ze szkołami. W ramach zaplano-
wanych działań przewidziano m.in.
stworzenie systemu sektorowych rad
ds. kompetencji, które staną się plat-
formą wymiany informacji i doświad-
czeń pomiędzy przedsiębiorcami, śro-
dowiskiem edukacji zawodowej i wyż-
szej oraz instytucjami rynku pracy. 

Po oficjalnym wystąpieniu prezes
PARP laureaci konkursu Pracodawca
Jutra, najlepsi spośród 47 zgłoszeń,
odebrali statuetki przyznane w dwóch
kategoriach – w sektorze MŚP i wśród
dużych przedsiębiorców. Oprócz pię-
ciu zwycięskich firm cztery zostały wy-
różnione jako „Dobre praktyki konkur-
su Pracodawca Jutra 2016”. Tytuł „Pra-

codawcy Jutra” trafił do przedsię-
biorców, którzy najefektywniej wdra-
żają działania edukacyjne skiero-
wane do młodych. Zgodnie z wer-
dyktem uhonorowane zostały firmy:
Comarch SA, Kronospan Szczeci-
nek Sp. z o.o., Rafako SA, Biuro Ra-
chunkowe Biurex Sp. z o.o., Euvic
Sp. z o.o. Dodatkowo kapituła kon-
kursu przyznała wyróżnienia dla
firm: Man Bus Sp. z o.o., Multiserwis
Sp. z o.o., Sitech Sp. z o.o., Centrum
Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Dotychczas w historii konkursu,
organizowanego pod patronatem Pol-
skiego Stowarzyszenia Zarządzania
Kadrami, zgłoszono prawie 300 pro-
jektów. Inicjatywa powstała z myślą
o promocji firm, które aktywnie współ-
pracują ze szkołami i uczelniami, i re-
alizują projekty, które umożliwiają mło-
dym ludziom uzyskanie wymaganych
przez rynek pracy kompetencji. �

Pomocna dłoń
Pod koniec roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła czwartą
edycję konkursu Pracodawca Jutra, skierowanego do przedsiębiorców, którzy anga-
żują się w przygotowanie do podjęcia pierwszej pracy młodych ludzi – uczniów, stu-
dentów, absolwentów

Laureaci konkursu

Pracodawca Jutra

w karierze młodych
Fot. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2)



Jakie miejsce w branży izolacji przemysło-
wych zajmuje dziś Multiserwis? Czy na po-
zycję firmy wpływa fakt, że jest ona częścią
niemieckiego koncernu Bilfinger SE?

– Obecnie w branży izolacji prze-
mysłowych największymi przedsię-
biorstwami w Polsce są Multiserwis
i Kaefer. Multiserwis działa jednak

więcej na terenie całej Europy. Na
pewno fakt przynależności do kon-
cernu Bilfinger SE pomaga w działal-
ności w Europie, czy w ogóle na świe-
cie. Realizujemy dużo wspólnych kon-
traktów z innymi spółkami koncernu,
otrzymujemy również kontakty do sta-
łych klientów Bilfinger SE.
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Działamy
Multiserwis, jak sama nazwa wskazuje, stara się oprócz
realizacji usług na inwestycjach świadczyć również stały
serwis i prace remontowe. Idziemy też w kierunku wielo-
branżowości – mówi Marian Siwon, Prezes Zarządu
i Dyrektor Generalny Multiserwis Sp. z o.o.

na wielu polach

Zostaliście państwo wyróżnieni w ostatniej
edycji konkursu Pracodawca Jutra. Co to wła-
ściwie znaczy bycie tego typu podmiotem
i za sprawą jakich działań zaliczacie się
państwo do tego grona?

– Wyróżnienie w konkursie Praco-
dawca Jutra otrzymaliśmy przede

wszystkim za sposób, w jaki organizu-
jemy praktyczną naukę w naszym przed-
siębiorstwie, czyli za Dobrą Praktykę.
Pracownicy młodociani funkcjonują
w naszym przedsiębiorstwie już od wie-
lu lat, cały czas pracujemy nad tym, aby
ich praktyczna i teoretyczna nauka była
spójna z potrzebami rynku pracy, ale tak-
że naszego przedsiębiorstwa. Jak wia-
domo, szkoły zawodowe straciły jakiś
czas temu swoją rangę, a tym samym
przedsiębiorcy zostali pozbawieni do-
pływu młodych fachowców, pracowni-
ków produkcyjnych. Ten problem nie
ominął również spółki Multiserwis. Jed-
nym z jego rozwiązań było właśnie za-
angażowanie się naszego przedsię-
biorstwa w rozwój szkolnictwa zawodo-
wego i nauczanie młodych ludzi.

Kształcenie młodocianych pracow-
ników odbywa się w sposób zbliżony do
modelu kształcenia dualnego, popular-
nego i dobrze sprawdzającego się np.
w Niemczech. Uczniowie pracują w war-

sztacie, na prawdziwych zleceniach,
uczestniczą w pełnej produkcji, a swo-
je umiejętności monterskie nabywają
podczas praktyk w wybranej przez przed-
siębiorstwo jednostce kształcenia usta-
wicznego. Doskonale zdajemy sobie
sprawę z faktu, że dostajemy pod kura-
telę młodych ludzi, którzy jeszcze nie-
dawno kończyli gimnazjum, dlatego też
ściśle współpracujemy ze szkołami oraz
organizacjami zajmującymi się szkol-
nictwem zawodowym, mocno angażu-
jemy rodziców we współpracę z nami, or-
ganizujemy dla nich okresowe zebrania,
a także indywidualne konsultacje.

Podczas prac w warsztacie ucznia-
mi opiekują się specjalnie dla nich wy-
znaczeni instruktorzy. Są to osoby speł-
niające wszystkie wymogi formalne,
aby uczyć, ale przede wszystkim są to
mistrzowie w swoim zawodzie, mający
wieloletnią praktykę. Oprócz przekazy-
wanej wiedzy fachowej uświadamiają
młodych ludzi o warunkach pracy na bu-

Poznawanie profilu działalności firmy od podstaw i późniejsze rozwijanie swoich umie-
jętności oraz poszerzanie wiedzy na kolejnych etapach ścieżki kariery kształtuje najbar-
dziej wartościowych dla nas pracowników – mówi Małgorzata Marek-Badora,
Specjalista ds. Młodocianych Pracowników w spółce Multiserwis

Kształcimy swoich pracowników



Dlaczego zarządzana przez pana firma jest
partnerem, z którym warto nawiązać współ-
pracę?

– Multiserwis, jak sama nazwa
wskazuje, stara się oprócz realizacji
usług na inwestycjach świadczyć rów-
nież stały serwis i prace remontowe.
Idziemy też w kierunku wielobranżo-
wości. Obecnie oprócz izolacji prze-
mysłowych jesteśmy również naj-
większym usługodawcą w Polsce
w branży rusztowań przemysłowych,
a we współpracy z naszymi podwy-
konawcami realizujemy również usłu-
gi w zakresie fasad przemysłowych,
elektrycznego ogrzewania wspoma-
gającego i antykorozji. Możemy zatem
oferować klientowi kompleksowy pa-
kiet usług z jednej ręki. 
Multiserwis aktywnie działa na rzecz lokal-
nej społeczności nie tylko poprzez współpracę
ze szkołami, lecz także za sprawą akcji spo-
łecznych i charytatywnych. Czy w pana od-
czuciu społeczna odpowiedzialność biznesu
powinna być częścią działalności każdej fir-
my? Dlaczego?

– Tak, wspieramy wiele instytucji
darowiznami, uczestniczymy w licznych
akcjach na rzecz lokalnego społe-
czeństwa. Jednak na tym nie koniec,
oprócz tego staramy się uczyć i wspie-
rać naszych pracowników, którzy coraz
chętniej biorą udział w różnych akcjach
jako wolontariusze, a i członkowie za-
rządu również prywatnie wspierają
wiele inicjatyw lokalnych. Osobiście
uważam, że społeczna odpowiedzial-
ność biznesu jak najbardziej powinna
być wpisana w działalność każdego

przedsiębiorstwa. Firma to przede
wszystkim pracownicy, ludzie, którzy
mają swoje rodziny, znajomych, osoby,
z którymi żyją razem w pewnym wą-
skim społecznym otoczeniu – gminie,
powiecie czy województwie. Działania
wspierające lokalne inicjatywy ludno-
ści przez samorządy i przedsiębiorstwa
dają poczucie integracji i przynależ-
ności do swoistej małej ojczyzny, w ja-
kiej przyszło nam żyć.

Rozmawiał Igor Korczyński
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dowach i zachowaniu podczas prac
w brygadach. Taka wiedza jest dla nich
bezcenna. Młodociani objęci są pro-
gramem stypendialnym. Ma on za za-
danie motywowanie uczniów do nauki
w szkole, ale również do utrzymania od-
powiedniej frekwencji podczas zajęć.
Uczniowie klas trzecich i drugich, którzy
samodzielnie wykonują prace przy zle-
ceniach dla klientów, otrzymują pre-
mię uznaniową. Mamy szereg narzę-
dzi wspomagających dla młodzieży,
np. darmowe posiłki podczas praktyk,
program świadczeń ZFŚS, w ramach
którego refundujemy młodzieży koszty,
jakie ponosi na cele kulturalne i sporto-
we. Jeździmy razem na wycieczki bran-
żowe, integrujemy się podczas różnego
rodzaju wydarzeń w przedsiębiorstwie,
corocznie organizujemy dla młodocia-
nych wigilię.
Czy stawianie na młodych to świadoma
koncepcja rozwoju firmy, która ma przynieść
określony korzyści? Czym zachęcacie państwo
uczniów i studentów do stania się częścią
Multiserwisu? Dlaczego – mówiąc kolo-
kwialnie – im się to opłaca?

– Młodzi wykształceni ludzie, którzy
integrują się z przedsiębiorstwem od
pierwszych dni swojej nauki, to najlep-
sza inwestycja. Poznawanie profilu dzia-
łalności firmy od podstaw i późniejsze
rozwijanie swoich umiejętności oraz
poszerzanie wiedzy na kolejnych eta-
pach ścieżki kariery kształtuje najbar-

dziej wartościowych dla nas pracowni-
ków. Corocznie nasi absolwenci dzielą
się na tych, którzy zasilają szczeble pro-
dukcyjne w przedsiębiorstwie, i tych, któ-
rzy mają ambicję zostania młodymi
menadżerami i pragną kształcić się
dalej. 

Zachęcamy już gimnazjalistów, za-
praszamy ich do naszego przedsię-
biorstwa, organizujemy dla nich dni
otwarte. W roku szkolnym 2016/2017 od-
wiedziło nas już ponad 300 młodych lu-
dzi. Oprócz przedstawienia zawodów,
w których kształcimy, i zapoznania
z przedsiębiorstwem oraz pracą w war-
sztacie, młodzież może porozmawiać
z naszymi absolwentami i obecnymi
uczniami. Przykład starszych kolegów to
najlepsza zachęta. Przez trzy lata kształ-
cenia u nas młodociani pracownicy
mogą korzystać z wymienionych wyżej
profitów, mogą zarabiać nawet 600 zł
miesięcznie, a nauka jest intensywna
i ciekawa. Jednak najważniejszy aspekt
to zdobycie bardzo ciekawego i intrat-
nego zawodu oraz możliwość zatrud-
nienia w naszym przedsiębiorstwie za-
raz po zakończeniu edukacji.
Jakie cechy i umiejętności powinien mieć wy-
marzony kandydat do pracy w Multiserwis?

– Jeśli chodzi o pracowników mło-
docianych, jesteśmy bardzo otwarci na

każdego. Oczywiście, że najlepiej współ-
pracuje się z młodymi ludźmi, którzy są
komunikatywni i zainteresowani nauką,
ciekawi świata, chętni do działania i za-
angażowani. Jednak tak idealnie zawsze
nie jest. Do szkół zawodowych trafia róż-
na młodzież. Niektóre przypadki są dla
nas wyzwaniem i wyprowadzenie ich, jak
to się potocznie mówi, na ludzi jest dla
nas prawdziwą misją. Odnosimy w tej
dziedzinie spore sukcesy pewnie dlate-
go, że kształcenie młodocianych stało
się dla nas pasją. 

Ze względu na szeroki zakres naszej
oferty usługowej poszukujemy także
absolwentów z różnych dziedzin. Wiedza
zdobyta w szkole średniej czy na uczel-
ni jest dla nas istotna. Jednak nie mniej
ważne są doświadczenia praktyczne,
zdobyte podczas nauki czy to w ramach
prac wakacyjnych, czy w ramach róż-
nych organizacji lub stowarzyszeń. Każ-
da motywacja jest dla nas bardzo istot-
na. Cechy, które warto mieć, aby pra-
cować w Multiserwisie, to: determinacja
i zaangażowanie, gotowość do pracy
i elastyczność, umiejętność pracy w ze-
spole i gotowość do dalszego rozwoju,
odpowiedzialność, kompetencje spo-
łeczne.

Rozmawiał Igor Korczyński

Klasa patronacka spółki Multiserwis
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Jak ocenia pan stan polskiego muzealnictwa?
Czy muzea idą z duchem czasu i coraz lepiej
podejmują swoich gości?

– Jako muzealnik oraz prezes Sto-
warzyszenia Muzealników Polskich
czuję się niezręcznie, wydając osąd
we własnej sprawie. Jednak, biorąc
pod uwagę fakt, że w ciągu ostatnich
10 lat frekwencja wzrosła o 25 proc.
i w zeszłym roku przekroczyła 35 mln,
mogę chyba postawić tezę, że muzea
stają się atrakcyjne, pozwolę sobie
nawet użyć kolokwializmu – są sexy.
Otwarcia nowych muzeów stają się
wydarzeniami z pierwszych stron
gazet, muzea bywają przedmiotem
poważnych konfliktów, nawet poli-
tycznych. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie szły one z duchem czasu,
nie podejmowały właściwie swoich
gości, a polscy muzealnicy nie wy-
konywali swej pracy w sposób pro-
fesjonalny.

Muzea różnią się pod względem przedmio-
tu i skali działalności, nadzoru właściciel-
skiego i źródła finansowania. Czy można przy-
kładać do wszystkich jedną miarę, by mówić
o problemach, dokonaniach i wyzwaniach?

– Jest to niewątpliwie trudne, ale
trzeba wypracować jeden model mia-
ry do funkcjonowania muzeów. Pod-
czas I Kongres Muzealników Polskich,
który odbył się w kwietniu 2015 r., po-
stulowano, a środowiska muzealne
robią to nadal, aby zostały stworzone
algorytmy-koszyki kosztów, które moż-
na zastosować do wszystkich muzeów.
Skoro są one dobrem wspólnym, nie
jest rzeczą właściwą, aby muzeum
prowadzone np. przez bogatą gminę
było traktowane lepiej niż to prowa-
dzone przez gminę uboższą. Prze-
chowywane w muzeach zasoby są
kapitałem rozwojowym państwa, a ka-
pitał, w który się nie inwestuje, traci na
wartości.

Niemal w każdej dziedzinie mówi się o istot-
nej roli nowych technologii. W jakich aspek-
tach postęp wkracza do polskich muzeów?

– Nie wchodząc w to, co rozumie
pani pod słowem „postęp”, wkracza on
do muzeów jak do każdej innej dzie-
dziny życia. W szczególny sposób
w muzeum dotyczy to wizualnych na-
rzędzi i środków przekazu, które sen-
sualnie oddziałują na widza. W tym
kontekście rodzi się myśl o multime-
dializacji polskich muzeów. Nie oce-
niając w tym miejscu tego zjawiska,
jego zaistnienie nie budzi wątpliwości.
Firmy cały czas podkreślają konieczność po-
znawania potrzeb klientów i podążania za
trendami rynkowymi. Czy w muzeach również
podejmuje się działania, które służą rozpo-
znaniu oczekiwań odbiorców?

– Muzea prowadzą we własnym
zakresie badania rynku, a środowiska
muzealne od dłuższego czasu postu-
lują, by przeprowadzono badania pu-

O ile w ogóle można twierdzić, że muzea realizują cele
biznesowe, takim celem będzie „to make people happy”,
a w naszym najgłębszym przekonaniu szczęście człowieka
nie polega jedynie na dostarczaniu mu produktów spółki
konsumpcyjnej – mówi Michał Niezabitowski, prezes
Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Fot. Muzeum Miejskie w Żorach

Misja muzeum



bliczności w skali całego państwa. Różnica między bada-
niami rynków bankowych, prowadzonych przez firmy kon-
sumpcyjne, a podobnymi badaniami, prowadzonymi przez
muzea, polega na tym, że istotą istnienia muzeum nie jest
biznes, którego celem jest zysk. O ile w ogóle można twier-
dzić, że muzea realizują cele biznesowe, takim celem będzie
„to make people happy”, a w naszym najgłębszym prze-
konaniu szczęście człowieka nie polega jedynie na dostar-
czaniu mu produktów spółki konsumpcyjnej. Muzea są in-
stytucją wiedzy i rozwoju, czyli warunków niezbędnych do
świadomego przeżywania swojego człowieczeństwa. 
Pierwotna naukowa i edukacyjna funkcja muzeów uległa zmianie
– dziś traktowane są one także jak przedsiębiorstwa, które mają przy-
nosić zysk. Jak połączyć te obie funkcje, aby były zrównoważo-
ne?

– Nie ma sprzeczności pomiędzy obecnością mu-
zeum na rynku a realizowaniem swojego celu, o ile cele
te występują łącznie, a nie rozdzielnie. Jeżeli muzeum
realizuje swoją misję, o której mówiłem wyżej, to nie ma
przeszkód, aby dobrze radziło sobie na rynku. Mało tego,
muzea powinny podejmować starania, aby na rynku ra-
dzić sobie dobrze. Pyta pani, jak połączyć obie te funk-
cje, aby były zrównoważone. Odpowiedź jest prosta, choć
wykonanie trudniejsze, zysk w muzeum to nie dodatni
bilans pomiędzy przychodami a kosztami.
Czy dobry zarządca muzeum powinien być artystą, czy przede
wszystkim sprawnym ekonomistą? 

– Dziękuję, że zarządcę muzeum nazywa pani artystą.
Dobrze jest, jeżeli artysta potrafi być sprawnym ekonomistą,
fatalnie, gdy sprawny ekonomista nie potrafi być artystą.

Rozmawiała Marlena Szczęsna

Zamek Królewski 
w Niepołomicach:

muzeum 
centrum konferencyjne

hotel 
restauracja

ul. Zamkowa 2 
32-005 Niepołomice

tel. 12 2813011
www.muzeum.niepolomice.pl

Czym według pana obecnie jest muzeum? Która ze zmian
w koncepcji czy funkcji instytucji muzealnych, zachodzących
w ostatnich latach, jest najciekawsza i najistotniejsza?

Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu: – Muzea to przede wszystkim instytucje kultu-
ralne, ochraniające szeroko pojęte dziedzictwo narodowe, ale
też takie, które każdego dnia muszą być otwarte dla zwiedza-
jących i na ich potrzeby. Goście oczekują od nas zarówno bo-
gatej oferty na wysokim poziomie merytorycznym, jak

i dobrego przygotowania od strony technicznej. W sierpeckim muzeum staramy się
łączyć działalność kulturalną z biznesową, prowadząc Centrum Konferencyjno-Re-
kreacyjne. Sympozja i szkolenia, na które przyjeżdżają osoby z całego kraju, są do-
skonałym sposobem promowania skansenu. Najczęściej połączone są one ze
zwiedzaniem, przez co ich uczestnicy poznają dorobek kulturalno-naukowy muzeum.
Niejednokrotnie wracają do nas już prywatnie – ze znajomymi, rodziną, aby spędzić
tu czas. Staramy się więc rozwijać wielopłaszczyznowo – być instytucją naukowo-
badawczą i popularyzatorką, ale też miejscem wypoczynku.



R
óżewicz Open Festiwal
w tym roku organizowany
będzie już po raz dziewią-
ty. To jedyny w Polsce i na
świecie festiwal poświęco-

ny twórczości braci Różewiczów: Ta-
deuszowi (poecie, dramaturgowi i pro-
zaikowi), Stanisławowi (reżyserowi
i scenarzyście) oraz Januszowi (poecie).
Wielkie dziedzictwo tych trzech bardzo
ważnych dla kultury polskiej artystów
prezentowane jest w ich rodzinnym
mieście – Radomsku. To wyjątkowe wy-
darzenie adresowane jest do wszyst-
kich, którym bliska jest sztuka. Z roku
na rok gromadzi coraz większe audy-
torium i grono uczestników. Do Ra-
domska przyjeżdżają wybitni artyści
i ludzie nauki, dla których twórczość
braci Różewiczów stanowi niewyczer-
pane źródło inspiracji.

Prologiem do idei przewodniej te-
gorocznego Różewiczowskiego kultu-
ralnego święta będzie prezentacja
spektaklu „Kartoteka” w wykonaniu ar-
tystów Teatru Cinema z Michałowic
i Teatru Akhe z Sankt Petersburga. Bo-
gaty program imprezy obejmuje m.in.
spektakle: „Białe małżeństwo” w reż.
Artura Tyszkiewicza (Teatr Narodowy
z Warszawy), „Świadkowie, albo nasza
mała stabilizacja” w reż. Michała Zdu-
nika (Ośrodek Praktyk Teatralnych

„Gardzienice”), „Ja wiem, że ty tego nie
widzisz – sceny z Różewicza” w reż. Te-
resy Radzikowskiej-Binkowskiej (Teatr
pod Lupą w Łodzi), przedstawienie
dramatyczno-muzyczne „Bramy do
ogrodu” w reż. Anny Kękuś z udziałem
Marka Bałaty i Krzysztofa Ścierań-
skiego, koncert „5 pieśni Tadeusza

Różewicza i muzyka polska” w wyko-
naniu Stanisława Kiernera (baryton)
i Michała Rota (fortepian), projekty
scenograficzne, przygotowane przez
profesorów i studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. W czasie ROF
nastąpi też rozstrzygnięcie IX Ogól-
nopolski Konkursu Poetyckiego im. Ja-
nusza Różewicza, adresowanego do
poetów debiutantów, a podsumuje go
jury w składzie: Bohdan Zadura, Dorota
Koman i Ireneusz Kaczmarczyk. 

Różewicz Open Festiwal – Ra-
domsko 2017 organizują Miejski Dom
Kultury w Radomsku i Miasto Radom-
sko przy finansowym wsparciu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Dyrektorem artystycznym jest
Barbara Osterloff, natomiast koordy-
natorem festiwalu Krystyna Michal-
ska.

www.rozewiczopen.pl
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„Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Z zamkniętymi
oczyma widzę miłość, wiarę, prawdę…” – to idea
przewodnia tegorocznej edycji Różewicz Open Festi-
wal, która odbędzie się w dniach 5–9 października

W hołdzie braciom Różewiczom

Spektakl "Lament" Polski Teatr Tańca – Balet Poznański Fot. Mirosław Kercz (2)

Wiesław Komasa



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

Zapraszamy 
na aukcje w 2017 r.:

24 czerwiec
29 lipiec

9 wrzesień
21 październik

18 listopad
16 grudzień

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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O
pera komiczna „Turek
we Włoszech” została
napisana na zamówie-
nie La Scali przez 22-let-
niego Gioachina Rossi-

niego, który już wtedy cieszył się sławą
znakomitego kompozytora. Jej premie-
ra miała miejsce 14 sierpnia 1814 r., ale
– mimo świetnej obsady – została
przyjęta bardzo chłodno. Wiele osób
opuściło teatr już po pierwszym akcie.
W sumie wystawiono ją tylko 12 razy.
Niewątpliwy sukces odniosła nato-
miast w Rzymie. W Polsce po raz
pierwszy pokazano ją w Warszawie
w 1824 r. Ponownie na afisze spektakl
powrócił w połowie XX w., aby w latach
70. odzyskać miejsce wśród komicz-
nych arcydzieł Rossiniego. Po długim
zapomnieniu zdobył światowe sceny,
w Metropolitan Opera partię Fiorilli
śpiewała Maria Callas. 

W Teatrze Wielkim „Turka we Wło-
szech” wystawiono właśnie po raz
pierwszy. Reżyser przedstawienia Chri-
stopher Alden umieścił jego akcję
w scenerii Neapolu lat 50. i 60. ubie-
głego wieku, co jeszcze dobitniej uwi-
doczniło piętrzące się intrygi miłosne,
nieporozumienia oraz wszechobecny
komizm. Tak naprawdę tej operze nie
wiadomo, kto jest kim. Jest tu Turek, któ-
ry przyjeżdża do Italii i wiąże się
z Włoszką, Włoch, który przebiera się
za Turka, i wystylizowana na Włoszkę
Turczynka. Ważną rolę w spektaklu od-
grywa poeta, który spisuje, a zarazem
tworzy akcje sceniczne. Mamy więc
wszystko co niezbędne dla udanego
qui pro quo: intrygi – młodą atrakcyj-
ną żonę i nudnego męża pantoflarza,
przybysza ze Wschodu, piękną Cy-
gankę i bogatego księcia. Różne kul-
tury i różne światy, ale myśl przewod-
nia jedna – miłość i zazdrość. Opera
rozpisana przez Rossiniego z niezwy-
kłą precyzją pozwala na trzy godziny

Turcja i Włochy na polskim podwórku
„Turek we Włoszech” Gioachina Rossiniego to opera i pechowa, i kultowa. Pechowa,
bo początki jej wystawiania do udanych nie należały. Kultowa, bo kiedy odkryto ją po
dziesiątkach lat, zachwycono się nią w sposób niewyobrażalny. Stan ten trwa do dziś,
a można się o tym przekonać w warszawskim Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Anna Arwaniti



przenieść się w świat pełen humoru,
nieoczekiwanych zwrotów akcji i mi-
łosnych intryg. „Jej uroda, maestria i hu-
mor czynią świat kreowany przez wło-
skiego mistrza wirtuozowskiego bel
canta tak wyjątkowym i tak ukochanym
przez melomanów całego świata” – pi-
sze we wstępie do programu Walde-
mar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wiel-
kiego Opery Narodowej. 

Opera Christophera Aldena miała
premierę na Festiwalu dAix-en-
Provence. Zanim zawitała do War-
szawy, z powodzeniem wystawiana
była w Teatro Regio di Torino i Opéra
de Dijon. Sam reżyser, aktywny twór-
czo od ponad 30 lat, zdobył uznanie na
najbardziej prestiżowych scenach ope-
rowych świata. – Cieszę się, że mogę
tu pracować. Spotkałem znakomicie
dobrane grono artystów, dobrze przy-
gotowanych zarówno pod względem
aktorskim, jak i wokalnym. Teatr Wiel-
ki Opera Narodowa jest wspaniałym
miejscem – powiedział w wywiadzie, ja-
kiego udzielił Jerzemu Kisielewskiemu.
Nie pozostaje nic innego, jak odwiedzić
narodową scenę i przekonać się o tym
na własne oczy. �
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C
zym jest wspólnota? Jak
wygląda ta współcześ-
nie funkcjonująca? Czy
w ogóle jest możliwa? To
pytania, które postawili

przed sobą twórcy „Come Together”.
– Wspólnota to możliwość spotkania się
z drugim człowiekiem. Czasem czuję,
że łączą nas sprawy czy wartości,
ale lubię też wspólnoty, które łączy coś
trywialnego, jak np. przypadek, za-
bawa – mówi reżyser spektaklu i au-
tor tekstu Wojciech Ziemilski.

„Come Together” to nie jest zwykły
spektakl, to działanie performerskie,
teatr interaktywny, inteligentny, po-
zbawiony presji. – Dopuszczam wyjątki
w postaci inteligentnej i wyrafinowa-
nej gry z widzami, których otwartość
i teatralne obycie niekiedy przera-
stają perfekcjonalizm twórców – tak
o tego typu sztuce mówi aktor Krzysz-
tof Strużycki. Spektakl złożony jest
z wielu sytuacji scenicznych o wspól-
nym mianowniku – jak się bawić, przy
okazji myśląc. Aktorzy wciągają do ak-
cji widzów w sposób delikatny i prze-
myślany. – Dzięki temu można od-
czuć potencjał wykroczenia poza teatr,
bądź co bądź to grupa ludzi zebranych
w szczególnej przestrzeni, którzy
współdzielą doświadczenie estetycz-

ne – dodaje reżyser. Interakcja między
widzami a aktorami nie zawsze sie
udaje, w „Come Together” jest prze-
myślana. Widzowie nie są rekwizyta-
mi. Aktorzy grają doskonale, współ-
tworzą przestrzeń z widzami. Nie wia-
domo, kiedy mówią we własnym imie-
niu, a kiedy odtwarzają role. Nieraz
trudno się zorientować, czy w tym, co
mówią, prawda jest prawdziwa czy
udawana. – Lubię teatr interaktywny
inteligentnie. Wkurza mnie bezmyślnie
opresyjny sposób atakowania widza
– wyjaśnia aktorka Lena Frankiweicz.
I tego właśnie uniknął reżyser. Sztuka
ta tworzy rzecz w teatrze najważniej-
szą – poczucie bliskości widzów
z przedstawionym światem. – Wspól-
nota jest wtedy, kiedy czuję się dobrze
z innymi ludźmi, kiedy mam poczucie,
że jestem częścią większej całości – do-
daje scenograf Wojciech Pustoła. –
Warto od czasu do czasu poświęcić
90 min. na spotkanie ze sztuką nie-
konwencjonalną, która prowokuje do
bycia razem, do przeżywania i dobrej
zabawy. Nie każda randka musi po-
zostać tajemnicą, ale raz na jakiś
czas to chyba nie zaszkodzi – podsu-
mowuje Wojtek Ziemilski. Tym bardziej,
że finał jest zaskakujący, i warto w nim
uczestniczyć. �

Teatr
Wybrałam się ostatnio na spektakl „Come Together”. Było
gwarnie, intrygująco, tajemniczo. Na scenie Malarni pojawili
się nie tylko aktorzy, lecz także twórcy, kompozytor, chore-
ograf i rzeźbiarz. Połączyli siły, by opowiedzieć widzom
o wspólnocie

GIOACHINO ROSSINI

Arcymistrz oper, twórca o błyskotliwym po-
czuciu humoru, w świecie składającym się
z konwenansów sięgał po sprawdzone modele
komedii, by bezlitośnie acz dobrodusznie po-
kpić ze społecznych schematów, czy może ra-
czej ludzkich wyobrażeń o nich. „Wszyscy
pracują dla trzech rzeczy: sławy, złota i przy-
jemności. Sławę już mam, złota mi nie trzeba,
a przyjemności już dawno mnie znudziły”
– tak kompozytor podsumował swoją twór-
czość, zanim zawiesił ją na 40 lat. W tym cza-
sie wiele podróżował po Europie, zajął się też
pracą pedagogiczną. Zamieszkał w Paryżu,
gdzie zmarł 13 listopada 1868 r. Pod koniec
życia napisał „Stabat Mater”, „Grzechy staro-
ści” oraz wiele utworów religijnych i pieśni.
„Rossini w wieku 38 lat miał na swoim kon-
cie 38 oper. Był niezwykle płodnym i praco-
witym twórcą” – napisał o kompozytorze
Waldemar Dąbrowski we wstępie do pro-
gramu.
Artysta był wielkim smakoszem. „Nie znam
zajęcia, które sprawiałoby mi więcej rozkoszy
niż jedzenie” – mawiał. Dla swoich przyjaciół
organizował obiady i spotkania towarzyskie,
na których prezentował nowe potrawy i poka-
zywał sztuczki kulinarne. Powszechnie znane
są tournedos Rossini, czyli stek wołowy po-
dawany m.in. z sosem z madery i truflami,
kluseczki z kaszy manny czy makaron Alla
Rossini.

Anna Arwaniti

nie tylko o wspólnocie
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B
eethoven i sztuki piękne to
motyw przewodni 21. Wiel-
kanocnego Festiwalu Lu-
dwiga van Beethovena.
Na zaproszenie Elżbiety

Pendereckiej, jego dyrektora gene-
ralnego, do Polski przyjechały zna-
komite zespoły filharmoniczne, zjawiła
się też plejada liczących się na świe-
cie solistów. Jak co roku symboliczne
otwarcie festiwalu odbyło się w Bi-
bliotece Jagiellońskiej w Krakowie
podczas wystawy manuskryptów. Ten
pokaz unikatowych muzykaliów był
zaproszeniem w podróż po wrażli-
wości i fantazji twórców, która musi
być przelana na papier nutowy.
W Krakowie odbyło się też między-
narodowe sympozjum naukowe
z udziałem licznie zgromadzonych
muzykologów.

Przewodnie hasło tej edycji mu-
zycznego święta, mocno zaakcento-
wane w programach koncertów, po-
zwoliło na wysłuchanie wielu zain-
spirowanych malarstwem dzieł mu-
zycznych, m.in. Modesta Musorg-
skiego, Siergieja Rachmaninowa,
Igora Strawińskiego, Mieczysława
Karłowicza, Maksa Regera, Bohy-
slava Martinů’a i Paula Hindemitha.
Widzowie mieli chociażby możliwość
wysłuchania „Czterech poematów
symfonicznych” Maksa Regera, in-
spirowanych obrazem „Wyspa umar-
łych” autorstwa Arnolda Böcklina,
czy utworu Sergiusza Rachmanino-
wa, do stworzenia którego natknęło
go to samo dzieło, noszące zresztą tę
samą nazwę. 

Do udziału w festiwalu udało się
Elżbiecie Pendereckiej zaprosić Joh-
na Malkovicha, który w przedsta-
wieniu „The Giacomo Variations”
śpiewał arie Mozarta, na festiwalu wy-
stąpił zaś w roli narratora podczas

koncertu Orchester Wiener Akade-
mie, która wykonała VIII Symfonię
Beethowena oraz muzykę do trage-
dii „Egmont” Goethego. To jednak nie
koniec atrakcji. W ramach realizo-
wanego od 2008 r. cyklu „Nieznane
opery” przedstawiono polskie pra-
wykonanie „Djamileh” Georgesa Bi-
zeta, poprzedzone niezwykle rzadko
wykonywaną młodzieńczą symfonią
kompozytora. Można było też delek-
tować się wspaniałym występem ze-
społu Hong Kong Sinfonietta pod
kierownictwem dyrygentki YipWing-
sie i Państwowej Młodzieżowej Or-
kiestra Armenii prowadzonej przez
Sergeya Smbatyana. Finałowym kon-
certem było w tym roku „Niemieckie
requiem” Johannesa Brahmsa w wy-
konaniu znakomitych solistów.

Wielkanocny Festiwal Ludwiga
van Beethovena to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń muzycznych w na-
szym kraju. Na stałe znalazł on swo-
je miejsce na muzycznej mapie Eu-
ropy. Stał się światową marką, która
promuje polską stolicę. Hasło tego
muzycznego święta co roku jest dzie-
łem prof. Mieczysława Tomaszew-
skiego, który pisze: „Świat obrazów
i świat brzmień, wizji i fonii, promieni
i fal. Uczeni szukają dla nich jednoli-
tego pola. Formuły, która ich łączy. Jak
dotąd oba te światy okazują się wza-
jemnie nieprzekładalne. Istnieją obok
siebie, jakby same dla siebie. Na za-
sadzie dopełniania, a nie zastępo-
wania. Lecz twórcy lubią mierzyć się
ze swoimi możliwościami. Przekra-
czać granice własnego świata. Poeci
próbują więc niekiedy wierszem za-
brzmieć, malarze – obrazem opo-
wiadać, muzycy – swój utwór nama-
lować”. Wiele dzieł muzycznych po-
wstało właśnie pod wpływem malar-
stwa, o czym mogliśmy się przekonać
podczas 21. Wielkanocnego Festi-
walu Ludwiga van Beethovena. �

Beethoven wciąż żywy
Podczas 13 dni 21. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena mogliśmy uczestniczyć w 15 koncertach symfo-
nicznych oraz 2 kameralnych. Jak co roku zgromadziły one
wielu znakomitych wykonawców, zyskały szerokie grono przy-
jaciół i melomanów oraz dostarczyły wspaniałych i niezapo-
mnianych przeżyć

Anna Arwaniti

Patronem i bohaterem fe-
stiwalu został Beethoven,
człowiek i twórca niepo-
korny, poszukujący, bę-
dący symbolem artysty
walczącego o nowe obli-
cze sztuki. Sam swoją nie-
ugiętą postawą estetyczną
i wspaniałą muzyką zapra-
cował na własny mit,
trwający i przybierający na
sile w kolejnych epokach,
do współczesnej włącznie.

Elżbieta Penderecka



L
ewis Carroll to pseudonim
Charlesa Lutwidge`a Dodg-
sona, który był wykładow-
cą matematyki, profesorem
Oxfordu, autorem 250 prac

naukowych. Jego pasją była fotografia,
uważany był też za jednego z najlep-
szych portrecistów dziecięcych XIX w.
i prekursora fotografii artystycznej.

Pomysł napisania „Alicji…” po-
wstał w lipcu 1862 r. podczas podróży
Dodgsona i jego przyjaciół Tamizą.
W trakcie przejażdżki opowiadał on
dziewczynkom bajki pełne abstrak-
cyjnych wydarzeń, które na prośbę Ali-
ce Liddell postanowił spisać. I tak po-
wstała powieść. Opublikowano ją
w trzy lata po wycieczce, w lipcu 1865 r.
pod tytułem „Alice’s Adventures
in Wonderland”. Autor przejął wtedy
pseudonim Carroll. Cały nakład roz-
szedł się bardzo szybko. Wśród pierw-
szych czytelników byli m.in. młody
Oskar Wilde i królowa Wiktoria. Książ-
ka do dziś została przetłumaczona
na 125 języków. Na jej kanwie po-
wstało wiele filmów i spektakli teatral-
nych.

Na deskach Teatru Syrena Magda
Miklasz przedstawiła Alicję w trzech
momentach życiowych. Najmłodszą
gra Lena Krawczyk, średnią Emilia Ko-
narska, zaś najstarszą Anna Antonie-
wicz – wszystkie świetnie poradziły
sobie w magicznej podróży bohaterki
do fantazyjnej krainy, w której wszyst-

ko jest możliwe. Żyją tam bajkowe
stwory, mówiące zwierzęta, Biały Kró-
lik, Szalony Kapelusznik, Królowa Kier
i śpiewające kwiaty. Na każdym etapie
swojej podróży Alicja spotyka te oso-
bliwe postacie, które przypominają
osoby z jej życia. Fascynują ją, śmieszą,
drażnią, ale też inspirują, pokazują
nowe przestrzenie. Spotkania z nietu-
zinkowymi bohaterami książki to szan-
sa na poznanie siebie, a także różno-
rodnych gatunków teatralnych. Spek-
takl bazuje na surrealistycznym po-
czuciu humoru, inspirowanym filmami
Tima Burtona i jedną z najsłynniejszych
książek obrazkowych XX w. – „Tam,
gdzie żyją dzikie stwory” Maurice’a
Sendaka. Podróż Alicji jest podświa-
domym poszukiwaniem siebie, próbą
rozpoznania własnych pragnień i kon-
frontacją z otaczającym światem na
płaszczyźnie snu. Zafascynuje zarów-
no dzieci, jak i dorosłych. Jak radzi
L. Carroll, wszystko ma jakiś morał pod
warunkiem, że potrafimy go znaleźć.
Powinniśmy skorzystać z niej wszy-
scy. �
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„Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla w reżyse-
rii Magdaleny Miklasz, wystawiana w warszawskim
Teatrze Syrena, to spektakl złożony ze zjawiskowych
obrazów, wykorzystujący różnorodne gatunki te-
atralne i muzyczne. Całości dopełnia piękna muzyka
autorstwa Gaby Kulki

Fot. Krzysztof Bieliński

Anna Arwaniti

Magiczna podróż Alicji
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P
odczas Balu Dobroczynnego
„Spragnieni Piękna”, który
poprowadził Zygmunt Chaj-
zer, nie brakowało dobrej
muzyki i stylowych tańców.

Parkietem zawładnęli: członkowie Sto-
warzyszenia „Przyjaciele MNW”,
przedstawiciele muzeum, biznesmeni,
politycy, dziennikarze, artyści oraz
projektanci, którzy stworzyli suknie
wieczorowe w ramach projektu „Spra-
gnieni piękna”. Byli wśród nich m.in.:
Joanna Klimas, Lidia Kalita, Bizuu,
MMC, LeBrand, Serafin Andrzejak,
Michael Hekmat, Michał Szulc, Zu-
ocorp, Weave, Monika Olejnik, Mario-

27 lutego w gmachu głównym
Muzeum Narodowego w War-
szawie odbył się Bal Dobro-
czynny „Spragnieni Piękna”,
zorganizowany z okazji 100-lecia
powstania Stowarzyszenia
„Przyjaciele MNW”. Ta wy-
tworna impreza w stylu lat 20.
i 30. przyciągnęła mnóstwo
gości, nie tylko tych znanych 
z pierwszych stron gazet

Paweł Krawczyk i Katarzyna Nosowska Mariola Bojarska-Ferenc i Ryszard Ferenc Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski

Zabawę umilała grana na żywo muzyka

Od lewej: Zygmunt Chajzer, Paweł Kastory, prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele MNW” ,
Małgorzata Wandzel, wiceprezes Stowarzyszenia „Przyjaciele MNW”

Fot. AKPA (10)

zakończenie karnawałuBalowe



la Bojarska-Ferenc, Joanna Horodyń-
ska, Katarzyna Nosowska, Katarzyna
Kolenda-Zaleska, Paweł Poncyliusz.

Niezwykle emocjonującym punk-
tem programu była aukcja charyta-
tywna, podczas której licytowano atrak-
cyjne i unikatowe przedmioty, m.in.:
dwie torebki firmy La Boba pomalo-
wane przez Elżbietę Radziwiłł, perfumy
sygnowane przez twórców paryskiej fir-
my Liquides Imaginaires, rzeźbę Ma-
rii Papy Rostowskiej, a także osiem sto-
lików zaprojektowanych przez Dorotę
Koziarę dla firmy Comforty, którym in-
dywidualne rysy nadali znani artyści:
Edward Dwurnik, Jan Dobkowski, Mau-
rycy Gomulicki, Karol Radziszewski, Ja-
kub Woynarowski oraz Katarzyna Prze-
zwańska. Przedmiotem aukcji były
również prawo do 3-letniej „adopcji”
jednego z najbardziej rozpoznawal-
nych obrazów z kolekcji warszaw-
skiego muzeum narodowego – „Ba-
biego lata” Józefa Chełmońskiego
– oraz mecenat nad pierwszą salą Ga-
lerii Sztuki XX i XXI w. na okres jedne-
go roku. 

Jak na karnawał przystało, pod-
czas wieczoru odbyły się specjalne po-
kazy tańca, przygotowane przez gru-
pę Dansinn by Malitowski. Goście
mieli również możliwość sprawdzenia
własnych umiejętności na parkiecie
pod okiem zawodowych tancerzy przy
akompaniamencie granej na żywo
muzyki. – Czuję, że jestem na praw-
dziwym balu. Mam nadzieję, że bale
Stowarzyszenia „Przyjaciele MNW”
staną się już tradycją – podsumowa-
ła Joanna Horodyńska, gość balu i pro-
jektantów MMC. �
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Joanna Horodyńska Katarzyna Janowska Katarzyna Kolenda-Zaleska

Od lewej: Anda Rottenberg, Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Michał Suchora

Występ grupy tanecznej Dansinn by Malitowski



P
owstaniu Klastra COP przy-
świecały idee Stanisława
Staszica i wielkopolskich
spółdzielni z czasów zabo-
rów, czyli łączenie sił dla do-

bra ogółu. Zorganizowaliśmy go
wspólnie z rodziną premiera Euge-
niusza Kwiatkowskiego oraz wybit-
nym gronem przedsiębiorców, na-
ukowców i samorządowców. Wielką
wagę przykładamy do zachowania
w pamięci gospodarczych i kultural-
nych dokonań poprzednich pokoleń
jako wzorców pozytywnego tworzenia
podstaw bytu narodu na przestrzeni
czasu. Do tego, jak bardzo jest to
istotne, doszliśmy, rozmawiając je-
siennymi wieczorami 2014 r. w gronie
zacnych profesorów historii, socjologii
i techniki. Zauważyliśmy wtedy, że
dwa pokolenia poprzedniego systemu
politycznego doznały „zaplanowanej
amnezji” o gospodarczym dwudzie-
stoleciu międzywojennym, a trzecie
(obecne) już naturalnie niewiele o nim
wie, co widać nawet wśród decyden-
tów. A przecież dokonania tamtego
okresu w aspekcie 250-letniej historii
światowego przemysłu są wielkie,
zważywszy iż w kilkunastu dziedzi-
nach przemysłu i nauki przeszliśmy
wtedy od manufaktur do najwyższe-
go poziomu światowego przy wiel-
kim braku potencjału finansowego,
a w rankingu światowym Polska
w XX-leciu pod względem opatento-
wanych wynalazków zajmowaliśmy
miejsca 6–8 (technologie wówczas
stworzone używane są do tej pory i po-
strzegane jako najlepsze). Tego wszyst-
kiego dokonali ludzie, którzy wracali
z uchodźstwa, patrioci o wielkiej wie-
dzy i pragnieniu równania do najlep-
szych na świecie. To oni stworzyli sys-

tem, rodzący nowoczesne społeczeń-
stwo, zdolne do „wyścigu narodów”.
System oparty na kanonach filozofii
doboru pozytywnego ludzi, dzięki wie-
dzy prof. Kotarbińskiego, Tatarkiewi-
cza, Twardowskiego, Adamieckiego

wzorowy dla socjologów amerykań-
skich. Tworzyły się specjalistyczne ze-
społy we wszystkich dziedzinach życia
– od kultury do przemysłu, dając
wspaniałe efekty cywilizacyjne po-
rozbiorowej Polsce. Ten czas zapisał

się „złotymi zgłoskami” i wymaga
szczególnego opracowania i rozpo-
wszechnienia. Zainicjowaliśmy na-
ukowe opracowanie przez wybitnych
profesorów PAN monografii COP-u
oraz antologii XX-lecia 1918–1939 II RP.

Aby rozwijać się w dobie globali-
zacji XXI w., należy podejmować dzia-
łania bez ograniczeń geograficznych
i branżowych. Dlatego też, działając
w kilkunastu branżach, koordynujemy
otoczenie środowisk twórczych dla
powstawania nowych, konkurencyj-
nych, rodzimych produktów poprzez
wdrażanie, inwestycje, produkcje
i dystrybucje. Nawiązaliśmy kontakty
na znaczących globalnych rynkach,
atrakcyjnych dla polskich produktów,
i obecnie pracujemy nad ich rozwojem.
W gronie wybitnych ekspertów z or-
ganizacji technicznych i naukowców
organizujemy nowe formy eksportu
dla małych i średnich firm na rynki opa-
nowane przez duże korporacje, co
jest szczególnie trudne wobec nie-
wielkiego wsparcia finansowego za-
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Idee COP-u wciąż żywe
Klaster COP to nowoczesna formacja gospodarcza, słu-
żąca zrównoważonemu i dynamicznemu rozwojowi.
Wpisuje się w globalną gospodarkę, biorąc udział w or-
ganizacji międzynarodowych misji gospodarczych we
współpracy ze wszystkimi środowiskami twórczymi, co
ma zwiększyć konkurencyjność polskich produktów

Jan Banaszak

Powstaniu Klastra COP przyświecały idee Stanisława Staszica 
i wielkopolskich spółdzielni z czasów zaborów, czyli łączenie sił 
dla dobra ogółu. Zorganizowaliśmy go wspólnie z rodziną premiera
Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz wybitnym gronem przedsiębior-
ców, naukowców i samorządowców.

CZY WIESZ, ŻE?
Początek produkcji w amerykańskiej
Dolinie Krzemowej i epoce informaty-
zacji dał Polak Jan Czochralski.
Wszystko dlatego, że na wniosek pre-
zydenta Ignacego Mościckiego objął
katedrę na Politechnice Warszawskiej,
gdzie w 1936 r. stworzył pierwsze na
świecie kryształy krzemu.

W 1934 r. zespół inż. Zygmunta Je-
lonka pracował nad telefonem osobi-
stym. Później kontynuował to w USA,
gdzie powstała radiolinia WS-10, użyta
na plażach Normandii podczas desantu
wojsk alianckich 1944 r. Siedem mie-
sięcy później za sprawą innego Polaka
– Czesława Magnuskiego – US Army
miała walkie-talkie na całym Pacyfiku.



interesowanych tym podmiotów. Jako
pierwsi rozpoznaliśmy duży potencjał
wzrostu gospodarczego krajów środ-
kowo-europejskich w układzie pół-
noc–południe i prowadzimy działa-
nia, które zmierzają do budowy w nim
logistyki gospodarczej, zaczynając od
portów Trójmiasta, a kończąc na kra-
jach bałkańskich. Ponadto bierzemy
udział we wdrożeniach i uruchomie-
niach nowoczesnych polskich tech-
nologii molekularnych dla rynku recy-
klingu, zdrowej żywności, skutecznego
eliminowania smogu, ekologicznych
źródeł energii. Samorządom, które
realizują swoje zobowiązania ustawo-
we, proponujemy nowe technologie
np. do nawierzchni dróg trwalszych
(bezpieczniejszych i tańszych o 70 proc.
niż dotychczasowe), ogrzewania miast
bez smogu, zużycia mniejszej ilości
paliwa oraz osiągnięcia światowego po-
ziomu molekularnego recyklingu.
Wszystkie są dostępne na preferencyj-
nych warunkach. Nasze formacje
w swej naturze są pozytywnym ele-
mentem dla rozdrobnionej rzeczywi-
stości gospodarczej, pokrewnych branż
w Polsce. Nie są one wykorzystane dla
postępu w wynalazczości, inwesty-

cjach, produkcji, kooperacji i dystrybu-
cji na rynkach międzynarodowych.

Naszym marzeniem jest doczeka-
nie takich mężów stanu w polityce i go-
spodarce, jakimi byli Tadeusz Sędzimir,
Jan Czochralski czy Eugeniusz Kwiat-
kowski. Pragniemy także wielkich pol-
skich humanistów, następców profe-
sorów Tadeusza Kotarbińskiego, Wła-
dysława Tatarkiewicza, Kazimierza
Twardowskiego, Karola Adamieckiego,
którzy ze swoją filozofią kanonów do-
boru pozytywnego zespołów ludzkich,
czerpiąc z myśli Alberta Einsteina, iż
„największe wynalazki ludzkości po-
wstają w wysokiej kulturze humani-
stycznej”, dokonywaliby rzeczy wiel-
kich, by – jak pisał w „Sztafecie Poko-
leń” Melchior Wańkowicz – nastał do-
bry byt dla Polski.

***
Autor jest wiceprezesem zarządu Klastra

COP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, synem
projektanta inż. Ludwika Banaszaka, którego ze-
społy pozostawiły w COP-ie 17 nowoczesnych
fabryk i 19 po 1945 r. z ostatnią w Kostrzynie
n/Odra (wokół niej powstało największe w UE
zagłębie przemysłu papierniczego z ulicą jego
imieniem).
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W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJEN-
NYM NA TERENACH COP-u:

• fabryki wraz z infrastrukturą miast budowano
średnio 2,5 roku, ale zdarzały się też budowy
półroczne,
• powstały 52 nowoczesne fabryki oparte na
polskich technologiach,
• zmodernizowano i rozbudowano 58 fabryk,
• powstało 120 tys. miejsc pracy, 
• powstał pierwszy na świecie system telefo-
nii automatycznej autorstwa inż. Mariana Ma-
zura,
• powstały GPS-y inż. Juliusza Huperta, które
lokalizowały desanty alianckie (dopracowano
je w 1940 r. w Wielkiej Brytanii),
• powstały folie metalowe inż. Tadeusz Sędzi-
mira, które stanowiły rewolucję w lotnictwie
(w maju 1934 r. w Hucie Pokój uruchomiono
ich oryginalną linię produkcyjną),
• polskie spawalnictwo było potęgą w łącze-
niu metali (Władysław Tryliński z firmy PERUN
wraz z Władysławem Bryłą w 1929 r. zbudował
pierwszy na świecie most spawany nad rzeką
Słudwią pod Łowiczem),
• w końcu 1938 r. powstały pierwsze inwesty-
cje strategicznego 15-letniego planu rozbu-
dowy Polski,
• w rankingu światowym patentów międzyna-
rodowych w latach 30. Polska była na 6–8
miejscu (Niemcy na 15–16).

Fot. kolekcja Jana Ludwika Banaszaka
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Zanim przejdziemy do historii Centralnego
Okręgu Przemysłowego, którą przedstawił
pan w monografii „Historia Centralnego
Okręgu Przemysłowego: Geneza. Budowa. Wi-
zja przyszłości. Opinie”, wydanej w 2015 r.
przez prof. Adama Maurkiewicza z radom-
skiego Instytutu Technologii Eksploatacji,
musimy pochylić się nad osobą Eugeniusza
Kwiatkowskiego – symbolu zmian, które za-
chodziły w dwudziestoleciu międzywojen-
nym. Kim on tak naprawdę był?

– Eugeniusz Kwiatkowski był inży-
nierem chemikiem i doskonale wy-
kształconym historykiem gospodar-
czym. Świetnie znał dzieje polityki
morskiej, był twórcą jej nowoczesnego
polskiego oblicza. Jako wicepremier,
minister przemysłu i handlu oraz mi-
nister skarbu II Rzeczypospolitej był
rzecznikiem przyspieszenia industria-
lizacji Polski. Narzędziem do tego był
stworzony przez niego czteroletni plan
inwestycyjny. Jako lider cenił współ-
pracę z ludźmi świetnie przygotowa-
nymi zawodowo do pełnionych funkcji,
nawet jeśli mieli oni różne orientacje
polityczne. Nie interesował się ich po-
glądami politycznymi, liczyły się dla nie-
go tylko ich kompetencje zawodowe.
Był człowiekiem otwartym na współ-
pracę z każdym. Był też osobą głębo-
ko religijną. Uważał się za rzecznika
etosu chrześcijańskiego, w związku
z czym miał bardzo dobre relacje z bi-
skupem Adamem Sapiehą i kardyna-
łem Karolem Wojtyłą, kiedy ten był ar-
cybiskupem krakowskim. Często gościł
go u siebie na tzw. herbatkach. Me-
tropolita Karol Wojtyła wygłosił też
piękne przemówienie podczas po-
grzebu Kwiatkowskiego na Wawelu.
Co było największym sukcesem zawodo-
wym tego znakomitego polityka?

– Niewątpliwie to, że jako minister
skarbu i wicepremier ds. gospodar-
czych, którym został po przegranych

przez Bezpartyjny Blok Współpracy
z Rządem we wrześniu 1935 r. wybo-
rach, opanował kryzys budżetowy lat
1929–1934. Prowadził wtedy bardzo
zdyscyplinowaną politykę finansową,
wprowadził też podatek nadzwyczajny,
którym obarczył ludzi lepiej zarabia-
jących. To oczywiście wywoływało gło-
sy sprzeciwu, jednak Kwiatkowski ro-
bił swoje. Był niezwykle skuteczny w eg-
zekwowaniu podatków, wprowadzaniu
oszczędności, likwidowaniu nieren-
townych przedsiębiorstw państwo-
wych. 
Wspomniał pan o tym, że premier Kwiat-
kowski cenił ludzi za kompetencje, a nie za
poglądy polityczne. Jakie miało to odzwier-
ciedlenie w rzeczywistości?

– Dosłowne. Wśród jego zastępców
byli: liberał prof. Tadeusz Grodyński,
pełniący rolę eksperta ds. budżeto-
wych, Józef Kożuchowski – specjalista
ds. gospodarki morskiej o orientacji na-
rodowo-demokratycznej, Kajetan Mo-
rawski – znany przedstawiciel kół zie-
miańskich i konserwatywnych, któremu
Kwiatkowski powierzył media pu-
bliczne i kontakty z organizacjami
społecznymi, oraz Michał Kaczorowski,
kierownik biura badań ekonomicz-
nych, sympatyk Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Jak więc pani widzi, w tym sa-
nacyjnym, a nawet – jak mówili komu-
niści – faszystowskim rządzie wice-
premier otaczał się ludźmi różnych
orientacji politycznych, słuchał ich rad
i podejmował decyzje po ich wysłu-
chaniu. Było to możliwe dzięki autory-
tetowi, który zdobył.
Jak przedstawiały się poglądy Kwiatkow-
skiego na sprawy międzynarodowe? Kogo
uważał za naszego naturalnego sojusznika?

– Czechosłowację, był zresztą
członkiem Towarzystwa Przyjaźni Pol-
sko-Czechosłowackiej. Uważał, że ten
kraj jest naszym naturalnym sojuszni-

kiem z uwagi na zagrożenie, jakie – po-
dobnie jak nam – groziło mu ze strony
Niemiec ze względu na Sudety. Przy-
pomnę, że mniejszość niemiecka na te-
renie Czechosłowacji była wówczas
bardzo duża – liczyła trzy miliony – i sil-
na. Miała własne uczelnie – uniwersytet
i politechnikę, muzea i szkoły. Ponad-
to ze względu na Wołoszczyznę nasi
południowi sąsiedzi musieli obawiać
się zagrożenia ze strony Związku So-
wieckiego, co mogło ułatwiać nasze
stosunki.
Czy Eugeniusza Kwiatkowskiego można na-
zwać wybitnym politykiem tamtych cza-
sów?

– Zdecydowanie tak. Adekwatne
moim zdaniem jest określenie wybitny
mąż stanu II Rzeczpospolitej. Obok
Władysława Grabskiego, któremu za-
wdzięczamy wymienialną złotówkę
i niezależny bank polski, Kwiatkowski
był najwybitniejszym politykiem go-
spodarczym czasów, w których żył.
Człowiekiem, który utworzył setki ty-
sięcy nowych miejsc pracy, otwartym
na współpracę ze wszystkimi, przed-
stawicielem chrześcijańskiego etosu
życia społecznego, dlatego też powi-
nien być dla nas wzorem w trudnych
sytuacjach historycznych. 

O jego wielkiej charyzmie świadczy
to, że nie bał się wyrażać głośno swo-
ich poglądów. Uważał, że trudne pro-
blemy należy rozwiązywać metodą
dialogu, ustępstw i kompromisów, a nie
za pomocą ultimatum i siły. Nie ak-
ceptował np. polityki rządu wobec Li-
twy i Czechosłowacji, czyli tzw. pro-
blemu Zaolzia. W obu tych sprawach
pokazał odwagę cywilną. Wdał się
w polemikę z wpływowymi działacza-
mi obozu rządowego na czele z mar-
szałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym
i ministrem Józefem Beckiem, niestety
ostatecznie przez niego przegraną,

COP
COP był przede wszystkim dziełem wojska, bowiem jego działalność koncentrowała się
głównie na przemyśle obronnym. Jego utworzenie nie byłoby jednak możliwe bez porozu-
mienia między wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkowskim a kierownictwem armii.
Państwo dotowało wszak wojskowe inwestycje poprzez Funduszu Obrony Narodowej 
– mówi historyk prof. Marian Marek Drozdowski

złote lata polskiego przemysłu



choć można powiedzieć, że historycz-
nie to właśnie on wygrał. 
Czy jest coś, czego Kwiatkowskiemu nie
udało się dokonać, a czego zrobienie miało-
by współczesną rację bytu?

– Tak, Kwiatkowski wiedział np., jak
rozwiązać problemy związane z bez-
pieczeństwem energetycznym kraju,
z którymi i my się borykamy – chodzi
o węgiel, rezygnacji z którego żąda od
nas Unia Europejska. Uważał on mia-
nowicie, że należy opracować tanią
technologię gazyfikacji węgla w ko-
palniach. Z jednej strony, miałaby ona
przekształcić węgiel w nowe źródło
energii, z drugiej zaś – utrzymać za-
trudnienie w górnictwie. Ze względów
bezpieczeństwa koncepcja premiera
zakładała przeprowadzenie całego
procesu w podziemiach kopalni. Do
dnia dzisiejszego nie udało nam się
tego zrobić, choć inne kraje już tego do-
konały.
Przejdźmy zatem do powstania Centralnego
Okręgu Przemysłowego – nieprzeciętnego
przedsięwzięcia, które postawiło na nogi po-
wojenną polską gospodarkę. Kto był ojcem
tego pomysłu?

– COP był przede wszystkim dzie-
łem wojska, bowiem jego działalność

koncentrowała się głównie na prze-
myśle obronnym. Jego utworzenie nie
byłoby jednak możliwe bez porozu-
mienia między wicepremierem Kwiat-
kowskim a kierownictwem armii – to
państwo dotowało wszak wojskowe in-
westycje za sprawą Funduszu Obrony
Narodowej, który był ściśle związany
z ogłoszonym przez Kwiatkowskiego
czteroletnim planem inwestycyjnym.
Na mocy tego porozumienia realizo-

wano sześcioletni plan rozbudowy sił
zbrojnych, który zakładał utworzenie
COP-u i rozbudowę przemysłu zbro-
jeniowego w innych regionach.

Po raz pierwszy formalnie plan
budowy COP-u przedstawił wicepre-
mier Eugeniusz Kwiatkowski na po-
siedzeniu komisji budżetowej Sejmu
5 lutego 1937 r. Wcześniej, w ramach
sześcioletniego planu rozbudowy sił
zbrojnych rozpoczęto już kilka inwestycji,
które były częścią nowoutworzonego
okręgu przemysłowego – czołową z nich
była zapora wodna w Rożnowie. To było
wielkie przedsięwzięcie energetyczne,
zakończone niestety dopiero w czasie
wojny. Planowi patronowali: marszałek
Polski i Główny Inspektor Sił Zbroj-
nych gen. Edward Rydz-Śmigły, szef
Sztabu Generalnego gen. Wacław Sta-
chiewicz i szef administracji armii gen.
Aleksander Litwinowicz. To właśnie oni
decydowali o lokalizacji nowych inwe-
stycji i rozbudowie starych fabryk zbro-
jeniowych. 
Co dokładnie zakładał plan budowy COP-u?

– Przewidywał rozbudowę trzech
regionów. Główny z nich – wytwórczy
rejon C – skupiony był w widłach Wisły
i Sanu. Tam prym wiódł przemysł

VIP 107

Kwiatkowski był człowiekiem,
który utworzył setki tysięcy no-
wych miejsc pracy, otwartym na
współpracę ze wszystkimi,
przedstawicielem chrześcijań-
skiego etosu życia społecznego,
dlatego też powinien być dla nas
wzorem w trudnych sytuacjach hi-
storycznych.
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obronny, powstawały nowe przedsię-
biorstwa, m.in.: huta stali, fabryka ar-
mat i elektrownia w Stalowej Woli,
Państwowe Zakłady Lotnicze w Mielcu,
Zakłady Cegielskiego w Rzeszowie, fa-
bryka silników lotniczych w Rzeszowie
oraz opon samochodowych i lotni-
czych „Stomil” w Dębicy. Nieco później
utworzono też fabrykę sztucznego kau-
czuku i wielki kombinat mięsny z prze-
znaczeniem na rezerwy żywnościowe.
Kolejne dwa regiony to staropolski, czy-
li Radom, Kielce i Ostrów Świętokrzy-
ski – stare zagłębie przemysłowe z hu-
tami, które poddano modernizacji, i po-
łudniowa część województwa lubel-
skiego – Kraśnik, Lublin, Bielsk. Tam
zlokalizowano głównie centrum żyw-
nościowe.
W krótkim okresie na terenach COP-u stwo-
rzono 51 nowoczesnych fabryk zbrojenio-
wych, w których zatrudnienie znalazło
ok. 110 tys. osób. Kto stanowił ich siłę roboczą?

– Ten wielki plac budowy, jakim był
COP, pozwolił wyjść z biedy tysiącom
chłopów, którzy żyli w nędzy i w prze-
ludnieniu – to ich pozyskano do budo-
wy fabryk, nie mając do tego nowo-
czesnych maszyn budowlanych. Za-
trudnienie znaleźli tam także inżynie-
rowie z Politechnik Lwowskiej i War-
szawskiej oraz Akademii Górniczej
w Krakowie. Duże zyski czerpały z nich
również zakłady przemysłowe, które in-
westowały w Rzeszowie, czyli śląskie
huty oraz przemysł warszawski i po-
znański. 
Choć COP był oparty na decyzjach kierow-
nictwa armii, zakłady wojskowe działały
pod kuratelą ministerstwa spraw wojsko-
wych, a finansowało go ministerstwo skar-
bu. Jak układała się współpraca między tymi
dwoma ośrodkami władzy?

– Dość dobrze, ale nie była ona po-
zbawiona konfliktów. Wojsko uważało,
że skala wydatków jest skromna w sto-
sunku do potrzeb, i domagało się
większych pieniędzy. Próbowało nawet
wymóc kontrolowaną inflację, czyli
zwiększenie obiegu pieniężnego, żeby
dzięki temu móc rozszerzać skalę in-
westycji. Kwiatkowski, mając poparcie
prezydenta Ignacego Mościckiego,
potrafił jednak wymusić na kierow-
nictwie ministerstwa spraw wojsko-
wych oszczędności. Dramat natomiast
nie polegał na tym, że skala była oczy-
wiście skromna, chociaż 40 proc.
wszystkich dochodów państwa służy-
ło właśnie potrzebom armii, ale na tym,
że inwestycje rozpoczęto dopiero
w 1936 r., a ich zakończenie planowa-
no na rok 1941. Nie zdawano sobie
sprawy z dynamizmu sąsiadów i kon-
sekwencji zawartego tuż przed wybu-

chem wojny paktu Ribbentrop-Mołotow,
czyli współpracy Stalina z Hitlerem.
Dlatego też ostatecznie tylko 10, a w od-
niesieniu do niektórych wyrobów
15 proc. całej produkcji COP-u było wy-
korzystane przez nasze oddziały, któ-
re we wrześniu 1939 r. walczyły z obo-
ma agresorami, a przede wszystkim
z Wehrmachtem. 
W tamtym czasie dochodziło też do innych za-
wirowań politycznych. Wraz z coraz większym
zagrożeniem ze strony okupantów opozycja
żądała powołania rządu zaufania narodo-
wego, na wzór Rządu Obrony Narodowej
1920 r. Kwiatkowski był zwolennikiem takiego
pomysłu obok gen. Kazimierza Sosnkow-
skiego, przywódców Stronnictwa Narodo-
wego, Stronnictwa Ludowego, Polskiej Par-
tii Socjalistycznej i Stronnictwa Pracy.

– Kwiatkowski cieszył się dużym au-
torytetem na scenie politycznej ze
względu na swoje dokonania: budowę
Gdyni, magistrali węglowej Śląsk–
Gdynia, rozbudowę Warszawskiego
Okręgu Przemysłowego, w którym
znajdowała się większość fabryk zbro-
jeniowych. To tego doszło miano współ-
budowniczego COP-u. Dodatkowo
w ramach obozu rządowego domagał
się demokratyzacji ordynacji wybor-
czej, amnestii dla więźniów brzeskich.
Zawsze reprezentował w rządzie nurt
liberalny. Podkreślał, że w polityce go-
spodarczej musi istnieć porozumienie
między rządem a opozycją. Był zwo-
lennikiem wprowadzenia opozycji do
rządu, wspierał działalność społecz-
nych organizacji gospodarczych.

Niestety przy tych działaniach nie
wiedział tego, co wiedział prezydent
Mościcki. Mianowicie, że po fiasku
starań Piłsudskiego o akcję prewen-
cyjną w stosunku do Rzeszy hitlerow-
skiej marszałek Józef Piłsudski już
w 1933 r. podyktował prezydentowi
Mościckiemu projekt dekretu o powo-
łaniu rządu porozumienia narodowe-
go na wypadek zagrożenia naszej
niepodległości i suwerenności. I tu
mamy nowy dramat w historii. Ekipa
rządowa, a więc zarówno prezydent
Mościcki, jak i marszałek Rydz-Śmigły
i premier gen. Felicjan Sławoj Skład-
kowski po śmierci Piłsudskiego nie re-
alizowali projektu tego dekretu, chociaż
wszystkie partie opozycyjne szczegól-
nie w latach 1938–1939 domagały się
powołania rządu zaufania narodowe-
go, czyli w trudnej sytuacji, a jakiej zna-
lazło się państwo polskie, obarczenia
odpowiedzialnością za nie wszystkich
znaczących sił politycznych. Chodziło
im o wprowadzenie do rządu Stron-
nictwa Narodowego, Stronnictwa Lu-
dowego, Polskiej Partii Socjalistycznej

i Stronnictwa Pracy. Nie mogąc do-
prowadzić do takiej koalicji, a prestiż
wokół budowy COP-u stwarzał taką
szansę, Kwiatkowski zainspirował po-
wołanie koalicyjnego Ogólnoobywa-
telskiego Komitetu Pożyczki Obrony
Przeciwlotniczej. Doszło do tego
1 kwietnia 1939 r. z udziałem przywód-
ców wszystkich partii opozycyjnych.
Przyszedł rok 1939, wybuchła wojna, Polska
przestała być Polską. Co działo się wtedy na
terenach COP-u?

– Po zajęciu terytorium COP-u przez
wojska niemieckie okupanci ukradli no-
woczesne technologie, opracowane
i wykorzystane przez Polaków, a także
technologie francuskie, amerykań-
skie, angielskie. Szybko jednak zo-
rientowali się, że COP nie jest bom-
bardowany przez lotnictwo alianckie,
w związku z czym w oparciu o zakła-
dy okręgu rozbudowano zaplecze
przemysłowe Wehrmachtu. To miało
swoje skutki podczas powojennej roz-
budowy COP-u, w ramach tzw. socja-
listycznej industrializacji. Było to o tyle
istotne, że Polska była wtedy związana
Układem Warszawskim, fabryki sku-
pione na terenie dawnego COP-u i czę-
sto pracujące pod nadzorem sowiec-
kim ekspertów były więc zapleczem dla
wojsk Układu Warszawskiego. 

Czas największego zatrudnienia
przypadł na lata po 1956 r., kiedy nasi
inżynierowie w związku z zahamowa-
niem zimnej wojny starali się zwiększyć
produkcję cywilną, obsługującą także
rynek sowiecki. Spadło ono niestety
później, w okresie przemian ustrojo-
wych, prywatyzacji naszej gospodarki.
Aby to zobrazować, przytoczę cho-
ciażby przykład huty w Stalowej Woli,
w której pracowało 18 tys. osób, a po
zmianach ustrojowych ta liczba zmniej-
szyła się do 3 tys.
I dotarliśmy do współczesności. W czasie
zmian ustrojowych część zakładów sprywa-
tyzowano, inne zostały zlikwidowane. Co zo-
stało z najprężniej działającego okręgu prze-
mysłowego, który przecież tak wiele dał Pol-
sce?

– Można powiedzieć, że trwa rein-
dustrializacja regionu COP-u w opar-
ciu o zamówienia rządowe, które do-
stają powstałe 80 lat temu zakłady,
przede wszystkim Stalowa Wola, Ra-
dom i Świdnik, choć zbudowano go do-
piero w PRL-u. Dzieje się tak za spra-
wą napięć związanych z imperialnymi
planami Rosji. Uważam, że to nowy
etap rozwoju Centralnego Okręgu
Przemysłowego, jakby historia zato-
czyła koło.

Rozmawiała Justyna Franczuk
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H
istoria spółki MESKO sięga 1924 r., kiedy to
działalność rozpoczęła Państwowa Fabry-
ka Amunicji. Przez kolejne lata rozbudowy-
wano zaplecze techniczne firmy i tworzono
jej strukturę. Pierwsze wyroby wyproduko-

wano i sprzedano w 1926 r. – były to zapalniki artyleryj-
skie. Rok później firmę przejęła Państwowa Wytwórnia
Uzbrojenia, a jej moce produkcyjne wzrosły w znacznym
stopniu. Doinwestowanie fabryki pociągnęło za sobą jej
rozbudowę. Dynamiczny rozkwit trwał do wybuchu II woj-
ny światowej – do tego czasu MESKO było jednym z naj-
lepszych podmiotów branży metalurgicznej w kraju, za-
graniczni przemysłowcy uznawali je zaś w tamtym cza-
sie za polski cud gospodarczy, który dawał zatrudnienie
tysiącom osób. 

Początek wojny to przejęcie fabryki przez niemiecki
koncern HASAG. Nową kartę w historii zakładów roz-
począł rok 1945 – na miejscu starej siedziby powstały wte-
dy Zakłady Metalowe, działające już pod nowym kie-
rownictwem. Niebawem ich nazwę zmieniono na Zjed-
noczone Zakłady Wyrobów Metalowych Zakład nr 2
w Skarżysku. W kolejnych latach firma rozwijała się po-
woli acz systematycznie – jej portfolio poszerzano o ko-
lejne wyroby, zwiększano ich eksport, zatrudniano coraz
więcej pracowników, otwierano nowe zakłady. 50-lecie fir-
my uczczono wprowadzeniem do użytku nowej techno-
logii odlewniczej. W 1975 r. zakłady przystąpiły do Zrze-
szenia Wytwórców Sprzętu Precyzyjnego, co pociągnę-
ło za sobą zmianę ich nazwy na Zakłady Metalowe
PREDOM-MESKO. Trzy lata później Naczelna Organi-
zacja Techniczna przyznała firmie nagrodę za wybitne
osiągnięcia w rozwoju techniki. 

MESKO związało się z wojskowością w 1982 r., kiedy
to nadano mu status przedsiębiorstwa przemysłu obron-
nego. Trzy lata później nastąpiła kolejna zmiana nazwy fir-
my, tym razem na Zakłady Metalowe MESKO. Już pod no-
wym szyldem uruchomiono produkcję pocisku rakietowego
GAD, opracowanego w całości w skarżyskim przedsię-
biorstwie. W 1988 r. przemianowano firmę na Zakłady Me-
talowe im. Gen. Władysława Sikorskiego. W 1991 r. pod-
jęto decyzję o ich restrukturyzacji – w konsekwencji zmie-
niono nie tylko strukturę, lecz także poszerzono asorty-
ment m.in. o 24 wyroby na potrzeby wojska. Był wśród nich
przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM, za
który zakłady otrzymały nagrodę DEFENDER. 

Najnowsza historia firmy to sukcesy we współpracy
z podmiotami przemysłu obronnego: umowa na pro-
dukcję przeciwpancernego pocisku SPIKE, umowa off-
setowa, dotycząca produkcji amunicji i utylizacji zbędnych
środków bojowych, umowa dotycząca systemu rakieto-
wego klasy woda-woda. To także nagrody, m.in.: Budo-
wa Roku 2007 (linia utylizacji zbędnych środków bojowych)
i DEFENDER (za amunicję o ograniczonym zasięgu), Na-
groda Ministra Gospodarki dla znaczącego benefi-
cjenta offsetu w Polsce, Nagroda Prezydenta RP dla pro-
duktu najlepiej służącego wojsku i bezpieczeństwu żoł-
nierzy za przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun.

Pod obecnym szyldem firma działa od 2011 r. Zmia-
ny jej nazwy, przekształcenia, jakim ulegała, czy zawi-
rowania społeczne i historyczne nie przeszkodziły za-
kładom w rozwoju. Dziś to potentat w dostarczaniu Siłom
Zbrojnym RP i innym podmiotom, które dbają o bezpie-
czeństwo państwa, nowoczesnych amunicji i rakiet, od-
powiedzialny partner w biznesie i przyjazny pracodaw-
ca, który ma jeszcze wiele do zrobienia. �

Tradycja

MESKO SA to jedno z czołowych przedsię-
biorstw polskiego przemysłu obronnego.
Firma zawdzięcza swoją pozycję ponad
90-letniej tradycji produkcyjnej, którą łączy
z nowoczesnymi technologiami

i nowoczesność
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O
potędze przemysłowej
kielecczyzny stanowiły
przed laty okręgi prze-
mysłowe, które tam utwo-
rzono. Pierwszym z nich

był Staropolski Okręg Przemysłowy
(Zagłębie Przemysłowe) – najstarszy
w Polsce i największy w ówczesnej
Rzeczpospolitej, rozwijający przemysł
metalurgiczny, transportowy, maszy-
nowy, budowlany i ceramiki szlachetnej.
W oparciu o jego tradycje w 1816 r. Sta-
nisław Staszic utworzył w Kielcach
Szkołę Akademiczno-Górniczą – pier-
wszą wyższą uczelnię techniczną
w kraju. Powstanie COP-u było pokło-
siem tych wydarzeń, ale już w okresie
II RP. Wtedy w południowej i centralnej
Polsce rozwijał się przemysł ciężki,
a powstanie prężnych okręgów prze-
mysłowych stanowiło ogromny impuls
rozwoju miasta. 

Dziś lokalną gospodarkę regionu
kieleckiego budują firmy z sektora
materiałów budowlanych, wykorzy-
stujące bogactwo surowców mineral-
nych (Dyckerhoff, LafargeHolcim, Kel-
ler Polska, Trzuskawica SA, Lhoist Bu-
kowa). W sektorze produkcji działa
NSK Bearings, specjalizujący się w wy-
twarzaniu łożysk. Kielecki oddział po-
wstał na bazie Fabryki Łożysk Tocznych

„Iskra”. W branży maszynowej istotnym
graczem jest SHL Production, która
opiera swój rozwój na dorobku Zakładów
Wyrobów Metalowych SHL. W XX w. po-
wstawały tu słynne motocykle SHL
oraz popularne pralki Frania. Firma
produkowała także kuchnie polowe
i nadbudowy na podwoziach samo-
chodów Jelcz i Star. W okresie mię-
dzywojennym Huta Ludwików, bo taką
nazwę nosił zakład, produkowała wy-
posażenie dla Wojska Polskiego i broń,
w tym słynne szable kawaleryjskie
wz 34. Ciekawostką jest, iż to właśnie
tak zrodził się przydomek „scyzoryki”
na określenie kielczan. Obecnie SHL
Production świadczy inne usługi, m.in.
obróbki metalu. W Kieleckim Obszarze
Funkcjonalnym działają producenci
specjalistycznych pojazdów. KH-Kipper
z Kajetanowa (zabudowy samochodów
ciężarowych), Stolarczyk (samochody
ratowniczo-gaśnicze), zaawansowa-
na technologicznie Moto-Truck (zabu-
dowy pożarnicze), Stokota (belgijski
producent cystern) oraz Gervasi (wło-
ski producent wywrotek i naczep) i Aebi
Shmidt (rozwiązania techniczne w za-
kresie oczyszczania i odśnieżania). 

Nawiązując do wielowiekowej tra-
dycji rozwoju przemysłu w Kielcach,
obecnie powstaje tu nowoczesna in-

stytucja edukacji zawodowej, która
będzie miejscem do praktycznej nauki
zawodu – Centrum Kształcenia Prak-
tycznego. Celem jego działalności bę-
dzie wykształcenie wykwalifikowanej
kadry dla branży metalowo-odlewni-
czej, informatycznej, elektrycznej
i elektronicznej. Największą wartością
ośrodka będą nowoczesne pracownie
do praktycznej nauki zawodu, wypo-
sażone kompleksowo w maszyny
i urządzenia, na jakich prowadzona jest
działalność produkcyjna w przedsię-
biorstwach. W założeniach CKP po-
stawi na współpracę z przedsiębior-
cami w tworzeniu procesu kształcenia.
Zostaną oni zaangażowani w eduka-
cję młodzieży jako mistrzowie i in-
struktorzy nauki zawodu. W CKP obo-
wiązywać będzie dualny model kształ-
cenia – nauka odbywać się będzie
w placówce i bezpośrednio na stano-
wisku pracy. 

Kielce czczą swoje tradycje prze-
mysłowe m.in. za sprawą konkursu
Laur Centralnego Okręgu Przemysło-
wego. Jest on organizowany cyklicznie
z inicjatywy Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty
Legionów w Kielcach. Szczegóły moż-
na znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebo-
ok.com/LaurCOP/. �

Tradycje przemysłowe Kielc i regionu sięgają wielu wieków. Na rozwój
przemysłu lokalnego miały wpływ przede wszystkim położenie oraz dostępność
bogatych złóż surowców mineralnych. Niebagatelną rolę w tym odegrał też fakt,
że tereny te były częścią okręgów przemysłowych
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H
istoria AUTOSANU roz-
poczęła się w chwili za-
łożenia małego zakładu
kotlarskiego przez Wa-
lentego Lipińskiego i Ma-

teusza Beksińskiego, uczestników po-
wstania listopadowego. Początkowo
wytwarzano w nim wyroby odpowia-
dające zapotrzebowaniu rozwijającej
się w okolicy produkcji gorzelnianej
i browarnianej. Pod koniec XIX w. pręż-
nie rozwijająca się wytwórnia otrzy-
mała zamówienie na wagony towaro-
we przeznaczone dla Krakowa. Ich
wysoka jakość spowodowała dalsze za-
mówienia, a fabryka – znana jako po-
pularny Sanowag – stała się najważ-
niejszym producentem wagonów kole-
jowych oraz tramwajów w Polsce. 

Pierwsze egzemplarze autobusów
opuściły mury fabryki w latach 20. XX w.
Miały drewniane szkielety, zabudo-
wane na podwoziach włoskiej firmy
Lancia. Po powstaniu Centralnego
Okręgu Przemysłowego, w skład
którego weszła sanocka fabryka,
wyprodukowany został pierwszy
autobus na zespołach krajowych
o symbolu N-50. Po tych doświad-
czeniach rozpoczęła się produkcja
autobusów na wielką skalę, a wy-
twórnia przyjęła nazwę Sanocka
Fabryka Autobusów AUTOSAN.
Od tego czasu systema-
tycznie uruchamiano pro-
dukcję kolejnych modeli,
które obecnie można już
nazwać kultowymi: SAN
H-01, SAN H-100, AUTO-
SAN H9. Bez żadnej prze-
sady można powiedzieć,
że AUTOSAN to marka,
która przewoziła Polskę.
Autobusy AUTOSAN po-
znało wiele pokoleń Pola-
ków. Przez całe dekady
woziły ich do pracy, szkoły,
na wczasy. Dojeżdżały
w każdy zakątek kraju. Sa-
nocka fabryka dostarczyła

na rynek krajowy i rynki zagraniczne
ponad 114 tys. pojazdów.

Od lat symbolem fabryki jest
bocian. Jego stylizowany wize-
runek stanowi też firmowe logo.
Nie jest przypadkiem połączenie
polskiej fabryki autobusów
i tego ptaka, który jest jednym
z polskich symboli. Już w połowie
ubiegłego wieku bociany upodo-
bały sobie komin fabryczny
i uwiły na nim gniazdo. Od tam-

tej pory kolejne pokolenia tych pięk-
nych ptaków osiedlają się w pobliżu hal
produkcyjnych. Ciekawostką jest, że już
pierwszy znak graficzny AUTOSANU
zawierał symbol bocianiego skrzydła.
Został zaprojektowany przez słynnego
polskiego malarza Zdzisława Beksiń-
skiego, który był pracownikiem fabry-
ki. 

AUTOSAN Sp. z o.o. to nadal
wszystkim dobrze znany polski pro-
ducent autobusów miejskich i mię-

dzymiastowych, a także
specjalnych. Dzisiejsze po-
jazdy tej marki są nowo-
czesne, bezpieczne, kom-
fortowe i ekologiczne. By
spełnić oczekiwania klien-
tów, spółka nieustannie
wdraża najnowsze tech-
nologie oraz certyfikaty ja-
kości we wszystkich sfe-
rach swojej działalności.
AUTOSAN to marka, która
jest blisko ludzi. Przez 185
lat nieprzerwanej działal-
ności zasłużyła na ich za-
ufanie. Zasłużyła na ich
przyjaźń. Absolutnie. �

Autobusy,
AUTOSAN to jedna z najstarszych fabryk w Polsce, działająca nieprzerwanie od
1832 r. To 185 lat bogatej historii samej firmy, ale też naszego kraju – każdego
dnia tysiące Polaków autobusy z Sanoka wiozły do wykonywania codziennych zajęć
i robią to po dziś dzień

które przewiozły Polskę

Logo autorstwa 
Zdzisława 

Beksińskiego 
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W
ykraczająca daleko
w przyszłość inicjaty-
wa stworzenia Cen-
tralnego Okręgu Prze-
mysłowego miała być

symbolem odradzającej się po latach
zaborów Polski i pokazania, że Polacy
mają stalową wolę do budowania no-
wej rzeczywistości gospodarczej. Wy-
starczyły dwa lata, by w widłach rzek
Wisły i Sanu powstały Zakłady Połu-
dniowe, dające początek Hucie Sta-
lowa Wola, wokół której wyrosła wiel-
ka aglomeracja przemysłowa – Sta-
lowa Wola, będąca dziś znaczącym
ośrodkiem na mapie południowo-cen-
tralnej Polski.

To, co wydarzyło się 80 lat temu, na
zawsze ukształtowało miasto. Branżo-
we tradycje COP-u widać na każdym
kroku. Huta Stalowa Wola, od której
wszystko się zaczęło, po pomyślnym
procesie restrukturyzacji świetnie się
rozwija, wciąż zatrudnia młode wy-
kształcone kadry, dając gwarancje
pracy na wiele lat dzięki podpisanemu
ze stroną rządową kontraktowi na
kwotę 4,5 mld zł. Dziś wokół Huty Sta-
lowa Wola, będącej centrum uzbroje-
nia polskiej armii, zlokalizowane są
dziesiątki firm, które specjalizują się
w przemyśle metalurgicznym, maszy-
nowym, stalowym, motoryzacyjnym,
lotniczym i w wielu innych branżach.

Stalowa Wola w roku jubileuszo-
wym 80-lecia COP ponownie staje się
stolicą polskiego przemysłu zbroje-
niowego nie tylko z uwagi na fakt pod-
pisania historycznego kontraktu, lecz
także przejęcia byłego zabytkowego
budynku Dyrekcji Naczelnej HSW S.A.
Ten wybudowany w latach 1937–1938

w stylu art deco najwytworniejszy
obiekt przemysłowy przechodzi w po-
siadanie miasta i ma stać się jego ad-
ministracyjno-biznesową wizytówką.
80. „urodziny” wiążą się również ze
strategicznymi decyzjami władz mia-
sta, dotyczącymi wprowadzenia re-
wolucyjnego planu gospodarczego.
Za pozyskane z programów rządo-
wych i unijnych środki w wysokości po-
nad 220 mln zł zrealizowane zostaną
kluczowe inwestycje drogowe, łączą-
ce miasto ze strefą przemysłową, nowe
drogi wewnątrz strefy, ciąg dalszy bu-
dowy obwodnicy, będzie też miała
miejsce budowa i rozbudowa zakła-
dów przemysłowych, rewitalizacja osie-
dli, budowa nowych bloków miesz-
kalnych.

Miasto od samego początku
w swoim DNA ma zaprogramowaną
przedsiębiorczość, kreatywność, pra-
cowitość. I tacy właśnie są mieszkań-
cy Stalowej Woli, na czele z jej prezy-

dentem Lucjuszem Nadbereżnym, jed-
nym z najmłodszych w kraju. Odważ-
ni i pewni, że jeśli się o czymś marzy,
wszystko można zrealizować. Skoro
w ciągu dwóch lat mogło powstać
miasto, to znaczy, że nie ma rzeczy nie-
możliwych. Stalowa Wola stale wyko-
rzystuje daną przed 80 laty szansę,
stwarzając świetne warunki do życia
dla dobrze wykształconych młodych lu-
dzi, którzy tak jak dawni budowniczo-
wie COP-u dziś kreują nową gospo-
darczą rzeczywistość miasta. �

Stalowa Wola

W 2017 r. mija 80 lat, od
kiedy na terenach prasta-
rej Puszczy Sandomier-
skiej rozpoczęto
realizację wspaniałego 
i odważnego projektu
gospodarczego autor-
stwa wicepremiera i mi-
nistra skarbu Eugeniusza
Kwiatkowskiego – Cen-
tralnego Okręgu Przemy-
słowego. Był to początek
obecnego sukcesu Stalo-
wej Woli

Prezydent Mościcki zapoznaje się z planami budowy Zakładów Południowych

– perła Centralnego Okręgu Przemysłowego

Budynek Dyrekcji Naczelnej Huty Stalowa Wola, 1938 rok



114 VIP

B
ędąca obecnie najwięk-
szym polskim producentem
środków ochrony roślin i ży-
wic CIECH Sarzyna SA po-
wstała w 1937 r. pod nazwą

NIZET. Stworzona w celu produkcji
nitrozwiązków fabryka miała być jed-
nym z wielu zakładów przemysłowych,
zbudowanych w południowo-centralnej
Polsce w ramach Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Na miejsce budowy
wybrano obszary leśne, położone
w okolicach wsi Sarzyna – znajdującej
się obecnie w województwie podkar-
packim. Zadecydowały o tym względy
obronne (oddalenie od granicy za-
chodniej kraju) oraz demograficzno-
społeczne (plan częściowej likwidacji
bezrobocia agrarnego). Sarzyńskie
zakłady, podobnie jak wszystkie przed-
siębiorstwa budowane w ramach struk-
tury COP-u, miały z założenia dyspo-
nować pełnym zapleczem pomocni-

czym, wspomagającym realizację funk-
cji produkcyjnej.

Dynamiczne początki
Budowa fabryki postępowała

w bardzo szybkim tempie, jej rozruch
mechaniczny miał miejsce już w 1939 r.
Ze względu na wybuch II wojny świa-
towej rozruch technologiczny przed-
siębiorstwa nastąpił dopiero w roku
1954. W okresie okupacji niemieckiej
na terenie zakładów mieścił się ma-
gazyn broni i amunicji. Wszystkie za-
montowane przed wojną urządzenia
zostały przez Niemców zdemontowa-
ne i wywiezione w głąb Rzeszy. 

Po wojnie zarząd nad sarzyńską fa-
bryką objęły Zakłady Chemiczne Bo-
ruta w Zgierzu – jeden z głównych
przedwojennych udziałowców inwe-
stycji. Pierwszą produkcją w urucho-
mionej w tamtym czasie fabryce były
nitrozwiązki (1954 r.). W latach 1955–1960

zakłady rozpoczęły wytwarzanie two-
rzyw sztucznych, dianów oraz półpro-
duktów organicznych. W przedsię-
biorstwie zatrudniono wielu znakomi-
tych specjalistów, którzy wraz z rodzi-
nami przybywali do pracy z całej Pol-
ski. Z tego powodu równolegle z za-
kładami rosło pokaźne osiedle miesz-
kaniowe – zalążek dzisiejszego miasta
Nowa Sarzyna.

W roku 1962 w zakładzie urucho-
miono produkcję substancji technicz-
nej MCPA i jej form użytkowych, wpro-
wadzono nazwę handlową Chwa-
stox® – pierwszego rodzimego środka
ochrony roślin. Do dziś to najbardziej
znana i ceniona marka handlowa fa-
bryki.

Niemal od początku swojego ist-
nienia fabryka koncentrowała się na
produkcji w ramach dwóch segmen-
tów: tworzyw oraz środków ochrony ro-
ślin. W pierwszej połowie lat 70. w za-

Z sukcesem

„Pamiętając o swoim dziedzictwie, od 80 lat kroczymy obraną drogą, niezmiennie
stawiając na dynamiczny rozwój, najwyższą jakość produktów oraz innowacyjne,
a zarazem bezpieczne dla człowieka i środowiska rozwiązania” – mówi Mariusz Gre-
lewicz, prezes zarządu CIECH Sarzyna SA

VIP Defence – 80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego
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kładach uruchomiono eksperymen-
talną produkcję żywic epoksydowych,
poliestrowych i fenolowo-formaldehy-
dowych. Rozpoczęto wytwarzanie wy-
robów silikonowych, które były wów-
czas nowością na polskim rynku.
W drugiej połowie lat 70. znacznie
rozwinięto produkcję herbicydów,
zwiększając ich paletę głównie w opar-
ciu o licencje firm zachodnich. W tym
okresie uruchomiono również wyrób
fungicydów, sprzedawanych do dziś
pod nazwą handlową Siarkol®, a pro-
dukcja żywic epoksydowych i polie-
strowych przeszła ze stadium ekspe-
rymentalnego w produkcję wielkoto-
nażową. 

Zakłady początkiem miasta
Po licznych rozbudowach fabryki,

inwestycjach w nowe technologie i ba-
dania dotyczące produktów zakłady
w znacznej mierze stały się motorem
rozwoju gospodarki na terenie obec-
nego powiatu leżajskiego. Na prze-
strzeni lat, w krótkim czasie zbudowano
pełną infrastrukturę drogową i kolejo-
wą, sieć wodociągową oraz kanaliza-
cję ścieków przemysłowych i sanitar-
nych, powstały obiekty w pełni finan-
sowane przez zakłady, m.in. osiedla
mieszkaniowe, przychodnia lekarska,
szpital, żłobki, a także przedszkola,
dom kultury, zakładowa straż pożarna
oraz klub sportowy „Unia”. Urucho-
miono elektrociepłownię, ujęcia wody
pitnej i przemysłowej. Działały tam
też szkoła przyzakładowa, zespół szkół
zawodowych, w tym technikum che-
miczne i liceum ogólnokształcące
– w latach 70. funkcjonował w nim
punkt konsultacyjny Politechniki Rze-
szowskiej, kształcący na potrzeby za-
kładów wyższą kadrę inżynieryjną.
Od 1 stycznia 1973 r. w ramach wyżej
wymienionej infrastruktury powstało
miasto Nowa Sarzyna.

Owocne dziesięciolecia 
W latach 80. uruchomiono pro-

dukcję nowych marek żywic, m.in. Flo-
dury, Nowolaki, a także nowych form
użytkowych środków ochrony roślin.
W tamtym okresie zatrudnienie w za-
kładach chemicznych dochodziło do
3 tys. osób. Po roku 2000 przedsiębior-
stwo ulegało ciągłej modernizacji. Do
użytku oddawane były liczne inwesty-
cje w postaci nowych lub zmodernizo-
wanych linii produkcyjnych. W 2012 r.
miało miejsce otwarcie innowacyjnej in-
stalacji produkcyjnej substancji MCPA
i MCPP-P, a w 2014 r. oddano do użyt-
ku zmodernizowaną instalację nasy-
conych żywic poliestrowych (SPR-y).
W 2016 r. CIECH Sarzyna wprowadzi-
ła na rynek nową linię produktów do pie-
lęgnacji działek i ogrodów – Ziemovit.

Ostatnie lata działalności to dla fir-
my wzmożony okres dynamicznego
rozwoju oraz zmian organizacyjnych.
W obszarze agro ich elementem są
m.in.: intensyfikacja procesu rejestra-
cji nowych produktów, budowa no-
wych kanałów dystrybucji, wzmacnia-
nie sił sprzedażowych, zmiany wize-
runkowe produktów oraz intensywne
kampanie marketingowe. W obszarze
tworzyw ma miejsce m.in. rozwój no-
wych, wysokomarżowych produktów
oraz optymalizacja obecnego portfela
produktów. 

Oprócz zmian technologicznych
i infrastrukturalnych sarzyńskie przed-
siębiorstwo na przestrzeni lat prze-
obrażało się również formalnie.
W 1976 r. fabryce nadano nazwę Za-
kłady Chemiczne „Organika-Sarzy-
na”. W roku 2001 zmieniły one formę
prawną z przedsiębiorstwa pań-
stwowego na spółkę akcyj-
ną, a pięć lat później spół-
ka została włączo-
na do Grupy Che-
micznej CIECH.

Na początku 2015 r. zmieniono nazwę
zakładów na CIECH Sarzyna SA, na-
tomiast w drugiej połowie 2015 r.
CIECH SA stał się jedynym akcjona-
riuszem spółki.

Można stwierdzić, że zakłady
CIECH Sarzyna SA ukształtowały mia-
sto i gminę Nowa Sarzyna oraz nowe
formy utrzymania i życia miejscowej
społeczności, stając się jednocześnie
w pewnym momencie wiodącym w Pol-
sce i jednym z najbardziej znanych
w Europie producentów żywic fenolo-
wych, poliestrowych, nowolaków, żel-
kotów, floudorów, utwardzaczy oraz
środków ochrony roślin. Obecnie znaj-
dująca się w kolejnej fazie rozwoju
i ekspansji gospodarczej firma do-
starcza na rynek, obok flagowych pro-
duktów z grup: Chwastox®, Polimal,
Epidian, Żelkot i Topkot, takie wyroby,
jak m.in.: Agrosar, Tarcza Łan Extra,
Ekonom, Siarkol, Sarox, Ziemovit,
utwardzacze do żywic oraz poliestro-
le. Produkty spółki od lat znajdują za-
stosowanie w rolnictwie i gospodar-
stwach domowych, w przemyśle lotni-
czym, stoczniowym, budownictwie,
ostatnio coraz częściej wykorzystywa-
ne są też do produkcji biżuterii i ma-
teriałów dekoracyjnych. O wyborze
produktów z Sarzyny decyduje ich ja-
kość, innowacyjność, bezpieczeństwo
oraz cena. Motorem napędowym dzia-
łań CIECH Sarzyna SA jest zadowo-
lenie klientów, wynikające z dostar-
czenia im nowoczesnych, spełniają-
cych ich oczekiwania i najlepszych na
rynku wyrobów. �

Produkty spółki od lat znajdują zasto-
sowanie w rolnictwie i gospodarstwach
domowych, w przemyśle lotniczym, stocz-
niowym, budownictwie, ostatnio coraz czę-
ściej wykorzystywane są też do produkcji
biżuterii i materiałów dekoracyjnych.
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Co zyskały 23 miasta członkowskie ZMN
dzięki przynależności do związku i jak ak-
tywny udział w jego strukturach przekłada się
na uregulowanie gospodarki wodnej w gmi-
nach oraz zagospodarowanie i promocję te-
renów nadwiślańskich?

– Należy patrzeć na to w co naj-
mniej w dwóch aspektach. Po pierw-
sze, co konkretnie zyskały poszcze-
gólne miasta członkowskie, a po dru-
gie, i być może zdecydowanie waż-
niejsze, co dzięki naszym działaniom
zyskały wszystkie inne miasta i miej-
scowości nadwiślańskie. W pierwszym
przypadku to ponad milionowe dotacje
dla setek różnych przedsięwzięć. To ko-
lejne miliony w ramach wsparcia pań-
stwa i programów regionalnych, o któ-
re to środki nieustannie zabiegamy, i to
często z dużą skutecznością. To też
inne plusy. Dziesiątki, jeśli nie setki opi-
nii, które wspierają różne przedsię-
wzięcia. Zabieganie o środki na sferę
gospodarki wodnej i żeglugi śródlą-
dowej. To nasz udział w licznych przed-
sięwzięciach, radach, porozumie-
niach, opiniowanie aktów prawnych,
a zwłaszcza ich projektów i zmian pra-
wa obowiązującego, co wielokrotnie
przyczyniło się do nadania im właści-
wych i oczekiwanych przez członków
i inne samorządu kształtu i treści, a czę-
sto – co też w naszej rzeczywistości jest
ważne– zapobiegło ich pogorszeniu.

Promocja związku i jego programu
oraz miast nadwiślańskich, a zwłasz-
cza członkowskich, to nasza troska
i jedno z ważniejszych zadań, które nie-
ustannie wykonujemy i o które zabie-
gamy na bardzo wielu płaszczyznach.
Jednym z mierników naszego zaan-
gażowania jest i to, że w wielu przy-
padkach nie musimy już o nie zabie-
gać, gdyż coraz trudniej wyobrazić so-
bie jakiekolwiek działania związane
z rzekami, gospodarką wodną, żeglu-
gą śródlądową bez naszego udziału.
Jesteśmy nie zapraszani i to na ogół
jako podmiot uczestniczący aktywnie
i przedstawiający swe stanowisko.
Które miasta przodują w aktywności skon-
centrowanej na rewitalizacji infrastruktury
wodnej, rozwoju turystyki wodnej i promo-
cji związanej z atrakcjami nabrzeża? Czy
skala przygotowania nadwiślańskich terenów
jest porównywalna?

– Trudno jest mówić o porówny-
walności, gdy się ma obok siebie mia-
sta zamieszkałe przez 2028 i 434319
mieszkańców. Można powiedzieć, że
bywa, iż zaangażowanie, aktywność
i pozyskane środki, czy też zrealizo-
wane zadania w przestrzeni rewitali-
zacji infrastruktury wodnej, rozwoju
turystyki wodnej i promocji związanej
z atrakcjami nabrzeża, w proporcji
zrealizowanych przedsięwzięć do wiel-
kości miejscowości może być wyraźnie
większe w tych mniejszych, mimo że
w liczbach bezwzględnych duże mia-

sta pozyskują znacznie większe środ-
ki. Można też uznać, że na dzień dzi-
siejszy miasta zyskały pewne do-
świadczenie, które niewątpliwie przy-
da się w najbliższym czasie, gdy środ-
ki przeznaczane na gospodarkę wod-
ną i żeglugę śródlądową zdecydowa-
nie wzrosną. 

Tereny nadwiślańskie są w bardzo
wielu rękach i mają różne przezna-
czenie, co oznacza, że owe przygoto-
wanie ma miejsce w różnym natężeniu
i stopniu, a czasem w ogóle nie jest
związane z turystyka, promocją czy go-
spodarką wodną. 

Trzeba też wspomnieć, iż znaczna
część Wisły znajduje się w przestrze-
ni Natura 2000, co w zasadniczy spo-
sób utrudnia, a często wręcz unie-
możliwia jakiekolwiek działania
w omawianym charakterze. Niestety,
istnieje znaczny obszar konfliktu po-
między osobami i podmiotami, które
mówią tak jak i my o konstytucyjnej
zasadzie zrównoważonego rozwoju,
i tymi, którzy zagospodarowanie tere-
nów nadrzecznych rozumieją jedynie
jako pozostawienie ich swojemu loso-
wi i całkowity brak jakiejkolwiek inge-
rencji, nawet gdyby miała chronić lu-
dzi przed powodziami czy innym nie-
bezpieczeństwem. To też przestrzeń
naszej koncyliacyjnej działalności.
Proszę przybliżyć główne cele Programu dla
Wisły i jej Dorzecza 2020, zainicjowanego
przez ZMN.
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20-lecie Związku Miast Nadwiślańskich

Rok królowej

Cieszymy się że nasza rzeka została uhonorowana przez Sejm
RP „swoim” rokiem, jednak czy on jest czy go nie ma, Wisła pły-
nie nieustannie od gór do morza i nieustannie należy o nią dbać
i zabiegać o jej sprawy – mówi Tomasz Sowiński, prezes
Związku Miast Nadwiślańskich

polskich rzek



– Głównym celem naszych działań
zewnętrznych nadal pozostaje autorski
„Program dla Wisły i jej Dorzecza 2020”
oraz „Program rewitalizacji śródlądo-
wych dróg wodnych”, którego jesteśmy
współautorem. Są to dokumenty o cha-
rakterze strategicznym, na podstawie
których mogą i powinny być podejmo-
wane wszelkie prace i przedsięwzięcia
związane z Wisłą. Biuro wdrażania
programu dla Wisły i współpracy z mia-
stami członkowskimi prowadzi aktyw-
ne działania, związane z propagowa-
niem obu programów, co jest jedno-
znaczne z walką o rewitalizację śród-
lądowych dróg wodnych, przywrócenie
żeglugi śródlądowej, modernizacją
portów rzecznych i budową multimo-
dalnych centrów logistycznych. Efektem
dodatkowym jest regulacja biegu rzek,
budowa skutecznego systemu prze-
ciwpowodziowego i przeciwdziałanie
skutkom suszy. Ponadto daje to możli-
wość pozyskania czystej ekologicznie
energii oraz uzyskania dodatkowych
przepraw przez rzeki.

Miasta nadwiślańskie mają klu-
czowe znaczenie dla realizacji „Pro-
gramu rewitalizacji śródlądowych dróg
wodnych” na międzynarodowych dro-
gach wodnych E40 i E70, i stanowią na-
turalne zespoły aglomeracyjne, a co
najmniej infrastrukturalnie, gotowe do
uczestnictwa w zagospodarowaniu
i obsłudze potencjału śródlądowych
dróg wodnych. Postulowana jest także
budowa w oparciu o nie centrów mul-
timodalnych, a co najmniej magazy-
nowo-przeładunkowych, które odgry-
wałyby istotną rolę we wzroście po-
tencjału przeładunkowego, w zna-
czącym stopniu zmniejszając obsługę
samochodową. To zaś w naturalny
sposób mogłoby także służyć infra-
strukturalnym potrzebom, związanym
z turystyką wodną, która dodatkowo
– korzystając z walorów przyrodni-
czych Polski – stanowi przestrzeń
wręcz karygodnie zaniedbaną.

Jako organizacja ściśle współ-
działamy ze Związkiem Miast i Gmin
Morskich oraz Ligą Morską i Rzeczną,
Stowarzyszeniem Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk Ad-
riatyk, Stowarzyszeniem „Szlak Wod-
ny im. Stefana Batorego”, Stowarzy-
szeniem Miast Autostrady Bursztyno-
wej, Związkiem Miast i Gmin Nadno-
teckich oraz z wieloma innymi. Zwią-
zek Miast Nadwiślańskich jest człon-
kiem założycielem inicjatywy Szlaku
Wodnego im. Króla Stefana Batorego,
a także inicjatorem i członkiem poro-
zumienia gdyńskiego i szczecińskiego
oraz porozumienia samorządowego

dla korytarza Bałtyk–Adriatyk. Celem
szerokiej współpracy z tak wieloma or-
ganizacjami i uczestnictwa w licznych
konferencjach, targach gospodarki
wodnej, sympozjach, publikacjach jest
połączenie sił wspomnianych organi-
zacji w zabieganiu przede wszystkim
o: rewitalizację śródlądowych dróg
wodnych, przystani, portów, by za-
pewnić dobre połączenia transporto-
we między miejscowościami dorze-
cza Wisły i Odry a Bałtykiem, rozwój że-
glugi towarowej, pasażerskiej i tury-
stycznej oraz rozbudowa nowocze-
snej infrastruktury związanej z wodą
i zachowanie wysokich standardów
dbałości o środowisko i czystość wód
Bałtyku i wód śródlądowych. 
Czy obszar państwa działań znajduje uznanie
w środowiskach przyznających dotacje oraz
korzysta ze wsparcia rządu, w tym finanso-
wego?

– Z tym bywało różnie. Należy pa-
miętać, że powstaliśmy z powodu po-
trzeby reagowania na zdecydowanie
złą sytuację w gospodarce wodnej i że-
gludze śródlądowej, za które to dzie-
dziny odpowiedzialne były kolejne rzą-
dy RP; tak też było zresztą w przypad-
ku wielu innych organizacji pozarzą-
dowych. Nasze początkowe działa-
nia były niejednokrotnie nie w smak
ówczesnej administracji centralnej,
odpowiedzialnej za taki stan rzeczy i to
– co gorsza – pogarszający się, co było
przez nas skrupulatnie punktowane
i przypominane. Mimo to nie ograni-
czyliśmy się do krytyki, tylko wyszliśmy
z propozycją konkretnych działań.
Z czasem zaczęliśmy do siebie przy-
zwyczajać i przekonywać różnych wło-
darzy. Uzyskaliśmy realne wsparcie or-
ganizacyjne i dostęp do informacji

podczas przygotowywania pierwszych
edycji „Programu dla Wisły 2020”, z biu-
rem w siedzibie KPRM włącznie. Nasi
przedstawiciele byli i są powoływani do
różnych gremiów doradczych i opi-
niotwórczych na szczeblu administra-
cji centralnej i regionalnej, jak choćby
Krajowa Rada Gospodarki Wodnej, Re-
gionalne Rady Gospodarki Wodnej, ze-
społy doradcze przy różnych mini-
sterstwach, czy nawet zespoły TOR,
rady przy marszałkach województw itp.

W zdobyciu pewnych środków po-
magamy przede wszystkim naszym

miastom członkowskim, które pozy-
skują pewne środki na różne realizo-
wane przedsięwzięcia. Wspominam
o „pewnych” środkach, gdyż dziedzi-
na gospodarki wodnej z punktu wi-
dzenia finansowego traktowana jest po
macoszemu, a Wisła w szczególności.
Znacząca większość środków, dodaj-
my niewielkich jak na potrzeby, o ocze-
kiwaniach nie wspominając, przezna-
czana jest na Odrę i podtrzymanie tam-
tejszej dogorywającej infrastruktury,
która ma tę przewagę, że jeszcze
szczątkowo funkcjonuje. Pewnym wy-
jątkiem było, zwłaszcza na przełomie
wieków, wsparcie dla programu go-
spodarki ściekami, modernizacji i bu-
dowy oczyszczalni ścieków, podno-
szenia standardów czystości i ochro-
ny zbiorników wodnych, co zresztą
dało bardzo duże efekty.
Jakie wydarzenia planują państwo z okazji ju-
bileuszu 20-lecie ZMN i na ile pokrywają się
one z obchodami Roku Wisły?

– Z jednej strony, jest to rok szcze-
gólny, ale z drugiej, tradycyjnie już
w naszych miastach będziemy obcho-
dzili święto Wisły radośnie, rodzinnie,
sportowo, artystycznie. Znowu wypłyną
żeglarze na regaty wiślane o puchar
Prezesa ZMN, tyle że tym razem zapo-
wiadają się one znacznie dłuższe. Ko-
lejny raz dzieci z domów opieki i obję-
te pomocą społeczną w naszych mia-
stach popłyną w rejs po Wiśle w ramach
od wielu lat prowadzonej akcji „Lato
dzieci na Wiśle”. Jak co roku odbędzie
się wiele wspieranych przez nas imprez
wodniackich, sportowych, artystycz-
nych. Ukażą się nowe publikacje,
mapy, plany, trasy. Wiele instytucji
otrzyma wsparcie, dzięki któremu uno-
wocześni swój sprzęt wodniacki, zakupi

nowe wyposażenie, przeprowadzi ko-
lejne obozy spływy i regaty.

Cieszymy się że nasza rzeka zo-
stała uhonorowana przez Sejm RP
„swoim” rokiem, jednak czy on jest czy
go nie ma, Wisła płynie nieustannie od
gór do morza i nieustannie należy o nią
dbać i zabiegać o jej sprawy, i sprawy
ludzi nad nią mieszkających. Tak też ro-
bimy i będziemy robili nadal, aby ziściło
się nasze hasło „Przywrócić Wisłę ży-
ciu!”. 

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Z jednej strony, jest to rok szczególny, ale z drugiej, 
tradycyjnie już w naszych miastach będziemy obchodzili
święto Wisły radośnie, rodzinnie, sportowo, artystycznie.

20-lecie Związku Miast Nadwiślańskich



D
o poznania ducha
oświeceniowych Pu-
ław zachęca zabyt-
kowy park Czarto-
ryskich, a w nim mu-

zeum tego znamienitego arysto-
kratycznego rodu. Przygodę z tu-
rystyką wodną oferuje Marina
Puławy – nowoczesny obiekt, ob-
sługujący nie tylko ruch wodny,
ale również turystykę kampero-
wą. Uroki Wisły można podzi-
wiać, spacerując bulwarem, któ-
ry łączy dwie przeprawy mostowe.
Rowerowe eskapady oznakowanymi
szlakami, spływy kajakowe Wisłą, Wie-
przem i Kurówką oraz rejsy łodziami
w Marinie Puławy to tylko niektóre z po-
mysłów na ciekawe spędzenie wolne-
go czasu. 

Okolice Puław to jeden z najcie-
kawszych geologicznie obszarów w Eu-
ropie. Woda wyrzeźbiła tu w lessie sieć
wąwozów głębokich nawet na 10 m. Te-
reny te są idealne do spacerów, jazdy
na rowerze, wędrówek na nartach

biegowych i z kijkami nordic walking.
Amatorów narciarstwa skuszą świetnie
przygotowane stoki narciarskie.

Marka miasta kojarzona jest z Za-
kładami Azotowymi „Puławy” SA, naj-
bardziej rentowną i najstabilniejszą
spółką w regionie. To dzięki temu kra-
jowemu liderowi rynku chemicznego
od lat 60. XX w. nastąpił rozwój miasta.
Przyczyniło się to do szybkiego wzro-
stu liczby ludności oraz napływu wy-
kwalifikowanej kadry. Dlatego Puławy
to dziś także silny ośrodek naukowo-

-badawczy – miasto jest siedzibą
Instytutu Nowych Syntez Che-
micznych, Instytutu Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa PIB,
Państwowego Instytutu Wetery-
naryjnego PIB, Wojskowego In-
stytutu Higieny i Epidemiologii
oraz Zakładu Pszczelnictwa In-
stytutu Ogrodnictwa. 

Jednym z najważniejszych pro-
jektów, które sprzyjają rozwojowi
gospodarczemu Puław, było utwo-
rzenie Puławskiego Parku Na-

ukowo-Technologicznego, usytuowa-
nego na terenie o znaczącym poten-
cjale produkcyjnym i logistycznym.
Przedsiębiorcom, którzy decydują się
na uruchomienie tu działalności, mia-
sto oferuje udogodnienia w kwestiach
podatkowych. Wszystko dzięki temu, że
zarówno park, jak i uzbrojone tereny in-
westycyjne w Puławach zostały objęte
specjalną strefą ekonomiczną. 

Zapraszamy do Puław!

www.pulawy.eu

Puławy to miasto, które urzeka bogactwem kulturowym i przyjazną przestrzenią miejską. Lasy
i zadrzewienia stanowią aż 36 proc. jego powierzchni. To jedno z najbardziej zielonych miejsc
Lubelszczyzny. Turysta jest tu mile widzianym gościem, na którego czeka wiele atrakcji

Puławy z myślą o człowieku

Źródłem informacji na temat lokalnej turystyki,
kultury i gastronomii jest bezpłatna aplikacja
turystyczna Puławy, która dzięki modułowi GPS
wskazuje najbliżej zlokalizowane atrakcje, trasy
rowerowe i spacerowe oraz wydarzenia. 
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W
edług jednej z legend
Wisła przyczyniła się
do powstania nazwy
miasta. Jedna z to-
ruńskich baszt słu-

chała interesujących opowieści
o barwnym życiu, którym chwaliła się
rzeka, podpływając coraz bliżej murów
wieży. W końcu baszta z przerażeniem
krzyknęła: „Wisło, Wisło, nie podpływaj
tak blisko, bo ja runę!”. „To ruń!” – od-
powiedziała Wisła, a słowa te usłyszeli
wędrowcy, zastanawiający się, jak na-
zywa się miasto na horyzoncie. 

Według podań historyków Krzy-
żacy założyli swój pierwszy gród na
Ziemi Chełmińskiej przy przeprawie
przez Wisłę w Starym Toruniu. Nęka-
ni wylewami rzeki, przenieśli go jednak
w 1233 r. w obecne miejsce. Położenie
miasta miało ogromny wpływ na jego
szybki i dynamiczny rozwój. Jako śród-
lądowy port morski było do końca
XIV w. jedynym tak dużym punktem wy-
miany handlowej między Polską a Za-
chodem. Szeroką skalę działania
umożliwiała przynależność Torunia
do Związku Miast Hanzeatyckich. Do-
brobyt i bogactwo tego okresu do-
skonale widać w architekturze. To wła-
śnie w XIII i XIV w. powstały gotyckie

perły Torunia, m.in. Ratusz Staromiej-
ski oraz monumentalne kościoły: św. Ja-
nów, NMP i św. Jakuba.

Obecnie brzegi Wisły w Toruniu tęt-
nią życiem dzięki mieszkańcom i go-
ściom, którzy chętnie spędzają czas na
Bulwarze Filadelfijskim. Aktywnemu
wypoczynkowi nad wiślanymi brze-
gami sprzyja nowoczesna przystań
sportów wodnych, boiska i plac zabaw,
a w najbliższych latach powstaną tam
tereny zielone, punkty usługowe i miej-
sca rekreacji. Otoczenie Wisły jest
scenerią licznych imprez, m.in. Świę-
ta Miasta, Święta Piernika czy Bella
Skyway Festival. Nad Wisłą w Toruniu
nie może również zabraknąć fanów
kultowego filmu „Rejs”, do którego
zdjęcia realizowane były właśnie w tym
miejscu, o czym przypominają cytaty
na murze nabrzeża. 

W Roku Rzeki Wisły nie zabraknie
wydarzeń sportowych związanych
z wiślanym świętowaniem. 3 maja od-
była się inauguracja sezonu żeglar-
skiego przy nowopowstałej przystani
sportów wodnych. 2 i 3 czerwca w To-
runiu kibicować będziemy zawodni-
kom startującym w 52. Długodystan-
sowych Regatach na Wiśle Związku
Miast Nadwiślańskich. W czerwcu nie

zabraknie również emocji siatkarskich
podczas turnieju Plaża Gotyku (1–11
czerwca) i Regat Ósemek Wioślarskich
o Puchar Prezydenta Miasta Torunia.
Tuż przed XVIII Światowymi Letnimi
Igrzyskami Polonijnymi, które zagosz-
czą w dniach 29 lipca–6 sierpnia, to-
ruńskich kibiców czekają jeszcze Po-
lonijne Mistrzostwa Świata w Żeglar-
stwie. Dziać się będzie jednak nie tyl-
ko nad Wisłą – oczy kibiców z Europy
i całego świata będą w tym roku zwró-
cone na toruńską Motoarenę, gdzie
30 czerwca rozpocznie się rywalizacja
żużlowców w cyklu Speedway Euro
Championship, a 7 października po
raz ósmy zagoszczą najlepsi zawod-
nicy świata podczas zawodów Spe-
edway Grand Prix.

Oprócz emocji sportowych odwie-
dzającym Toruń niecodziennych wra-
żeń dostarczą też rejsy po Wiśle, w cza-
sie których można podziwiać wpisaną
na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO gotycką Starówkę. Warto wy-
brać się również na lewy brzeg rzeki,
gdzie z tarasu widokowego na terenie
Kępy Bazarowej roztacza się widok na
charakterystyczną toruńską panoramę
– jej urok warto sprawdzić także po
zmroku. �

Wisła

W przeszłości decydowała o lokalizacji,
rozwoju i bogactwie Torunia. Dziś jest
miejscem relaksu, rekreacji oraz spotkań
torunian i gości grodu Kopernika. Trwający
Rok Rzeki Wisły to doskonała okazja, aby
przyjrzeć się, jaki wpływ na kształt i roz-
wój miasta miała i wciąż ma najdłuższa
polska rzeka

20-lecie Związku Miast Nadwiślańskich

sercem Torunia
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Na ile budżet gminy pozwala na inwestycje
związane z rozwojem turystyki?

– Na wydatki inwestycyjne prze-
znaczyliśmy ok. 18,4 proc. wartości te-
gorocznego budżetu. Choć potrzeby są
większe niż nasze możliwości, staramy
się sukcesywnie inwestować w dzia-
łania z zakresu turystyki i promocji.
W ostatnich latach dzięki pozyskanym
dotacjom z UE i z MKiDN przeprowa-
dziliśmy m.in. prace konserwatorskie
i rewitalizacyjne na Zamku w Czersku.
Przywrócone do życia zostały dwa za-
bytkowe obiekty w Górze Kalwarii
– dawny Dom Żołnierza, w którym dzia-
ła ośrodek kultury, oraz Pałac Biskupi,
czyli dzisiejsza biblioteka miejska wraz
z Centrum Informacji Turystycznej i Kul-
turalnej. Na ten rok przewidujemy re-
witalizację źródła św. Antoniego, prze-
budowę skweru znajdującego się w ob-
rębie historycznego układu urbani-
stycznego. Dzięki środkom z UE po-
wstaną też nowe trasy rowerowe.

Wielką tegoroczną inwestycją w gminie jest
przebudowa skarpy wiślanej. Jak będzie
wyglądało jej nowe oblicze?

– Park miejski, który powstanie
w ramach rewitalizacji skarpy, będzie
sprzyjał różnym formom wypoczynku:
piknikom, spacerom i jeździe na ro-
werze. Zimą można tu będzie jeździć
na sankach. Przebudowa 8 ha to duże
wyzwanie dla budżetu gminy, dlatego
prace prowadzone są etapowo. Na
ukończeniu jest budowa 400-metrowej
ścieżki pieszo-rowerowej oraz muru
oporowego wraz z odwodnieniem.
Wkrótce przejdziemy do budowy czę-
ści wypoczynkowo-rekreacyjnej, w tym
obiektów małej architektury: altany ze
stolikami, siłowni plenerowej, placów
zabaw oraz pozostałych ścieżek, ławek

i stojaków na rowery. Cała inwestycja
nawiązuje do turystycznego zagospo-
darowania nadwiślańskiego Urzecza
– unikatowego mikroregionu wzdłuż
Wisły, w obrębie którego leży Góra Kal-
waria. 
W jaki sposób Góra Kalwaria włączy się w ob-
chody Roku Wisły?

– Oprócz Zielonych Świątek na
Urzeczu – naszej corocznej imprezy, or-
ganizowanej wspólnie z innymi gmi-
nami i fundacją Szerokie Wody, uczest-
niczymy w projekcie „Łączy nas Wisła”
piaseczyńskiego WOPR-u. Ma on na
celu opracowanie koncepcji zago-
spodarowania infrastruktury nad-
rzecznej Wisły na terenie powiatu pia-
seczyńskiego w 2017 r. Kolejna inicja-
tywa to oficjalne rozpoczęcie obcho-
dów Roku Rzeki Wisły 22 kwietnia, kie-
dy to zorganizowany został spływ ka-
jakowy z Góry Kalwarii do Gassów,
połączony z prezentacją gminy. Wśród
organizowanych w naszej gminie im-
prez na Wiśle odbędą się też unika-
towe zawody w narciarstwie wod-
nym. Ponadto gmina czynnie promu-
je Rok Rzeki Wisły – podpisane zostało
Międzygminne Porozumienie gmin
nadwiślańskich, dotyczące projektu
„Turystyczne zagospodarowanie Do-
liny Środkowej Wisły zwanej Urze-
czem”.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Chciałbym, żeby Góra
Kalwaria kojarzyła się
z przyjaznym miejscem,
gdzie każdy znajdzie
coś dla siebie – i nie
mówię tu tylko o miej-
scu do życia i pracy,
lecz także do rekreacji
w różnorodnej formie
– mówi Dariusz Zie-
liński, burmistrz Góry
Kalwarii

Wśród organizowanych
w naszej gminie imprez
na Wiśle odbędą się też
unikatowe zawody 
w narciarstwie wodnym
o Puchar Wisły. Ponadto
gmina czynnie promuje
Rok Rzeki Wisły.

Z Wisłą nam po drodze
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Na czym najbardziej zależy członkowskim
gminom w kontekście potencjału regionu
i możliwości związku?

– Nasz związek nie może i nie po-
winien wyręczać gmin w realizacji ich
zadań, ale już pomagać w tym zakre-
sie jak najbardziej. Nasza dotychcza-
sowa działalność wykazała, że potra-
fimy dobrze organizować wspólne
działania promocyjne. Wcześniej były
to udziały w targach, materiały pro-
mocyjne. Naszym sztandarowym „pro-
duktem” stał się, organizowany od kil-
kunastu lat, konkurs „Czysta i piękna
zagroda, estetyczna wieś”. Dzięki nie-
mu zmienił się wizerunek wsi woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego,
a konkurs przeniósł się na inne regio-
ny kraju. Życie wymusza jednak coraz
to nowe działania. Poprzez udział na-
szych przedstawicieli w licznych gru-
pach roboczych, zespołach, czy też ko-
mitetach sterujących i monitorujących
gminy chcą mieć realny wpływ na
różnego rodzaju decyzje, podejmo-
wane przez wojewodę czy też zarząd
województwa, a przynajmniej brać
w nich udział. Ważnym wyzwaniem
obecnego czasu jest reprezentowanie
gmin na szczeblu centralnym. Poprzez
spotkania z parlamentarzystami i udział
naszych przedstawicieli w posiedze-
niach komisji sejmowych „dobijamy
się” o nasze prawa, o rozwiązania le-
gislacyjne, korzystne dla naszych
mieszkańców. 
Warmia i Mazury to tereny atrakcyjne przy-
rodniczo, często wybierane jako miejsce wy-
poczynku przez turystów. Jak można jeszcze
pełniej wykorzystać potencjał regionu i pod-
nieść jego walory turystyczne?

– Nie chciałbym, by potencjał re-
gionu kojarzony był tylko z walorami tu-
rystycznymi. Owszem, jest to nasz
oczywisty atut, który winien być jeszcze

lepiej wykorzystany, np. poprzez stwo-
rzenie dobrych produktów turystycz-
nych o zasięgu regionalnym. A pod-
stawy są już stworzone, np. trasa ro-
werowa Green Velo. Należałoby teraz
budować jak najwięcej powiązań in-
nych gmin z tą trasą. W dalszym cią-
gu zbyt mało jest środków na budowę
i modernizację dróg gminnych. Turysta,
prócz hoteli o odpowiednim standar-
dzie, chce też dotrzeć do licznych,
pięknych zabytków naszego regionu,
czy też do miejsc ciekawych przyrod-
niczo. Powinny tętnić życiem inne szla-
ki, np. szlak kopernikowski. Do wyko-
rzystania jest odkrywana coraz szerzej
przez wodniaków rzeka Łyna. Świetnie
rozwija się szlak Wielkich Jezior Ma-
zurskich. Wykorzystać winniśmy i wes-
przeć szereg inicjatyw lokalnych o co-
raz większym zasięgu. Coraz częściej
stają się one miejscem świetnych im-
prez zimowych, związanych np. z tzw.
morsowaniem. A takich przedsięwzięć,
które przy odpowiednim wsparciu mo-
głyby stać się elementem większego
projektu, jest więcej.
Jakie inne zadania poza turystyką i promo-
cją gmin realizuje związek i jakie odnosi wy-
niki?

– Naszym najważniejszym zada-
niem jest reprezentowanie gmin człon-
kowskich wobec administracji rządowej
i samorządowej – prezentowanie ich
opinii i oczekiwań. Bardzo dobrze uło-
żyła się nasza współpraca z Komisją
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Sejmu RP. Poddanie pod
dyskusję na jej forum problemów, z ja-
kimi borykają się samorządy, i wspól-
ne ich rozwiązywanie jest tym kierun-
kiem, jaki powinien towarzyszyć zmie-
nianemu prawu. Samorządy powinny
mieć możliwość przedstawiania swoich
poglądów i merytorycznej dyskusji. 

Wymienić tu muszę ostatnie dzia-
łania związane z naszym udziałem
w pracach legislacyjnych Sejmu nad
zmianami „Ustawy prawo energe-
tyczne”. Pracujemy także nad dopro-
wadzeniem do zmian w rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia w sprawie ja-
kości wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi. Na podkreślenie za-
sługuje fakt naszej współpracy w co-
raz szerszym zakresie ze związkami
gmin innych regionów. Jej konieczność
znalazła potwierdzenie w powołaniu
na razie jeszcze nieformalnej organi-
zacji w postaci Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Organizacji Samorządo-
wych. Związek jest jego sygnatariu-
szem i bierze aktywny udział w pra-
cach OPOS.
Jak podsumowałby pan działalność związku
w roku jego 25-lecia? Co najlepiej potwier-
dza zasadność jego istnienia?

– Przynależność 63 gmin do naszej
organizacji w sytuacji, gdy nowe rady,
nowi burmistrzowie szukają nieraz po-
zornych oszczędności i rezygnują
z przynależności do nas, potwierdza
zasadność jego istnienia. Aspołeczne
podejście, wyrażające się stwierdze-
niem: „nie muszę być w związku, i tak
mi to załatwicie”, jest na szczęście nie-
zwykle rzadkie. 25 lat naszj działalno-
ści to ewolucja realizowanych zadań,
od związku jako płaszczyzny wymiany
doświadczeń czy wspólnych prostych
działań promocyjnych do prezento-
wania coraz silniejszym głosem opinii
i oczekiwań gmin wobec władz woje-
wódzkich czy rządowych. Takie zmia-
ny są potrzebne i są też wymuszane
przez zmiany zachodzące wokół, nie-
stety nie zawsze wspierające samo-
rządność.

Rozmawiała Marianna Szczepańska

Jubileusz

Życie wymusza jednak coraz to nowe działania. Poprzez
udział naszych przedstawicieli w licznych grupach robo-
czych, zespołach, czy też komitetach sterujących i monito-
rujących gminy chcą mieć realny wpływ na różnego
rodzaju decyzje – mówi Stanisław Trzaskowski, prezes
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

25-lecie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

na plusie
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Wójtem gminy Iława jest pan od 1998 r. Jaki
jest pana przepis na sukces w pracy samo-
rządowca?

– Myślę, że źródłem sukcesu w pra-
cy każdego samorządowca jest pro-
wadzenie konsekwentnej polityki po-
pratej jasno wyznaczoną wizją przy-
szłości. Od początku swojej działal-
ności realizuję przemyślaną strategię
rozwoju naszej małej ojczyzny. Skła-
dają się na nią inwestycje w aspekcie
materialnym, ale przede wszystkim
w człowieka. Moje motto, będące jed-
nocześnie przepisem na sukces, brzmi:
„Słuchać ludzi i mieć do nich szacu-
nek”.
Czy gminę Iława można określić mianem no-
woczesnej? Jeśli tak, to z jakich powodów?

– Gmina Iława pod wieloma wzglę-
dami należy niewątpliwie do wiodą-
cych samorządów województwa war-
mińsko-mazurskim. Jednym z naszych
priorytetów jest oświata. Posiadamy no-
woczesną sieć szkół, ale też – co war-
to podkreślić – w ciągu ostatnich lat
jako jedyni w województwie wybudo-
waliśmy od podstaw ze środków po-
zabudżetowych trzy nowe kompleksy
szkolne.

Innym sukcesem jest uporządko-
wana gospodarka wodno-ściekowa.
Aktualnie 76 proc. powierzchni gminy
objęte jest zbiorczym systemem ka-
nalizacji sanitarnej. Biorąc pod uwa-
gę jej rozległe terytorium i specyfikę,
jest to bardzo wysoki wskaźnik. Po-
została część objęta jest częściowo

przydomowymi oczyszczalniami ście-
ków. 

W Siemianach powstała ekolo-
giczna miniprzystań żeglarska, z której
corocznie korzystają tysiące żeglarzy.
Warto także wspomnieć, że Związek
Gmin „Jeziorak”, którego gmina Iława
jest członkiem, jako pierwszy w Polsce
uruchomił na zbiorniku wodnym – w tym
przypadku na jeziorze Jeziorak – pilo-
tażowy program zbierania odpadów
i ścieków płynnych z wysp i brzegów je-
ziora oraz z jachtów. Robione jest to za
pomocą tzw. statku śmieciarki.

Kolejny sukces to inwestycje w in-
frastrukturę sportową: wybudowali-
śmy boisko „Orlik”, cztery boiska wie-
lofunkcyjne oraz stadion z nowocze-
snym oświetleniem i automatycznym
nawodnieniem w Wikielcu. To jedyny
tego typu obiekt w naszym wojewódz-
twie w gminie wiejskiej, a korzysta z nie-
go 3-ligowy GKS Wikielec. Nowocze-
sna infrastruktura to źródło wielu suk-
cesów w sporcie. W tej dziedzinie na-
sza gmina od wielu lat zajmuje pierw-
sze miejsce w województwie w kate-
gorii gmin wiejskich.

Nie byłoby nowoczesnej gminy bez
aktywnych i zaangażowanych miesz-
kańców. Naszym niezaprzeczalnym
wspólnym sukcesem jest rzadko spo-
tykana aktywność członków wspólno-
ty samorządowej, mnogość inicjatyw
oddolnych autorstwa sołtysów i rad so-
łeckich, stowarzyszeń i innych organi-
zacji pozarządowych, kół gospodyń
wiejskich, klubów sportowych, jedno-
stek OSP, twórców i działaczy kultury.
Co uznaje pan za największy atut gminy, któ-
ry wyróżnia ją spośród innych polskich sa-
morządów?

– Niewątpliwym atutem naszej gmi-
ny jest piękna i wyjątkowa przyroda.
Z wielką przyjemnością zapraszam
państwa do położonej nad najdłuższym
jeziorem w Polsce – Jeziorakiem – pięk-
nej i gościnnej gminy Iława. Zapra-
szam wszystkich, którzy chcieliby w niej
zainwestować i zamieszkać lub po
prostu ją poznać. Wspaniała przyroda,
piękne krajobrazy, naturalne i nieska-
żone środowisko, życzliwi i otwarci lu-
dzie – to niezaprzeczalne atuty naszej
małej ojczyzny. Każdy znajdzie tutaj coś
dla siebie: żeglarze i kajakarze, ama-
torzy pieszych i rowerowych wycieczek,
konnych przejażdżek, wędkarze i grzy-
biarze, a także miłośnicy szant, pio-
senki poetyckiej i kabaretu, pasjonaci
historii.

Gmina Iława to nie tylko wspania-
li i gościnni ludzie, lecz także dobry kli-
mat dla biznesu. Staramy się utrzy-
mywać najwyższy poziom jakości usług
oferowanych inwestorom. Gmina Iła-
wa jako jedna z nielicznych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim po-
siada studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego dla swojego całego obszaru,
a także plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów inwestycyj-
nych. Warto zaznaczyć, że zapisy te są
bardzo elastyczne, dzięki czemu dają
szerokie możliwości zagospodarowa-
nia terenów inwestycyjnych w zależ-
ności od potrzeb inwestora.

Rozmawiała Monika Michałowska

Wsłuchuję się
Wspaniała przyroda, piękne krajobrazy, naturalne i nieskażone środowisko, życzliwi
i otwarci ludzie – to niezaprzeczalne atuty naszej małej ojczyzny. Zapraszam wszyst-
kich, którzy chcieliby w niej zainwestować i zamieszkać lub po prostu ją poznać 
– mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława

Gmina Iława pod wieloma
względami należy niewątpliwie

do wiodących samorządów
województwa warmińsko-ma-

zurskim. Jednym z naszych
priorytetów jest oświata.

w potrzeby mieszkańców



Gmina Susz niewątpliwie sportem stoi, o czym
świadczy nie tylko kultowy już triathlon, lecz
robią to także przeprowadzane przez państwa
inwestycje infrastruktury sportowej. Dla-
czego stawiacie państwo właśnie na rozwój
tej dziedziny?

– W ostatnich latach zaobserwo-
waliśmy znaczny wzrost aktywności
mieszkańców w uprawianiu różnych
dyscyplin sportowych. Podnosząc wa-
runki ich życia, na podstawie uważnej
obserwacji przyjęliśmy kierunek roz-
woju infrastruktury sportowej, budując
ją na terenie miasta i wsi, co robimy
konsekwentnie od kilku lat. Poza tym
jako gmina jesteśmy organizatorem
wielu prestiżowych imprez sporto-
wych. Sztandarową i jednocześnie
największą z nich jest Susz Triathlon,
za który otrzymaliśmy wiele cenio-
nych nagród. To król naszego gmin-
nego sportu. Odpowiadając zatem na
pani pytanie, stawiamy właśnie na
sport, bo wskazali go mieszkańcy po-
przez swój styl życia.

Idąc za ciosem, dbacie państwo tak-
że o przedsiębiorczość. Co udało się
osiągnąć na tym polu?

– Drugą kadencję rozpo-
czynałem hasłem „Dalszy rozwój gmi-
ny”. Rozumiem go poprzez rozwój
przedsiębiorczości, który w konse-
kwencji oznacza przede wszystkim
wzrost wpływów z podatków, nowe
miejsca pracy oraz wzbogacenie ży-
cia gospodarczego gminy. Porównując
lata 2010 i 2016, w tej dziedzinie od-
nieśliśmy wielki sukces. Z 516448 do
1299,281 mkw. wzrósł w tym czasie po-
ziom gruntów, przeznaczonych pod
działalność gospodarczą. W przy-
padku powierzchni budynków o takim
samym zastosowaniu zanotowaliśmy
wzrost rzędu 152 proc. – z 64,757
mkw. w 2010 r. do 94498 mkw. w roku
2016. Wartość budowli w analogicz-
nym okresie poszybowała w górę o 46
proc. – z 30 672 454 zł do 66 110556 zł.
Ogólny wzrost we wszystkich dziedzi-
nach wyniósł 116 proc., co zwiększyło
dochody własne gminy z 9867,392 zł
w roku 2010 do 20 629,174 zł w roku
obecnym, czyli o 109 proc. Ten nasz
udokumentowany rozwój jest głów-

nym argumentem w ubieganiu się
o prestiżowe nagrody w dziedzinie roz-
woju samorządów.
Czy mieszkańcy zarządzanej przez pana gmi-
ny mogą być zadowoleni z poziomu życia
w niej? W jaki sposób przyczyniają się pań-
stwo do jego nieustannego podnoszenia?

– Mieszkańcy swoją opinię wyra-
żają w wyborach powszechnych i wła-
śnie ją najbardziej sobie cenię. Z każ-
dym rokiem podnosimy poziom ich ży-
cia. Obecnie największe zapotrzebo-
wanie jest na inwestycje drogowe,
które sukcesywne realizujemy, na nie
zresztą przeznaczamy najwięcej środ-
ków. W tym roku rozpoczynamy bu-
dowę Suskiego Ośrodka Kultury, któ-
ry będzie centrum kultury dla całej gmi-
ny. Poprzedni, stary obiekt spłonął 25
lat temu, a działalność kulturalna od
tego czasu była prowadzona w kilku
budynkach. Budujemy i remontujemy
świetlice wiejskie, które pozwalają na
integrację społeczeństw wiejskich.
Podsumowując, każdy kolejny rok przy-
nosi wzrost poziomu życia mieszkań-
ców w mieście i na wsiach.

Rozmawiała Zuzanna Maj

Sport królem

Rozwój to słowo wytrych od czasu, kiedy 
burmistrzem gminy Susz jest Krzysztof 
Pietrzykowski. Sprawia ono, że te piękne mazur-
skie tereny są atrakcyjne dla ich mieszkańców, in-
westorów oraz turystów, których poza pięknymi
krajobrazami przyciąga tu Susz Triathlon

25-lecie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

gminy Susz
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Kolos na Karaibach



VIP 125

KARAIBY Podróże VIP-a

Na tym pływającym monstrum są:
teatr na 1,4 tys. miejsc, w którym wy-
stawiane są popularne przedstawie-
nia z Broadwayu, lodowisko, kilka
basenów, największa na świecie zjeż-
dżalnia, symulatory do surfingu, bo-
isko do kosza i pole golfowe.

Jest największym statkiem pasa-
żerskim na świecie. Zbudowany
w 2016 r. we Francji Harmony of the
Seas ma ponad 360 m długości, 66 m
szerokości i 72 m wysokości, czyli
tyle co 20-piętrowy wieżowiec. Może
nim podróżować 6,3 tys. pasażerów,
dla których pracuje 2,1 tys. członków
załogi. Na tym pływającym monstrum
są: teatr na 1,4 tys. miejsc, w którym
wystawiane są popularne przedsta-
wienia z Broadwayu, lodowisko, kilka
basenów, największa na świecie zjeż-
dżalnia, symulatory do surfingu, bo-
isko do kosza i pole golfowe. Na Kró-
lewskiej Promenadzie w alei handlo-
wej, do złudzenia przypominającej
tego typu miejsca w Paryżu czy Lon-
dynie, skrzy się od brylantów w skle-
pach jubilerskich, zapraszają bary,
puby i restauracje. Tych ostatnich
jest na statku 40, a w nich jedni z naj-
lepszych kucharzy świata. Cieka-
wostką jest kuchnia molekularna oraz
bar z drinkami, w którym gości ob-
sługują roboty. I to już chyba wystar-
czy. Jeśli komuś za mało wrażeń, to
może podczas postojów statku w por-
tach przenieść się na plażę albo
zwiedzać wyspy.

Tekst i zdjęcia 
Zenon Żyburtowicz
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Zenon Żyburtowicz poleca

www.zenonzyburtowicz.com

Bajkowe
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wyspy



Podróże VIP-a WYSPY BAHAMA

Karaiby to szmaragdowa toń wody
i błękitne niebo, co idealnie sprzyja
wypoczynkowi. Wyspy są pełne in-
tensywnych kolorów, dźwięków i za-
pachów. Mieszkańcy są wyluzowani
i pogodni, a ich życie toczy się tam,
gdzie lądują przybysze. Dla wszyst-
kich liczy się tylko bezstresowa at-
mosfera. 

Głównym źródłem dochodu Karaib-
czyków jest turystyka. Niemal co-
dziennie w portach cumują luk-
susowe statki, wożące turystów od
wyspy do wyspy. Dla wielu pasaże-
rów to wyprawa życia. Już przy wyj-
ściu z portu słychać graną przez
tubylców muzykę reggae, zaś stra-
gany z pamiątkami stoją nawet na
plaży. Każda wyspa ma swoją atrak-
cję, np. na St. Maarten są nią lądu-
jące nad plażą Maho samoloty. Strefa
wolnocłowa na Karaibach powoduje,
że ilość sklepów (nie tylko z brylan-
tami) przyprawia o zawrót głowy, ale
też zachęca do korzystnych zaku-
pów. Słowem, to istny raj na ziemi
i jeszcze więcej.

Tekst i zdjęcia Zenon Żyburtowicz
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Idealny prezent 
na Dzień Matki

Lenovo z Tango
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Jedwabna wstążka ma w sobie coś eleganc-
kiego. To właśnie elegancja i lekkość były in-
spiracją dla twórców nowego zegarka Tissot
T-Wave. Zaokrąglony kształt koperty i cha-
rakterystyczne mocowania bransolety od-
zwierciedlają harmonijną linię ruchu wstążki
baletowej. Minimalistyczną tarczę zdobią
wyrafinowane detale, takie jak wskazówki
w kształcie listków oraz indeks w kształcie łez-
ki na godzinie 12.00, z białą lub czarną masą
perłową. Zegarek Tissot T-Wave to biżuteria na
każdą okazję, która doda odrobinę elegancji
codziennej stylizacji, a zarazem idealnie do-
pełni strój na specjalną okazję. Więcej infor-
macji na www.tissotwatches.com.

Platforma Tango od Google w pierwszym urządzeniu kon-
sumenckim dostępnym dla każdego – to najnowsza pro-
pozycja od firmy Lenovo. PHAB2 Pro za pomocą zestawu
czujników, oprogramowania Google, wydajnej i niezawod-
nej platformy oraz dzięki rozbudowanym funkcjom multi-
medialnym zaciera granicę między obrazem rzeczywistym
a wirtualnym. Spektakularny obraz QHD jest wyświetlany na
ekranie o przekątnej 6,4”, a realistyczny, otaczający dźwięk
zapewniają technologie Dolby Atmos® i Dolby Audio™ Cap-
ture 5.1. Lenovo PHAP2 Pro widzi więcej dzięki kamerze
16Mpx i sze-
rokokątne-
mu apara-
towi z so-
czewką „ry-
bie oko”, któ-
ry to naśla-
duje ludzki
mechanizm
widzenia.

Dzisiejsze, pełne siły do działania kobiety, z determinacją
dążące do osiągnięcia celu dzięki swoim wyjątkowym ce-
chom charakteru i stylowi życia, nie zadowalają się ba-
nalnym wyborem. I.N.O.X. V został stworzony właśnie z my-
ślą o nich. Ten nowoczesny, wysokiej jakości zegarek pre-
cyzyjnie odzwierciedla wrodzone
umiejętności kobiet, takie jak de-
cyzyjność oraz doskonała organi-
zacja. Pełen stylu I.N.O.X. V, po-
dobnie jak wszystkie zegarki tej
marki, stanowi niezawodną po-
moc w codziennych przygodach.
Czasomierz posiada kopertę ze
stali nierdzewnej o średnicy 37 mm
o specjalnie zaokrąglonym, rzeź-
bionym kształcie. Kolekcja I.N.O.X.
V składa się z czterech różnych mo-
deli, które umożliwiają każdej ko-
biecie podkreślenie swojej indywi-
dualności. 

I.N.O.X. V to dobra decyzja

Timex IQ+ Move to hybrydowe, wszechstronne i ergonomiczne zestawienie
mody, klasyki i elegancji oraz innowacyjnej technologii. Zegarek dokonuje po-
miaru takich parametrów, jak: liczba wykonanych kroków, przebyty dystans
i liczba spalonych kalorii. Można go zsynchronizować z mobilną aplikacją Ti-
mex Connected. Program dyskretnie notuje wyniki codziennej aktywności,
co ułatwia obserwację postępów i osiąganie długodystansowych celów w za-
kresie np. redukcji wagi czy podniesienia sprawności fizycznej. Zegarek wy-
posażono również w innowacyjną funkcję Sleep Metrics, która mierzy fazy
snu płytkiego i głębokiego, a także efektywność spania oraz jego średnią dłu-
gość. Model IQ+ Move wyposażono w podświetlenie tarczy INDIGLO® oraz
tradycyjną baterię, która nie wymaga dodatkowych źródeł ładowania.

Mariaż stylu i technologii



Smartfon posiada 5,7-calowy ekran QHD (2880 x 1440)
FullVision® i zastosowany po raz pierwszy w tego typu
sprzęcie format wyświetlania treści w proporcjach 18:9.
W odróżnieniu od standardowego formatu (16:9) po-
zwala on cieszyć się większym obrazem i wyjątkowymi
wrażeniami podczas gry czy
oglądania filmów. LG G6 może
także wykonać idealnie kwa-
dratowe zdjęcia, które dosko-
nale nadają się do zamiesz-
czenia w mediach społeczno-
ściowych. Użytkownik może
sam zdecydować, który z for-
matów chce wybrać: 4:3, 16:9
lub 18:9. Nowy smartfon LG
G6 wyposażono w szeroko-
kątny obiektyw, dzięki któremu
wykonywanie zdjęć grupy zna-
jomych lub krajobrazów jest
proste i wygodne.

Gadżety Styl VIP-a

Urządzenie posiada innowacyjną, zaawansowaną technologicznie ka-
merę, która rejestruje ruch, jakiego ludzkie oko nie jest w stanie wy-
chwycić. Funkcja przewidywania ruchu Predictive Capture automa-
tycznie rozpoczyna zapisywanie obrazu, gdy tylko wykryje ruch, za-
nim jeszcze zostanie naciśnięty spust migawki. W ten sposób moż-
na uchwycić ujęcie, którego nie da się dostrzec gołym okiem. Xpe-
rią XZ Premium można tworzyć wybitnie jakościowo filmy, nagrywa-
jąc je w super slow motion – 960 klatek na sekundę. Nowa, 19-me-
gapikselowa matryca posiada o 19 proc. większe piksele, zapewnia-
jąc fotografiom pełniejsze naświetlenie i dużo więcej szczegółów oraz
ostrości, nawet przy słabym świetle lub fotografowaniu pod światło.

Sony Xperia™ XZ Premium

VIP 131

Samsung Galaxy S8/S8+

Huawei P10

Oba smartfony zostały wyposażone w ekran Infinity: od-
powiednio w wersjach 5,8” i 6,2”. Ich przedni panel nie-
malże w całości pokrywa gładka powierzchnia bez fizycz-
nych przycisków i ostrych kantów. Powłoka Corning® Go-
rilla® Glass 5 z przodu i z tyłu zapewnia trwałość i wyso-
kiej jakości wykończenie całej kon-
strukcji. Galaxy S8/S8+ to więcej niż
smartfony. To serce ekosystemu urzą-
dzeń mobilnych Samsung, które dzię-
ki niemu oferują jeszcze wyższy po-
ziom mobilnej produktywności (współ-
praca z nowym Gear VR i nową kamerą
Gear 360). Podłączenie do urządzenia
Samsung DeX przekształca smartfon
w urządzenie stacjonarne. Dla za-
pewnienia bezpieczeństwa w obu
smartfonach wykorzystywane są roz-
wiązania biometryczne, takie jak ska-
ner odcisków palców, tęczówki lub
twarzy. 

Podczas robienia zdjęcia za pomocą Huawei P10 obrazy z dwóch soczewek
głównego aparatu – 12 Mpx RGB oraz 20 Mpx monochromatycznej z ja-
snością F/2.2 – łączone są przez udoskonalony algorytm. W efekcie otrzy-
mane fotografie mogą konkurować z tymi wykonanymi klasycznymi apa-
ratami. O perfekcyjne i nieporuszone kadry zadba optyczny system stabi-
lizacji obrazu. Nie zabrakło również możliwości edycji punktu ostrości i ele-
ganckiego rozmywania tła już po wykonaniu zdjęcia. Innowacją dla wszyst-
kich, którzy uwielbiają wykonywać zdjęcia portretowe, jest tryb, który wy-
korzystuje technologie trójwymiarowego wykrywania twarzy. Analizie pod-
lega aż 190 cech, związanych z mimiką i kolorystyką. Wiedza zebrana przez
czujniki wykorzystywana jest do korekcji oświetlenia oraz przy korzystaniu
z trybów upiększających. Oba aparaty w Huawei P10 (przedni i tylny) po-
wstały we współpracy z firmą Leica.

LG G6
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Powrót 
do tradycji

Trunek powstaje w wyniku kupażowa-
nia różnych rodzajów whisky, destylowa-
nych ze słodu jęczmiennego i ziaren innych
zbóż. Dojrzewanie w beczkach z białego
amerykańskiego dębu sprawia, że charak-
teryzuje się on bursztynowym kolorem
i delikatnie słodkim smakiem. W jego aro-
macie wyczuwalne są karmel i wyraźny
wpływ drewna beczki. W ustach czuć sło-
dowane ziarno i kremową słodycz. To
wszystko na długo pozostawia przyjemny
posmak czekolady. 

J.A. BACZEWSKI WHISKY to jedna z dzie-
sięciu pozycji przywróconych już do port-
folio marki spośród ponad stu, jakie znaj-
dowały się w cenniku firmy przed II wojną
światową. Oryginalna, przedwojenna re-
ceptura whisky została spisana na papie-
rze i zakodowana w celu utajnienia pro-
porcji. Dziś produkowana jest ona partia-
mi z taką samą pieczołowitością. Docenili
to koneserzy – pierwsze 6 tys. butelek
sprzedało się zaledwie w ciągu kilku dni. 

J.A. BACZEWSKI to symbol najwyższej ja-
kości i marka, która jako jedna z niewielu
może poszczycić się 235-letnią tradycją.
Począwszy od 1782 r. wykwintne alkoho-
le produkowano w destylarni założonej
przez rodzinę Baczewskich we Lwowie.
W okresie międzywojennym wytwarzano
i butelkowano tam rumy, giny, koniaki, star-
ki oraz właśnie whisky.

J.A. BACZEWSKI przywraca tradycję
przedwojennej whisky. Dzięki orygi-
nalnej recepturze wyróżniają ją natu-
ralna słodycz, karmelowe nuty 
i 43-procentowa moc – taka sama,
jak moc whisky produkowanej przed
wojną w zakładach Baczewskiego 
we Lwowie

W aromacie 
J.A. BACZEWSKI
WHISKY wyczu-

walne są karmel
i wyraźny wpływ

drewna beczki.
W ustach czuć

słodowane
ziarno i kre-

mową słodycz.
To wszystko na
długo pozosta-
wia przyjemny

posmak 
czekolady.

Jarosław Adkowski

Styl VIP-a Smaki VIP-a
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spektakl modowy

Salma Hayek

Oscarowy

Fot. AMPAS (13)

Octavia Spencer Janelle Monáe

Naomie Harris
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Z
anim rozpoczęła się 89. oscarowa gala, po czer-
wonym dywanie niczym po wybiegu paradowały
największe gwiazdy światowego kina. Podobno
poszukiwania kreacji na ten jeden wieczór roz-

poczynają się wiele miesięcy wcześniej. Nic dziwnego,
że wszystkie damy chcą wyglądać wtedy wyjątkowo,
skoro każdy ich krok znajduje się pod ostrzałem fo-
tografów, a potem każdy szczegół stylizacji oceniamy
jest przez miliony ludzi na całym globie. Jak co roku
tak i tym razem gwiazdy ubrali projektanci z najwyż-
szej półki: Giverchy, Oscar
de la Renta, Armani, Calvin
Klein, Dior, Gucci, Louis Vu-
itton, Ersace. Efekt niech
państwo ocenią sami.

RE

Viola Davis

Sofia Boutella

Sofia Carson

Leslie Mann

Halle Berry
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Emma Stone

Ava DuVernay

Od lewej: Kahane Cooperman, Brianna Perez i Raphaela Neihausen
Jennifer Aniston
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2 lutego w warszawskiej Re-
stauracji Belvedere odbył się
wyjątkowy pokaz sukni wieczo-
rowych inspirowanych dziełami
sztuki i stylem okresu 20-lecia
międzywojennego, zatytuło-
wany „Spragnieni piękna”. Zor-
ganizowano go z okazji 100-le-
cia Stowarzyszenia „Przyjaciele
MNW”. Do projektu charyta-
tywnie włączyli się jedni z naj-
ważniejszych kreatorów mody:
BIZUU, LeBRAND, MMC, Joanna
Klimas, Lidia Kalita, Michał Szulc,
zuo corp., Michael Hekmat, Se-
rafin Andrzejak oraz Weave. Za-
prezentowane kreacje cieszyły
się ogromnym zainteresowa-
niem ze strony obecnych na
pokazie pań. Imprezę popro-
wadził Olivier Janiak, a uświet-
nił ją recital Moniki Borzym

MP

na wybiegu

Fot. AKPA

Lata 20. i 30.

Fot. AKPA (3)
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Touran
– system na kółkach



M
imo kompaktowych
wymiarów, Volkswa-
gen Touran oferuje
dużą przestrzeń do za-
gospodarowania. Za-

projektowano go tak, by łatwo było
nim manewrować w mieście, a jed-
nocześnie by umożliwiał wygodne
podróże na długich dystansach. Dzię-
ki możliwości umieszczenia dwóch
dodatkowych siedzeń (dostępność
w opcji) mieści się w nim nawet sie-
dem osób, co jest niesłychanie istot-
ne w przypadku licznych rodzin. Po
złożeniu wszystkich tylnich foteli otrzy-
muje się dużą przestrzeń, przezna-
czoną na bagaż. 

Producent oferuje mnóstwo wa-
riantów wyposażenia, m.in. szeroki wy-
bór felg i – opcjonalnie – sportowe re-
flektory w systemie LED. Mogą być
one dodatkowo wyposażone w funk-
cję podświetlania zakrętów i diodowe
światła dzienne. W opcji możliwe jest
też zamontowanie systemu Dynamic
Light Assist. Pozwala on podróżować
cały czas z włączonymi światłami
drogowymi. Dzięki kamerze system
wykrywa innych uczestników ruchu
i tak kieruje strumień światła, by ich
nie oślepiać.

Zamiast tylnej kanapy, Volkswa-
gen Touran posiada osobne siedzenia
dla każdego pasażera, co sprawia, że
podróżowanie na wszystkich miej-
scach jest równie wygodne, a aran-
żowanie wnętrza samochodu bar-
dziej elastyczne. Wygodę na środko-
wym siedzeniu poprawia płaski tunel.
Tylnie siedzenia można dodatkowo
przesuwać o 20 cm do tyłu. W zależ-
ności od ustawienia uzyskuje się dzię-
ki temu albo większą przestrzeń na
nogi, albo zwiększoną pojemność ba-
gażnika niż standardowe 834 litry. To
samo można też osiągnąć poprzez
złożenie tylnich siedzeń i pochylenie
oparcia przedniego fotela pasażera.

Sam bagażnik wyposażono w podło-
gę o regulowanej wysokości, co umoż-
liwia np. wyrównanie jej poziomu z po-
ziomem zderzaka, to zaś ułatwia wsu-
wanie i wysuwanie ciężkich przed-
miotów. Załadunek jest też prostszy
dzięki systemowi Easy Open. Sprawia

on, że otwarcie bagażnika dokonuje
się poprzez ruch nogi pod zderza-
kiem. 

Dostępna opcjonalnie funkcja
Car-Net App-Connect umożliwia udo-
stępnienie aplikacji ze smartfona na
ekranie dotykowym auta. W opcji są
również system nawigacji Discover
Media i system radiowy Composi-
tion. Systemy asystent utrzymania
pasa ruchu Lane Assist, asystent ma-
newrowania z przyczepą Trailer As-
sist, kierujący pojazdem podczas co-
fania, aktywny tempomat ACC, system
awaryjnego hamowania w mieście czy
system automatycznego hamowania
po kolizji poprawiają wygodę i bez-
pieczeństwo jazdy. 

Samochód dostępny jest w trzech
wersjach z różnym wyposażeniem
– najtańsza kosztuje 84 490 zł, naj-
droższa 100 590 zł. Dodatkowe kosz-
ty to silnik o zwiększonej mocy lub die-
sel, możliwość montowania siedmiu
foteli, foteliki dziecięce oraz systemy
opcjonalne. �

VOLKSWAGEN TOURAN Auto VIP-a

VIP 139

Volkswagen Touran to przestronny samochód rodzinny.
Charakteryzuje się dużą elastycznością, jeśli chodzi 
o możliwości aranżowania wnętrza. Posiada też wiele 
najnowszych systemów, które wspierają prowadzenie 
i zwiększają bezpieczeństwo jazdy

Jedną z dostępnych
w Touranie opcji jest
elektrycznie stero-
wany panoramiczny
dach, dzięki któ-
remu również pasa-
żerowie siedzący na
tylnich miejscach
otrzymują możli-
wość korzystania 
z jego zalet.

Wojciech Ostrowski 



Auto VIP-a RENAULT MEGANE GT

MAŁE KOMBI, 
a cieszy

Od niedawna dostępny jest w Polsce nowy 5-drzwiowy 
Renault Megane w wersji GT. Jego producent podkreśla
przede wszystkim śmiały design i zastosowane nowocze-
sne technologie, typowe dla aut z wyższego segmentu

Wojciech Ostrowski

140 VIP



J
uż na pierwszy rzut oka uwagę
zwraca pełen ekspresji design
nowej wersji Renault Megane
GT – to mały samochód kombi
o doskonale wyważonych pro-

porcjach. Mimo niewielkich rozmia-
rów, cechuje go elegancja, a rozstaw
kół – najszerszy w swojej klasie – za-
pewnia stabilną jazdę. 

Przednie światła auta mają cha-
rakterystyczny kształt. Reflektory
w systemie LED zaprojektowano w nie-
spotykanym kształcie litery C. Również
tylnie światła LED z efektem 3D pod-
kreślają jego unikalną osobowość.
Chromowane listwy ozdobne, bie-
gnące wzdłuż nadwozia, nadają mu
wrażenie lekkości. 

Wnętrze Megane’a stwarza wiele
możliwości aranżacji. Po złożeniu tyl-
nich siedzeń i przedniego siedzenia
pasażera otrzymuje się przestrzeń ła-
dunkową o rekordowej długości 2,7 m.
Pojemność bagażnika wynosi 580 l,
można ją jednak łatwo zwiększyć
dzięki systemowi Easy Break. Przy
pomocy umieszczonej w bagażniku

dźwigni automatycznie składane są
tylnie kanapy. Samą przestrzeń ła-
dunkową można podzielić na dwie
części. Wysoka i szeroka konsola kie-
rowcy nadaje wnętrzu ekskluzywny
wygląd. W środku przewidziano po-
nadto liczne schowki, m.in. trzylitrowy
schowek w podłokietniku. Producent
Renault Megane GT wyposażył auto
w technologie i systemy charaktery-
styczne dla wyższego segmentu. Do-
stępne są one w standardzie lub
opcjonalnie.  Fotele przednie zostały
specjalnie wyprofilowane i posiadają

wbudowane zagłówki. Ich sportowy
charakter podkreślają przeszycia
w kolorze niebieskim. Dostępna jest ta-
picerka materiałowa lub – opcjonal-

nie – z alcantary. Przezroczysty, kolo-
rowy wyświetlacz Head-Up podaje
informacje, które są widoczne bez ko-
nieczności odrywania wzroku od dro-
gi. Pokazuje on m.in. prędkość, dane
z systemu nawigacji i innych systemów
wspomagających kierowcę. System
multimedialny R-LINK 2 kierowany
jest przy pomocy ekranu dotykowego,
dostępnego w dwóch formatach
– poziomego o przekątnej 7 cali
i pionowego o przekątnej 8,7 cala. Przy
pomocy ekranu można kierować na-
wigacją, radiem, aplikacjami, a także
systemami wspomagającymi prowa-
dzenie. 

W samochodzie zastosowano rów-
nież układ czterech kół skrętnych
4Control. Zwiększa on dynamikę
i precyzję jazdy na krętych drogach
i przyczepność kół, umożliwia także
bardziej precyzyjne prowadzenie sa-
mochodu, niezależnie od stylu jazdy.
System kontroli pasa ruchu informu-
je kierowcę sygnałem dźwiękowym o
każdym przekroczeniu linii pasa bez
wcześniejszego włączenia kierun-
kowskazu. Aktywny regulator pręd-
kości automatycznie dostosowuje
prędkość, tak by zachować odstęp
między pojazdami. Steruje on zarów-
no silnikiem, jak i układem hamulco-
wym. System kontroli martwego punk-
tu ostrzega kierowcę przy pomocy dio-
dy na lusterku bocznym.

Renault Megane GT wyposażony
jest w silnik benzynowy o mocy 151 KW,
opracowany z myślą o maksymal-
nych doznaniach, które wynikają z dy-
namicznej, sportowej jazdy. Samo-
chód w najprostszej wersji dostępny
jest w cenie od 108 400 zł. �

RENAULT MEGANE GT Auto VIP-a

VIP 141

Wzorowane na kok-
picie samolotu wnę-
trze Renault Megane

charakteryzuje się
starannym wykoń-
czeniem i obecno-

ścią wielu systemów,
które zwiększają

komfort jazdy.








