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Wydarzenia

Polski oddział Sage otwiera Centrum Deweloperskie dla
technologii chmurowych. Dołączy tym samym do elitarnej
sieci pięciu światowych ośrodków programistycznych
Grupy Sage. Inwestycja pochłonie ponad 30 mln zł,
a pracę w niej znajdzie 250 programistów. Termin zakoń-
czenia prac planowany jest na 2019 r. Programiści pol-
skiego Centrum Deweloperskiego będą skupiać się na
rozwoju kluczowych, chmurowych produktów globalnych
– Sage X3 i Sage One, dołączając tym samym do elitar-
nego grona 450 swoich kolegów po fachu, którzy już zasi-
lają szeregi firmy. Plany rozwoju Grupy Sage w Polsce
przedstawili Stephen Kelly, CEO Sage Group, i Piotr
Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.

JA

Sage inwestuje w Polsce

Prestiżowa szwajcarska marka zegarmistrzowska uro-
czyście świętowała 60. urodziny modelu-ikony podczas
kosmicznego wieczoru w centrum stolicy. Wyjątkowy wie-
czór na 42. piętrze budynku Cosmopolitan z pięknym wi-
dokiem na miasto i gwiaździste niebo był doskonałą
okazją, by podkreślić dziedzictwo marki w zakresie pod-
boju kosmosu. Za modelem OMEGA Speedmaster kryje
się długa i bogata historia. Najsłynniejsze egzemplarze
stanowiły element wyposażenia misji Apollo 11 w 1969 r.
To wtedy Neil Armstrong i Buzz Aldrin postawili pierwsze
kroki na powierzchni Srebrnego Globu, a zegarek
OMEGA Speedmaster na zawsze został pierwszym cza-
somierzem noszonym na Księżycu.

JA

Jubileusz OMEGI 
Speedmaster

Od lewej: Jacek Szmidt, Emilia Sawicka i Maxime Gourgouillat

Ambasador Rolf Nikel zaprezentował w Warszawie nowy
samochód przedstawicielstwa Niemiec w Polsce. Jest nim
napędzane wyłącznie elektrycznie i wytworzone w proce-
sie zrównoważonej produkcji BMW i3. – Podejmując decy-
zję o zakupie nowego pojazdu, kluczowy był dla nas
dobry bilans ekologiczny – zarówno w zakresie produkcji,
jak i eksploatacji. Zasięg rzędu ok. 200 km jest zupełnie
wystarczający na potrzeby przejazdów służbowych w ob-
rębie Warszawy – powiedział po pierwszej jeździe próbnej
Rolf Nikel. Już 20 przedstawicielstw Niemiec na całym
świecie dysponuje samochodem elektrycznym. W spotka-
niu wziął udział Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruk-
tury w Urzędzie m. st. Warszawy.

JA

Fot. materiały prasowe

Fot. Jarosław Adkowski

Fot. materiały prasowe 

Od lewej: Rolf Nikel i Leszek Drogosz

Eko ambasada

Od lewej: Stephen Kelly i Piotr Ciski
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To pierwsza autoryzowana książka o Agnieszce Radwań-
skiej (Wydawnictwo Burda). Najlepsza zawodniczka w hi-
storii polskiego tenisa w rozmowie z Arturem Rolakiem
opowiada m.in. o pierwszym zwycięstwie na korcie, przy-
jaźni z rywalkami, miłości, pieniądzach i doświadcze-
niach z dziennikarzami. Agnieszka Radwańska nie
przepada za mediami, a wywiadów udziela tylko pod-
czas turniejów. Artur Rolak jest jednym z dwóch polskich
dziennikarzy, którzy mają imienne miejsca na trybunie
prasowej centralnego kortu Wimbledonu, a tenisistkę zna
od czasów obiecującej juniorki. Rozmawiają zatem jak
starzy, dobrzy znajomi, nie brakuje więc trudnych pytań
ani szczerych odpowiedzi. I nie trzeba się znać na spo-
rcie, by docenić wartość tych zwierzeń.

JA

Księga Stulecia 
Legii Warszawa

Agnieszka Radwańska

„Rozgrywka” Leny Najdeckiej to książka zarówno dla
tych, którzy obawiają się, że władzę przejmuje szaleń-
stwo, jak i tych, którzy tej myśli do siebie nie dopuszczają.
Polityka i jej kulisy, media i ich druga twarz, miłość mylona
z wyrachowaniem, wszechwładna korupcja, seks, pilnie
skrywane tajemnice. Te wszystkie wątki i ich rozwinięcie
znajdziemy w pasjonującej książce o wpływowej rodzinie
Wenclów. Na ile to opowieść fikcyjna, a na ile opis realiów,
w jakich żyjemy, każdy czytelnik musi ocenić sam. Pre-
miera powieści miała miejsce w warszawskiej Galerii
Sztuki Zachęta, a fragmenty książki odczytał znany aktor
Piotr Zelt.

JA

Prawda czy fikcja?
Fot. materiały prasowe

Jestem Isia
Fot. Aldona Kaczmarczyk/Van Dorsen Artists

To najbardziej oczekiwane przez sympatyków sportu wy-
dawnictwo tego roku. Księga tematycznie obejmuje ponad
sto lat istnienia klubu, od jego powstania do końca 2016 r.
Zawarto w niej historię nie tylko piłkarską, lecz także każ-
dej z sekcji, która istniała w tym czasie. To wszystko na bo-
gato ilustrowanych 1368 stronach. Księga została wydana
w dwóch wersjach – podstawowej i specjalnej. Pierwsza
ma oprawę płócienną w kolorze khaki z tłoczeniami wklę-
słymi na froncie, grzbiecie i tyle (posiada obwolutę). Edy-
cja specjalna ma oprawę skórzaną koloru brązowego,
także z tłoczeniami, i złocone krawędzie. Każdy egzem-
plarz został ręcznie numerowany, a jego autentyczność
potwierdzono stosownym certyfikatem. Wszyscy, którzy za-
kupili ją w przedsprzedaży w wyznaczonym terminie, są
uwzględnieni na specjalnych kartach z podziękowaniami.

JA

Fot. Jacek Prondzynski/legia.com

Od lewej: Piotr Zelt i Lena Najdecka

Od lewej: Dariusz Mioduski (prezes Legii) i Jarosław Jankowski 
(członek zarządu Legii)
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Debiut w turnieju i od razu zwycięstwo: w finale Audi Cup
na Allianz Arena w Monachium Atletico Madryt pokonało
po rzutach karnych (5:4) FC Liverpool (w regulaminowym
czasie był remis 1:1). W meczu o trzecie miejsce SSC Na-
poli z Piotrem Zielińskim i Arkadiuszem Milikiem w skła-
dzie wygrało z Bayernem Monachium Roberta
Lewandowskiego 2:0. Zmagania piłkarzy przez dwa dni
obserwowało ponad 123 tys. widzów. Podczas rozgrywek
wykorzystano Audi Player Index. System ten na podsta-
wie statystyk wydolnościowych wskazywał piłkarza
meczu w każdym spotkaniu. W finałowym został nim
Ragnar Klavan z Liverpoolu, a w meczu o trzecie miejsce
Kalidou Koulibaly z Napoli.

JA

Atletico Madryt 
z pucharem Audi

Jak co roku z okazji święta narodowego Francji w ogro-
dach Rezydencji odbyło się uroczyste przyjęcie, na które
przybyli członkowie rządu, posłowie i senatorowie,
samorządowcy, dyplomaci, przedstawiciele kościołów
i związków wyznaniowych, środowisk biznesowych
i artystycznych, twórcy dziennikarze i inne osobistości.
W swoim przemówieniu ambasador Pierre Lévy powie-
dział: – Stoimy u progu nowego etapu konstrukcji euro-
pejskiej i stosunków francusko-polskich. Francja jest
zdecydowana nadać nowy impuls Unii Europejskiej
wspólnie z Niemcami i wszystkimi krajami członkow-
skimi, które zechcą się przyłączyć. Francja i Polska
muszą być razem, aby wywiązać się z odpowiedzialno-
ści, jaka na nich spoczywa.

JA

Święto narodowe Francji

Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce

Finał konkursu piękności Queen of Poland odbył się w tym
roku na statku wycieczkowym Costa Luminosa podczas ty-
godniowego rejsu po Morzu Śródziemnym. Organizato-
rem imprezy była firma Maxima Models we współpracy
z telewizją Polsat, a sponsorem generalnym Grupa Atlas
Tours, obchodząca w tym roku 20-lecie działalności. Ko-
rona oraz tytuł „Queen of Poland” przypadły Paulinie Czar-
towskiej. Tytuł „Queen of Atlas Tours” należy teraz do
Magdaleny Myczewskiej, która tym samym została amba-
sadorką marki – największego polskiego touroperatora,
który specjalizuje się w sprzedaży rejsów wycieczkowych.

JA

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe 

Fot. Ambasada Francji

Od lewej: Marek Piksa (prezes Grupy Atlas Tours) i Paulina Czartowska
(Queen of Poland 2017)

Queen of Poland 2017

Atletico Madryt – zdobywcy Audi Cup 2017
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6. Kołobrzeski Festiwal Filmowy „Suspense
Film Festival” już za nami. Jego tegoroczna
edycja odbyła się w dniach 5–9 lipca. Jak co
roku widzowie mogli obejrzeć kilkadziesiąt
filmów gatunkowych z różnych stron Eu-
ropy. W sekcjach konkursowych i plenero-
wych projekcjach zaprezentowało je Kino
Świat. Przyznano na nim też kilka nagród.
Ikona Polskiego Kina, czyli honorowa na-
groda aktorska, powędrowała w ręce Mag-
daleny Zawadzkiej i Piotra Fronczewskiego.
Ikoną Światowego Kina został Franco Nero.
Kołobrzeską Nagrodę Filmową „Latarnik”
otrzymali Janusz Majewski i Abel Ferrara.
Jest ona wręczana reżyserowi, który – wy-
korzystując reguły kina gatunkowego – two-

Kołobrzeskie święto kina 
Fot. Małgorzata Iwanicka (15)

Andrzej Suchecki i Magdalena Zawadzka

Robert Biedroń podczas jednej z dyskusji

W spotkaniach z widzami wzięła udział m.in. Małgorzata Foremniak

Abel Ferrara

Gwiazdy były przychylne łowcom autografów
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rzy ważne artystycznie, a jednocześnie lubiane przez pu-
bliczność filmy. 
W Konkursie Głównym na Najlepszy Europejski Film Sensa-
cyjny „Suspense Film Competition” do wygrania była na-
groda Golden Seahorse oraz sto tysięcy złotych. Kwotę tę
ufundowały władze Kołobrzegu. Musi być ona przeznaczona
na kolejny film zwycięzcy, realizowany chociaż w części
w tym mieście. W tym roku triumfował reżyser belgijskiego
filmu „Dode Hoek” (ang. „Blind spot”) Nabil Ben Yadir.
Podczas Suspense Film Festival odbył się też konkurs debiu-
tów sensacyjnych i drugich filmów „Eye on Films Competi-
tion”. Nagrodą Green Seahorse uhonorowano Mariusza
Gawrysia za film „Sługi boże”. Dopełniło ją sto tysięcy zło-
tych w postaci usług postprodukcyjnych przy kolejnym filmie.
Ufundowało je Centrum Technologii Audiowizualnych z Wro-
cławia.

Piotr Gąsowski
Ewa Błaszczyk

Janusz Majewski odbiera Kołobrzeską Nagrodę Filmową „Latarnik” Od lewej: Piotr Fronczewski i Tomasz Raczek �

Franco Nero



Nie zapomniano też o obrazach młodych twórców. Pierwszą nagrodę
w przeznaczonym dla nich konkursie otrzymał film „Powrót” w reżyserii
Damiana Kocura, studenta Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Drugie miejsce zajął
projekt „Perfect Killing” w reżyserii Antonia Eduarda Galdameza Mu-
noza i Juliana Kernbacha z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Tele-
wizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Nagrody wręczono podczas uroczystej, kończącej festiwal gali. Uświet-
nił ją recital Ewy Błaszczyk, adresowany zarówno do wielbicieli gatunku,
jak i do wszystkich osób, otwartych na muzykę pełną emocji, wrażliwych
na niezwykłość świata z jego jasnymi i ciemnymi barwami. Podczas fe-
stiwalu odbyło się dużo ciekawych spotkań i rozmów z twórcami filmów.

10 VIP
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3 czerwca na torze Drive-Position odbył
się VIP Cross. Popularni aktorzy, dzien-
nikarze i wokaliści zmierzyli się w eks-
tremalnej jeździe samochodami

terenowymi. Podobnie jak w ubiegłym roku terenową trasę zawodnicy pokonywali za kierownicą Mitsubishi Pajero Adven-
ture i Mitsubishi L200 Monster.
W tegorocznym VIP Cross już po raz 10. gwiazdy zmagały się na torze off-roadowym. Najlepsi okazali się Antoni Pawlicki
i Tomasz Oświeciński, zdobywając maksymalną liczbę punktów. O kolejnych miejscach na podium zadecydowała do-
grywka. Ostatecznie drugie miejsce ex aequo zajęli: Maja Hyży i Eliza Gwiazda oraz Agnieszka Mrozińska i Alex Caprice.
Brązowy medal przypadł Beacie Tadli i Łukaszowi Zagrobelnemu. Łącznie wyzwanie podjęło 15 załóg.

VIP Cross – duch walki i zbożny cel
Fot. archiwum organizatora (5)

Maja Hyży i Tomasz Oświeciński

Łukasz Zagrobelny i Beata Tadla

�

Od lewej: Tomasz Raczek i Sebastian Stankiewicz

Na festiwal przybył też Stan Borys



Nie zabrakło też prowadzonych przez
Tomasza Raczka dyskusji – odbyły się
one w ramach Kina Konesera i Kino-
terapii.
Gospodarzem wydarzeniem było mia-
sto Kołobrzeg. Organizatorem Euro-
pejska Fundacja Edukacji Filmowej.
Współorganizatorem Regionalne Cen-
trum Kultury w Kołobrzegu, firma
V- Film oraz Zdrojowa Invest wraz
z hotelami – Marine Hotel***** i Diune
Hotel***** & Resort. Festiwal współfi-
nansował Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej, a patronatem ponownie objęło
go Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich.

VIP 11
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Imprezie towarzyszyła akcja chary-
tatywna, realizowana dzięki współ-
pracy organizatorów z fundacjami
Sedeka i Drogi Mazowsza, które zor-
ganizowały w Internecie licytację
jazd z gwiazdami. Zwycięzca mógł
przejechać poza konkursem całą
trasę u boku wybranego celebryty.
Zebrane pieniądze zostaną przezna-
czone na leczenie Kasi Wojtowicz
– ofiary wypadku drogowego, która

od trzech miesięcy pozostaje
w śpiączce. W jazdach charytatyw-
nych udział wzięli: Beata Tadla, Łu-
kasz Zagrobelny, Tomasz
Oświeciński, Antoni Pawlicki, Iwona
Wągrowska, Eva Basta, Tomasz Cia-
chorowski i Robert Klatt.
Wydarzenie uświetnił znakomity ca-
tering YOLO BOX oraz poczęstunek
oczyszczającymi sokami Essence
Cleanse. Było zatem zdrowo i zgod-
nie z naturą. Partnerami wydarzenia
byli: Nilfisk, JONIEC, MML i Dragon,
a patronami medialnymi: „Magazyn
VIP”, „Magazyn OFF-ROAD”,
gpr24.pl, „Motofakty” i AutoTury-
styla.pl.

MP

Agnieszka Hyży i Agnieszka Mrozińska Zawodnicy jeździli terenówkami Mitsubishi

Antoni Pawlicki i Tomasz Oświeciński

Agnieszka Rylik podczas spotkania z fanami

Arkadiusz Jakubik Bartłomiej Topa



Rozmowa VIP-a

Jak z dzisiejszej perspektywy, z pani stażem i do-
robkiem, postrzega pani wybór ścieżki zawo-
dowej? Aktorstwo to trudny zawód?

– Decyzja była jak najbardziej trafio-
na. Mało tego, była spełnieniem marzeń.
Jak się później okazało, wyobrażenia nie
miały nic wspólnego z rzeczywistością, ale
to bardzo piękny zawód – wzbogacający
i rozwijający. Na pewno nie każdy wyko-
rzystuje szansę rozwoju osobistego, jaką
daje aktorstwo, ale to w zasadzie odnosi
się do życia w ogóle, bo nie każdy potra-
fi dobrze przeżyć swoje dni i czerpać z sy-
tuacji, jakie przynosi codzienność. W mo-
im zawodzie jest takich okazji więcej niż

12 VIP

Małgorzata Pieczyńska

Rozmawia
MAŁGORZATA SZERFER-NIECHAJ

Wszyscy chcemy być
szczęśliwi, ale pytani
o szczęście, często mamy
problem z odpowiedzią.
Może szukamy zbyt usil-
nie, a może nie tam, gdzie
trzeba. Drogi do niego są
różne, mogą nawet pro-
wadzić przez jogę, bo gdy
dokładnie spojrzy się
w głąb siebie, łatwiej
o spokój, harmonię i do-
bre relacje z drugim czło-
wiekiem. Wtedy szczęście
jest na wyciągnięcie ręki,
czeka na górskim szlaku
i przy jajecznicy

�

jest w nas
Szczęście
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VIP 13

Fot. KAPiF (1), Międzynarodowy Dzień Jogi 2017 – archiwum organizatora (4)



�

Rozmowa VIP-a  MAŁGORZATA PIECZYŃSKA
w innych, ponieważ jest się uczestnikiem
dziesiątków życiorysów i wielu sytuacji, któ-
rych na co dzień – szczęśliwie bądź nie
– nie musimy doświadczać. To, co prze-
żywamy, wcielając się w bohatera, jest prze-
tworzone w takim stopniu, że staje się na-
sze. To wszystko, co odgrywamy, staje się
naszą życiową lekcją, zarówno szczęścia,
jak i zmagania się z losem w przeróżnych
okolicznościach. Słusznie mawia się, że in-
teligencja to umiejętność wyciągania wnio-
sków z cudzych błędów, bo z własnych jest
dużo łatwiej (śmiech). Ten zawód daje wie-
le okazji, by wykorzystać tę umiejętność
i prywatnie uniknąć błędów popełnia-
nych przez kreowaną postać. Oczywiście
zawodowo też uczymy się całe życie, ale
chcę podkreślić, jak ważne przełożenie
mają role na życie osobiste, na mnie jako
człowieka. Aktor jest mądrzejszy o losy
swoich bohaterów. Zawodowo wielkim
szczęściem jest spotykanie w pracy wielu
interesujących ludzi, którzy pokazują, jak
piękny może być ten zawód. Tak napraw-
dę wszystko sprowadza się do emocji
przepuszczonych przez własny splot sło-
neczny, swoją fizyczność, śmiech i łzy. Fa-
scynujące jest to, jak niektórzy aktorzy po-
trafią to świadomie robić. Ostatnio od-
byłam parę pogłębionych rozmów z Wojt-
kiem Pszoniakiem, którego znam całe
życie, i jestem pełna podziwu, że cały czas
jest w stanie mnie zaskoczyć, mimo że obo-
je występujemy na Zachodzie, gramy w ob-
cym języku i mamy kilka mocnych do-
świadczeń z tym związanych. Duże wra-
żenie zrobiła na mnie jego opowieść o do-
borze ról i przyjmowaniu tylko tych, któ-
re coś znaczą dla niego jako człowieka. Nie
jest obojętne, w jakim kontekście spo-
łecznym czy politycznym pojawiamy się
aktorsko, bo sztuka mocno oddziałuje za-
równo na aktora, jak i na widzów, i może
kształtować rzesze ludzi. Dlatego w tym za-
wodzie niezwykle ważna jest świadomość
tego, co się robi i jak się to robi.
Takie podejście chyba przychodzi z czasem, bo
świeżo po studiach raczej chwyta się każdą oka-
zję.

– Tak, wtedy człowiek zachwyca się
emocjami, wszystko jest ciekawe przez sam
fakt, że jest nowe. Po którejś roli zmienia
się nastawienie, człowiek nie chce powie-
lać schematów. Ma również świadomość
jak postać może nim zawładnąć. Gdyby
zaproponowano mi rolę osadzoną w Au-
schwitz, czy to kapo, czy więźniarki, któ-
ra miałaby mieć oddźwięk porównywalny
z „Listą Schindlera”, to i tak miałabym po-
ważne wątpliwości, czy ją przyjąć. Wiem,
jaki byłby koszt emocjonalny tej decyzji.
W filmie „Młodość” Sorrentino oglądamy
młodego aktora, świetnie granego przez
Paula Dano, który przez cały czas przy-
gotowuje się do roli. Pod koniec filmu przy-

chodzi na posiłek w sanatorium, w którym
dzieje się akcja, i jest Adolfem Hitlerem. Nie
udaje go, ale nim jest. Po paru minutach
mówi, że już wie, że nie przyjmie tej roli,
bo tak bardzo zbliżył się do granej posta-
ci, że wie, że nie warto być tym potworem
przez miesiące produkcji filmowej. Wy-
starczy mu świadomość, że potrafiłby
zagrać, że podołałby zadaniu. Aktor ma
niezwykle rozwiniętą pamięć emocjonal-
ną, która głęboko wchodzi w osobowość.
Dobry aktor nie rozstaje się mentalnie
z postacią przez cały okres realizacji. Gra-
jąc ucieleśnienie zła, można oszaleć, bo
w pewnym sensie się nim jest. Kiedy gra-
łam w szwedzkim kultowym serialu sze-
fową mafii, usłyszałam prywatnie: „Czu-
je się, że jesteś szefową mafii”. To siła, któ-
rej się nie kontroluje. Niektóre cechy postaci
po prostu przenosi się na siebie. Staram się
nie dostać schizofrenii, a nieumiejętność
rozstania się z rolą jest częstą przypadło-
ścią aktorów. Zupełnie inny jest odbiór mo-
jej osoby, kiedy przychodzę na próbę czy
nagrania prosto z zajęć jogi. Wtedy też jest
siła, ale energia jest pozytywna. Człowiek
niesie z sobą swoje przeżycia, a role odci-
skają w nim piętno. Ubolewam, że w szko-
le teatralnej studentów nie uczy się technik
relaksacyjnych, podczas gdy duży nacisk
kładzie się na pobudzanie pamięci emo-
cjonalnej i wzbudzanie na zawołanie całej
gamy emocji. Nikt nie mówi, co z nimi zro-
bić o 23, kiedy wraca się do domu. Nie wia-
domo, czy wypić szklankę wódki, czy
może lepiej poćwiczyć jogę. Człowiek czu-
je się wewnętrznie rozedrgany. To, co
przeżywamy zawodowo, gdzieś się w nas
odkłada. Chyba że traktuje się aktorstwo
powierzchownie. Wtedy można być całkiem
sprawnym aktorem, ale miałkim. Nigdy do-

brym. Ja nazywam grę takich aktorów ko-
munikatem emocjonalnym. Mówią o emo-
cjach, zamiast je przeżywać. Można opo-
wiedzieć o tym, że bohaterka cierpi, a moż-
na przejść przez pokój bez słów i nieść za
sobą cierpienie.
Jakie ma pani sprawdzone sposoby, żeby radzić
sobie z tym nadmiarem emocji?

– Wydaje mi się, że w odpowiednim
momencie przyszła z odsieczą joga. Teraz
towarzyszy mi każdego dnia, ale to nie ta-
bletka. Joga cały czas odkłada się w nas
i profituje. Ćwiczę od 11 lat, mam spraw-
dzone techniki relaksacyjne, kontroli od-
dechu, które pomagają okiełznać nagro-
madzone emocje. Przede wszystkim cho-
dzi o świadomość emocjonalną i balans,
zarówno w wymiarze fizycznym, jak
i mentalnym.
Jak odkryła pani jogę i co panią w niej najbar-
dziej zafascynowało?

– Jogę odkryłam właściwie przez przy-
padek. Przyjaciółka zabrała mnie na za-
jęcia. Wtedy joga kojarzyła mi się z me-
dytacją i zapachem kadzidełek. Ponieważ
byłam bardzo aktywną osobą, uprawiającą
różne sporty, byłam w stanie wszystko zro-
bić. Mimo to następnego dnia moje cia-
ło zareagowało w niezwykły sposób. Trud-
no mówić o zakwasach, bo namiętnie
uprawiałam callanetics i byłam silna, jed-
nak wróciłam na zajęcia następnego dnia
i od tego czasu ćwiczę codziennie. Na-
uczycielka namówiła mnie na tygodniowe
warsztaty wyjazdowe i na nich tak na-
prawdę wszystkiego się nauczyłam. Wte-
dy wsiąkłam w jogę na dobre.
Jak ma się do jogi określenie „Sport to zdrowie”?
W końcu to dość nietypowy rodzaj aktywności.

– Astanga joga to spójny, ośmiostop-
niowy system, który skutecznie prowadzi

14 VIP

�



MAŁGORZATA PIECZYŃSKA  Rozmowa VIP-a

Nie jest obojętne, 
w jakim kontekście
społecznym czy poli-
tycznym pojawiamy
się aktorsko, bo
sztuka mocno oddzia-
łuje zarówno na ak-
tora, jak i na widzów,
i może kształtować
rzesze ludzi. Dlatego
w tym zawodzie nie-
zwykle ważna jest
świadomość tego, co
się robi i jak się to
robi.
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Ubolewam, że w szkole teatralnej studentów nie uczy się
technik relaksacyjnych, podczas gdy duży nacisk kładzie
się na pobudzanie pamięci emocjonalnej i wzbudzanie na
zawołanie całej gamy emocji. Nikt nie mówi, co z nimi zro-
bić o 23, kiedy wraca się do domu. Nie wiadomo, czy wypić
szklankę wódki, czy może lepiej poćwiczyć jogę.
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do zdrowia fizycznego i psychicznego, a w efekcie do szczęścia. To, co
się ćwiczy na zajęciach, to asana – trzeci stopień, czyli różne pozycje:
stanie na głowie, na rękach, skręty, wyciągnięcia ciała, które mają za
zadanie miedzy innymi pracę nad symetrią, uelastycznianie i wzmac-
nianie. Czuję, że z wiekiem jestem coraz sprawniejsza i silniejsza, mimo
że u rówieśników obserwuję odwrotną tendencję. Najważniejsze zady
jogi, zapisane w jamach i Syjamach, można ująć jednym sformuło-
waniem: „Nie krzywdź”, które odnosi się zarówno do innych, jak i do
siebie, dlatego podczas ćwiczeń trzeba wsłuchiwać się w swoje ciało
i robić wszystko, by uniknąć kontuzji. Jeżeli w jodze dochodzi do kon-
tuzji, znaczy, że ktoś sprzeniewierzył się tej zasadzie, był wobec siebie
brutalny, nieuważny. Jeżeli uznalibyśmy tę podstawową zasadę jogi za
obowiązującą, świat byłby lepszy! Ludzie traktowaliby dobrze zwie-
rzęta, nie biliby dzieci i żon, nie nadużywaliby alkoholu, bo to też krzyw-
dzi. Joga zakłada również dyscyplinę wobec siebie, związaną z syste-
matycznością i żarliwością praktyki, sposobem odżywiania i dążeniem
do wewnętrznej prawdy. Ktoś, kto wyczynia niesamowite rzeczy ze swo-
im ciałem, ale działa wbrew zasadom jogi, może być akrobatą, ale nie
joginem. Zło i joga wykluczają się. Kolejne stopnie to pranayama, czy-
li ćwiczenia oddechowe, oraz: pratyahara, dharana i dhyana, związane
z różnym poziomem koncentracji, która przechodzi w medytację. Ostat-
ni stopień – samadhi – to oświecenie, rodzaj nadświadomości. To stan,
który osiągają nieliczni mistrzowie. Trzeba mieć wiele pokory, żeby dojść
do takiego poziomu.
Jakie są korzyści płynące z uprawiania jogi?

– Efekty są niesamowicie szybkie, pod wpływem jogi człowiek bar-
dzo się zmienia. Każdy w swoim tempie osiąga kolejne stopnie, a na-
uczyciele przychodzą sami wtedy, kiedy ich potrzebujemy. Warto spró-
bować, jak działa joga, chociażby dla zdrowia fizycznego, bo ten efekt
obserwujemy w pierwszej kolejności. Samo wzmocnienie jest warto-
ścią. Ludzie na ulicach chodzą skrzywieni, przygarbieni, z bolączka-
mi wymalowanymi na twarzach. Czy można być szczęśliwym, żyjąc
w bólu albo dźwigając kilogramy zbędnej tkanki tłuszczowej i tym sa-
mym dewastując sobie stawy i kręgosłup? Degradacja fizyczna pogłębia
problemy i unieszczęśliwia. Joga uświadamia, że szczęście jest stanem
umysłu, czymś, czego nikt nam nie da, czego nie można kupić. Szczę-
ścia nie zapewni skórzana sofa, samochód ani domek z ogródkiem. Je-
żeli nie wygenerujemy w sobie poczucia szczęścia, to nie osiągniemy
go za sprawą kolejnych dóbr materialnych. Kufereczek stóweczek daj
Boże, ale to bardziej sprawa życiowego farta niż trwała wartość dla na-
szej psychiki. Brak pieniędzy może być poważnym problemem, ale nie
może nas unieszczęśliwiać! Bywa, że ludzie bardzo bogaci są nie-
szczęśliwi. Jeżeli zaczniemy dbać o swoją fizyczność i zaczniemy od-
powiednio wartościować nasze otoczenie, okaże się, że szczęście jest
na wyciągnięcie ręki, czeka na nas przy jajecznicy spożywanej z bliską
osobą.
Joga wpływa również na życie zawodowe?

– Myślę, że na to wpływa przede wszystkim czas, ale nie wiem, kim
byłabym dziś, gdyby nie joga. Nie wyobrażam sobie już swojego ży-
cia bez niej. Motywuje mnie, dodaje sił, podnosi odporność na wysi-
łek fizyczny, wpływa na sprawność i ułatwia koncentrację. Polecam każ-
demu. Na sferę zawodową bardzo wpłynęło w moim przypadku ma-
cierzyństwo. Jest tak intensywnym emocjonalnie przeżyciem, że rodzic
staje się kimś innym. Pojawienie się dziecka otwiera całą paletę wcze-
śniej nieodkrytych emocji, które w zawodzie aktora bardzo się przy-
dają, wzbogacają.
Długo zajęło pani odkrycie w sobie poczucia spełnienia i szczęścia?

– Dosyć długo. Jako młoda osoba byłam niesamowicie wymaga-
jąca, poszukująca w brutalny sposób. Potrzebowałam adrenaliny i na-
rzucałam sobie ostrą dyscyplinę. Stawiałam sobie bardzo wysoko po-
przeczkę i egzekwowałam od siebie wyniki. Byłam dla siebie po pro-
stu bezwzględna. A przy okazji dla otoczenia, chociaż nigdy nie wy-
magałam od innych więcej niż od siebie. Teraz jestem o niebo łagod-
niejsza i bardziej tolerancyjna, dla siebie, dla innych, dla ludzkich sła-
bości. Przeglądam się w innych jak w lustrze i widzę w nich drogę, jaką
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przeszłam. Niektóre z tych słabości uda-
ło mi się przewalczyć, z innymi cały czas
się zmagam, zwłaszcza na domowym
gruncie, bo tam człowiek czuje się naj-
bezpieczniej i pozwala sobie na więcej.
Cały czas pracuję nad sobą i staram się
stosować wobec tych, na których mi zależy,
zasadę: „Kochaj mnie najbardziej wtedy,
kiedy najmniej na to zasługuję”. Warto po-
liczyć do dziesięciu, zanim się kogoś po-
chopnie osądzi albo wyciągnie się nóż.
Taka otwartość, tolerancja i gotowość na
zmiany również są wpisane w jogę.
Uczestnictwo w zajęciach grupowych jest w jo-
dze wartością dodaną?

– Tak. Grupa ciągnie za uszy, mobili-
zuje i obdziela swoją energią, co ułatwia
zadanie. Często ćwiczę sama i widzę, że
jest to dużo trudniejsze. Praktyka własna
wymaga samodzielnej dyscypliny. Plu-
sem uprawiania jogi w grupie jest też moż-
liwość poznania fajnych ludzi z różnych
środowisk. Dla mnie to szczególnie waż-
ne, żeby oderwać się od zawodowych
kręgów. Po części udaje mi się to dzięki
znajomym mojego męża spoza arty-
stycznego świata – przy okazji polecam
kolegom po fachu małżeństwa mieszane,
z tzw. cywilem. 
Joga wymaga również systematyczności? Trze-
ba codziennie poświęcić czas na ćwiczenia?

– Chce się. To zasadnicza różnica.
Chce mi się wstać rano, żeby poćwiczyć
o 7, bo wiem, że będę miała lepszy dzień.
To jak poranna kawa dla niektórych. Bez
tego codziennego rytuału czegoś brakuje.
Ciało się tego domaga jak mycia zębów czy
higieny osobistej, więc praktyka przycho-
dzi naturalnie. Polecam zwłaszcza warsz-
taty wyjazdowe, jeśli chce się solidnie
wgryźć w jogę. Warto zacząć od ciała, bo
w jodze każda pozycja prowadzi do po-
stawy godnego człowieka. Prostuje krę-
gosłup, poszerza klatkę piersiową, pogłę-
biając oddech. Po serii regularnych ćwiczeń
sami nie wiemy, kiedy żegnamy postawę
zgnębionego człowieka, przestajemy się
garbić i spuszczać głowę. Ciało szybko wy-
syła sygnał do psychiki, co przekłada się
na wewnętrzną równowagę.
Była pani w Indiach, u źródeł jogi?

– Byłam, ale nie miałam szczęścia.
W Kerali trafiłam do ośrodkazwiązanej
z jogą Ajurvedy, tyle że było to bardzo tu-
rystyczne wydanie jogi, najgorsze, z jakim
się spotkałam. Od razu można było po-
znać, że niektórzy w grupie wiedzą o jo-
dze więcej niż nauczyciel. Największego pe-
cha miał jednak mój mąż, który tam po-
stanowił spróbować jogi i od razu się zra-
ził. Szanuje moją praktykę, ale sam po do-
świadczeniu w Indiach utrzymuje, że joga
nie jest dla niego.
Podróże też są sposobem na ucieczkę od co-
dzienności?

– Tak, bo świat jest piękny. Cudownie
jest poznawać inne kultury, podziwiać
przyrodę, rozmawiać z mieszkańcami
różnych krajów. Miałam ku temu wiele
okazji, bo byłam w Japonii, Argentynie, Ta-
smanii, ale tak naprawdę najważniejszą po-
dróżą, jaką odbywamy, jest podróż do dru-
giego człowieka, a potem w głąb siebie,
żeby znaleźć szczęście. Jeżeli ktoś goni po
świecie w poszukiwaniu szczęścia, to nie
tędy droga. Szczęście można znaleźć pod
jabłonią w Kazimierzu Dolnym. Czym in-
nym jest ciekawość świata, a czym innym

gonitwa za czymś nieokreślonym. Do
znalezienia szczęścia niepotrzebne są po-
dróże.
Co by pani poradziła tym, którzy cały czas szu-
kają swojego miejsca w życiu?

– Ludzie, którzy usilnie szukają szczę-
ścia, często robią to zbyt agresywnie – z za-
ciśniętymi zębami chcą światu wydrapać
to upragnione szczęście. Mogliby być ła-
godniejsi, bo szczęście jest bardzo blisko,
a pięści nie pomagają w odnalezieniu go.
Warto odkrywać świat, ten prawdziwy, nie
wirtualny, bo on ma do zaoferowania
prawdziwe życie, ale najważniejsze jest od-
nalezienie bliskiego człowieka, z którym
chce się żyć, grać w scrabble, czytać na głos
książki, oglądać filmy, dyskutować. Ob-
serwuję, że młodzi ludzie bardzo się szar-
pią, szukają partnerów, którzy spełniają
szereg kryteriów, potem biorą  kredyty, szu-
kają pięciogwiazdkowych hoteli, zamiast
odnaleźć spokój w naturze, wyruszyć z bli-
ską osobą w góry i przeżyć coś razem, mieć
wspólne emocje, a nie tylko zdjęcia z luk-
susowych wakacji. Joga jest cenną wę-
drówką w głąb siebie, ale musi mieć swój
moment. Najpierw warto postawić na
szczerą relację, poznać świat.
Pani znalazła swoje miejsce na Ziemi w Szwe-
cji?

– Myślę, że mam w sobie coś z żółwia,
który cały czas nosi dom ze sobą i wszę-
dzie dobrze się czuje, ale Sztokholm rze-
czywiście mnie oczarował. Szwecja daje
możliwość pięknego, ekologicznego życia
i niesamowite możliwości rekreacji: bie-
gówki, panczeny, zielone tereny do spa-
cerów, sporty wodne. Poza tym to świet-
ny kraj do pracy. Przestrzega się tu ośmio-

godzinnego dnia pracy, również w moim
zawodzie, gdzie silne związki zawodowe
dbają o interesy aktorów. W Polsce ich nie
ma, są za to 12-godzinne dni pracy i wol-
na amerykanka, jeśli chodzi o jej warun-
ki i stawki.
Szwedzi jako społeczeństwo dają się lubić?

– Niestety coraz częściej zastana-
wiam się, czy Polacy dają się lubić. Na
szczęście nie mam telewizora, ale trudno
oddzielić ocenę ludzi od polityki, zwłasz-
cza teraz. Okazuje się, że mamy w naro-
dzie różne rozumienie polskości, patrio-

tyzmu, różne wizje przyszłości kraju. To,
co dla jednych jest kompromitacją, dla in-
nych jest bohaterstwem. Patrząc na to, co
się dzieje wokół, mam wątpliwości, czy lu-
bię Polaków, bo nie wiem, kim naprawdę
jesteśmy.
Jakie marzenia wciąż czekają na spełnienie, za-
wodowo i prywatnie? Jakie cele pani sobie sta-
wia?

– Każdy dzień jest nowym celem.
Mam starych rodziców i cieszę się, ilekroć
widzę ich w dobrej formie. Szczęście
daje mi też patrzenie, jak fajnie żyje mój
syn, dla siebie, nie spełniając moich ocze-
kiwań wobec niego. Jestem dumna, wi-
dząc, jak samodzielnie wchodzi w świat,
nadając sens swojemu życiu. Chciałabym
dalej obserwować, jak się rozwija i pięk-
nie żyje na własnych warunkach. Przez
ostatnie dwa lata zbudował sierociniec
w Salwadorze, a w tym roku będzie go wy-
posażał i wprowadzi do niego dzieci.
Jak każdy aktor, marzę też o ambitnych ro-
lach. Niestety ostatnio więcej takich wy-
zwań czeka na mnie w Szwecji i choć to
role ciekawe i ważne, to tęsknię do grania
w ojczystym języku. W Szwecji gram po
szwedzku, rosyjsku, angielsku. Seriale
kryminalne to skandynawska specjalność
i granie w nich to prestiż, jednak wiąże się
to z wielokrotnie większym wysiłkiem
przy przygotowaniu roli. Widocznie nie
jest mi pisane chodzenie na łatwiznę. Cóż,
„bez pracy nie ma kołaczy”. Joga budu-
je moją wytrwałość, a odkąd moim ży-
ciowym motto stały się słowa Helmuta
Kajzara: „Postaraj się z codziennego kra-
jania chleba uczynić krojenie tortu uro-
dzinowego”, tego się trzymam. �
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Joga uświadamia, że szczęście jest stanem umysłu,
czymś, czego nikt nam nie da, czego nie można
kupić. Szczęścia nie zapewni skórzana sofa, samo-
chód ani domek z ogródkiem. Jeżeli nie wygeneru-
jemy w sobie poczucia szczęścia, to nie osiągniemy
go za sprawą kolejnych dóbr materialnych.
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Aktorka ur. w 1960 r. w Warszawie.
W 1984 r. ukończyła stołeczną Pań-

stwową Wyższą Szkołę Teatralną.
Pod koniec lat 80. wyjechała do

Sztokholmu, gdzie mieszka na stałe,
a karierę dzieli między Polskę
a Szwecję. Gra w jęz. polskim,

szwedzkim, rosyjskim, angielskim.
Występowała m.in. u Janusza Zaor-
skiego („Baryton”, „Jezioro Bodeń-
skie”, „Piłkarski poker”), Krzysztofa
Kieślowskiego („Krótki film o zabija-
niu”), Jerzego Kawalerowicza („Quo
Vadis”) oraz w wielu serialach (m.in.

„Ekstradycja”, Kryminalni”, „Na
Wspólnej”, „M jak miłość”). Można
było ją zobaczyć na deskach róż-
nych teatrów, m.in. Syreny, Ate-
neum, Powszechnego. W 1986 r.
otrzymała Nagrodę im. Zbyszka

Cybulskiego. Od 11 lat ćwiczy jogę,
którą rozpowszechnia jako jej

ambasadorka. 

MAŁGORZATA
PIECZYŃSKA
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Lubisz Bieszczady?
– Bardzo lubię, chociaż rzadko tam by-

wam, są piękne. W ciągu ostatnich lat by-
łem tam dwa razy, gdzie grywałem swoje
„sztuki”, jak to się mawia w naszej bran-
ży. Tamtejszy wójt przyznał mi tytuł ho-
norowego obywatela gminy i wręczył le-
gitymację z numerem 1, co bardzo sobie
cenię. Chyba wiem, do czego zmierzasz,
zadając mi to pytanie.
Oczywiście chcę zapytać o „Zielone wzgórza nad
Soliną”…

– Domyślałem się, że będziesz pytał
o tę piosenkę, która powstała w 1967 r.
Tekst napisał Janusz Kondratowicz, któ-
ry często jeździł tam na wakacje i był za-
chwycony widokiem okalających Solinę
wzgórz. Wówczas szefem Młodzieżowe-
go Studia Rytm był Andrzej Korzyński.
Warto w tym miejscu przypomnieć, zwłasz-
cza młodym czytelnikom „Magazynu
VIP”, że Studio Rytm było pierwszą au-
dycją w programie I Polskiego Radia,
które promowało ówczesną polską muzykę
big-bitową. Andrzej przyniósł nam tę pio-

senkę. Nagrałem ją z zespołem Tajfuny.
Wyjątkowo nie przypadła nam do gustu,
ale nie mogliśmy jej odrzucić, bo przecież
szefowi się nie odmawia (śmiech). I ku na-
szemu zdziwieniu ta „niechciana” piosenka
bardzo się spodobała. W plebiscycie Stu-
dia Rytm głosami słuchaczy została wy-
brana utworem tygodnia, później miesią-
ca. W końcu zabrałem tę „Solinę…” na fe-
stiwal do Opola i tam zaśpiewałem ją
– o dziwo – z towarzyszeniem zespołu
Skaldowie. Stała się bardzo popularna i do
tej pory śpiewam ją na koncertach.
Ale twoje pierwsze barwy to zespół Czerwono-
-Czarni.

– Tak, bardzo dobrze to pamiętam.
Właśnie ta grupa wraz z tygodnikiem
„Dookoła Świata” ogłosiła w 1961 r.
ogólnopolski turniej pn. „Szukamy Mło-
dych Talentów”. Byłem wtedy jeszcze
uczniem liceum. Zgłosiłem się do war-
szawskiego przeglądu tej imprezy i wraz
z Romanem Hoszowskim zostaliśmy jego
laureatami. I tak zostałem „czerwono-
czarnym”. Bardzo często śpiewałem w tym

zespole, zwłaszcza gdy występował w War-
szawie, w której mieszkałem i mieszkam do
tej pory. Rok później odbył się I Festiwal
Młodych Talentów w Szczecinie. Tam
zostałem zakwalifikowany do „Złotej
Dziesiątki”, a tak naprawdę  piętnastki naj-
lepszych wykonawców (śmiech). I warto
tu przypomnieć nazwiska kilku wyko-
nawców, którzy później zyskali dużą po-
pularność, zwłaszcza wśród młodej pu-
bliczności. Należeli do nich m.in. Karin
Stanek, Helena Majdaniec, Czesław Wy-
drzycki (późniejszy Niemen – przyp. red.)
i Wojtek Korda.
Warszawa to twoje miasto?

– Tak jestem rodowitym warszawia-
kiem, choć teraz poprawnie mówi się
warszawianinem. Ja jednak wolę być war-
szawiakiem. Moja mama i jej rodzice też
urodzili się w Warszawie. Dzieciństwo
i młodość spędziłem na Mokotowie. Tam
chodziłem do szkoły podstawowej i zda-
łem maturę w XLIV Liceum Ogólno-
kształcącym im. Antoniego Dobiszew-
skiego. Obecnie mieszkam w kameralnej
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Wojciech
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Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, 
„Gdzie się podziały tamte prywatki”, 
powinien zapytać o to Wojciecha Gąssowskiego. Miłym głosem, jakim obdarzyła to na-
tura, odpowie, że nie trzeba ich specjalnie szukać, bowiem nadal są niezapomniane. Ten
przebój z lat 80. minionego wieku to jednak tylko jedno z dokonań artystycznych woka-
listy, który już dawno zapisał się na kartach historii polskiej piosenki

z historii muzyki

Gąssowski
Krótka lekcja



części Starego Żoliborza. Mam sentyment
do obu tych dzielnic. Kocham to miasto
i nigdy bym się z niego nie wyprowadził.
Stolica staje się coraz piękniejsza. Budu-
je mnie to, że moim znajomym z zagranicy
Warszawa bardzo się podoba.
A teraz przytoczę ci fragmenty pewnej piosen-
ki: „zmokły pończochy dwie typu „ye ye”, mnie
mój cud „beatles” but się rozkleił, w szkole znów
sporo luf z roli stonki, jeden szewc, ten co wiesz,
robi już rolingstonki”. Nosiłeś beatlesówy czy ro-
lingstonki?

– Doskonale pamiętam ten tekst. Jego
autorem jest oczywiście nieodżałowany
Wojciech Młynarski. Piosenka nosi tytuł
„Tylko wróć”, a śpiewałem ją w serialu
„Wojna domowa”. Jego reżyserem był
Jerzy Gruza. Wymyślił sobie, że w orygi-
nale ja nagram tę piosenkę i użyczę głosu
Pawłowi Jankowskiemu – głównemu bo-
haterowi. Tak też się stało. Warto tu
wspomnieć, że rolę serialowego Pawła grał
Krzysztof Janczar, syn Tadeusza Jancza-
ra – wspaniałego i czołowego aktora tzw.

Polskiej Szkoły Filmowej. Równie wspa-
niałym, tyle że jazzmanem i wybitnym
kompozytorem, pozostaje do dzisiaj Jerzy
„Duduś” Matuszkiewicz, który właśnie do
„Wojny domowej” skomponował muzykę.
Jest też twórcą muzyki do tak niezapo-
mnianych seriali, jak „Stawka większa
niż życie”, „Stawiam na Tolka Banana”,
„Kolumbowie”, „Janosik”, „Czterdzie-
stolatek”, czy „Alternatywy 4”. A powra-
cając do tych butów, beatlesówy i roling-
stonki  to był rodzaj sztybletów na wyso-
kich obcasach i z zadartym szpicem. Z tą
różnicą, że beatlesówy były do kostki, a ro-
lingstonki miały wyższą cholewkę – ponad
kostkę, i dlatego musiały mieć elastyczne
gumy po bokach. Mogły mieć też ozdob-
ną klamrę. Mnie osobiście bliżej było do
obuwia z Liverpoolu.
Z Liverpoolu – kolebki Beatlesów – proponuję
ci wyprawę z „Żółwiem na Galapagos”.

– Ciekawie to ująłeś. A ja z kolei już wy-
jaśniam czytelnikom, co z tym „Żółwiem…”
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Do roku 1971 występowa-
łem jako wokalista w róż-
nych zespołach. Wtedy,
wspólnie z Andrzejem 
Mikołajczakiem i Aleksan-
drem Michalskim, którzy
wcześniej grali w zespole
ABC, postanowiliśmy zor-
ganizować własną grupę.
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chodzi. To był fajny okres w moim życiu.
Proponując tę wyprawę, z pewnością
masz na myśli zespół Test.
Oczywiście.

– Do roku 1971 występowałem jako
wokalista w różnych zespołach. Wtedy,
wspólnie z Andrzejem Mikołajczakiem
i Aleksandrem Michalskim, którzy wcze-
śniej grali w zespole ABC, postanowiliśmy
zorganizować własną grupę. Dołączyło
do nas jeszcze kilku znanych muzyków
i nasz pierwszy „test” odbył się w war-
szawskiej Stodole w czerwcu 1971 r. Jak
zwykle, początki nie były łatwe. Nie mie-
liśmy swojego repertuaru. Z czasem na-
graliśmy kilka własnych utworów w kli-
matach pop-rockowych, z których pewną
popularność zdobyły „Antonina” i „Sam
sobie żeglarzem”. Ciągle szukaliśmy po-
mysłu na siebie. Po przyjściu Darka Ko-
zakiewicza (kiedyś Breakout, obecnie Per-
fect – przyp. red.) zdecydowanie uderzy-
liśmy w nutę rockową i nagraliśmy wspo-
mnianego przez ciebie „Żółwia na Gala-
pagos” i hardrockowy hymn „Smoke On
The Water” brytyjskiej grupy Deep Purple.
Wtedy okrzyknięto nas prekursorem hard-
rocka w Polsce. Darek miał wówczas fan-
tastyczne i nowatorskie pomysły. Zafa-
scynowany Jimim Hendrixem, miał duży

wpływ na kompozycje zespołu. I to on sy-
gnował swoim nazwiskiem nasz najpo-
pularniejszy przebój „Przygoda bez mi-
łości”, który pojawił się na naszym jedy-
nym albumie z roku 1974. 

W dalszym ciągu mam duży senty-
ment do Testu. Na pewno wynika to z fak-
tu, że współtworzyłem zespół, który był
pewnym novum na polskim rynku mu-
zycznym. I choć naszą bolączką były cią-
głe zmiany w składzie grupy, bo – nieste-
ty – był to czas, w którym wielu muzyków
wyjeżdżało na kontrakty zagraniczne, by
zarobić na sprzęt, to chętnie wracam pa-
mięcią do naszego wspólnego „testowa-
nia”. Warto tu dodać, że przez zespół prze-
winęło się wielu znanych i uznanych mu-
zyków, ale nie sposób ich tu wszystkich wy-
mienić. A „Przygodę bez miłości” przy du-
żym aplauzie publiczności śpiewam do dzi-
siaj na swoich koncertach.
Powracając do twoich życiowych przygód, to chy-
ba nigdy nie zapomnisz pamiętnego porwania
w 1985 r.

– Oj tak! To historia, której nikomu nie
życzę. Wydarzyła się na włoskim statku wy-
cieczkowym Achille Lauro. Śpiewałem
tam w towarzystwie grupy baletowej Sa-
bat Małgorzaty Potockiej podczas 10-dnio-
wych rejsów. Byliśmy w Egipcie u wybrzeży

Aleksandrii i w porcie zdecydowana więk-
szość pasażerów – ponad tysiąc osób – ze-
szła na ląd i wsiadła do autokarów. Poje-
chali zwiedzać Kair i Gizę – miejsce słyn-
nych piramid. Wycieczkowiec, na którym
pozostało ok. 300 osób, powoli zaczął kie-
rować się do Port Saidu i wtedy został
uprowadzony przez terrorystów z Frontu
Wyzwolenia Palestyny. Weszli oni na po-
kład jako turyści, a później okazało się, że
są porywaczami. Cały ten dramat trwał po-
nad dwie doby, ale prawie wszyscy wy-
szliśmy z niego cało – była tylko jedna ofia-
ra śmiertelna. Później Amerykanie na
podstawie tych wydarzeń nakręcili film,
w którym główną rolę zagrał znany aktor
Burt Lancaster. 
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W dalszym ciągu mam
duży sentyment do Testu.
Na pewno wynika to
z faktu, że współtworzy-
łem zespół, który był
pewnym novum na pol-
skim rynku muzycznym.
I choć naszą bolączką
były ciągłe zmiany w skła-
dzie grupy, chętnie wra-
cam pamięcią do naszego
wspólnego „testowania”.

Grupa Test, od lewej: W. Gąssowski, T. Kłóczewiak, H. Tomala, D. Kozakiewicz



„I wish you love” to płyta z 2010 r., na której moc-
no zaznaczyłeś swoje skrywane fascynacje mu-
zyczne…

– Może nie tak bardzo skrywane, bo
swing zawsze mnie pociągał i marzyłem,
by wykonać kompozycje wielkich gwiazd
tego gatunku, takich jak: Ella Fitzgerald,
Frank Sinatra, Nat King Cole czy Dean
Martin. Wielka w tym zasługa Krzyszto-
fa Herdzina – wytrawnego pianisty, który
muzycznie poprowadził tę płytę i wspaniale
ją zaaranżował. Zaangażował też do tego
pomysłu wybitnych polskich muzyków
jazzowych. Nasza praca przyniosła duży
sukces. Płyta doczekała się świetnych re-
cenzji i pokryła się złotem. 

Wracając jeszcze do moich fascynacji,
to na pewno Elvis Presley był i do dzisiaj
jest absolutnym królem rock and rolla.
Z kolei Burt Bacharach pozostaje dla
mnie najwybitniejszym kompozytorem
XX w. Jego utwory są szlachetne i wysu-
blimowane. A wspaniałą gwiazdę Dionne
Warwick cenię za wielki kunszt wokalny.
W zakresie moich muzycznych zaintere-
sowań zawsze pozostają Janis Joplin,
Jimi Hendrix, zespoły Led Zeppelin i oczy-
wiście Deep Purple.
A na rodzimym rynku muzycznym?

– Pierwsza pozycja dla Czesława Nie-
mena. Bardzo chwalę sobie zespół Pola-
nie, z którym miałem wielką przyjemność
występować. Warto tu przypomnieć, że za-
grali oni jako support podczas pamiętne-
go koncertu grupy The Animals w Sali
Kongresowej w 1965 r. i śmiem twierdzić,
że niewiele ustępowali w tamtym czasie ze-
społom zachodnim. 
Iza Trojanowska bardzo mnie zaskoczyła, mówiąc
podczas wywiadu, że wśród naszych piosenkarzy
wysoko ceni sobie Jerzego Połomskiego.

– Ależ podpisuję się pod tym obiema
rękami! Świetny wokal, nienaganna dyk-
cja, Jurek jest znakomitym interpretatorem.
Jestem też pełen uznania dla zapomnia-
nego już Janusza  Gniatkowskiego. Mój
wielki podziw zawsze budzą Violetta Vil-
las, Ewa Demarczyk i Anna German. To
były na pewno bardzo znane ambasadorki
polskiej kultury muzycznej w świecie.
Wielki szacunek mam też dla Marii Ko-
terbskiej i Ireny Santor. W młodszej mu-
zycznej ekstraklasie zawsze wymienię Ma-
rylę Rodowicz, Grażynę Łobaszewską,
Ewę Bem, Krystynę Prońko, Hannę Ba-
naszak, Zbigniewa Wodeckiego i An-
drzeja Zauchę. Wśród młodych wyko-
nawców bardzo cenię Dawida Podsiadłę.
Skoro padło już określenie ekstraklasa, to mamy
bardzo blisko do twojej ulubionej dyscypliny, jaką
jest piłka nożna.

– To prawda. Ja w ogóle jestem wiel-
kim fanem sportu. Jako nastolatek upra-
wiałem kilka dyscyplin, a po maturze
zdawałem do Akademii Wychowania Fi-

zycznego w Warszawie, byłem już po kil-
ku egzaminach, ale na moje nieszczęście…
Nieszczęście?

– A może szczęście, w tym samym cza-
sie odbywał się finał I Festiwalu Młodych
Talentów, o czym wcześniej wspominałem,
i tak śpiewanie wygrało ze sportem
(śmiech). Ale sport w moim życiu nigdy nie
przegrał. Do dzisiaj pozostaję wiernym ki-
bicem piłki nożnej. Staram się bywać na
meczach naszej reprezentacji i stołecznej
Legii zarówno w kraju, jak i za granicą.
Przyjaźnię się z wieloma piłkarzami z daw-
nych lat, ale mam też przyjemność znać
wielu aktualnych reprezentantów Polski,
a piłka nożna jest we mnie… i niech tak zo-
stanie do końca życia.
A co w życiu, w obecnej rzeczywistości najbar-
dziej cię uwiera?

– Chamstwo, arogancja, brak sza-
cunku, szczególnie dla osób starszych,
i niespotykana dotąd agresja. Najbar-
dziej widać to w mediach i – niestety
– w kontaktach międzyludzkich. Do tego
dochodzi bardzo wulgarny język. Mamy
naprawdę bogatą i piękną mowę ojczystą,
a zewsząd wyzierają słowa „zajebisty”
w różnych odmianach, „k…wa” i „pi…lę”.

Język bardzo nam zubożał. To jest bardzo
smutne i patrzę na to z wielką troską, tym
bardziej że dotyczy to zwłaszcza ludzi mło-
dych. W moich czasach ta młodzieżowa
kultura wyglądała jednak inaczej.
A „Gdzie się podziały tamte prywatki”?

– Nie muszę ich specjalnie szukać, cią-
gle są niezapomniane. Wielka w tym za-
sługa Marka Gaszyńskiego, który napisał
tekst, i Ryszarda Poznakowskiego, który
świetnie oprawił go muzycznie. Zdaję so-
bie sprawę, że to moja najbardziej roz-
poznawalna wizytówka muzyczna, bez któ-
rej nie może odbyć się żaden koncert. Ale
jest to także chyba najkrótsza lekcja z hi-
storii muzyki, w której przypominam wiel-
kie gwiazdy lat 60. – Elvisa Presley’a, Ne-
ila Sedakę, Paula Ankę, Stonesów, Be-
atlesów, Cliffa Richarda, Czerwone Gita-
ry – i w tym upatrywałbym jej dodatkowy
walor.
Cała nasza rozmowa była lekcją historii, za któ-
rą bardzo ci dziękuję.

– I ja dziękuję tobie i redakcji „Ma-
gazynu VIP” za nominację do nagrody VIP
2017 za całokształt dokonań artystycznych.
Serdecznie pozdrawiam czytelników i niech
muzyka zawsze będzie z wami! �
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Polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Laureat wielu nagród i wyróżnień.
Największą sławę przyniósł mu w latach 80. utwór „Gdzie się podziały tamte
prywatki”, natomiast w latach 70. „Przygoda bez miłości”, wykonywana z ze-

społem Test, a w latach 60. „Zielone wzgórza nad Soliną” (zespół Tajfuny).
Współpracował z wieloma zespołami, m.in.: Czerwono-Czarni, Chochoły, Taj-

funy, Polanie, Grupa ABC, Test. W 2005 r. został odznaczony Brązowym Meda-
lem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Ma na swoim koncie siedem albumów:
„Test” (1974), „Love Me Tender” (1981), „Party” (1988), „Gdzie się podziały
tamte prywatki” (1989), „Co przed nami” (2000), „Gąssowski świątecznie”

(2007), „I Wish You Love” (2010).

WOJCIECH GĄSSOWSKI

Koncert z zespołem Polanie. Hala Gwardii, rok 1967
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„Jestem malarzem nieszczęśliwym” – śpiewały
dokładnie pół wieku temu Czerwone Gitary…

– Wiem, co masz na myśli. Jako
dziecko marzyłam, by zostać malarką.
Mama wspominała, że wystarczyło dać mi
kartkę i ołówek, i już była w domu cisza,
a ja cała byłam pochłonięta rysowaniem.

Nawet gdzieś tam były marzenia o Aka-
demii Sztuk Pięknych. Mama jednak lu-
biła, jak śpiewałam. Sama marzyła kiedyś
o karierze baletnicy, jednak po wojnie sy-
tuacja gospodarcza w kraju i życie osobi-
ste nie pozwoliły jej zrealizować tych pla-
nów. Tak więc już po ósmej klasie zaczę-

łam uczęszczać na balet i do szkoły mu-
zycznej. Ale z drugiej strony, mój ojciec nie-
chętnie patrzył na te moje wokalne popi-
sy.
Przyszedł jednak rok 1971 i zostałaś uczestniczką
Festiwalu Pieśni Sakralnej w Chorzowie. Co na
to tata?
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Izabela Trojanowska

Rozmawia SŁAWEK DRYGALSKI

Artystyczna dusza 
Izabeli Trojanowskiej
dawała o sobie znać
od początku. 
Najpierw mała Iza 
z pasją oddawała się
malowaniu. Jako 
nastolatka dawała
upust emocjom, 
śpiewając na scenie.
Dorosła Iza przy tym
pozostała, dodała 
jednak do wachlarza
swoich możliwości 
aktorstwo. Estrada 
to jej żywioł, kocha 
ją z wzajemnością,
nawet jeśli czasem
droga na nią wiedzie
„Na skos”

Fot. Borys Synak & Sebastian Dziechciarz (4)

Jestem aktorką śpiewającą



– Od razu muszę nadmienić, że jestem
wychowana w duchu katolickim, głównie
dzięki mojemu tacie. W każdą niedzielę,
odświętnie ubrana, w towarzystwie mo-
ich dwóch starszych braci brałam udział
we mszy świętej. Mama w tym czasie naj-
częściej przygotowywała obiad. Tak więc
gdy zaproszono mnie na Festiwal Pieśni
Sakralnej, pojechał ze mną oczywiście
tata. A tam spotkało go coś bardzo
wzruszającego. Z rąk samego kardynała
Karola Wojtyły otrzymałam Nagrodę im.
Św. Maksymiliana Kolbego, a mój ojciec,
który też ma na imię Maksymilian, dostał
wielkie podziękowania za piękne katolic-
kie wychowanie córki. Po tym wydarzeniu
tata już przychylniej patrzył na moje
śpiewanie. Tego się nie zapomina do
końca życia, zważywszy na fakt, że siedem
lat później kardynał Wojtyła został pa-
pieżem. 
Wolisz śpiewać czy grać?

– Jestem aktorką śpiewającą. Trawe-
stując znane powiedzenie „aktorką się
jest, a piosenkarką bywa”, śpiewanie spra-
wia mi wielką radość i nie wyobrażam so-
bie życia bez muzyki.
Masz receptę na dobrą piosenkę? Co powinno
ją wyróżniać?

– Jak mawiał znakomity autor słów
moich przebojów Andrzej Mogielnicki,
„dobry tekst musi pasować do muzyki jak
koszula do ciała”. Rozszerzając tę myśl,
tekst i muzyka muszą być spójne, a wszyst-
ko powinna wieńczyć niebanalna inter-
pretacja piosenkarza. Na estradzie po-

winno się mieć coś do zaproponowania
publiczności, a piosenka powinna mieć to
„coś”. Jeśli ja tego nie poczuję, to po pro-
stu jej dobrze nie zaśpiewam.
Wielką rolę w twojej edukacji estradowo-te-
atralnej odegrała Danuta Baduszkowa, świetny
pedagog, twórczyni Teatru Muzycznego w Gdy-
ni i Studium Aktorskiego.

– Tak, bez wątpienia miała w niej wiel-
kie zasługi. Wszystko, czego się nauczyłam,
zawdzięczam właśnie znakomitej pani
dyrektor – zaczynając od śpiewu, wspo-
mnianej wyżej interpretacji piosenek, wier-
szy, prozy, dykcji, zajęć aktorskich, kończąc
na stepowaniu, akrobatyce, tańcu i szer-
mierce. To była cudowna osoba, z jednej
strony surowa i wymagająca, a z drugiej
ze zrozumieniem podchodząca do ludz-
kich problemów. To właśnie pani Ba-
duszkowa była tak urocza, że zwolniła
mnie z prawie całego roku w teatrze, kie-
dy zaangażowałam się do serialu „Stra-
chy”.
Skoro już wywołałaś „Strachy”, to były twoje
pierwsze kroki na planie filmowym jeszcze
jako Izabela Schuetz?

– Właściwie to nie „kroki” (śmiech), ale
dosłownie taniec, i to jeszcze hiszpański
– niezwykle trudny pod względem fizycz-
nym i technicznym. Trzeba mieć do niego
bardzo silne nogi, ja mam raczej delikat-
ne, ale sobie poradziłam. Wielka w tym za-
sługa Zdzisława Ćwiory, baletmistrza Te-
atru Wielkiego, który poświęcił mi wiele
czasu i pracy. Wylałam podczas niej mnó-
stwo potu, ale się opłaciło.

Z pewnością ciągłą popularność i sympatię wi-
dzów przynosi ci udział w serialu „Klan”…

– Z dowodami sympatii spotykam się
bardzo często w życiu codziennym, nie-
rzadko na ulicy, gdzie widuję widzów se-
rialu. W tej filmowej telenoweli są oni ra-
zem z nami, przeżywają nasze rozterki, ra-
dości i smutki, takie jakie oni sami mogą
spotkać na swojej drodze życiowej. Zresz-
tą to jest pewnie odpowiedź na pytanie,
dlaczego istniejemy tak długo.
Twoja ostatnia płyta ukazała się pod koniec
2016 r. pod intrygującym tytułem „Na skos”.
Skąd ta nazwa?

– Często, nawet nie uświadamiając so-
bie tego, nie chodzimy w życiu prostymi
drogami, bo nie warto żyć szaro, buro i po-
nuro. Ja myślę, że fajnie jest mieć trochę
fantazji w życiu. Człowiek powinien mieć
marzenia, nawet jeśli dotyczą one czegoś
nierealnego.
Słuchając tego krążka, odnoszę wrażenie, że wró-
ciłaś do swojej pierwszej, tak mi bliskiej płyty
„Iza”. 

– I masz dobre wrażenia. Bez wąt-
pienia to też zasługa Janka Borysewicza,
wspaniałego gitarzysty i kompozytora,
który właśnie na mojej ostatniej płycie jest
kompozytorem wszystkich piosenek. Za-
wsze ceniłam jego utwory, wcześniej czę-
sto razem występowaliśmy na koncertach,
jest między nami muzyczne porozumienie
i stąd może biorą się podobieństwa dźwię-
ków na pierwszej i ostatniej płycie.
Jak dzisiaj z dystansu wspominasz początek lat
80.?
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Z dowodami sympatii spo-
tykam się bardzo często 
w życiu codziennym, 
nierzadko na ulicy, gdzie
widuję widzów serialu. 
W tej filmowej telenoweli
są oni razem z nami, 
przeżywają nasze rozterki,
radości i smutki, takie
jakie oni sami mogą 
spotkać na swojej 
drodze życiowej.
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– To był dla mnie cudowny czas. To wszystko spadło

na mnie tak nagle. Odniosłam sukcesy na festiwalach
w Opolu, później w Sopocie. Jak grzyby po deszczu two-
rzyły się moje fankluby. Płyty „Iza” i „Układy” sprzeda-
wały się znakomicie. Czułam, że zaczynam być popular-
na. Pojawiły się tysiące dziewcząt, które naśladowały mój
styl, zwłaszcza w kwestiach fryzury i ubioru. To wszyst-
ko było bardzo miłe. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że
w 1981 r. władza „zafundowała” nam stan wojenny.
W 1982 r. wspólnie z Tadeuszem Nalepą nagraliśmy płytę
„Pożegnalny cyrk”, w której wyraziliśmy muzyczny sprze-
ciw wobec władzy i jej działań. Cenzura wstrzymała wydanie
tego krążka. Wówczas – z jednej strony – byłam atakowa-
na przez Solidarność za pokazany w telewizji występ w Sali
Kongresowej, a z drugiej – szykanowana przez władzę za
odmowę kolejnych występów. Wszystkie te wydarzenia spo-
wodowały, że wraz z mężem zdecydowaliśmy się na jakiś
czas wyjechać. Przebywałam w Holandii, USA, Wielkiej Bry-
tanii, aż w 1987 r. osiadłam w Berlinie Zachodnim. Na po-
czątku lat 90. powróciłam do Polski, a płyta „Pożegnalny
cyrk” ujrzała światło dzienne dopiero w roku 1993. Nic do-
dać, nic ująć, pozostawiam to bez komentarza.
Kto według ciebie należy do najwybitniejszych polskich piosen-
karzy?

– Należy do nich zdecydowanie Jerzy Połomski.
???

– Widzę, że jesteś zaskoczony. Już wyjaśniam. Jerzy
Połomski jest z wykształcenia aktorem, co niewątpliwie
sprawia, że jest świetnym interpretatorem swoich piose-
nek. Poza tym ma mocny i wyjątkowo szlachetny tembr
głosu. Zawsze śpiewał wybrane piosenki, każda była i jest
wyjątkowa. Gdyby urodził się za granicą, z pewnością był-
by drugim Sinatrą. I jeśli nawet nie słucham tej muzyki na
co dzień, to jego śpiew budzi mój największy respekt. To
jest artysta kompletny, i do tego dżentelmen w każdym calu.
To jest moja bardzo obiektywna ocena i będę zawsze jej
bronić.
A Czesław Niemen?

– Ależ tak, uwielbiam go! Cieszę się, bo znałam Cze-
sława osobiście. Bardzo ciepło go wspominam, miał nie-
powtarzalny i jedyny w swoim rodzaju głos. Na pewno miał
olbrzymi wkład w rozwój rodzimej kultury muzycznej. Jego
muzyki słucham z przyjemnością do dziś!
Kto znajduje się na liście twoich ulubionych artystów zagranicz-
nych?

– Lenny Kravitz, Amy Winehouse, Prince, sięgam też
po płyty zespołu INXS. Oczywiście ciągle uwielbiam Blon-
die i często wracam do nagrań zespołu Roxy Music z Bry-
anem Ferry na czele.
Nie drażni cię zbyt nachalna promocja muzyki disco-polo?

– Przeraża mnie ogromne i ciągle rosnące zapotrze-
bowanie na nią, nie jej promocja. Nie mam nic do samej
muzyki, oczywiście w określonych okolicznościach. Świet-
nie sprawdza się ona na weselach i różnego rodzaju zlo-
tach rodzinnych.
Wspominając tytuł twojego wielkiego przeboju, czego najbardziej
dzisiaj chcesz?

– Po nagraniu płyty „Na skos” wyruszyłam w trasę kon-
certową. Chcę, żeby nigdy się ona nie kończyła. Uwielbiam
spotkania z publicznością i towarzyszącą im atmosferę.
Zwykle spotykam się też podczas koncertów z członkami
mojego fanklubu, których przy tej okazji serdecznie po-
zdrawiam, czytelników „Magazynu VIP” również.
Dziękując za rozmowę, życzę, by twoja droga „na skos” zawsze
była wypełniona marzeniami. �
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Śpiewająca aktorka, kreatorka specyficznej osobowości estradowej
początku lat 80. XX w. Jako piosenkarka debiutowała na Festiwalu
Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Jest laureatką 10. Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii debiuty. W 1980 r. podczas
tego samego festiwalu otrzymała nagrody za interpretację piose-
nek: „Tyle samo prawd ile kłamstw” i „Wszystko czego dziś chcę”.
Stały się one wielkimi przebojami, najbardziej rozpoznawalnymi

w całym dorobku wokalistki. We wspomnianych latach 80. jej po-
pularność przekroczyła wszelkie granice, a jej płyty biły rekordy po-

wodzenia. Współpracowała z zespołami Budka Suflera i Stalowy
Bagaż. Jako aktorka pierwsze kroki stawiała w serialu „Strachy”,

a później w pamiętnej „Karierze Nikodema Dyzmy”. Od 1997 r. jest
związana z „Klanem”. W swoim dorobku piosenkarskim ma 7 albu-
mów: „Iza” (1980), „Układy” (1981), „Izabella Trojanowska” (1991),

„Pożegnalny cyrk” (1993, z Tadeuszem Nalepą), „Chcę inaczej”
(1996), „Życia zawsze mało” (2011), „Na skos” (2016).

IZABELA TROJANOWSKA



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.:

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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Jak się pan czuje ze świadomością, że jest pan
pierwszym Polakiem, który startuje w Formule
1 H2O, i to z osiągnięciami?

– Nie mam jeszcze takich osiągnięć, jak
bym chciał, ale czuję się dobrze, zwłasz-

cza dlatego że kontynuuję to, co robił mój
tata. Wprawdzie nie ścigał się w Formu-
le 1, ale wygrał sześć tytułów mistrza świa-
ta w swoich klasach i jest dla mnie wzo-
rem. W pokoju miałem plakaty zawodni-

ków, z którymi teraz się ścigam. Wówczas
to były nierealne marzenia, ale życie po-
kazuje, że jak ma się pasję, odrobinę
szczęścia i przede wszystkim upór, to
można dużo osiągnąć, nawet to, co po-
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Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER-NIECHAJ

Po latach nauki coraz bardziej dopracowuję łódź technicznie, a to owocuje wynikami. W efek-
cie budzi się we mnie potrzeba rywalizacji. Coraz bardziej lubię się ścigać, uwielbiam atmos-
ferę współzawodnictwa, ale też poczucie panowania nad łodzią, mimo zawrotnej prędkości.
Taka szybka jazda bez przyczepności do tafli to czysta magia – mówi Bartek Marszałek,
pierwszy Polak w F1 H2O, czyli najwyższej klasie zawodów motorowodnych

MARSZAŁEKBARTEK

przekreśla sukces
Słomiany zapał



zornie wydaje się poza zasięgiem. Patrząc
realnie, nie widziałem szans, żeby znaleźć
się w obecnym miejscu. Nawet tata z tro-
ski sugerował mi, żebym się nie nastawiał,
bo F1 to ogromny rozmach finansowy, ale
z każdym rokiem moje marzenia, a potem
konkretne cele, stawały się coraz bliższe.
Czuję ogromną odpowiedzialność, bo to
bardzo drogi sport, a ja dysponuję ułam-
kiem tego, co mogą wydać inne zespoły,
ale mam poczucie, że nie marnuję tych pie-
niędzy. Sam zajmuję się serwisem silników,
zakupem części do łodzi, logistyką i or-
ganizacją wyjazdów, dzięki czemu wszyst-
ko, co mam, przeznaczam na sprzęt i bi-
lety lotnicze, podczas gdy inne teamy liczą
po kilkanaście osób zatrudnionych przez

cały rok, które non stop coś testują, udo-
skonalają, wymieniają. Jak w każdej dys-
cyplinie rekordy są z roku na rok mocno
śrubowane, a konkurencja nie śpi, więc ło-
dzie muszą być coraz szybsze.
Pańska samodzielność wynika wyłącznie
z oszczędności?

– Nie miałem wyjścia, bo rywalizuję
z zawodnikami z Australii, ze Stanów, ze
Skandynawii czy z Emiratów Arabskich
– ludźmi, którzy traktują zawody komer-
cyjnie. Jak ktoś chce wystartować w F1,
musi zaliczyć niższe szczeble i przejść te-
sty zdrowotne, wydolnościowe, zanurze-
niowe, ale potem potrzebna jest rozległa
wiedza techniczna, której zwykle zawod-
nikom brak. Ja poszedłem w ślady ojca

– znam budowę silnika, konstrukcję łodzi,
mam pojęcie o telemetrii. Tata też, jak nie
mógł czegoś kupić, to kombinował: sam
budował silnik do łodzi, kochana mama
organizowała blachy do tłumików z Za-
kładów Kasprzaka, gdzie pracowała. Moż-
na by załamać ręce i poddać się, nie widząc
szans osiągnięcia czegoś na tak wysokim
pułapie finansowym. Ja od początku wie-
działem, że nie stać mnie na team, ale jed-
nocześnie nie chciałem rezygnować. Oczy-
wiście konstrukcja bolidu nie ma nic
wspólnego z motorówką, a wyścigi z pły-
waniem rekreacyjnym, ale zasada nieza-
leżnie od czasów jest ta sama – jest łódź
i jest człowiek, który decyduje o swoim tu
i teraz, i o swojej przyszłości. Moja łódź
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Każdy chce osiągnąć sukces, znaleźć się na piede-
stale i jest za to gotów oddać duszę. Ten problem

widzę u młodych ludzi, którzy szybko chcą być bo-
gaci, szybko osiągnąć sukces.

�

Fot. archiwum prywatne B. Marszałka (7)
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składa się z wielu części, sprowadzanych
z różnych stron świata: z Włoch, Japonii,
ze Szwecji, z Kanady, Australii. Większość
tych miejsc sam odwiedzam i biorę udział
w pracach nad każdym elementem, bo nie
kupuję części fabrycznych, mając na
względzie większą wytrzymałość i żywot-
ność. Ten sport nauczył mnie zaradności,
bo prawda jest taka, że w tej dyscyplinie
worek złota by wszystkiego nie załatwił.
Choć bardzo by się przydał, to nie zastą-
pi własnej pracy ani relacji z ludźmi,
zwłaszcza że wiele części do łodzi jest nie
do zdobycia, bo są na wyłączność, spe-
cjaliści od tuningowania silników są nie-
liczni i powiązani z najbogatszymi za-
wodnikami. Ja to szczęśliwie omijam, ale
coś za coś – wiele czasu spędzam na po-
kornej nauce strony technicznej kosztem
życia prywatnego. Sam serwisuję łódkę
i dzięki temu decyduję o ustawieniach na
zawodach, nie jestem od nikogo uzależ-
niony i narażony na ryzyko, że nagle zo-
stanę na lodzie. Większość nowych za-
wodników tej ligi przypomina bezbronne
owieczki, na które wilki ostrzą sobie zęby.
Szybko pokornieją, bo świetlane wizje
długoterminowej współpracy po kilku
startach sprowadzają ich na ziemię. Nie-

oczekiwanie wycofują się z gry z pustymi
kieszeniami.
Czyli inwestycja w łódź nie rozkłada się na lata,
bo już za chwilę trzeba wymieniać części i zwięk-
szać moce?

– Żywotność nowego silnika to 45 mi-
nut, czyli czas wyścigu. Potem wszystkie

jego ruchome elementy muszą być wy-
mieniane. W motorówce turystycznej te
same części mogłyby wytrzymać nawet
15 lat. Praktycznie cały czas trzeba roz-
bierać łódź i pracować nad przygotowa-
niem sprzętu na kolejne zawody. A remont
silnika to koszt małego osobowego auta.
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Trudno jest pozyskać sponsora w tej dyscyplinie?
– Trudno. Chyba dlatego, że w Polsce

motorówka jest kojarzona z fanaberią, do-
brem wyższego rzędu dla nielicznych.
Poza tym mamy taki a nie inny klimat i let-
nich dni jest niewiele, więc warunki do
uprawiania sportu są ograniczone. Świa-
domie podjąłem decyzję, że nikt mnie nie
reprezentuje, więc sam muszę zabiegać
o wsparcie. Na szczęście ludzie szybko się
przekonują, że oprócz wartości sportowej
swoją postawą daję przykład, jak należy
walczyć o swoje i dążyć do osiągnięcia celu.
Gdybym z miejsca miał uzyskać tyle, co
mają inni, nigdy nie wystartowałbym
w Formule 1. Wraz ze wzrostem osiąga-
nych wyników jest coraz łatwiej o spon-
sorów. Odkąd 12 lat temu po raz pierw-
szy wsiadłem do łódki, dużo zmieniło
się na korzyść. Moim głównym partnerem
jest LOTTO, co bardzo sobie cenię, bo
– mimo zmian politycznych w Polsce
– współpraca trwa. Odkąd w 2006 r. zdo-
byłem pierwszy medal w klasie 350, w któ-
rej ścigał się mój tata, i zostałem wicemi-
strzem świata z logo LOTTO na piersi, do
tej pory noszę je na kombinezonie, ściga-
jąc się w F1 H2O. Cieszy mnie ta długo-
falowa współpraca. To dowód, że ludzie
wierzą we mnie i widzą, że nie marnotra-
wię pieniędzy. 70 proc. budżetu redukuję
własną pracą. Oprócz prac technicznych
dbam o swój management i o wysoki po-
ziom reklamy dla partnerów. Jestem wła-

ścicielem praw telewizyjnych do transmi-
sji F1 H2O, produkujemy cykl programów
dla telewizji Puls, której prezes, pan Da-
riusz Dąbski, również uwierzył we mnie
i w mój sport, dając mi możliwość pro-
pagowania tej pięknej dyscypliny i mojej
osoby na antenie. Te wszystkie gesty, po-

cząwszy od wsparcia finansowego od
partnera LOTTO po czas antenowy Te-
lewizji Puls, są dla mnie wielkim wyróż-
nieniem i odpowiedzialnością, która na
mnie spoczywa. Dołożę wszelkich starań,
aby w zamian osiągać coraz lepsze wyni-
ki sportowe i marketingowe. W dzień
pracuję nad łodzią, jeżdżę na spotkania,
a wieczorami do późnych godzin nadra-
biam biurowe zaległości. Gdybym miał
pracować w ten sposób dla kogoś, na pew-
no nie znalazłbym w sobie tyle sił. Mam
szczęście, że robię w życiu to, co kocham
– to najlepsza motywacja, więc nie stawiam
sobie granic. Oczywiście to wiąże się z wy-
rzeczeniami – jak w silniku, kiedy dodaje
się jakiś parametr, trzeba coś ująć dla zrów-
noważenia.
LOTTO panu zawierzyło i ten związek trwa już
od lat. Czy podobne trwałe relacje i zaufanie do-
tyczą zespołu: mechaników i radiomana, który
podczas wyścigów jest głosem w słuchawce?

– Dzięki samodzielności wyrabiam so-
bie pozycję wśród doświadczonych za-
wodników, ale wszystkiego nie da się
zrobić w pojedynkę. W sumie na zawo-
dach są ze mną cztery osoby z Polski, na-
tomiast resztę teamu stanowią Włosi,
pracujący przy łodzi drugiego kierowcy
z drużyny. W sumie zespół liczy 15 osób.
Jeździ ze mną Andrzej z Augustowa,
któremu ufam i powierzam część odpo-
wiedzialnych prac, związanych np. z wo-
dowaniem łodzi, wymianą śmigieł napę-
dowych, ale nie z silnikiem – do niego nikt
poza mną się nie dotyka. Na zawodach
jest ze mną też jedna śliczna dziewczyna
– Nikola, która przekazuje mi przez radio
informacje, w czasie gdy ja jestem na to-
rze, bo takie są wymogi regulaminu. Do
tego w mojej ekipie jest Robert, odpo-
wiedzialny za nagrywanie i wspieranie
mnie w produkcji programów dla telewi-
zji i sprawach mediowych. W przeci-
wieństwie do innych kierowców nie mam
menadżera ani koordynatora i grupy fa-
chowców – sam jestem sobie strategiem
i uczę się na własnych błędach. Czasami
pracuję do 20 godz. na dobę, a nie mogę
zapominać o trenowaniu ciała, które na
zawodach dostaje mocno w kość. Co
z tego, że będę miał super sprzęt, jak nie
będę miał siły, żeby nim pojechać? Co
roku muszę odnawiać licencję F1 Super-
license, która wymaga parametrów zdro-
wotnych na wysokim poziomie i dobrej
kondycji. Mam też dobre relacje z fa-
chowcami ze świata. Na pewno pomaga
mi w tym nazwisko, bo ludzie wiedzą, z ja-
kiej pochodzę rodziny, pamiętają mojego
tatę i śp. brata, którzy też mieli osiągnię-
cia w sportach motorowodnych. Jedno-
cześnie widzą, jak bardzo mi zależy, i że
nie noszę ze sobą garnca ze złotem. To
wzbudza chęć współpracy.

W wielu sytuacjach nazwisko jest przepustką. Czy
czuje pan również presję, żeby kontynuować le-
gendę i nie zepsuć dobrej sławy?

– Jeśli już, to pozytywną. Pierwszą oso-
bą, do której dzwonię po zawodach, jest
mój tata, zwłaszcza jak dobrze pójdzie.
Wiem, że bardzo mnie kocha, ale odkąd
pamiętam, jest niezwykle chłodny w oce-
nie. Jako nauczyciel jest surowy i wyma-
gający, ale ja to doceniam. Cieszę się, że
zostałem tak wychowany, bo potrafię pa-
trzeć krytycznie na to, co robię, i wiem, że
muszę liczyć tylko na siebie. Po tacie
odziedziczyłem upór i konsekwencję
w działaniu. Teraz są tego efekty, ale
przez ostatnie 12 lat bywało różnie. W wie-
lu sytuacjach człowiek, który ceni wygodę
i stabilizację, rzuciłby cały ten sport i po-
szedł do normalnej pracy, wieczorami
wychodziłby na spacer, do kawiarni albo
na grilla ze znajomymi. Ja tego w życiu nie
mam. Rodzice pewnie też byliby szczęśli-
wi, gdybym wiódł normalne życie, ale jed-
nocześnie wspierają mnie w moim wybo-
rze. Gdybym miał dzieci, pewnie też nie za-
lecałbym im tej drogi, ale dorastałem
przy ojcu i bracie, którzy wygrywali kolej-
ne mistrzostwa świata, i też postanowiłem
spróbować. Jednym wystarcza praca, żeby
kończyć o 17.00 i mieć czas na życie pry-
watne i towarzyskie, innym ambicja na to
nie pozwala. Ja nawet w kinie nie potra-
fię się do końca zrelaksować, bo z tyłu gło-
wy mam łódź, zawody i obowiązki – dla-
tego przestałem tam chodzić. Mam na gło-
wie coraz więcej rzeczy i widzę, że życie tak
naprawdę jest zbyt krótkie, aby osiągnąć
sukces bez totalnego zaangażowania.
Żądza sukcesu jest u sportowca naturalna, czy
sam fakt, że postawił pan na swoim i może pan
oddawać się sportom motorowodnym, jest sa-
tysfakcjonujący?

– W sporcie wiele zależy od psychiki.
Na przykładzie skoków narciarskich widać,
jak często dobra passa topowego zawod-
nika niespodziewanie mija, mimo że w ko-
lejnym sezonie ma równie dobre narty.
Głowa jest najważniejsza we wszystkim, co
robimy. Po latach nauki coraz bardziej do-
pracowuję łódź technicznie, a to owocu-
je wynikami. W efekcie budzi się we mnie
potrzeba rywalizacji. Coraz bardziej lubię
się ścigać, uwielbiam atmosferę współza-
wodnictwa, ale też poczucie panowania
nad łodzią, mimo zawrotnej prędkości.
Taka szybka jazda bez przyczepności do
tafli to czysta magia.
Najbardziej pociągająca na wodzie jest prędkość,
rywalizacja czy jeszcze coś innego?

– Może własna satysfakcja? Jestem so-
bie sterem, żaglem i okrętem, mam nad
wszystkim kontrolę i nic nie muszę niko-
mu udowadniać. Czuję odpowiedzial-
ność ze względu na tatę, partnerów, wi-
dzów, weteranów F1, od których słyszę
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Po latach nauki coraz bar-
dziej dopracowuję łódź tech-
nicznie, a to owocuje
wynikami. W efekcie budzi
się we mnie potrzeba rywali-
zacji. Coraz bardziej lubię się
ścigać, uwielbiam atmosferę
współzawodnictwa, ale też
poczucie panowania nad ło-
dzią mimo zawrotnej pręd-
kości. Taka szybka jazda bez
przyczepności do tafli to czy-
sta magia.
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słowa pochwały. Cieszę się, że jestem
częścią tego świata, ale błyski fleszy zu-
pełnie mnie nie interesują. Ważniejszy
jest dla mnie prywatny bilans, który prze-
prowadzam po zawodach na balkonie albo
nad brzegiem morza. Wtedy analizuję
wyścig, wyznaczam sobie kolejne zadania.
Często rezygnuję z propozycji, na które
wielu porwałoby się bez wahania, ale
wolę robić wszystko po swojemu i to
chyba dobrze, bo intuicja mnie jeszcze nie
zawiodła.
Zdobyte w kwietniu piąte miejsce w Grand Prix
Portugalii to tylko krok na drodze do wyższego
celu?

– Chciałbym, żeby tak było. Fakt, że
znalazłem się w Formule 1, nie zaspoka-
ja moich ambicji. Marzy mi się, żeby lepiej
zapisać się w tabeli wyników, a nie tylko
jako syn utytułowanego sportowca, który
próbował sił w najwyższej lidze. W tego-
rocznym pierwszym starcie zdobyłem

więcej punktów niż w całym poprzednim
sezonie. Cieszy mnie ten progres, nabie-
ram doświadczenia, pracuję nad koncen-
tracją i myślę, że będzie tylko lepiej. W gło-
wie mam wszystko poukładane i wiem, cze-
go chcę. Najgorsze, że między zawodami
nie praktykuję, a moi rywale wykorzystu-
ją na ćwiczenia każdą wolną chwilę i ro-
bią setki okrążeń, bo mają warunki. Wła-
śnie to najbardziej chciałbym zmienić z po-
mocą nowych sponsorów, bo kontakt z ło-
dzią mam tylko przy okazji zawodów.
Na zawodach liczy się prędkość, ale też strate-
gia. Czy przy 230 km/h jest czas na myślenie?

– Myśleć trzeba, gorzej z planowa-
niem, bo scenariusz pisze się na żywo.
Trzeba polegać na instynkcie, a na anali-
zy i wnioski jest czas wieczorem, w zaci-
szu pokoju hotelowego, gdy opadną emo-
cje. Nie mam wokół siebie doradców,
wszystko rozgrywam w głowie.
Tata coś podpowiada?

– Tak, ale dopiero po czasie, bo nie za-
bieram go na zawody, rodzice za bardzo
się denerwują, więc oglądają na spokojnie
w domu. Ja też wolę być na wyścigu sku-
piony, czuję, że im mniej osób mam wo-
kół siebie, tym lepiej na tym wychodzę. Taki
już ze mnie odmieniec.
Zarówno pana ojciec, jak i brat mieli poważne
kontuzje, pan też miał dłuższą przerwę w za-
wodach po wypadku. Ryzyko i zagrożenie życia
nie zraża do sportu?

– Akurat u mnie przerwa nie była zwią-
zana z kontuzją tylko z wypadkiem, któ-
rego następstwem było zniszczenie mojej
łodzi. Kiedy dostałem się do F1, już na
trzecim starcie wpadł na mnie Ameryka-
nin Shaun Torrente i roztrzaskał moją łódź.
Dwa lata zajęło mi przygotowanie nowej
łodzi, ale odwdzięczyła mi się za mój trud
włożony w renowację, bo wiele się na niej
nauczyłem. Po przytopieniu mam pro-
blemy z zatokami, ale nic poważnego się
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nie wydarzyło, w przeciwieństwie do mo-
jego taty i brata, którzy przeszli wiele cięż-
kich wypadków. Sprzętu też nie niszczę,
choć wielokrotnie ocieram się o granicę,
której nie można przekroczyć. Szczęśliwie
unikam głupich, kosztownych błędów, a na
błędy innych nie mam wpływu.
Zatem jak jest upór i pasja, to nic innego się nie
liczy?

– Trochę szczęścia też się przydaje. Te-
raz moją ambicją, oprócz osiągnięć spor-
towych, jest popularyzacja dyscypliny,
którą uprawiam, bo niedopuszczalne jest
to, że tak piękny sport nie jest powszech-
nie znany w naszym kraju. Fani często do-
pytują, gdzie mogą oglądać zawody. Dla-
tego właśnie zainwestowałem w prawa do
transmisji i wierzę, że dzięki wsparciu te-
lewizji Puls w niedalekiej przyszłości ta sy-
tuacja się zmieni. Mam nadzieję, że nie-
bawem będzie można oglądać relacje na
żywo z zawodów również u nas. Przykła-
dy Roberta Kubicy i Agnieszki Radwańskiej
pokazują, że dużo większe zainteresowa-
nie sportem wzbudza dyscyplina, w któ-
rej uczestniczy rodak, dlatego staram się
godnie reprezentować kraj, żeby rozpro-
pagować sporty motorowodne i F1 H2O.
Widzi pan wśród młodych Polaków potencjał
i szanse, by znalazł się kontynuator dzieła Mar-
szałków?

– Widzę, tylko że tu wiele zależy od ro-
dziców, którzy kierują młodymi ludźmi. Je-
śli dziecko nie jest ukierunkowywane od
małego, może się okazać, że na karierę jest
za późno. Ja od małego pomagałem tacie

przy łodzi, siedziałem nocami w warszta-
cie – zanim wsiadłem do łódki, na wylot
znałem jej konstrukcję i miałem do niej sza-
cunek. Talent jest ważny, ale w globalnych
topowych dyscyplinach dużą rolę odgry-
wają rodzice, którzy muszą podjąć pew-
ne decyzje za dziecko. Oczywiście nic
wbrew jego woli. I nie można mieć sło-
mianego zapału, tylko postawić wszystko
na jedną kartę i konsekwentnie pracować
na sukces.
Z czego wynika niepopularność w Polsce spor-
tu, który pan uprawia?

– Media są wielką siłą, która wpływa
na to, co się ogląda, zna, śledzi, a w pol-
skich mediach motorowodne dyscypliny
nie istnieją. Piłka nożna jest królową
wszystkich sportów i zawsze się obroni.
Inne dyscypliny trzeba ludziom podać na
tacy. Jeżeli media nie będą ich propago-
wać, ludzie nie będą się nimi interesować.
Dlatego moim zobowiązaniem wobec ki-
biców jest dać im możliwość bliższego po-
znania mojej pasji i tutaj pomocną dłoń
podał mi pan Dariusz Dąbski, prezes Te-
lewizji Puls. Już w tym roku emitowane
będą pierwsze programy o mnie i moim wy-
ścigowym świecie. Zwieńczeniem moich
marzeń jest organizacja Grand Prix Polski,
które wpisze się do kalendarza wodnej For-
muły 1, tym bardziej że natura dała nam
duży atut w postaci zbiorników wodnych.
To jest naprawdę do zrobienia, dlatego
dołożę wszelkich starań, żeby w ciągu
kilku lat takie zawody zawitały do Polski.
Ale najpierw muszę zrealizować swoje cele
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100 km/h osiągam po
dwóch sekundach od

startu, a przy 200 km/h
zmieniam kierunek jazdy

o 180 stopni. Przeciążenie
jest takie jak w myśliwcu,
co wymaga przygotowa-

nia ciała. Chwile, kiedy na
zmianę frunę łódką, nie
dotykając wody, i wta-

piam się w nią przy za-
krętach, są dla mnie

magiczne.
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zawodowe, żeby móc taki wyścig w Polsce
wygrać. Mam za sobą piękną i świeżą dla
polskiego kibica dyscyplinę sportu, wspa-
niałe widowisko, kontakty i wiedzę, jak to
zrobić. Wierzę, że w niedalekiej przyszło-
ści pojawią się kolejni partnerzy, wspólnie
z którymi zrealizujemy ten plan.
Pamięta pan swój pierwszy kontakt z łódką
i emocje, jakie wtedy panu towarzyszyły za ste-
rami?

– To było w 2005 r. Długo nie mogłem
zdobyć się na odwagę, żeby poprosić
tatę, ale gdy trafiłem na jego dobry dzień,
obiecał, że zorganizujemy takie próby na
wodzie. Pojechaliśmy nad jezioro i – mi-
mo kilkunastu prób – nie byłem w stanie
odjechać od brzegu. To nie jest takie pro-
ste i wymaga dużego wyczucia i precyzji.
Gdy się w końcu udało, stanąłem na
środku jeziora i zacząłem krzyczeć ze
szczęścia. Chociaż początki były trudne,
już w pierwszym sezonie zostałem mistrzem
Polski, a w pierwszych zawodach zagra-
nicznych wicemistrzem świata. To wspaniałe
uczucie z pierwszego pływania jest we
mnie do dzisiaj. Teraz w Formule 1 jeżdżę
dużo większą łodzią z silnikiem o mocy bli-

sko 500 KM, to niesamowity przeskok
– 100 km/h osiągam po dwóch sekundach
od startu, a przy 200 km/h zmieniam kie-
runek jazdy o 180 stopni. Przeciążenie jest
takie jak w myśliwcu, co wymaga przygo-
towania ciała. Chwile, kiedy na zmianę fru-
nę łódką, nie dotykając wody, i wtapiam się
w nią przy zakrętach, są dla mnie ma-
giczne.

Na drodze też lubi pan prędkość?
– Nie, to już nie te emocje. Poza tym

nie mam zbyt wiele okazji, by szaleć, bo
zwykle jeżdżę busem. Na drodze najważ-
niejsze jest dla mnie bezpieczeństwo. Je-
śli przyspieszam, to na autostradzie, gdy
jadę do Włoch osobowym autem i nie
mam limitów. Zasadniczo wyżywam się na
wodzie. �
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Kierowca wodnej Formuły1, w której zadebiutował w 2011 r. jako pierwszy
i jedyny do tej pory Polak. Pochodzi z rodziny z tradycjami w dziedzinie spor-
tów motorowodnych – jego ojciec Waldemar Marszałek jest sześciokrotnym
mistrzem świata w swoich klasach, śp. brat Bernard również odnosił sukcesy

w dziedzinie sportów motorowodnych. W 2005 r. Bartek Marszałek zadebiuto-
wał na wodzie, startując w pierwszych zawodach motorowodnych w klasie
250, i od razu stanął na podium, zdobywając złoty medal w mistrzostwach
Polski. Rok później wywalczył tytuł wicemistrza świata w klasie 350. Obecnie
zdobywa coraz wyższe pozycje w czołówce F1 H2O, a w przerwach między

wyścigami popularyzuje dyscyplinę w Polsce.
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Perły Samorządu

P
odczas dwóch dni kongresu
eksperci podejmowali istot-
ne kwestie z obszaru polity-
ki rządowej, a uczestnicy
mieli wiele okazji, by po-

dzielić się swoimi doświadczeniami
z działalności samorządowej. Omó-

wiono m.in. najważniejsze problemy, ja-
kim na co dzień stawiają czoła samo-
rządy, rozwiązania prawne, na które
czekają, oraz kwestie, które zauwa-
żalnie hamują rozwój regionów. W pro-
gramie debat i paneli dyskusyjnych
znalazły się m.in. takie tematy, jak: sys-

tem finansowania samorządów, moż-
liwe zagrożenia, płynące z pozaban-
kowych systemów pożyczkowych, spra-
wy związane z konstruowaniem i bi-
lansowaniem budżetów, zagadnienia
związane z rewitalizacją i tworzeniem
spójnej wizji rozwoju miast, rządowe

Samorządy błyszczą

W maju odbył się w Gdyni kongres „Perły
samorządu”, który organizatorzy – redak-
cja „Dziennika Gazety Prawnej” i samo-
rząd Gdyni – uznali za owocny. Częścią

wydarzenia było uhonorowanie laureatów
plebiscytu o tym samym tytule

jak perły
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Co wpłynęło na pozytywną ocenę działań pana i innych zarządzają-
cych gminą, których konsekwencją jest tytuł „Perła Samorządu
2017”? 

– To naturalne, że jesteśmy poddawani ciągłej ocenie,
bo taka jest właśnie praca w samorządzie, to ciągłe mie-
rzenie się z wyzwaniami. To także realizacja zadań, które
mają podnosić komfort życia mieszkańców i rozwiązywać
ich codzienne problemy. Pozytywna ocena działań i tytuł „Per-
ła Samorządu 2017” to wynik pracy i zaangażowania całego
zespołu moich współpracowników. Staramy się zawsze szu-
kać pozytywnych stron każdej sytuacji i przede wszystkim
działać konstruktywnie. Tylko w ten sposób możemy tworzyć
warunki do dalszego, dynamicznego rozwoju Nowego Są-
cza. 
W Nowym Sączu od lat zachodzą pozytywne zmiany, co m.in. pod-
kreśliło jury konkursu. Jakie będą kolejne kroki w tej materii?

– To prawda, że w Nowym Sączu od wielu lat zachodzą
pozytywne zmiany. Zauważają to inni samorządowcy w ca-
łym kraju. To nie tylko kwestia przedsiębiorczości, z której
Sądecczyzna słynie, i tworzenia warunków do jej dalszego
rozwoju, lecz także realizacja następnych, ważnych dla mia-
sta inwestycji. Przed nami m.in. budowa nowego mostu nad
Dunajcem z układem komunikacyjnym po obu stronach rze-
ki. To kolejna po Obwodnicy Północnej inwestycja, która zmie-
rza w kierunku poprawy dostępności komunikacyjnej mia-
sta. Warto dodać, że trwa również duża ofensywa inwesty-
cyjna i remontowa sądeckich ulic oraz chodników, czego
efekty mieszkańcy odczuwają już teraz. Nie zapominamy jed-
nak także o przyjaznych przestrzeniach dla mieszkańców,
których w najbliższym czasie będzie przybywać. To nie tyl-
ko planowana budowa Małopolskiego Parku Aktywności
Przestrzennej, lecz także działania zmierzające do rewita-
lizacji popularnego, założonego przed II wojną światową Par-
ku Strzeleckiego. 

Rozmawiał Igor Korczyński

Wir pozytywnych zmian

Rozmowa z Ryszardem Nowakiem, 
prezydentem Nowego Sącza

zmiany w służbie zdrowia, nowoczesna polityka informacyj-
na w samorządach.

Wydarzeniu towarzyszyła gala plebiscytu „Perły Samo-
rządu”. Przyznano też wyróżnienia w rankingu „Aktywizacja
sportowa dzieci i młodzieży”. Tytuł „Perły samorządu” trafia do
jednostek, które realizują swoje zadania ze szczególnym za-
angażowaniem i wyróżniającymi się rezultatami. Włodarze byli
oceniani przez pryzmat tego, jakimi są menadżerami, wizjo-

nerami, koordynatorami pracy zespołowej oraz reprezen-
tantami społeczności lokalnej. Mimo że gospodarze gmin są
typowaniu subiektywnie, to ocena obejmuje istotne aspekty
związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz realizacją
działań lokalnych. Wyniki nie przyniosły większych zaskoczeń
– samorządy, które były w czołówce rok temu, utrzymały silną
pozycję. Szczególne powody do zadowolenia mogą mieć sa-
morządy Poznania, Świdnicy, Aleksandrowa Łódzkiego, Iławy,
Nowego Sącza i Gdańska, które zajęły wysokie miejsca za-
równo w kategorii najlepszych samorządów, jak i włodarzy.

Wręczenie wyróżnień w piątej edycji ogólnopolskiego ran-
kingu „Perły samorządu” miało miejsce 25 maja podczas gali
w Muzeum Emigracji w Gdyni. Jednocześnie po raz trzeci ga-
zetaprawna.pl zorganizowała ranking Samorządowa Perła
Internetu, wskazujący najlepsze samorządowe strony inter-
netowe, które z roku na rok stają się coraz istotniejszym na-
rzędziem komunikacyjnym. W tym roku zdaniem jury najlep-
sza ze zgłoszonych stron internetowych należy do Urzędu Mia-
sta Poznania. Internauci byli innego zdania i większością gło-
sów przyznali laur gminie Pawłów. �

Szczególne powody do zadowolenia mogą
mieć samorządy Poznania, Świdnicy, Aleksan-
drowa Łódzkiego, Iławy, Nowego Sącza 
i Gdańska, które zajęły wysokie miejsca 
zarówno w kategorii najlepszych samorzą-
dów, jak i włodarzy.

VIP Samorządu
2017

Wielka gala już 
27 października. 

Najlepsze samorządy 
i najlepsi włodarze

wciąż mogą dołączyć do
grona nominowanych.
Na zgłoszenia czekamy

do 30 września. 
Skontaktuj się z nami

już dziś.
tel. 22 832 42 54

www.magazynvip.pl
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Zarówno panu, jak i gminie Stare Babice, któ-
rą zarządza pan od ponad 20 lat, przyznano
tytuł „Perła Samorządu 2017”. Co spowodo-
wało ten deszcz nagród?

– Złożyło się na to wiele czynników.
Położenie między stolicą a Puszczą
Kampinoską zobowiązuje. Dzięki wie-
loletniej pracy osiągnęliśmy bardzo wy-
soki standard życia mieszkańców.
Mamy w pełni skanalizowaną i zwo-
dociągowaną gminę oraz jedną z naj-
nowocześniejszych oczyszczalni ście-
ków w Polsce, co ma olbrzymi wpływ
na ekologię, a także znacznie pod-
wyższa wartość naszych ziem. Reali-
zujemy plan budowy i modernizacji
dróg, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
Posiadamy wysoce rozwiniętą infra-
strukturę społeczną, nasze szkoły
i przedszkola są na wysokim poziomie,
ponieważ dbamy o jakość kształcenia
młodych mieszkańców. Budujemy no-
woczesne obiekty edukacyjne i spor-

towe. Inwestujemy w ład przestrzenny
– we wszystkich częściach gminy po-
jawiły się skwery, place zabaw i miej-
sca do rekreacji rodzinnej. Staramy się
zapewnić ciekawe i różnorodne życie
kulturalne oraz sportowe, skupiając się
na każdej grupie wiekowej. Warto do-
dać, że realizujemy wiele zadań do-
datkowych, które nie są zadaniami wła-
snymi gminy, jak np. opieka nad oso-
bami niepełnosprawnymi czy polityka
senioralna.

Obserwujemy dynamiczny przy-
rost ludności na naszych terenach. To,
że rodziny tak chętnie osiedlają się
w naszej gminie, jest dla nas wy-
znacznikiem, że idziemy w odpowied-
nim kierunku. Wyniki mamy bardzo do-
bre, znajdujemy się w czołówkach
rankingów najlepszych gmin wiejskich
w Polsce. Od lat realizujemy bowiem
spójną koncepcję rozwoju wszystkich
jej terenów, potwierdzoną planami
zagospodarowania przestrzennego
i przyjętymi zasadami harmonijnego,
zrównoważonego działania. Spotyka
się to z dużym zadowoleniem zarówno
mieszkańców, jak i sąsiadów, którzy
także korzystają z naszej infrastruktu-
ry. 
Patrząc na gminę Stare Babice, nietrudno od-
nieść wrażenie, że stworzono jej dobry plan
rozwoju. Czy zgadza się pan z takim stwier-
dzeniem?

– Zdecydowanie ma pan rację.
Zawsze najważniejsze było dla mnie,
aby przy tworzeniu planów i budżetu
myśleć perspektywicznie. Wychodzi-
łem z założenia, że tylko długofalowe
działanie może przynieść sukces.
Dlatego też nie stawiałem na małe,
chwilowe inwestycje, ale na projekty,
które dadzą nam duże możliwości. Na
początku drogi zadałem sobie pyta-
nie, jak nasza gmina powinna wy-
glądać za kilkadziesiąt lat? Przez
cały ten okres dążyłem do wizji, którą
sobie wtedy wyobraziłem. I tak wszyst-
ko się spełnia. 
Proszę podać konkretne przykłady efektów
wcielenia w życie pańskiej wizji.

– Z gminy robotniczo-chłopskiej
przekształciliśmy się w miejsko-inteli-
gencką, a udało się to właśnie dzięki
perspektywicznemu myśleniu. Jako
pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy
proces scalania gruntów o niekorzyst-
nej strukturze własnościowej i ich wtór-
ny podział na działki, co wpłynęło na
rozwój budownictwa jednorodzinne-
go i ład przestrzenny. Cały czas inwe-
stujemy z myślą o przyszłości, a nie za-
spakajaniu chwilowych potrzeb. Od-
ralniamy grunty, wykupujemy ziemie
pod drogi, a nasza oczyszczalnia i bu-
dowana szkoła zostały zaprojektowa-
ne na potrzeby docelowej liczby lud-
ności, która się u nas osiedli. Dzięki

Bycie wójtem

Widząc kolejne sukcesy,
chęć mieszkańców do
działania i kolejne per-
spektywy, chce się robić
jeszcze więcej. Często,
niestety, kosztem życia
prywatnego – mówi
Krzysztof Turek, wójt
gminy Stare Babice

Park w Starych Babicach

to misja i służba



temu teraz możemy koncentrować się
na zaspokajaniu wyższych potrzeb
naszych mieszkańców, jak np. życie
kulturalno-sportowe. Staramy się też
stwarzać sprzyjające warunki dla osób
prowadzących działalność gospo-
darczą, dzięki czemu dynamicznie
rozwija się u nas sektor gospodarczy.
Te wszystkie czynniki sprawiają, że nie
jesteśmy „sypialnią” Warszawy, ale
niezależną, samowystarczalną jed-
nostką samorządową, która na tle sto-
licy wypada naprawdę dobrze.
Skupmy się jeszcze przez chwilę na pana oso-
bie, choć w zasadzie wszystko mówi fakt, że
mieszkańcy gminy Stare Babice od 20 lat wy-
bierają pana na swojego włodarza. Jakie ce-
chy powinien posiadać dobry wójt, aby cie-
szyć się takim zaufaniem?

– Bycie dobrym wójtem wymaga
wielu wyrzeczeń. Chociaż mogłoby
się wydawać, że wygrane wybory są
osiągnięciem, to tak naprawdę dopiero
później, w codziennej pracy człowiek
dostrzega, jak wielka odpowiedzial-
ność na nim ciąży. Przede wszystkim
trzeba odrzucić egoizm i wykazać
się obiektywnym, perspektywicznym
i zdroworozsądkowym myśleniem. Do-
bry menadżer gminy pamięta, że two-
rzy miejsce do życia nie tylko dla sie-
bie, ale dla wielu ludzi, z których każ-
dy ma inne spojrzenie na swoją przy-
szłość. Trzeba więc odrzucić własne
ambicje i wypośrodkować wymagania
mieszkańców, tak aby każdy mógł po-
wiedzieć, że dobrze mu się tu żyje i jest
związany z tym miejscem. Ta praca
uzależnia. Widząc kolejne sukcesy,
chęć mieszkańców do działania i ko-
lejne perspektywy, chce się robić jesz-

cze więcej. Często, niestety, kosztem ży-
cia prywatnego.
Dlaczego więc zdecydował się pan na karie-
rę samorządowca?

– Z gminą Stare Babice jestem
związany niemal od urodzenia. Tu się
wychowywałem, pracowałem i anga-
żowałem w sprawy społeczne. Jednak
od 1995 r. ta więź przybrała nieocze-
kiwaną formę, gdy po śmierci pierw-
szego wójta gminy zaproponowano mi
kandydowanie w wyborach. Przyzna-
ję, że była to trudna decyzja. Miałem
wiele obaw, czy podołam. Tymcza-
sem, niczym w przyspieszonym filmie,
minęło już ponad 20 lat mojego urzę-
dowania. Myślę, że udało się to w du-
żej mierze za sprawą braku zaanga-
żowania w politykę, absolutnego sku-
pienia na naszym samorządzie i jego
rozwoju. 
Jak zatem wspomina pan początki swojej ka-
riery?

– Z perspektywy czasu bardzo
miło. Pamiętam, że towarzyszył mi
ogromny entuzjazm w budowaniu cze-
goś nowego. To był okres przemian. Ja
i ludzie, z którymi współpracowałem,
wywodziliśmy się z opozycji demokra-
tycznej. Zobowiązywało to nas do wiel-
kiej odpowiedzialności za reformowa-
nie gminy. Były w nas niesamowita siła
i chęć działania. Trzeba przyznać, że
pierwsi samorządowcy zostali rzuce-
ni na głęboką wodę, ale dziś mogę po-
wiedzieć, że było warto. Dzięki po-
wstaniu samorządów wszyscy zyska-
liśmy możliwość swobodnego, nieza-
leżnego decydowania o swoich spra-
wach i przyszłości ziemi, na której
mieszkamy.

Czy mieszkańcy chętnie angażują się w lo-
kalne działania? 

– Oczywiście. Zarządzając gminą,
trzeba przede wszystkim słuchać
mieszkańców i współpracować z nimi.
To ich głos jest bowiem najważniejszy,
a my po prostu staramy się na niego
szybko reagować. Mieszkańcy gminy
Stare Babice udowodnili przez wszyst-
kie lata funkcjonowania samorządu, że
potrafią ofiarnie pracować dla rozwo-
ju naszej małej ojczyzny. 

Od lat finansujemy organizacje
pozarządowe, które umożliwiają miesz-
kańcom rozwój ich zainteresowań we
wszystkich dziedzinach życia. Patrząc
wstecz, nasze dokonania cieszą i dają
wiele satysfakcji. W tym miejscu dzię-
kuję wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do rozwoju naszej gminy.
Mieszkamy w pięknym miejscu i dzię-
ki wspólnemu działaniu udaje się nam
osiągać sukcesy.
Co najbardziej napawa pana dumą i jest jed-
nocześnie bodźcem do dalszych działań?

– Myślę, że najbardziej jestem
dumny z tego, że możemy mówić
o wielkim, całościowym sukcesie na-
szej gminy, który często nazywam swe-
go rodzaju skokiem cywilizacyjnym.
Udało nam się znacznie podnieść po-
ziom życia mieszkających tu osób,
który często przewyższa ten z sąsied-
nich gmin i powiatów. Startowaliśmy
z bardzo niskiego pułapu, a teraz znaj-
dujemy się wśród najlepszych. I to
jest właśnie osiągnięcie. Dzięki temu
widzę, że moja praca jest efektywna
i potrzebna.

Rozmawiał Igor Korczyński
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Stare Babice z lotu ptaka
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Pana osobiście i gminę Ustronie Morskie
okrzyknięto mianem Pereł Samorządu 2017.
Jakimi działaniami odnosi się taki sukces?

– Sukces samorządowca widocz-
ny jest w zrealizowanych na rzecz
mieszkańców działaniach. Najtrud-
niejsze są te największe i najkosztow-
niejsze. Wiadomo, że rok ubiegły nie
był komfortowy, jeżeli chodzi o środki
unijne. Pomimo tego udało nam się po-
zyskać około miliona złotych na roz-
budowę infrastruktury drogowej i spor-
towej. Niezmiernie cieszą mnie też in-
westycje w oświatę. Największą sa-

tysfakcję sprawiła oczywiście budowa
euroboiska, które cieszy się dużą po-
pularnością zarówno wśród miesz-
kańców, jak i odwiedzających naszą
gminę turystów. Osiągnęliśmy zatem
wiele, ale wiem, że możemy zrobić wię-
cej. Mamy opracowane Strategię Roz-
woju Gminy Ustronie Morskie na lata
2016–2020+, Plan Rozwoju Lokalnego
i Program Rewitalizacji Gminy Ustronie
Morskie. Dokumenty te otwierają nam
drogę do aplikacji o kolejne środki UE.

Nasz potencjał to także dzieci i mło-
dzież, w które inwestujemy. Dowodem
tego są bardzo wysokie wyniki, jakie
osiągają uczniowie naszej szkoły – ze
wszystkich części egzaminów końco-
wych są one zazwyczaj wyższe od
średniej województwa, okręgu i kraju.
Wśród uczniów klas trzecich gimna-
zjum są osoby, które napisały egzamin
na 100 proc. Wysoki standard osią-
gnęliśmy również w dostosowaniu in-
frastruktury do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

W ramach funduszu sołeckiego re-
alizujemy budżet obywatelski. Dzięki nie-
mu doposażone są świetlice wiejskie,
zakupione wiaty i namioty promocyjne,
wykonane oświetlenie czy organizo-

wane imprezy integracyjne. Niemal
400 tys. zł rocznie w ramach dotacji ce-
lowych przeznaczamy na wsparcie
klubów i stowarzyszeń. Sami także
kreujemy i realizujemy wydarzenia
dla naszych mieszkańców i turystów,
np. warsztaty satyry, karykatury i do-
brego humoru, WOŚP, Dni Ustronia
Morskiego, dożynki, imprezy rozryw-
kowe w amfiteatrze, imprezy sportowo-
rekreacyjne na obiektach CSR HELIOS
w Ustroniu Morskim. Współpracujemy
też z mieszkańcami z innych gmin
i miast, również tych z zagranicy. 
Czy potencjał gminy Ustronie Morskie jest wy-
korzystywany w 100 proc., czy w tej kwestii
jest jeszcze wiele do zrobienia?

– Zawsze można więcej lub lepiej.
Planów mamy wiele. Nowe ścieżki ro-
werowe, zejścia na plażę, przebudowy
ulic, budowa placów zabaw czy mo-
dernizacja amfiteatru. Jak tylko pojawią
się możliwości finansowego wspar-
cia ze środków Unii Europejskiej, w jak
najszerszym zakresie będziemy o nie
aplikować. Chciałbym, aby nasza gmi-
na piękniała z każdym rokiem, a jej
mieszkańcom żyło się coraz lepiej. 

Rozmawiała Justyna Franczuk 

wciąż na fali
Ustronie Morskie

Jak tylko pojawią się możliwości finansowego wsparcia ze środków Unii Eu-
ropejskiej, w jak najszerszym zakresie będziemy o nie aplikować. Chciał-
bym, aby nasza gmina piękniała z każdym rokiem, a jej mieszkańcom żyło
się coraz lepiej – mówi Jerzy Kołakowski, wójt gminy Ustronie Morskie
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Z
a sprawą swojego cieka-
wego charakteru gmina
i miasto Sianów są idealne
do organizacji wydarzeń
kulturalnych. Jednym z naj-

ważniejszych jest Folk Film Festiwal
– święto filmów poświęconych tema-
tyce ludowej. Goszczą na nim zespo-
ły muzyczne, teatry uliczne, rękodziel-
nicy i fotografowie, którzy uwieczniają
emocje spotkań i rozmów o wszystkich
wymiarach polskiej wsi.

Dni Ziemi Sianowskiej to coroczne
święto, które odbywa się na przełomie
maja i czerwca. Towarzyszą mu kon-
certy, gry terenowe, prezentacje sto-
warzyszeń oraz dokonań mieszkań-
ców, wystawy i kiermasze. Ważnym ele-
mentem święta sianowian są zawody

sportowe – mecz piłkarski urzędnicy
kontra rzemieślnicy oraz Turniej So-
łectw o przechodnią Sianowską Za-
pałkę. Bez wątpienia można powie-
dzieć, że jest to największa wiosenna
impreza na Pomorzy Środkowym.

Rocznicę Powstania War-
szawskiego obchodzi się w Sia-
nowie zawsze w towarzystwie
Aleksandra Kaczorowskiego,
mieszkającego tam uczestnika
tej historycznej bitwy o stolicę
i jednocześnie honorowego
mieszkańca miasta. Na ten
czas grupy rekonstrukcyjne
z całej Polski przygotowują od-
tworzenie wydarzeń z 1 sierp-

nia 1944 r. Na zakończenie uroczysto-
ści wszyscy uczestnicy spotykają się
przy ognisku podczas koncertu pio-
senki patriotycznej. To tylko kilka z wie-
lu ciekawych wydarzeń, jakie odbywają
się w gminie Sianów. �

Kulturalne oblicze
Gmina Sianów to nie tylko fabryka zapałek, z którą jest
kojarzona. To także czyste powietrze, wysoki stopień
zalesienia, bliskość Morza Bałtyckiego, jezior i rzek
oraz ciekawe wydarzenia kulturalne i patriotyczne

gminy Sianów
Fot. Waldemar Kosowski (2)

W rankingu Perły Samorządu gmina Brwinów
zajęła w tym roku ósmą lokatę. To dobrze czy
źle?

– To bardzo dobrze. Pod uwagę
brano samorządy z całej Polski, więc
zdecydowanie mamy się z czego cie-
szyć. 
Jednym z kryteriów było zarządzanie. Czym
ono dla pana jest?

– Zarządzanie to kwestia doboru
kompetentnych ludzi, ich motywacji,
aby chcieli jak najciężej pracować, ale
też aby pamiętali, że pełnią służebną

rolę w stosunku do mieszkańców. Re-
alizowane inwestycje muszą wynikać
z konkretnych potrzeb, a nie kaprysu
burmistrza czy radnych. 
Kolejnym kryterium oceny były działania
proinwestycyjne. Jakie są udziałem rządzą-
cych gminą Brwinów?

– Nasze tereny inwestycyjne cieszą
się dużym zainteresowaniem. Przeło-
mem było oddanie do użytku auto-
strady A2 – wówczas na terenach
Parzniewa, Moszny i Koszajca pojawi-
ło się sporo firm. Przekształciliśmy kil-
kaset hektarów gruntów o charakterze
rolniczym w tereny przemysłowe. Są
własnością Agencji Nieruchomości
Rolnych i rozchodzą się jak świeże bu-
łeczki. Jako samorząd wsłuchujemy się

w potrzeby przedsiębiorców, bo dzię-
ki nim mamy nie tylko większe docho-
dy, lecz także miejsca pracy. 
Dużo punktów przyznawano za aktywizację
mieszkańców. Czy brwinowianie są społe-
czeństwem obywatelskim?

– Mamy fantastycznych miesz-
kańców, którzy angażują się w wiele
akcji społecznych, ale też zgłaszają
własne pomysły. Kontakt z nimi traktuję
jako drogowskaz do dalszych działań.
Nie zamykam się w urzędzie, staram
się możliwie często wychodzić do ludzi.
Dzięki temu wiem, czego potrzebują ci,
którzy obdarzyli mnie kredytem za-
ufania. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Nie zamykam się w urzędzie, staram się możliwie
często wychodzić do ludzi i dzięki temu wiem, czego potrze-
bują ci, którzy obdarzyli mnie kredytem zaufania – mówi
Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

Brwinowianie są dla mnie drogowskazem
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N
ikt nie ma wątpliwości, że
dzisiaj kierunki rozwoju wy-
znaczają przede wszyst-
kim nowe technologie.
Dzięki nim tak naprawdę

tworzy się nowa rzeczywistość. Szacuje
się, że do 2025 r. głównie będą ją two-
rzyć połączenia między ludźmi a ma-
szynami. Ma być ich w sumie 100 mld.
Dzisiaj sformułowanie „smart” jest od-
mieniane przez wszystkie możliwe
przypadki. Wiadomo: jak coś jest wła-
śnie „smart”, to już z definicji jest no-
woczesne, przydatne i z pewnością
warte posiadania. Dlatego to okre-
ślenie robi rewolucję w handlu. Może-
my kupić „smart” zegarek, telewizor, lo-
dówkę, odkurzacz, o telefonie komór-
kowym nie wspominając. Fachowcy
powoli biją na alarm i zwracają uwa-
gę, że dzięki temu „smart” bardzo się
spłyciło i, przyzwyczajając nas, już te-
raz ciut uśpiło. Bo przecież „smart” to
nie instrument propagandowy, który

– jak prawie wszystko inne – ma zwięk-
szyć nasz zysk. „Smart” ma pomóc
w rozwoju, niejako nas uzupełnić.

Użyteczność 
na pierwszym miejscu

– Przed nami spore wyzwanie.
Liczba połączeń między samymi ludź-
mi, maszynami a ludźmi i maszynami
rośnie w postępie geometrycznym.
Ujarzmienie, a raczej „zaprzyjaźnienie
się” z nowymi technologiami wydaje
się koniecznością – uważa Stanisław
Wang, dyrektor sprzedaży dla sektora
publicznego i transportowego w Hu-
awei Enterprise Polska. 

Od stałego, co jednak nie znaczy
trwałego, związku między człowie-
kiem a technologią już uciec się nie da.
Widzimy to już dzisiaj, wystarczy się ro-
zejrzeć. Technologiczne rozwiązania
– właśnie z bardzo szerokiej rodziny
„smart” – zarządzają szpitalami, sie-
ciami wodociągowymi, czy oświetle-

niem drogowym na skrzyżowaniach.
I to w Polsce. Świat zaś gna w tym kie-
runku jeszcze szybciej. W Stanach
Zjednoczonych projektowane są już
drogi dla samochodów elektrycznych,
które będą się ładować nawet podczas
jazdy. Innym przykładem są nowe koła
do aut. Za parę lat te przypominające
pączki Dunkin’ Donuts mielibyśmy za-
mienić na sferyczne. Jazda na czterech
kulach ma być jeszcze większą rewo-
lucją niż ta dotycząca napędu. 

W tej pogoni człowiek nie może zo-
stać w tyle. A tak już teraz niekiedy
bywa, bo „smart” traktuje nieco po-
błażliwie i bardziej propagandowo.
– Podstawowym priorytetem jest uży-
teczność najnowszych technologii
– uważa Michał Gramatyka, wicemar-
szałek województwa śląskiego. – Moż-
na wydać ogromne pieniądze na to,
żeby być „smart” i dalej nie być
„smart”. Niekiedy nie trzeba cudów.
Wystarczy inne spojrzenie – dodaje,

„Smart” sen polskiego samorządowca
„Smart” nie trzeba się bać. „Smart”
jak najbardziej może pomóc. Trzeba
tylko właściwych rozwiązań i odpo-
wiedniego podejścia. Walka nie
toczy się o to, kto wygra, tylko bar-
dziej o to, kto zostanie w tyle. Doty-
czy to przede wszystkim wielu miast
Europy Środkowej i Wschodniej,
które po transformacji gospodarczej
i ustrojowej, później po globalnym
kryzysie, ciągle szukają
tożsamości

Michał Tabaka



i jako przykład podaje kosze na śmie-
ci rozlokowane na ulicach Barcelony.
Takie rozwiązanie miało, wedle jego
pomysłodawców, znacznie poprawić
czystość na ulicach katalońskiej stoli-
cy, którą chętnie odwiedzają turyści
z całego świata. Tymczasem miasto sta-
je się coraz bardziej zanieczyszczone.
– Te specjalne kosze na śmieci moni-
torowały proces gnicia. Jeżeli tempe-
ratura niebezpiecznie wzrasta, kosz
„daje znać” centrali. Tam informacja do-
ciera do dyspozytora, który wysyła
we wskazane miejsce pracowników
i już po zagrożeniu. Turyści, którzy o tym
wszystkim słyszeli od przewodnika,
chcieli to wyjątkowe „smart” rozwią-
zanie sprawdzić i wrzucili do kosza nie-
dopałek papierosa. Kosz, ku ich zdzi-
wieniu, zaczął się palić. Czujniki wszak
monitorowały proces gnicia, a nie pa-
lenia. Dlatego w pierwszej kolejności
samemu trzeba być „smart”, żeby ko-
rzystać z takich technologii – tłumaczy
wicemarszałek Gramatyka. 

Zdecydowanie najlepiej zależność
między człowiekiem a technologią za-
rysowuje się w rozwiązaniach idą-
cych w kierunku „smart city”, czyli
miasta, które umili i ułatwi życie swo-
im mieszkańcom. – Ludzie dostosowują
przestrzeń do swoich potrzeb. To jest
dla nas wszystkich nadrzędny cel i nie
ma sensu udawać, że jest inaczej. Je-
żeli w najnowszej perspektywie to
właśnie miasta mają dbać o jak naj-
wyższą jakość życia mieszkańców, to
trzeba o tym rozmawiać tu i teraz. Już
nie ma czasu na marudzenie – nie ma
cienia wątpliwości Pete Kercher, zało-
życiel i członek Europejskiego Instytu-
tu Projektowania i Niepełnosprawności. 

Polska nie zostaje w tyle
Nie brakuje też na świecie przy-

kładów rozwiązań jak najbardziej glo-
balnych, które tworzą spójne prze-
strzenie, gdzie przenikają i uzupeł-
niają się interesy ludzi i samej tech-
nologii. Takim projektem jest chociaż-
by King Abdullah Economic City, go-
spodarcze i handlowe centrum Arabii
Saudyjskiej, skoncentrowane na prze-
myśle lekkim, finansach i usługach, da-
jące zatrudnienie milionowi osób. Sza-
cunkowy koszt całej inwestycji to 27 mld
dolarów.

Na szczęście w Polsce jest sporo
inicjatyw, które pozwalają wierzyć, że
tym razem nie będziemy ciągle gonić.
To np. cyfrowa platforma Inteligent-
neMiasta.pl czy projekt Polskie Miasto
Przyszłości. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć o takich perełkach znad Wisły,
jak opracowany przez gliwicką firmę

Future Processing, inteligentny moni-
toring sieci wodociągowych, poma-
gający oszczędzać wodę, a także zdol-
ny do przewidywania i wykrywania
awarii. Pomysł na tyle spodobał się Mi-
crosoftowi, że gigant rekomenduje go
dla poprawy jakości życia mieszkań-
ców. – Firma Future Processing stała
się partnerem globalnej inicjatywy
CityNext, która w praktyce zmienia ob-
licze miast. Pilotażowe wdrożenie
związane z oszczędzaniem wody to

rozwiązanie unikalne w skali euro-
pejskiej i – co ważne – powtarzalne,
czyli możliwe do zastosowania gdzie
indziej – przekonuje Wojciech Ży-
czyński, senior business development
manager w Microsoft Polska.

PPP pasuje do „smart”
Są więc możliwości. Chęci też.

Czego brakuje? Jak zwykle: najczęściej
pieniędzy, ale też w niektórych ob-
szarach przepisy prawa mogłyby jed-
nak być bardziej pomocne. Pewną re-
ceptą na finansową bolączkę mogą
być fundusze unijne. Według danych In-
tegrated Solutions 73 proc. samorzą-
dów deklaruje, że chce sięgnąć po
środki unijne w celu wdrożenia roz-
wiązań „smart city”. Praktycznie wszyst-
kie programy krajowe i regionalne w ra-
mach perspektywy 2014–2020 tego
typu wsparcie przewidują. To w sumie
może być ok. 20 mld zł. 

Druga kwestia, związana z prze-
pisami prawa, jest też jak najbardziej
do rozwiązania. Kamieniem milowym
musi być, co jest sprawdzone przez
lata na Zachodzie, realna i efektywna
współpraca właśnie między miastami
– podmiotami państwowymi, admini-
stracyjnymi a prywatnymi firmami, któ-
re posiadają często wiedzę, wykwali-
fikowanych pracowników i sprawdzo-
ne standardy. Budowa infrastruktury
w przestrzeni publicznej, służąca roz-
wojowi „smart city” wymaga wiedzy,
znajomości nowoczesnych technologii,
umiejętności i doświadczenia w za-
rządzaniu takimi projektami. To wy-
zwanie dla polskich miast i gmin. Tym-
czasem niezbędne know-how i możli-

wość zaangażowania odpowiedniego
kapitału mają podmioty prywatne. Za-
tem, aby te ambitne plany nie pozostały
jedynie w świecie idei, potrzebna jest
zaawansowana współpraca sektorów
publicznego i prywatnego. Główną
cechą projektów Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego (PPP), oprócz tego, że
są często kosztowne, jest też bardzo
długi okres „życia” inwestycji. 

Przykładem takiego PPP, zrealizo-
wanego we współpracy z Bankiem

Pekao SA, jest modernizacja akade-
mików Colegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. Moż-
liwe jest wykorzystanie przy tego typu
projektach funduszy unijnych – nazy-
wamy to finansowaniem hybrydowym.
Zaletą takiej konstrukcji jest znaczące
obniżenie kosztu realizacji przedsię-
wzięcia – przekonuje w „Rzeczpospo-
litej” Rafał Petsch, członek zarządu Pe-
kao Investment Banking, dyrektor za-
rządzający departamentem instytucji
finansowych i sektora publicznego Pe-
kao SA.

Tory miejskiej ewolucji, wspieranej
najnowszą technologią, są więc wy-
raźnie zaznaczone także w Polsce. Nie
brakuje stosownych rozwiązań praw-
nych, które z pewnością nie będą
przeszkadzać, a nuż pomogą. Przy-
najmniej do końca tej unijnej „sied-
miolatki” można być w miarę spokoj-
nym o finanse. Najważniejsze jed-
nak, żeby zmienić myślenie. Że
„smart” nie jest tylko przedrostkiem,
który ma nam przysporzyć więcej
sympatyków, a ściślej większy zysk, ale
że jest to nasza droga rozwoju, sposób
myślenia, by najnowsze technologie
miały wreszcie szansę stać się na-
prawdę pomocnikiem człowieka. Wte-
dy wprowadzane rozwiązania będą
się stopniowo „wtapiać” w nasze oto-
czenie. Stanie się dla nas rok po
roku oczywistością, że tym procesem
steruje taki mechanizm, a tamtym
– tamten. I tylko wtedy rewolucja
„smart” ma faktycznie szanse na
osiągniecie swoich celów: realną po-
prawę jakości życia mieszkańców
poszczególnych miast. �
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Według danych Integrated Solutions 73 proc. samorządów
deklaruje, że chce sięgnąć po środki unijne w celu
wdrożenia rozwiązań „smart city”. Praktycznie wszystkie
programy krajowe i regionalne w ramach perspektywy
2014–2020 tego typu wsparcie przewidują. To w sumie
może być ok. 20 mld zł.

Perły Samorządu
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Targi Terenów Inwestycyjnych

T
argi INVESTATE POLAND
2017 to jedyna w kraju tego
typu prestiżowa impreza
o ogromnym znaczeniu dla
branży inwestycyjnej. Skie-

rowane są one do inwestorów nie tyl-
ko z Polski, lecz także z całej Europy.
„Celem INVESTATE POLAND jest
przedstawienie szerokiej rzeszy inwe-
storów z kraju i zagranicy aktualnej
oferty wyposażonych w odpowiednią
infrastrukturę terenów przygotowa-
nych przez ich właścicieli. To dosko-
nała okazja do promocji regionów
w Europie, pokazania ich jako wyjąt-
kowych miejsc do prowadzenia biz-
nesu” – zachęcali organizatorzy.

W wydarzeniu uczestniczyli: miasta,
gminy, powiaty, parki przemysłowo-
-technologiczne, specjalne strefy eko-
nomiczne, agencje rozwoju regional-
nego, agencje nieruchomości rolnych,
banki i instytucje finansowe, właściciele
terenów inwestycyjnych, inwestorzy
z kraju i zagranicy. Patronat nad im-
prezą objęli: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Polska Agencja Inwe-
stycji i Handlu SA, Związek Powiatów
Polskich oraz Związek Gmin Wiej-
skich Rzeczypospolitej Polskiej. W zor-
ganizowanie imprezy zaangażowali
się także: Polsko-Chińskie Forum

Współpracy, Polsko-Amerykańska Izba
Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba
Gospodarcza, Polsko-Szwedzka Izba
Gospodarcza, Polsko-Norweska Izba
Gospodarcza, Francusko-Polska Izba
Gospodarcza, Polsko-Fińska Izba Go-
spodarcza, Skandynawsko-Polska Izba
Gospodarcza. Nie zabrakło udziału
Stowarzyszenia Organizatorów Ośrod-
ków Innowacji i Przedsiębiorczości
w Polsce, Polskiej Agencji Przedsię-
biorczości, Pracodawców Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Instytutu Euro-
pejskie Nieruchomości. 

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia
udziału w ciekawych wykładach i pa-

nelach dyskusyjnych. Dariusz Duda
z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
mówił o wsparciu inwestycji grantami
rządowymi i rozwoju infrastruktury
drogowej w Polsce do 2020 r., a także
jej wpływie na atrakcyjność terenów in-
westycyjnych. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się prelekcje zagranicz-
nych gości, m.in. z Norwegii i Francji,
którzy opowiadali, czego obcokrajow-
cy szukają w Polsce pod względem
atrakcyjnego miejsca do ulokowania
swoich środków w inwestycje. Również
poszczególne jednostki zaprezento-
wały swoje walory. Wrocław, Malbork
oraz podczas wspólnej prezentacji
Radzymin, Kobyłka, Dąbrówka mocno
walczyły o potencjalnych inwestorów,
a także pokazywały innym samorzą-
dom, jak można zabiegać o bizneso-
wego partnera do współpracy. 

Pierwsze targi INVESTATE POLAND,
największe tego typu wydarzenie w Pol-
sce, zakończyły się sukcesem i na
stałe wpisały się w kalendarz świato-
wych imprez, takich jak targi Hannover
Messe 2017, gdzie Polska Agencja In-
westycji i Handlu SA reprezentuje
nasz kraj, czy przedsięwzięć wysta-
wienniczych w Cannes i Monachium.
Kolejne Targi INVESTATE POLAND już
za rok. �

Udane targi

Trzy tysiące hektarów najatrakcyjniejszych inwestycyjnie gruntów zaprezentowało
ponad 50 polskich samorządów i podmiotów gospodarczych z całego kraju na
targach INVESTATE POLAND. Odbyły się one w Centrum Wystawienniczym
PTAK WARSAW EXPO

Sukces targów INVESTATE POLAND 2017
potwierdziła przede wszystkim
obecność zdecydowanych inwesto-
wać w Polsce poważnych kontrahen-
tów oraz zapowiedź dalszych
rozmów biznesowych już bezpośred-
nio w siedzibach samorządów i pod-
miotów prezentujących swoje
grunty inwestycyjne.

dla inwestorów
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Załóżmy, że jestem młodym przedsiębiorcą,
który szuka miejsca na ulokowanie swojego
biznesu. Jakimi argumentami by mnie pan
przekonał, że takowe znajduje się w gminie
Lubicz?

– To przede wszystkim znakomite
miejsce do robienia biznesu ze wzglę-
du na położenie w pobliżu Torunia,
w rozbudowującej się i zamożnej stre-
fie podmiejskiej, gdzie popyt na usłu-
gi i towary jest bardzo wysoki. To tak-
że atrakcyjna dla biznesmena bli-
skość autostrady i dróg krajowych
z dwoma węzłami na trasie A1. Na
pewno przedsiębiorców zainteresuje
fakt, że jest tu zbyt na wszelkiego ro-
dzaju usługi typu B2B ze względu na
obecność kilku tysięcy podmiotów go-
spodarczych – zarówno jednoosobo-
wych, jak i potentatów w skali global-

nej – oraz bliskość kilkunastu
tysięcy podmiotów gospodar-
czych w Toruniu. Stale rośnie
tu popyt na podwykonawców,
poddostawców usług i pro-
duktów, systematycznie po-
szerzają się możliwości zara-
biania na usługach logistycz-
nych itd. Z drugiej strony – jak wspo-
mniałem – Lubicz to cechująca się cią-
głym rozwojem zamożna okolica pod-
miejska, gdzie poszerza się paleta
możliwych do świadczenia usług dla
ludności. Wreszcie dodam, że przed-
siębiorcy docenią znakomite warunki
infrastrukturalne do prowadzenia biz-
nesu – kanalizację, drogi, sieć gazową,
czy powszechną dostępność szeroko-
pasmowego Internetu.
Jako młody biznesmen muszę liczyć się z każ-
dym groszem. Czy w ramach naszej współ-
pracy mogę liczyć na specjalne przywileje?

– Oczywiście. Oferujemy ulgi po-
datkowe dla przedsiębiorców – re-
dukcje podatku od nieruchomości dla

tych, którzy inwestują w zlo-
kalizowane na terenie naszej
gminy nowe miejsca produk-
cji. To także znacznie niższe
niż w okolicy podatki od środ-
ków transportu. Oferujemy
również doradztwo w zakresie
pozyskiwania środków unij-

nych na rozpoczynanie i rozwijanie
działalności gospodarczej. 
Żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć
bez ludzi. Czy w gminie Lubicz znajdę wy-
kwalifikowanych pracowników?

– Gmina Lubicz to teren podmiej-
ski, gdzie liczba mieszkańców stale ro-
śnie, przy czym zwiększa się ona głów-
nie w przedziale tzw. wieku produk-
cyjnego. Dostępność siły roboczej pod-
nosi jeszcze znakomita sieć podmiej-
skiej komunikacji autobusowej, która
pozwala na dojazdy do pracy w gmi-
nie Lubicz osobom z sąsiednich miej-
scowości czy z okolicznych gmin. 

Rozmawiała Justyna Franczuk 

Gmina Lubicz wydaje się być wymarzonym miejscem
do założenia biznesu. Przychylność władz, wyśmienite
szlaki komunikacyjne, ulgi podatkowe i wykwalifiko-
wana kadra to tylko niektóre z jej walorów. Uzupełni
je Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz

Targi Terenów Inwestycyjnych

Przedsiębiorco, witaj w raju
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Firma Dobrze Zarządzana

G
alę Firma Dobrze Za-
rządzana rozpoczął jej
organizator, redaktor na-
czelny „Magazynu Go-
spodarczego FAKTY”

Mariusz Gryżewski, kierując słowa do
bohaterów wieczoru, czyli prezesów,
dyrektorów i samorządowców nagro-
dzonych podmiotów. – W kierowaniu
zarówno spółkami, małymi jednooso-
bowymi firmami, gminami i miastami,
jak i placówkami medycznymi istnie-
ją pewne elementy wspólne. Chiński
mędrzec Sun Zi mówił nawet, że kie-
rowanie kilkorgiem ludzi i kierowanie
masami jest równie łatwe. W tym dru-
gim przypadku wymagana jest po-
dobno tylko odpowiednia organizacja.
Czy tak jest, wiedzą zapewne kierują-
cy Firmami Dobrze Zarządzanymi.
W swoich dziedzinach, w kierowaniu
swoimi podmiotami gospodarczymi
radzicie sobie państwo świetnie, am-
bitnie i efektywnie, co zostało po wie-

Dobre zarządzanie jest nagradzane
23 czerwca poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji programu Firma Dobrze Zarzą-
dzana. Uroczysta gala odbyła się w warszawskim Teatrze Sabat. Poprowadził ją Michał
Fajbusiewicz, a o walory artystyczne zadbali artyści Małgorzaty Potockiej

Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „produkcja i dystrybucja”. Od lewej: Cezary Głogowski, koordynator progra-
mu Firma Dobrze Zarządzana, Bogdan Szumański, prezes zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., Paweł Zakrzew-
ski, prezes Rolimpex SA, Gabriela Kośmider, prezes GABI-PLAST Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Gabriela Ko-
śmider, Grzegorz Bartol, prezes BARTEX – BARTOL Sp. z o.o. Sp.k., Karolina Kolisz, członek zarządu i dyrektor operacyjny fir-
my ANKOL, Eryk Kolisz, członek zarządu i dyrektor ds. handlowych firmy ANKOL

Fot. Mateusz Wysokiński (14)



lokroć docenione. Następnie odbyło się
wręczenie statuetek, przyznanych w pię-
ciu kategoriach: budownictwo i nieru-
chomości, produkcja i dystrybucja, usłu-
gi dla biznesu, zdrowie i medycyna,
samorząd dobrze zarządzany. Wręczo-
no też Złoty Medal Rynku Inwestycji – na-
grodę specjalną, ufundowaną przez
magazyn „Rynek Inwestycji”, jeden z na-
leżących do wydawnictwa MaxMedia ty-
tułów. – Firma dobrze zarządzana jest jak
idealnie pracujący mechanizm. Aby
działał, sprawne muszą być wszystkie
jego elementy. W biznesie są nimi wy-
sokiej jakości produkty i usługi, wy-
kwalifikowani ludzie, którzy je wytwa-
rzają i świadczą, oraz menadżer, który
czuwa nad wszystkim. Tak właśnie jest
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Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „usługi dla biznesu”. Od lewej: Cezary Głogowski, koordynator programu
Firma Dobrze Zarządzana, Andrzej Kiszakiewicz, prezes Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drez-
denku, Magdalena Fiedorowicz-Flaszyńska, przedstawicielka Prototypowni Błażej Flaszyński, Jerzy Rożek, prezes zarządu
Warszawskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu Gospodarczego FAKTY”

Firma Dobrze Zarządzana

Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „zdrowie i medycyna”. Od lewej: Cezary Głogowski, koordynator
programu Firma Dobrze Zarządzana, Danuta Jakubowska, PR Manager Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego

LEK-AM Sp. z o.o., Łukasz Sielski, kierownik Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr. Emila
Warmińskiego w Bydgoszczy, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu Gospodarczego FAKTY”

Od lewej: Leszek Woźniak i Eugeniusz Pastuszka, wice-
prezes i prezes Radomskich Hal Mięsnych Sp. z o.o., lau-
reata Złotego Medalu Rynku Inwestycji

Występ artystów Teatru Sabat Marcin Chmielewski, właściciel firmy Patio, podczas wywiadu �



�
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Firma Dobrze Zarządzana

w przypadku firm, szpitali i samorządów, nagro-
dzonych podczas dzisiejszego wieczoru. To one bu-
dują krajową gospodarkę, i dlatego powinny być
za to doceniane nie tylko raz w roku, ale każdego
dnia – powiedział Cezary Głogowski, koordynator
programu.

Zadbano też o to, aby goście nie opuścili ele-
ganckich sal Teatru Sabat jedynie ze statuetkami
w rękach. Ci, którym tego wieczoru dopisało
szczęście, wylosowali atrakcyjne nagrody w lote-
rii wizytówkowej. Cieszyli się nimi zarówno ci, któ-
rzy otrzymali książki, jak i ci, w ręce których po-
wędrowały eleganckie alkohole czy walizki, w sam
raz przydatne na trwający właśnie sezon urlopo-
wy. 

Podczas bankietu, który odbył się tuż po czę-
ści oficjalnej, serwowano zarówno zimne przy-

Przedstawiciele Samorządów Dobrze Zarządzanych. Od lewej: Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława, Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola, Stanisław Lonczak, zastępca burmistrza Radomyśla
Wielkiego, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu Gospodarczego FAKTY”

Od lewej: Andrzej Karczewski, współwłaściciel Piekarni Wacyn, Ryszard
Krzykowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego
„EKO-WIN” Sp. z o.o. �

Od lewej:  Jolanta i Leszek Woźniakowie, Michał Fajbusiewicz, Cezary Gło-
gowski

Od lewej: Stanisław Lonczak, Maciej Dec i Michał Fajbusiewicz

Od lewej: Ryszard Mosur, Danuta Jakubowska, Zbigniew Wawrzkowicz, Agnieszka Gryżewska,
Ewa Mickiewicz, Leszek Cidyło





�
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Firma Dobrze Zarządzana

FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA

Budownictwo i nieruchomości
• PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp.j. 
• Korporacja RADEX SA
• Zakład Remontowo-Budowlany 

Stanisław Romaniuk
• AWBautex Andrzej Witowski
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Metalowiec”
• Katowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

Produkcja i dystrybucja
• ANKOL Sp. z o.o.
• BARTEX – BARTOL Sp. z o.o. Sp.k.
• GABI-PLAST Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 
Gabriela Kośmider

• P.P.U.H. „J.M. Mazur” Sp. z o.o.
• MONREX Monika 

Szymańska-Piotrowska Sp. z o.o.
• Rolimpex SA
• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-

-Usługowe „EKO-WIN” Sp. z o.o.
• NESTRO PPHU Sp. z o.o.
• Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
• MOKATE SA 
• BTBB Sp. z o.o. 
• Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
• Piekarnia WACYN SC Ewa Brzezińska,

Andrzej Karczewski 

Usługi dla biznesu
• Warszawski Dom Technika 

NOT Sp. z o.o.
• Prototypownia Błażej Flaszyński
• Lubusko-Wielkopolski Bank 

Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
• Hotel SKAL ****

Zdrowie i medycyna
• Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 

im. dr. Emila Warmińskiego 
w Bydgoszczy

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

Samorząd Dobrze Zarządzany
• Gmina Radomyśl Wielki
• Gmina Iława
• Gmina Lesznowola
• Gmina Kórnik 
• Gmina Susz

ZŁOTY MEDAL RYNKU INWESTYCJI
• Radomskie Hale Mięsne Sp. z o.o. 

PARTNERZY GALI

Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „produkcja i dystrybucja”. Od lewej: Cezary Głogowski, koordynator progra-
mu Firma Dobrze Zarządzana, Ryszard Mosur, prezes zarządu Spółdzielni Pracy „Muszynianka”, Jerzy Jaworski, dyrektor
BTBB Sp. z o.o., Paulina Nosarzewska, asystentka zarządu i kierownik marketingu Steinbacher Izoterm Sp. z o.o., Tomasz
Balcerzak, dyrektor sprzedaży i prokurent NESTRO PPHU Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu Go-
spodarczego FAKTY”

stawki, jak i dania gorące. Był to także
czas na luźne rozmowy kuluarowe,
z których być może wykluje się nieje-
den biznes, a także udzielenie wy-
wiadu lokalnej telewizji. 

W części artystycznej wieczoru za-
prezentowali się artyści Teatru Sabat
szkoleni pod czujnym okiem Małgo-

rzaty Potockiej. Kolorowa rewia, ru-
szające się z gracją tancerki, kultowe
piosenki sprawiły, że na ponad dwie
godziny zgromadzeni na gali Firma Do-
brze Zarządzana przenieśli się w bez-
troski świat. A potem sami zawładnę-
li parkietem, bawiąc się na nim do póź-
nych godzin nocnych. �

Przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii „budownictwo i nieruchomości”. Od lewej: Cezary Głogowski, koordynator
programu Firma Dobrze Zarządzana, Józef Zimmermann, zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, Hanna Zaborowska, przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Dariusz Podroużka, dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, Maciej Romaniuk, przedstawiciel Zakładu Remonto-
wo-Budowlanego Stanisław Romaniuk, Henryk Barański, przedstawiciel Korporacji RADEX SA, Marcin Chmielewski, prezes
zarządu PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp.j.
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Podlaska Marka

P
rowadząca galę Magdalena
Jackowska, dziennikarka ra-
dia RMF Classic, mówiąc
o laureatach, zacytowała
Steve’a Jobsa: – To ludzie

wystarczająco szaleni, by sądzić, że
mogą zmienić świat, są tymi, którzy go
zmieniają. Z uznaniem do osiągnięć
nagrodzonych bohaterów wieczoru
odniósł się również marszałek woje-
wództwa podlaskiego Jerzy Leszczyń-
ski. – To oni budują naszą markę w Pol-
sce i na świecie. Tegoroczna edycja
udowadnia, jak wspaniałym miej-
scem jest Podlaskie. Naszym wielkim
atutem jest natura, ale największym
skarbem są ludzie – utalentowani i peł-
ni pasji. To oni stoją za dzisiejszymi suk-

cesami – mówił, gratulując
jednocześnie wszystkim no-
minowanym.

Podczas gali tytuł „Pod-
laskiej Marki” przyznano

w kategoriach: produkt użytkowy (tu
zwyciężyła firma Medgal za implanty
kostne pokryte warstwą węglowo-krze-
mową), produkt spożywczy (nagroda
trafiła do Spółdzielni Mleczarskiej Mle-
kovita za wyroby mleczarskie pod
marką MLEKOVITA), odkrycie (otrzy-
mał ją Petros Psyllos za urządzenie MA-
TIA – sztuczne oko dla osób niewido-
mych), inwestycja (za rozbudowę fa-
bryk w Narewce i w Siemiatyczach
oraz ukończenie budowy fabryki
w Hajnówce przez firmę Pronar), wy-
darzenie (dla Suwalskiego Ośrodka
Kultury za Suwałki Blues Festival) oraz
kultura (dla Galerii Arsenał). W kate-
gorii społeczeństwo nagrodę z rąk

wicemarszałka wojewódz-
twa Macieja Żywny odebrał
Andrzej Parafiniuk, konsul
honorowy Republiki Finlandii
w Białymstoku za akcję
„Przedsiębiorcy dzieciom”.
Wzruszony zadeklarował, że
nagrodę w kwocie 10 tys. zł
podzieli między wszystkich
nominowanych w tej kate-
gorii w podziękowaniu za to,
że pomagają innym. 

Dodatkowo marszałek Je-
rzy Leszczyński ogłosił Pod-
laską Markę Konsumentów,

którą – dzięki głosom internautów – zo-
stało Hospicjum Domowe pw. Proroka
Eliasza w Nowej Woli.  Na deser po-
został tytuł „Honorowego Ambasado-
ra Województwa Podlaskiego”. Trafił do
człowieka, który w kuchni potrafi wy-
czarować nie tylko desery, lecz także
całą gamę apetycznych dań, bowiem
laureatem został  Karol Okrasa. Listę
nagrodzonych zamknęli tegoroczni
zdobywcy tytułu „Ambasadora Podla-
skiej Gospodarki”, którym wyróżniono
przedstawicieli branży szkutniczej
i przemysłu jachtowego: Roberta Ha-
nisza – dyrektora produkcyjnego fir-
my Ślepsk, Benedykta Kozłowskiego
– właściciela stoczni jachtowej Balt-
Yacht Sp.j. – oraz Sebastiana Nietup-
skiego – dyrektora zarządzającego
firmy Kotniz. �

Podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki
w Białymstoku ogłoszono tegorocznych zwycięzców Podlaskiej Marki, których kre-
atywność i konsekwencję doceniła kapituła nagrody, obradująca pod przewodnic-
twem marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego.

Listę laureatów za-
mknęli tegoroczni zdo-
bywcy tytułu
„Ambasadora Podla-

skiej Gospodarki”,
którym wyróż-
niono przedstawi-
cieli przemysłu
jachtowego.

Fot. archiwum organizatora (3)

Podlaskie marki warte poznania
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Ma pani za sobą 25 lat szefowania galerii sztu-
ki i liczne nagrody. Co jest kluczem do suk-
cesu?

– Świadomość, że to nie mój oso-
bisty sukces, tylko efekt pracy zespo-
łowej. Mam szczęście, że – będąc fa-
scynatką swojej pracy – trafiłam na po-
dobne osoby. Tego nie da się zapla-
nować.
Galeria musi współpracować z miastem. Czy
na tym polu też można mówić o dobrych re-
lacjach?

– Jesteśmy miejską instytucją kul-
tury, finansowaną ze środków z bu-
dżetu Urzędu Miejskiego w Białym-
stoku. Choć warto wspomnieć, że co
roku zdobywamy też dodatkowe dofi-
nansowania naszej działalności, sta-
nowiące ok. 20 proc. budżetu galerii,
w formie grantów celowych uzyski-
wanych dzięki merytorycznej jakości
naszych projektów. Dbałość o relacje
z organizatorem jest czymś oczywi-
stym, ale od słowa „musi” wolę „chcę”.
Jesteśmy w Białymstoku i chcemy
współpracować z naszym miastem.

Pracując nad programem, bierzemy
pod uwagę lokalny kontekst, pamię-
tamy o adresowaniu go do mieszkań-
ców Białegostoku. Jednak główną osią
naszej działalności jest współpraca
z artystami.
Jak skutecznie zabiegać o odbiorcę sztuki
w świecie coraz bardziej zdominowanym
przez wirtualne media?

– Nie da się walczyć z Internetem
i konkurować z multimediami. Nie ma
to sensu. Staramy się wykorzystywać
nowoczesne środki przekazu nie tylko

do promocji galerii, też lecz także do re-
alizacji projektów multimedialnych,
pamiętając jednak, że nic nie zastąpi
bezpośredniego kontaktu ze sztuką.
Nasz program budujemy tak, aby był
atrakcyjny dla różnych grup społecz-
nych i wiekowych. Szczególnie zależy
nam na młodzieży, której uwagę coraz
trudniej zdobyć. Moje koleżanki pro-
wadzą bardzo interesujący program
edukacyjny, który, mam nadzieję, oba-
la mit „niezrozumiałej sztuki współ-
czesnej”. Bo troska o komfort odbior-

cy nie może iść w parze
z obniżeniem poziomu pre-
zentowanych wystaw. Obec-
nie jesteśmy zaangażowani
w realizację eksperymen-
talnego projektu filmowego
Huberta Czerepoka, która
odbywa się w kolebce cywi-
lizacji Karahan Tepe w Tur-
cji z wykorzystaniem łazi-
ków marsjańskich – dzieła
studentów Wydziału Me-
chanicznego Politechniki
Białostockiej, również lau-
reatów nagrody Podlaska
Marka. To fantastyczne spo-
tkanie sztuki i nauki.

Czy młodzi artyści mają szansę zaistnieć
w państwa galerii?

– Oczywiście. Współpracujemy
z artystami progresywnymi, są wśród
nich ci z imponującym dorobkiem
i mocną pozycją, ale też debiutanci.
Wiek nie jest istotnym kryterium w sztu-
ce, najważniejsze jest to, co mamy do
powiedzenia. Szukamy artystów, któ-
rych chcemy słuchać, od których mo-
żemy się czegoś dowiedzieć, na-
uczyć, którzy otwierają nam oczy na
świat. Dzięki temu nie grozi nam
skostnienie. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Rzeczywistość

Nasz program budujemy tak, aby był atrak-
cyjny dla różnych grup społecznych i wieko-
wych. Szczególnie zależy nam na młodzieży,
której uwagę coraz trudniej zdobyć – mówi
Monika Szewczyk, dyrektor Galerii Arsenał

Podlaska Marka

przez pryzmat sztuki

Fot. M
aciej Zaniew

ski (2)
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W
1871 r. Czajkowski

komponował liczne
miniatury taneczne
dla dzieci swojej sio-
stry. Cztery lata póź-

niej został poproszony przez dyrekcję
Teatru Bolszoj o stworzenie baletu,

opartego na tych samych motywach.
Tak powstało „Jezioro łabędzie”. Jego
premiera miała miejsce w Moskwie
w Teatrze Balszoj w 1877 r. i niespo-
dziewanie zakończyła się totalną
klęską – okazała się za trudna dla
tancerzy. Dopiero po 18 latach, w dwa

lata po śmierci kompozytora docze-
kała się sukcesu i cieszy się uzna-
niem na świecie do dnia dzisiejsze-
go. Wystawiono ją wtedy w peters-
burgim Teatrze Maryjskim w chore-
ografii słynnego Mariusa Petipy i Lwa
Iwanowa. 

„Jezioro łabędzie” od ponad stu lat zachwyca widzów na całym świecie. Długo
oczekiwany balet Piotra Czajkowskiego powrócił do repertuaru Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej w realizacji i wykonaniu Polskiego Baletu Narodowego

Fot. Ewa Krasucka (3)
Anna Arwaniti

Łabędzi taniec
na deskach narodowego
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Prologiem do idei przewodniej
tegorocznego Różewiczowskie-
go kulturalnego święta będzie
prezentacja spektaklu „Kartoteka”
w wykonaniu artystów Teatru Ci-
nema z Michałowic i Teatru Akhe
z Sankt Petersburga. Bogaty pro-
gram imprezy obejmuje m.in.
spektakle: „Białe małżeństwo” w reż. Artura Tyszkiewicza
(Teatr Narodowy z Warszawy), „Świadkowie, albo nasza
mała stabilizacja” w reż. Michała Zdunika (Ośrodek
Praktyk Teatralnych „Gardzienice”), „Ja wiem, że ty tego
nie widzisz – sceny z Różewicza” w reż. Teresy Radzi-
kowskiej-Binkowskiej (Teatr pod Lupą w Łodzi), przed-
stawienie dramatyczno-muzyczne „Bramy do ogrodu”
w reż. Anny Kękuś z udziałem Marka Bałaty i Krzysztofa
Ścierańskiego, koncert „5 pieśni Tadeusza Różewicza
i muzyka polska” w wykonaniu Stanisława Kiernera (ba-
ryton) i Michała Rota (fortepian), wystawę projektów sce-
nograficznych, przygotowaną przez profesorów i stu-
dentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W cza-
sie ROF nastąpi też rozstrzygnięcie IX Ogólnopolski Kon-
kursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza, adresowanego
do poetów debiutantów, a podsumuje go jury w składzie:
Bohdan Zadura, Dorota Koman i Ireneusz Kaczmarczyk.
Serdecznie zapraszamy. �

Różewicz Open
Festiwal 2017
„Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy.
Z zamkniętymi oczyma widzę miłość,
wiarę, prawdę…” – to idea przewodnia
tegorocznej edycji Różewicz Open Fe-
stiwalu, która odbędzie się w dniach
5–9 października w Radomsku

„Jezioro łabędzie” to historia jak z bajki, która zdarzyła się
naprawdę. Znana baśń baletowa o księciu i zaklętej w ła-
będzia dziewczynie tym razem została przeniesiona na
XIX-wieczny rosyjski dwór carski i oparta na prawdziwej hi-
storii miłości carewicza Nikiego (przyszłego cesarza Mikoła-
ja II) do heskiej księżniczki Alix i sławnej baleriny polskiego
pochodzenia Matyldy Krzesińskiej. Trójkąt miłosny, w którym
młody carewicz był rozdarty między wyidealizowanym uczu-
ciem do Alix a realnym romansem z tancerką, stał się osią ro-
mantycznej opowieści z epoki samego Piotra Czajkowskiego.
– Poetyckość baletu przejawia się w jego estetyce, szczegól-
nie w ulotności ruchu i delikatności. To trudny balet dla zespołu,
przy pracy nad nim trzeba było zmierzyć się z wieloma płasz-
czyznami. Szczególnie wymagający jest dla kobiet, które mu-
szą dysponować znakomitą techniką, siłą i wrażliwością. Ze-
spół liczy 85 osób, samych łabędzi jest w spektaklu 30, a trze-
ba mieć przecież dwie obsady. Praca nad tym pięknym ba-
letem sprawiła mi dużo radości i satysfakcji – mówi Krzysz-
tof Pastor.

Autorem choreografii „Jeziora łabędziego” jest Krzysztof
Pastor, libretta Paweł Chynowski, a scenografii słynna włoska
projektantka Luisa Spinatelli. Całość odbywa się pod batu-
tą znakomitego dyrygenta baletowego Alexeia Baklana.
W przedstawieniu zachowano najcenniejsze sekwencje tra-
dycyjne, takie jak liryczny obraz z białymi łabędziami, które
symbolizują życie i śmierć. Całość przygotowano więc z du-
żym poszanowaniem tradycji, ale też z niestandardową wi-
zją tej opowieści. Po raz pierwszy przedstawiono „Jezioro ła-
będzie” nie w konwencji baśniowej, a opartej na faktach hi-
storycznych. „Ten epizod historyczny obrósł legendą, powracał
w literaturze, teatrze, filmie głównie za sprawą popularnej kie-
dyś sztuki „Carewicz” Gabrieli Zapolskiej. Podsycała ją tak-
że sama Matylda Krzesińska, która po rewolucji dożyła pra-
wie stu lat na emigracji, dumna zawsze we wspomnieniach
ze swego romansu z ostatnim carem Rosji u progu jego pa-
nowania” – pisze we wstępie do programu Waldemar Dą-
browski, dyrektor teatru Wielkiego Opery Narodowej.

„Jezioro łabędzie” to piękna historia walki dobra ze złem,
ludzkich słabości i namiętności, potęgi miłości. W nowym ory-
ginalnym ujęciu Polskiego Baletu Narodowego przedstawie-
nie zachwyca tańcem, kostiumami, pełną ekspresji, a zara-
zem delikatności muzyką. Przenosi nas na dwie godziny w inny
wymiar, dostarcza wielu wzruszeń i niezapomnianych este-
tycznych wrażeń. �
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T
egoroczny Letni Festiwal im.
Jerzego Waldorffa odbył się
w dniach 29 czerwca–1 lip-
ca. Dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu i pasji dyrektora

Bogumiła Mrówczyńskiego, który od
wielu lat sprawuje pieczę nad Ra-
dziejowicami, mogliśmy podziwiać
podczas niego doskonałych artystów.
Początkujący imprezę „Wieczór nad-
zwyczajny” uświetniła znana na świe-
cie orkiestra Sinfonia Varsovia, grają-
ca pod batutą włoskiego dyrygenta
Massimiliana Caldiego. Repertuar po-
zostałych dni był bardzo szeroki, skła-
dały się na niego chociażby dzieła ta-
kich mistrzów, jak: Jan Sebastian Bach,
Gioacchio Rossini, Ludwig van Beetho-
ven, czy Felix Mendelssohn.

Ważną część repertuaru stanowi-
ły kompozycje polskich artystów. Po raz
pierwszy zabrzmiały „II koncert forte-
pianowy” Raula Koczalskiego i „II kon-
cert skrzypcowy” Feliksa Janiewicza.
Pojawiły się utwory operowe Stanisła-
wa Moniuszki, „II koncert skrzypcowy”
Henryka Wieniawskiego. W Noc Świę-
tojańską zabrzmiała „Pieśń święto-
jańską o Sobótce”. Strofy autorstwa
Jana Kochanowskiego usłyszeliśmy
w wykonaniu gwiazd teatru: Grażyny
Barszczewskiej, Teresy Budzisz-Krzy-
żanowskiej, Sławomiry Łozińskiej i Ewy
Wiśniewskiej. W wielkim finale usły-
szeliśmy „Koncert fortepianowy a-moll”
Ignacego Jana Paderewskiego.

Podczas tego niezwykłego święta
muzyki mogliśmy też podziwiać prace
Józefa Wilkonia, który od wielu lat jest
związany z Radziejowicami. W tam-
tejszym parku stoją dwie monumen-
talne instalacje jego autorstwa – „Bra-
ma Teatru Narodowego” oraz „Arka”.
Prace mistrza nawiązują do tematów
muzycznych i rzeźby w drewnie,
a przedstawia w nich przede wszyst-
kim postacie zwierząt. Na festiwalu go-
ścił ponadto Janusz Marynowski, dy-

rektor orkiestry Sinfonia Varsovia, któ-
ry zaprezentował wystawę fotografii
światowej sławy artystów związanych
z warszawską orkiestrą, m.in. Yehu-
diego Menuhina i Krzysztofa Pende-
reckiego. Gospodarzem festiwalo-
wych wieczorów był jak co roku per-
fekcyjnie przygotowany Jerzy Kisie-
lewski, a gościem specjalnym prof. Je-
rzy Bralczyk. 

Najwyższy poziom i znakomici ar-
tyści – to stanowi o sile przedsięwzię-
cia, które co roku gromadzi coraz wię-
cej publiczności. „Z muzyką powinno
być tak jak z życiem: i dobrze, i źle, i po-
ważnie, i śmiesznie” – mawiał Jerzy
Waldorff, podkreślając przy tym, że po-
winna ona bezpośrednio dotykać ser-
ca. �

IX Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa

Letni Festiwal im.
Jerzego Waldorffa
to niezwykłe co-
roczne wydarzenie,
prezentujące arty-
stów z różnych po-
koleń, twórców 
z Polski i z zagra-
nicy, a także 
promujące młodych
muzyków.

Fot. Robert Lewandowski (2)

Anna Arwaniti

Przez 30 lat Jerzy Waldorff często gościł w Radziejowicach, gdzie stworzył Spotka-
nia ze Sztuką, które po śmierci mistrza przekształciły się w festiwal jego imienia.
Podkreślał, że kult sztuki, dźwięku, malarstwa i słowa powinien stamtąd emanować
na całą okolicę, i tak też się stało
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R
eżyserem spektaklu „Na-
sze żony” jest Wojciech
Pszoniak. – To sztuka,
w której aktor jest na
pierwszym planie, jest

podmiotem, a nie – jak to się dziś czę-
sto zdarza – przedmiotem. Lubię taki te-
atr, jest mi on bliski. Interesują mnie
ludzkie losy, zmaganie się człowieka z
życiem. Nie chcę, by coś przeszkadzało
mi w zbliżeniu się do człowieka, w jego
zrozumieniu – mówi. 

Spektakl to opowieść o próbie, ja-
kiej poddana zostaje trwająca 35 lat
męska przyjaźń. Trzech starych przy-
jaciół jak co tydzień spotyka się wie-
czorem na partyjkę kart. Jeden z nich
– Simon – spóźnia się, co powoduje
u pozostałych zdenerwowanie i liczne
znaki zapytania. Prawda okazuje okrut-

na – po przyjściu Simon oznajmia ko-
legom, że udusił swoją żonę Estelle.
Prosi ich, by dali mu alibi. I tu zaczyna
się dylemat między sprawiedliwością
i przyjaźnią. 

Sztuka opowiada o dojrzałej przy-
jaźni, o tym co łączy człowieka z inny-
mi w obliczu trudnych decyzji, o trud-
nych wyborach między moralnością
a lojalnością. W trakcie długiej emo-
cjonującej nocy przyjaciele podsumo-
wują swoje życie. Na jaw wychodzi wie-
le niewygodnych faktów i zagmatwa-
nych sytuacji. Kolejne godziny przy-
noszą zaskakujący obrót wydarzeń. Nie

obywa się też bez rozmów na temat ko-
biet, rodziny, uczuć. Życia, które inne
jest na pokaz, a inne w głębi każdego
nich, które niesie ze sobą niespełnio-
ne marzenia, frustracje, rozczarowanie.
Życia w samotności. I tu rodzi się pod-
stawowe pytanie o cenę przyjaźni.

Konstrukcja tego komediodrama-
tu pozwala na mistrzowskie zapre-
zentowanie umiejętności wybitnych
artystów. – Wybrałem tę sztukę również
dlatego, żeby spotkać się na scenie
z moimi wspaniałymi kolegami: Wojt-
kiem Malajkatem i Jurkiem Radziwi-
łowiczem – dodaje Pszoniak. Trzej
znakomici aktorzy wcielają się w zawile
skonstruowane psychologicznie przez
autora postacie. Wieczór spędzony
w ich przynosi wiele satysfakcji i prze-
myśleń nad wartością przyjaźni. �

W roli głównej męska przyjaźń

Sztuka „Nasze żony” Erica
Assousa, reżysera, scena-
rzysty, autora 80 słucho-
wisk, ciesząca się we
Francji ogromnym powo-
dzeniem, została też prze-
niesiona na ekran i stała
się filmowym przebojem.

Anna Arwaniti

„Nasze żony” to zaskakujący, pełen zwrotów akcji spektakl w reżyserii Wojciecha Pszo-
niaka, który jednocześnie gra w nim jedną z ról. Towarzyszą mu mistrzowie Jerzy Ra-
dziwiłowicz i Wojciech Malajkat. Sztukę można oglądać w warszawskim Teatrze Syrena

Fot. Krzysztof Bieliński (2)



H
istoria opowiedziana w mu-
sicalu „Piloci” zaczyna
się w 1939 r., a rozgrywa
w Warszawie, Londynie,
Paryżu i Generalnej Gu-

berni oraz na podlondyńskim lotni-
sku, by skończyć się w 1947 r. Naj-
ważniejsza w niej jest jednak Bitwa
o Anglię, w której polscy piloci odegrali
niezwykle doniosłą rolę.

„Piloci” to po „Akademii Pana Klek-
sa” (2007) drugi polski musical, wy-
stawiany na deskach TM ROMA.
– O takim spektaklu myślałem od
dawna, tym bardziej że jest to temat
bliski mi ze względów rodzinnych:
dwaj bracia mojej babci – Maksymi-
lian i Jan Lewandowscy – brali udział
w Bitwie o Anglię w Dywizjonie 307I
– zdradza Wojciech Kępczyński, autor
libretta i reżyser. – „Piloci” nie są mu-
sicalem historycznym – rekonstrukcją
faktów. To absolutna fantazja, bliższa
sensacyjnej powieści Kena Folleta,
niż rozprawom historycznym na temat
II wojny światowej, choć wydarzenia
historyczne stanowiły oczywiście dla
mnie inspirację. Polscy piloci byli fan-
tastycznymi ludźmi, świetnie wyszko-
lonymi – dodaje. Przypomnę, że Dy-
wizjon 303, który stacjonował w Nor-
tholt, był najbardziej skuteczną for-
macją lotniczą w Bitwie o Anglię: pilo-
ci zestrzelili 126 maszyn wroga. Bły-
skawicznie stali się też bożyszczami
Anglii, a Winston Churchill twierdził, że
jeden polski pilot wart jest dziesięciu in-
nych sprzymierzeńców. 

– Opowiadamy tę fabułę współ-
czesnym językiem. Mimo poważnych
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Musical „Piloci” 

Wiadomo, że teatr
ROMA zaskakuje roz-
wiązaniami insceniza-
cyjnymi. Nie dziwi
więc, że widzowie
będą świadkami jed-
nego z największych
wybuchów na skalę
wszystkich teatrów
muzycznych na świe-
cie.

Jerzy Bojanowicz

Historia wielkiej miłości Jana, młodego polskiego pilota
wojskowego, i Niny, warszawskiej aktorki kabaretowej
i piosenkarki, brutalnie przerwanej przez II wojnę świa-
tową, to akcja musicalu „Piloci”. Od 7 października bę-
dzie go można zobaczyć w Teatrze Muzycznym ROMA

Fot. TM ROMA

w teatrze ROMA



Wcześniej w cyklu teatralnych wystaw podziwialiśmy
ekspozycje „Opera Haute Couture” i „Opera od stóp
do stóp”, czyli piękne kostiumy i artystycznie wyko-
nane buty. W tym sezonie postawiono na nakrycia gło-
wy, w których występowały największe gwiazdy sce-

ny operowej m.in. w: „Onieginie” Mariusza Trelińskiego, „Ignorancie
i szaleńcu” Krzysztofa Warlikowskiego, „Halce” Marii Fołtyn, „Strasz-
nym dworze” Davida Pountneya, „Czarodziejskim flecie” Achima Frey-
era, „Zmierzchu bogów” Augusta Everdinga, „Carmen” Lecha Ma-
jewskiego czy „Kawalerze srebrnej róży” Piera Luigi Pizziego. Zna-
leźć tam można było wiele rodzajów nakryć głowy z różnych epok.
Wymyślne, przerażające maski, ekstrawaganckie peruki, które przy-
pominają torty, kapelusze weselne z wytwornych piór czy futra. Hi-
tami były ponad metrowy w swojej średnicy kapelusz ze spektaklu
„Madame Butterfly”, tytułowa maska króla myszy z „Dziadka do orze-
chów”, czy wianek Matki ze spektaklu „Pejzaż nocą”. 

Nakrycia były bardzo zróżnicowane w zależności od epoki i po-
zycji społecznej, inne dla żołnierza, królowej czy dwórki. W pracow-
niach modniarskich z niezwykłą precyzją i profesjonalizmem wyko-
nywane były z różnorakich materiałów, takich jak, welur, jedwab, filc,
złota lama, biżuteria, pióra, a nawet słoma. Wszystkie wyszły spod
ręki takich projektantów, jak m.in. Hanna Bakuła, Joanna Klimas, Go-
sia Baczyńska, Andrzej Kreütz-Majewski, Axel Aust, Zofia de Ines, Bo-
ris Kudlička, Marie-Jeanne Lecca czy Jacques Reynaud. 

Warto dodać, że zwykle do jednej opery powstaje od osiem-
dziesięciu do dwustu nakryć głowy. Są to eleganckie cylindry, melo-
niki i szapoklaki, bogato zdobione kokoszniki, wianki, kornety, welo-
ny. Jak więc łatwo zgadnąć, w Galerii Opera były co podziwiać. �
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Teatralne 
nakrycia głowy 
na wyciągnięcie ręki

Anna Arwaniti 

„Cały teatr na naszej głowie” to trzecia wystawa
modowa, zorganizowana w Galerii Opera przez
Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie.
Dotąd niezwykle artystyczne dzieła sztuki rze-
mieślniczej można było podziwiać tylko na sce-
nie. Do 12 sierpnia również z bliska

Fot. Wojciech Duszenko

tematów, nie uciekamy od humoru, żartu czy zabawy
słowem. Jest tam dużo piosenek – takich, które stano-
wią część akcji, ale też lirycznych, komicznych albo dra-
matycznych, komentujących to, co się dzieje, i po-
zwalających bliżej poznać bohaterów – mówi Michał
Wojnarowski, autor tekstów piosenek. 

Najpierw powstawał tekst, a następnie, w trakcie
długich spotkań muzyka. Jej kompozytorami są bracia
Dawid i Jakub Lubowiczowie, którzy deklarują: – Opo-
wiadamy tę historię współczesnym, nowoczesnym ję-
zykiem muzycznym. Oczywiście są tam utwory, na-
wiązujące do lat 20. i 30. ubiegłego wieku, ale musical
jest zróżnicowany stylistycznie, bo muzyka – pomimo
wielu nawiązań do epoki – jest elegancko „ubrana” we
współczesny „garnitur”. Usłyszymy właściwe dla mu-
sicalu songi, oparte na długich melodyjnych frazach,
ale także nowoczesne rytmy i brzmienia. W tym spek-
taklu weźmie udział 20-osobowa orkiestra. Przykładem
nowoczesności jest hip-hopowy utwór „Pan Hurricane”,
brawurowo wykonany przez wieloosobowy zespół, a tak-
że „Piloci”. Bardziej tradycyjne są „Nie obiecuj nic” i „Za
rok, za dwa” – piosenka, która w ciągu trzech minut
przenosi widzów do Paryża, Warszawy i pod Londyn.

Na przesłuchania, które odbyły się w październiku
i listopadzie ubiegłego roku, zgłosiło się blisko 600 osób.
Zakwalifikowano ok. 60 aktorów, wokalistów i tancerzy
– artystów znanych z poprzednich spektakli TM ROMA
oraz debiutujących na tej scenie. Jak zwykle główne role
będą miały podwójną, a czasami nawet potrójną ob-
sadę, bo spektakl będzie grany siedem razy w tygo-
dniu. O tym, kto wystąpi w pierwszej obsadzie, kilka dni
przed premierą zdecyduje Wojciech Kępczyński. Rów-
nież w ekipie twórców i realizatorów są znane posta-
ci, m.in.: Sebastian Gonciarz – drugi reżyser, scena-
riusze walk powietrznych, Dorota Kołodyńska – ko-
stiumy, Jaga Hupało – fryzury – czy Agnieszka Brańska
– choreograf, której dziadek był pilotem i walczył w Bi-
twie o Anglię.

W kwietniu rozpoczęły się próby muzyczne, w po-
łowie sierpnia próby na dużej scenie. Bardzo za-
awansowane są prace nad scenografią i kilkuset ko-
stiumami. Stanowiące integralną część inscenizacji fil-
my i animacje przygotowuje Platige Image. Kamil
Pohl, ich reżyser, podkreśla: – Co ważne, nie animujemy
tylko cyfrowej scenografii. Projektujemy i tworzymy całe
światy, tworzymy interaktywną animację, tak by filmy
i sceniczne elementy stanowiły dopełnienie, a nie kon-
trapunkt naszej historii.

Wiadomo, że teatr ROMA zaskakuje rozwiązania-
mi inscenizacyjnymi. Nie dziwi więc, że na scenie po-
jawi się samolot Hurricane, a widzowie będą świadkami
– jak zapewnia Tomasz Pałasz, pirotechnik – jednego
z największych wybuchów na skalę wszystkich teatrów
muzycznych na świecie. – Za nami ponad sto prób
w terenie, bo szukamy rozwiązania, które w sposób po-
wtarzalny, bardzo efektowny, a przede wszystkim
bezpieczny zaprezentuje eksplozję na scenie. Sam efekt
będzie trwał 2–3 sekundy, ale jego zasięg ma objąć
większą część okna sceny. To moment kulminacyjny,
więc musi mieć moc – dodaje.

11 czerwca odbył się ostatni, 562. spektakl musicalu
„Mamma Mia”, który w sumie obejrzało ponad 0,5 mln
widzów. „Pilotom”, których premiera zaplanowana jest
na 7 października, a w planach jest ok. 600 spektakli,
życzę, by wylądowali z podobnym wynikiem. �
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Na państwa stronie internetowej widnieje ha-
sło: „Woda to ogromne zobowiązanie”. Jak ro-
zumiecie państwo tę ideę?

– Mało kto zastanawia się na co
dzień nad dostępnością do wody. Od
kilkunastu lat, a dokładniej od wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej,
woda, a zwłaszcza jej zastosowanie
w gospodarstwach domowych, na-
brała szczególnego znaczenia. Jednym
z warunków akcesji było zobowiązanie
ze strony polskiego rządu, że zapew-
ni mieszkańcom miast i wsi pitną wodę

w kranach. Aby była ona produktem
spożywczym, musi mieć odpowied-
nią jakość. Stąd na przedsiębiorstwie
wodociągowym spoczywa ogromna
odpowiedzialność. Po przystąpieniu
Polski do UE wspólnota przeznaczyła
olbrzymie nakłady, żeby zagwaranto-
wać wodę do picia, a zarazem żeby
chronić środowisko naturalne, które
– zanieczyszczone i zdewastowane
– może stanowić zagrożenie dla ujęć
wody. Świadomość społeczna w tym
zakresie rośnie, ale wciąż jest tu jesz-
cze dużo do zrobienia. Dodajmy, że ja-
kość wody określona jest w rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia i podlega
szczegółowym regulacjom. 
Jakie podejmowane przez państwa kroki
służą wypełnieniu tych zobowiązań w co-
dziennej działalności?

– W Bydgoszczy zrealizowaliśmy
dużo inwestycji, które miały na celu
właśnie podwyższenie jakości wody,
traktowanej jako produkt spożywczy,
przeznaczony dla ludzi, a więc speł-
niający najwyższe wymagania. Firma
wodociągowa ma obowiązek uzdatnić
wodę i przygotować ją do konsumpcji,
tak aby spełniała wszelkie normy i była
bezpieczna dla konsumentów. Przy-
gotowaliśmy dwa programy. Pierwszy
z nich – Bydgoski System Wodny i Ka-
nalizacyjny – był pionierską moderni-
zacją i porządkowaniem systemu wo-
dociągów i kanalizacji. I tu od razu do-
dam, że w czerwcu 2000 r. nasz projekt
jako pierwszy i jedyny z Polski został za-
twierdzony w Brukseli do realizacji,
a nasze prace stanowiły potem wzór
dobrych praktyk dla innych samorzą-

Jesteśmy w gronie liderów branży i bardzo nas to cieszy,
ale jednocześnie ubolewam nad tym, że prowadzimy
w czymś, co powinno być normą – mówi Stanisław Drze-
wiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Kompleksowo
znaczy efektywnie



dów. Mamy zatem dziś satysfak-
cję, że przecieraliśmy ścieżki i wy-
znaczyliśmy standard. Drugi pro-
gram – Bydgoski System Wodny
i Kanalizacyjny II – był ukierun-
kowany na rozbudowę i dosko-
nalenie systemu wodociągów
i kanalizacji na pozostałym ob-
szarze, w połączeniu z pierwszym
programem zyskał przy tym mia-
no najbardziej kompleksowego
w oczach Komisji Europejskiej.
W jego ramach wybudowane zo-
stało m.in. ujęcie sztucznej filtra-
cji, co pozwala nam oczyszczać
wodę powierzchniową z rzeki
Brdy metodami naturalnymi. Na-
sza innowacyjna technologia, ba-
zująca na procesach natural-
nych, została nagrodzona jako
skuteczna, ekologiczna i ekono-
miczna. W efekcie uzyskaliśmy
wodę zbliżoną parametrami do
wody podziemnej. Postawiliśmy
też na nowoczesną oczyszczalnię
ścieków, żeby jak najlepiej wyko-
rzystać wartość energetyczną
z osadów. I tu znowu jako jedni
z pierwszych pokazaliśmy, jaką
drogą należy pójść, żeby efek-
tywnie utylizować osady ze ście-
ków. Osuszając je i spalając, uzy-
skujemy odpad, który może być
wykorzystywany do produkcji be-
tonów albo nawozów. Założyliśmy też
w tym programie, że po latach zanie-
dbań oczyścimy dno rzeki Brdy i Ka-
nału Bydgoskiego metodą bagrowania.
Inicjatywa spotkała się z entuzja-
stycznym przyjęciem mieszkańców.
Dawne grunty, wykorzystywane w prze-
szłości do oczyszczania ścieków pry-
mitywną metodą, poddaliśmy rekulty-
wacji z wykorzystaniem właściwości ro-
ślin, dzięki czemu miasto zyskało grunt
inwestycyjny. Ponadto doprowadzili-
śmy do pierwotnego stanu starorzecze
Wisły, wydobywając stamtąd osady i je
utylizując. Tym samym krok po kroku
wracaliśmy do natury. Wszystkie in-
westycje zrealizowane na przestrzeni
12 lat tworzą dziś rozbudowany i tech-
nologicznie bardzo zaawansowany
system, obejmujący ponad 1000 km sie-
ci wodociągowej i ok. 1110 km sieci ka-
nalizacyjnej. Jego dużą wartością są
podczyszczalnie, wybudowane do-
datkowo na wszystkich wylotach ście-
ków deszczowych, żeby optymalnie
chronić wodę w rzece. Efektem na-
szych działań zarówno inwestycyj-
nych, jak i organizacyjnych jest spójny,
nowoczesny i przede wszystkim kom-
pleksowy system wodociągów i kana-
lizacji, którego podstawowe filary to:

bezpieczne zasoby wody i jej uzdat-
nianie metodami gwarantującymi naj-
wyższą jakość, dystrybucja tej wody
zgodna z najwyższymi standardami eu-
ropejskimi, przeciwdziałająca wtór-
nemu zanieczyszczeniu, uwzględnia-
jąca m.in. maksymalną dostępność do
wodociągu, jak również ciągły odbiór
ścieków oraz ich utylizacja, gwaran-
tująca bezpieczeństwo zarówno dla
mieszkańców, jak i dla środowiska
naturalnego. 
Cały czas wyprzedzają państwo o krok kon-
kurencję?

– W wielu miastach samorządow-
cy dopiero sobie uświadamiają, że

potrzebny jest nowoczesny
system wodociągów i kanali-
zacji, ale środków na inwe-
stycje nie ma, bo pieniądze
z UE na ten cel się skończyły.
W naszym przypadku, jeśli
odnieść otrzymane dofinan-
sowanie do wartości majątku
spółki, był to największy pro-
jekt w Polsce. Dobrze wyko-
rzystaliśmy swoją szansę, zy-
skując środki, które pozwoliły
nam zainwestować we wszyst-
kie elementy, jakich wymaga
nowoczesny system wodo-
ciągowo-kanalizacyjny na
miarę czasów i potrzeb miesz-
kańców. Mamy doskonałe
wskaźniki przyłączenia użyt-
kowników do sieci wodocią-
gów i kanalizacji. Mało tego,
dzięki naszym projektom i uzy-
skanym parametrom miasto
odnosi dodatkowe korzyści.
Dziś woda w Brdzie na odcin-
ku miejskim jest tak czysta
– ma drugą klasę czystości, że
organizujemy zawody pły-
wackie, które w ciągu czterech
lat stały się jedną z głównych
krajowych imprez w tej dys-
cyplinie. Jesteśmy wśród lide-
rów branży i bardzo nas to cie-
szy, ale jednocześnie ubole-

wam nad tym, że prowadzimy w czymś,
co powinno być normą. My spojrzeli-
śmy na zagadnienie kompleksowo,
bo byliśmy przekonani, że tylko takie
widzenie i działanie gwarantuje mak-
symalne korzyści dla mieszkańców. Na
szczęście sprzyjał nam dobry klimat,
stworzony przez ówczesnego prezy-
denta Bydgoszczy i radę miasta. War-
to jednak dodać, że równolegle pro-
wadziliśmy proces restrukturyzacji
spółki. Bez tego nie bylibyśmy dziś
w tym miejscu, w którym jesteśmy.
Tak szeroko zakrojone inwestycje wymaga-
ją potężnych nakładów. Co pozwala uzyskać
pozytywny bilans finansowy?

– Skala inwestycji była tak duża, że
jako spółka nie mieliśmy zdolności
kredytowej na wkład własny, a miasto
nie miało zdolności do udzielenia gwa-
rancji spółce, dlatego skorzystaliśmy
z nowego na tamte czasy rozwiązania
– obligacji przychodowych, które są
bardzo korzystnym sposobem finan-
sowania inwestycji szczególnie w tym
sektorze. Spłacamy je z części amor-
tyzacji, a reszta zostaje na inwestycje,
więc nie musimy generować zysku na
ten cel. Dzięki korzystnym rozwiąza-
niom kryzys finansowy końca po-
przedniej dekady w ogóle nas nie
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Niezwykle ważne jest,
aby przedsiębiorstwo
wodociągowe zapew-
niało ciągłość usług
dla mieszkańców. My
gwarantujemy trwa-
łość systemu i jego
ekonomiczność.

Biznes

�



� dotknął. Realizowane inwestycje i sta-
bilna sytuacja ekonomiczna firmy po-
zwoliły w ostatnich ośmiu latach utrzy-
mywać poziom cen na stałym racjo-
nalnym poziomie, a nawet mogliśmy
sobie pozwolić na ich obniżenie. Obec-
nie kończymy realizację strategii post-
inwestycyjnej, ukierunkowanej na opty-
malizację operacyjną i kosztową.
W tym obszarze stosujemy nowatorską
metodę Lean Management, która prze-
łożyła się na światowe sukcesy ja-
pońskich firm. Niebawem przystąpimy
do budowania kolejnego etapu stra-
tegii. To pozwala nam określić liczbo-
wo każde działanie, a tym samym
kontrolować efektywność realizowa-
nych przedsięwzięć. Dzięki konse-
kwentnie prowadzonej polityce finan-
sowej i kredytowej agencja Fitch pod-
niosła nam rating obligacji przycho-
dowych do potrójnego „B”, co oznacza
perspektywę stabilną. W plebiscycie
Narodowego Programu „Polska Przed-
siębiorczość” zostaliśmy wyróżnieni
statuetką Złotego Orła i tytułem „Firma
Roku 2016” w kategorii „innowacja i no-
woczesne technologie”, a ja takiego
„orła” otrzymałem razem z tytułem
„Menedżer Roku 2016”. Dostaliśmy
też najwyższe dofinansowanie w kon-

kursie Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko, w którym
zgłosiliśmy nowatorski i też najbardziej
kompleksowy projekt pn. „Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej,
dostosowanie sieci deszczowej do
zmian klimatycznych”. W ramach pro-
jektu, który kosztować będzie w pierw-
szym etapie ponad 216 mln zł, po-
wstanie m.in. 14 km nowej sieci kana-
lizacji deszczowej, zmodernizowanych
zostanie ponad 90 km istniejącej sieci
i zbudowanych będzie 66 zbiorników
retencyjnych, które zatrzymają wodę
deszczową i pozwolą ją wtórnie wy-
korzystać. Nasza propozycja okazała
się wzorcowa, dlatego m.in. zorgani-
zowaliśmy konferencję dla branży,
aby podzielić się swoją wiedzą i osią-
gnięciami.
Co złożyło się na przyznane panu i zarządzanej
przez pana spółce nagrody?

– Myślę, że przede wszystkim kom-
pleksowość, o której mówiłem, jak
i umiejętność działania systemowego,
które nie ogranicza się do wybiór-
czych prac, napraw czy symbolicz-
nych inwestycji jak i konskwencji w re-
alizacji projektów. Tylko takie myśle-

nie i działanie może przynieść efekty
i optymalną jakość, m.in. w zakresie
zastosowanych rozwiązań technicz-
nych, zużycia energii czy ponoszonych
kosztów. Niezwykle ważne jest, aby
przedsiębiorstwo wodociągowe za-
pewniało ciągłość usług dla miesz-
kańców. My gwarantujemy trwałość
systemu, a dzięki stabilizacji finanso-
wej i zastosowanym rozwiązaniom
„szczupłego” zarządzania również
jego ekonomiczność. Jestem przeko-
nany, że zostało zauważone także to,
że potrafimy działać zespołowo, co
w przypadku tak zaawansowanych
systemów jak bydgoski jest niezmier-
nie ważne. Wierzę, że kapituła doce-
niła również nasz bardzo nowatorski
projekt deszczowy, który będzie współ-
grał z planami miasta w zakresie za-
gospodarowania przestrzennego. Cie-
szy nas, że jesteśmy zauważani za-
równo w obszarze udanych projektów
inwestycyjnych, jak i umiejętnego za-
rządzania spółką, zwłaszcza że firmy
wodociągowe zdecydowanie rzadziej
są wyróżniane i mają okazję stanąć
w blasku fleszy niż przedsiębiorstwa
komercyjne.

Rozmawiał Cezary Głogowski
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O
d ponad pół wieku na-
zwisko Steinbacher (jed-
nocześnie nazwa firmy)
kojarzone jest z inno-
wacyjnymi rozwiąza-

niami oraz najwyższą jakością w ob-
szarach profesjonalnej izolacji ter-
micznej. 24 czerwca, w siedzibie głów-
nej Steinbachera w austriackim Erp-
fendorf, z okazji jego 55-lecia zorgani-
zowano imprezę jubileuszową. Ponad
500 osób świętowało uroczystość pod
mottem „55 powodów, by świętować ra-
zem”. Byli wśród nich pracownicy fir-
my wraz z rodzinami, ambasadorzy
marki Steinbacher oraz topowi spor-
towcy: legenda skoków narciarskich
Andreas Goldberger, narciarz Romed
Baumann, biathloniści Julian Eber-
hard, Dominik Landertinger, Dominik
Landertinger i Lorenz Wäger, rowe-
rzysta Tommy Rohregger oraz alpi-
nistka Johanna Erhart. Podczas jubile-
uszu było wiele atrakcji zarówno dla
małych, jak i dla dużych, m.in.: tor prze-
szkód, symulator surfingu, biathlon, tor
gokartowy oraz loteria, w której do wy-

grania był lot widokowy śmigłowcem.
Uroczystość była wyjątkowa ze wzglę-
du na swój charakter – w końcu rzad-

ko która firma może szczycić się 55-le-
ciem istnienia na rynku termoizolacji,
a taką właśnie jest Steinabacher! �

55 powodów, by świętować razem

Od lewej: Stefan Steinacher, Tommy Rohregger, Roland Hebbel, Ute Steinbacher, Johanna Erhart, Julian Eberhard, Andi
Goldberger, Lorenz Wäger, Dominik Landertinger i Romed Baumann
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K
upno mieszkania to dla
większości osób poważny
krok i początek nowego
etapu życia, a miejsce, któ-
re wkrótce będą nazywać

domem, musi zostać starannie wy-
brane i przemyślane. Patio pomaga re-
alizować te plany, dokładając starań,
aby nowy dom poza swoją funkcjo-
nalnością stanowił również realizację
marzeń nabywców. 

Firma deweloperska Patio powstała
w 2012 r. dzięki połączeniu dwóch nie-
zależnych, doświadczonych podmio-
tów. Fuzja ta zapoczątkowała zupełnie
nową jakość oraz ofertę, której główny
akcent aktywności inwestorskiej sta-
nowi budownictwo jednorodzinne. Bu-
dowa nowoczesnych, kameralnych
domów z tego segmentu to dziedzina,
w której specjalizuje się Patio. W swo-

im portfolio posiada już sześć po-
myślnie zrealizowanych inwestycji
mieszkaniowych, powstałych przy
współpracy z najlepszymi architekta-
mi w Polsce. 

Trafna lokalizacja inwestycji, od-
powiednie podejście do ekologii oraz
dbałość o najwyższą efektywność
cieplną i energetyczną obiektów miesz-
kalnych sprawiły, że firma zyskała
uznanie oraz grono zadowolonych
klientów. Jej działania doceniła Ogól-
nopolska Federacja Przedsiębiorców
i Pracodawców, która w ramach co-
rocznego Ogólnopolskiego Plebiscytu
Orły Polskiej Przedsiębiorczości przy-
znała jej nagrodę oraz tytuł „Firmy
Roku 2017” w kategorii usługi dewe-
loperskie. 

Podwarszawska Villa Park to siód-
ma inwestycja Patio, która stanowi
urzeczywistnienie wizji kameralnego
osiedla, zlokalizowanego w bezpo-
średnim otoczeniu natury. Proponowa-
ne przez spółkę apartamenty z zało-

żenia mają łączyć w sobie przestron-
ność i wygodę domu jednorodzinnego
z funkcjonalnością nowoczesnego,
miejskiego mieszkania. Dzięki zasto-
sowaniu innowacyjnych rozwiązań każ-
dy z nich został zaprojektowany tak, aby
koszty eksploatacji zostały zreduko-
wane do minimum. Kompleks ten po-
wstaje 20 min drogi od serca Warsza-
wy, w pięknej, malowniczej Lesznowo-
li, gdzie bliskość lasu gwarantuje co-
dzienny kontakt z naturą, a przemy-
ślana lokalizacja szybkie i sprawne
połączenie z centrum miasta. 

Kolejną inwestycją spółki Patio, na
którą warto zwrócić uwagę, jest osie-
dle Willa Mirabelka II, stanowiące
kontynuację udanego przedsięwzięcia
Willa Mirabelka. W podwarszawskiej
Lesznowoli powstanie 28 domów o po-
wierzchni od 112 do 126 mkw. na dział-
kach wielkości 200–400 mkw. Osiedle
realizowane jest w technologii trady-
cyjnej z zastosowaniem najwyższej ja-
kości materiałów, które gwarantują
niskie koszty eksploatacji nierucho-
mości. Kompleks charakteryzuje no-
woczesna architektura domów o zwar-
tej bryle, która daje wiele możliwości
ciekawych aranżacji. �

Wstąp do Patio

„Życie jest podróżą, która pro-
wadzi do domu” – to słowa
H. Melville’a i motto firmy de-
weloperskiej Patio, która zajmuje
się budową domów i obrotem
nieruchomościami. W tej dzie-
dzinie już odniosła sukces, ale
wiele szczytów jeszcze przed nią

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

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

– Jesteśmy firmą, która nie generuje
zbędnych kosztów, ale jakość wyko-
nywanych prac jest dla nas prioryte-
towa. Zatrudniamy wysoko wykwalifi-
kowaną kadrę. Jest ona w stanie za-
gwarantować najwyższą jakość naj-
bardziej skomplikowanych robót. Nasi
pracownicy sprawdzili się w praktyce
przy wielu projektach realizowanych
dla firm z całej Polski. Udowodnili przy
tym, że dzięki posiadanej wiedzy i za-
angażowaniu są w stanie sprostać

każdemu wyzwaniu. Myślę, że zado-
wolenie naszych klientów, takich cho-
ciażby jak GZNF Fosfory, Krajowa
Spółka Cukrowa, Südzucker Polska,
CIECH Soda Polska, Luvena SA, OLPP,
Technotex,  Mondi Świecie, AB TECH-
NO Engineering, Naftoserwis sp. z o.o.
czy Siarkopol Gdańsk, jest dowodem
na słuszność przyjętej przez nas poli-
tyki.
Macie państwo na koncie wiele skompliko-
wanych realizacji dla wymagających klientów.

Czy z którejś z nich jest
pan szczególnie dumny, czy
każdą traktuje pan jedna-
kowo jako przykład solidnie
wykonanej pracy?

– Wykonywaliśmy
wiele skomplikowanych
inwestycji i remontów
dla wymagających
klientów. Do każdej
podchodziliśmy w spo-
sób indywidualny, ma-
jąc na uwadze specy-
ficzny profil produkcji
każdego z zakładów.
Szczególne miejsce
wśród zrealizowanych

inwestycji zajmuje wykonana w latach
2015–2016 przebudowa i modernizacja
instalacji granulacji nawozów metodą
zgniatania na terenie Luveny SA w Lu-
boniu. Inwestycja ta była szczególna ze
względu na specyficzny zakres prac do
wykonania, począwszy od kompletnej
dokumentacji projektowej, aż po mo-
dernizację pracującej linii granulacji
metodą zgniatania. Wymagała do tego
skoordynowania branż budowlanej,
architektonicznej, sanitarnej, kon-
strukcyjnej oraz AKPiA.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Wykonywaliśmy wiele skomplikowanych inwestycji i re-
montów dla wymagających klientów. Do każdej podchodzi-
liśmy w sposób indywidualny, mając na uwadze specyficzny
profil produkcji każdego z zakładów – mówi Marian Fran-
ciszek Cydzik, prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżo-
wego TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. J.

zadowolenie
warantujemyG
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Jakie problemy mają liderzy i na jakie pyta-
nia szukają odpowiedzi?

– To zależy od wielu czynników.
Dość często nie są oni świadomi swo-
ich problemów i nie stawiają sobie
pytań, dopóki sytuacja nie stanie się kry-
zysowa. Ich stały problem to kwestia,
jak być bogatym, bo dążenie do suk-
cesu ekonomicznego stało się panu-
jącą religią. Wielu nie umie spożytko-
wać sukcesu dla dobra życia osobi-
stego, bo im więcej mają, tym mniej
czasu przeznaczają dla siebie i bliskich.
Ale zaznacza się trend pozytywny
– wskazuje on na odwracanie się lide-
rów nowego typu od pogoni za sukce-
sem, który nie przynosi wewnętrznego
szczęścia. Zauważają oni, że sukces
w świecie i wysoki szczebel w karierze
jest pułapką, a nawet bezpośrednią
przyczyną nieszczęścia rodzinnego
czy osobistego. Zaczynają uświada-
miać sobie, że ważniejsze jest pytanie
o sens życia i jego całość, a nie frag-
mentaryczne wyniki w jednej dziedzinie
– materialnej. Widzą, że refleksji nad ży-
ciem nie można odkładać bez konse-
kwencji w nieskończoność. Rozumieją,
że lepiej żyć mądrze i zdrowo, niż w de-
strukcyjnym pędzie, w byle jakich re-
lacjach, w zawiści lub pogardzie dla
słabych, ale w luksusie. Odkąd rozwi-
jam program linia życia dla liderów, za-
uważam, że inteligentni liderzy nowe-
go pokolenia są coraz bardziej zmę-
czeni zarządzaniem opartym na kon-
troli, manipulacji, instytucjonalnej prze-
mocy i życiu na krawędzi.
Czy to jest fenomen związany z doświadcze-
niem życiowym?

– Sądzę, że działa tu prawo kryzy-
su i jego kompensacji. Kiedy narasta
kryzys, wzrasta zapotrzebowanie na
wiedzę i mądrość, która przychodzi
wraz z doświadczeniem, ale drzemie
w każdym z nas. W tradycyjnym my-
śleniu mądrość jest możliwa dopiero
w późnej starości. Ale już małe dzieci
mają intuicję prawdy i swoje mądre
wnioski. Jeżeli ich talenty, zdolności
obserwacyjne, własna praca i umie-
jętność łączenia teorii z praktyką wzbo-
gacą doświadczenie i dobre przykłady,
szybciej zauważają problemy i na bie-
żąco uczą się przewidywać kryzysy. Mój
program Mentoringu Lidera Kreatyw-
nego kształtuje umysł skutecznego i od-
powiedzialnego lidera, uczestniczą
w nim młodzi menadżerowie i zdolni
eksperci. Nie chcą oni czekać na sta-
rość, aby rozsądnie postępować i dzie-
lić się mądrym spojrzeniem na życie.
Oni chcą być szczęśliwi tu i teraz.
Żyjemy w czasach, kiedy sukces kojarzy się ze
stanem posiadania, liczą się wartości mate-
rialne i stan konta w banku.

– Ludzie chcą być bogaci, bo rynek
potrzebuje konsumentów z pieniędzmi.
Ślepy rynek chce bogatych klientów.
Dziś ludzie nie pracują, aby zasłużyć na
szczęście w niebie, wybierają ścieżkę
zbawienia przez materialny dobrobyt.
To nakręca spiralę materialnego suk-
cesu; liczą się rywalizacja, zarabianie,
zakupy, konsumpcja i prestiż, które
dają pozorne szczęście. Młodzi liderzy
nowego typu już nie chcą w tym błęd-
nym kole uczestniczyć, nie chcą wyzy-
skiwać swoich pracowników. Chcą się
z nimi zaprzyjaźnić i współpracować.
A kiedy pracownik nie pasuje do aktu-
alnego poziomu czy celów firmy, po-
trafią mu szczerze powiedzieć, że pora
na rozstanie. Relacja zawodowa się
kończy, ale wzajemny szacunek trwa.

Potrafią sobie wyobrazić lepszy świat
poza dobrami materialnymi. Epoka
technologii paradoksalnie uczy nas, że
żaden cyborg nie zastąpi człowieka,
może go tylko w czymś wyręczyć. Kra-
je o najwyższej stopie technologii mają
największe wskaźniki samobójstw.
Zdrowy człowiek chce się zaprzyjaźnić
z drugim człowiekiem, zamiast obda-
rzać miłością maszynę. 
Jak w praktyce nauczyć się skutecznego bu-
dowania wartości międzyludzkich?

– Znany psychoterapeuta Fritz Perls
wypowiedział słynny tekst o naszych re-
lacjach, który staram się promować
w pracy z liderami biznesu: „Ja jestem
ja, ty jesteś ty. Jeśli się spotkamy, to do-
brze, a jeśli nie – to trudno”. W mento-
ringu dla lidera kreatywnego trenujemy
odróżnianie działania nastawionego na
wynik biznesowy od postawy skiero-
wanej na relacje personalne. Uczymy
się skutecznego budowania warto-
ściowych relacji personalnych w miej-
sce władzy autorytarnej. 

Dziś ludzie nie pracują, aby zasłużyć na szczęście w niebie,
wybierają ścieżkę zbawienia przez materialny dobrobyt. To
nakręca spiralę materialnego sukcesu; liczą się rywaliza-
cja, zarabianie, zakupy, konsumpcja i prestiż, które dają
pozorne szczęście – mówi dr Zenon Waldemar Dudek

Liderzy w pułapce
albo na zakręcie

Jesteśmy cywilizacją po-
zbawionych domu gladia-
torów, którzy składają
w ofierze młode życie,
energię, siły i zdrowie na
oczach widzów. Spędzamy
czas w anonimowym tłu-
mie, aby zagłuszyć we-
wnętrzną samotność, gdyż
nie doceniamy zwykłej re-
lacji z dzieckiem, mężem,
żoną lub przyjacielem.



Powstaje nowy model lidera, który zry-
wa powoli z tzw. hienami w biznesie.

– Ludzie hieny w biznesie,
podobnie jak ludzie wilki, to wy-
raz moralnego upadku cywiliza-
cji, ale także nieodpowiedzial-
nego modelu przywództwa. Upa-
da on, gdyż rynek potrzebuje li-
derów o mentalności owcy, która
potrafi dawać i budować relacje,
oraz liderów o mentalności psa
jako wspierającego przyjaciela.
Budujące są dla mnie spotkania z mło-
dymi liderami, którzy w teorii i w prak-
tyce chcą stosować zasady kierowania
zespołem, skoncentrowane nie tylko na
wyrwanych z kontekstu wynikach fi-
nansowych, lecz także na indywidual-
nej satysfakcji i rozwoju osobistym
kadr. Biznes tak jak nauka, sztuka czy
religia jest częścią kultury. Liderzy kre-
atywni mogą odmienić model zarzą-
dzania z pseudodemokratycznego na
transformacyjny i integralny. Tworzą
nowe rozwiązania i popychają rozwój
firmy, całej branży i poszczególnych
pracowników do przodu, cenią uta-
lentowanych początkujących i eksper-
tów, tworzą im warunki do rozwoju.  
Dzisiaj liczy się miejsce w rankingu.

– W tak zwanych „starych dobrych
czasach” mówiło się o hierarchii war-
tości jako ważnym kryterium dobrego
życia. Dziś jej miejsce zajęła pozycja
w rankingu i na szczeblach kariery. Jest
coraz więcej konkurencji, w których lu-
dzie się ścigają, aby zająć wyższą po-
zycję. Nawet profesorowie uniwersy-
teccy zbierają punkty za publikacje jak
dzieci oceny w szkole, aby dostać wię-
cej pieniędzy. Zwykli ludzie dla chwili
sukcesu zjadają przed kamerami tony
pączków, setki obrzydliwych robaków,
wspinają się w najtrudniejszych wa-
runkach na najwyższe góry świata,
ryzykując osierocenie bliskich i swoje
życie, które liczy się szybkością i wiel-
kością efektów oraz rozmiarami poli-
czalnych osiągnięć. Jesteśmy cywili-
zacją pozbawionych domu gladiatorów,
którzy składają w ofierze młode życie,
energię, siły i zdrowie na oczach wi-
dzów. Spędzamy czas w anonimowym
tłumie, aby zagłuszyć wewnętrzną sa-
motność, gdyż nie doceniamy zwykłej
relacji z dzieckiem, mężem, żoną lub
przyjacielem. 
Czy przyszedł już czas na liderów z podejściem
kreatywnym, którzy mogą wnieść nowe war-
tości w korporacjach? 

– Uważam, że przyszedł czas na li-
derów kreatywnych. Wzrost wiedzy,
nowe technologie i poprawa warun-
ków życiowych dają przewagę roz-
wiązaniom opartym na wiedzy, empa-

tii i twórczej wyobraźni. Dolina Krze-
mowa od 30–40 lat jest już po rewolucji
kreatywnej. Uwolnienie potencjału jest
naturalną drogą do sukcesu, nie jest nią
ręczne, biurokratyczne XIX-wieczne
sterowanie. Ale dysponenci kapitału
trzymają masy w nieświadomości. Biz-
nes jest powiązany z polityką, a polity-
ka z biznesem. Są to odrębne dziedzi-
ny, jak ekonomia i marketing czy psy-
chologia i medycyna. Dojrzali politycy
i biznesmeni z twórczą wyobraźnią
pracują w zaciszu dla dobra swojego
regionu i swojej firmy. Nie chcą stać się
śmiesznymi celebrytami, którzy dzięki
pozycji w hierarchii przez chwilę wy-
stępują w roli pana świata i błyszczą ni-
czym chłopcy na boisku sportowym. 
Czym charakteryzuje się zarządzanie miękkie?

– Korporacje zaczynają po-
wszechnie doceniać psychologię i kre-
atywność, co w praktyce biznesowej
oznacza tzw. zarządzanie miękkie.
Skończyła się euforia tanim coachin-
giem, który otwiera ludzi, budzi w nich
nadzieje, ale nie umie domknąć edu-
kacji i porzuca na ścieżce rozwoju
niedoświadczonych liderów. Dlatego
wszechstronni, kreatywni liderzy inte-
resują się kulturą i duchowością, a to
oznacza, że doceniają wartość życia
wewnętrznego i głębię osobowości.
Odwołanie do kultury nazywam za-
rządzaniem hipermiękkim. Podejście
kreatywne w pracy lidera, zwłaszcza
w biznesie, jest nie tylko wskazane
w korporacjach – to konieczność, bo za-
czną one ginąć jak dinozaury niezdol-
ne wykarmić siebie, pożerające tony
pożywienia i produkujące miliony ton
odpadów. Oczywiście trend nie może
być modny, to szansa dla wizjonerów,
którzy jak Noe czują zbliżający się po-
top. Liderzy, którzy pójdą w tę stronę,
będą elitą, która nie będzie miała kon-
kurencji.
Gdzie szukać przykładów kreatywności wspól-
noty? Jak tworzyć nową jakość współżycia?

– Kreatywni liderzy potrafią inwe-
stować w ludzi, w dobre idee i przy-
szłość. Jedna z firm po cyklu moich
szkoleń wymieniła bez rewolucji ponad
połowę swojej kadry, dobierając ludzi

pod kątem celów i swojej specyfi-
ki. Ważnym kryterium była kre-
atywność, ale tylko tam, gdzie
jest ona podstawowym atutem. Na
stanowiskach, które wymagają
stabilności i gwarancji bezpie-
czeństwa, potrzebne były osoby
niezależne, introwertywne, sa-
mosterowne, odporne na wpływy
i stres, ale też świadome swojej in-
dywidualności. Kreatywność do-
strzega różnorodność rozwiązań

i optymalizuje indywidualną ścieżką
działań. Tworzy klimat wspólnoty
w miejsce grupy interesów. 

Myślę, że przykładem kreatywności
jest Wrocław, w którym kwitnie życie
akademickie i odbywają się różne kon-
ferencje oraz inicjatywy gospodarcze.
Spotkania intelektualne liderów roz-
winęły i rozsławiły małe miejscowości.
Niedaleko Warszawy jest Grodzisk
Mazowiecki, a w nim park, w którym
przy ładnej pogodzie bawi się zawsze
gromada wesołych dzieci, dorośli sie-
dzą zaś na ławkach lub spacerują po
miejscu, w którym stare drzewa czują
się dobrze. Można poczuć, że miasto
ma gospodarza, który pamięta o oby-
watelach. Warto wyróżnić m.in. Teatr
Kamienica, który jest przedsięwzię-
ciem indywidualnym, a przy tym arty-
stycznym i biznesowym. Świetnymi
projektami kreatywnymi są Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i Centrum Ko-
pernika. Gdyby projekt kreatywnego li-
dera działał na poziomie dużych kor-
poracji, dużych firm państwowych
i na poszczególnych szczeblach edu-
kacji, jakość życia w naszej wspólnocie
miałaby inny wymiar. Zasada tworze-
nia daje najwięcej szczęścia i tym, co
tworzą, i tym, którzy z niej korzystają. Li-
der kreatywny wie, że wszystko jest jed-
nocześnie jednością i rozmaitością.

Rozmawiała Anna Arwaniti

Biznes

Dr Zenon Waldemar Dudek 

Psychoterapeuta, autor i redaktor
licznych publikacji i książek 
naukowych, redaktor naczelny
pisma „Albo albo – Problemy psy-
chologii i kultury”, twórca terapii
kreatywnej i programów rozwojo-
wych dla instytucji i biznesu.
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N
agroda Malborski Mistrz
Biznesu jest zaszczytnym
wyróżnieniem, przyzna-
wanym przedsiębiorcom,
osobom prawnym oraz

jednostkom organizacyjnym, które nie
posiadają osobowości prawnej. Ho-
norując nią, jury konkursu docenia
całokształt ich działalności zawodowej
i społecznej lub realizację zadań na
rzecz miasta, przez które wybitnie
przyczynili się do promocji jego rozwoju
lub nieśli pomoc i wsparcie społecz-
ności lokalnej. 

Celem konkursu jest popularyzacja
idei zrównoważonego rozwoju i spo-
łecznie odpowiedzialnego biznesu
oraz nagradzanie i promowanie firm
i osób, które stosują dobre praktyki biz-
nesowe. Intencją organizato-
ra jest, aby tytuł „Malborski
Mistrz Biznesu” stał się go-
spodarczym symbolem mia-
sta. 

Laureatami konkursu zo-
stali: Mar-Graf S.J. Anna i Grze-
gorz Kwiecień (kategoria Me-
cenat Roku 2016), Techno Ma-
rine Sp. z o.o. (Inwestor Roku
2016), Usługi Remontowo Bu-
dowlane TomEfekt Tomasz
Pańka (Debiut Roku 2016),

Edward Matacz P.P.U.H. „Stolmat”
Usługi Stolarskie (Fachowiec Roku
2016), Oval Sp. z o.o. (Firma Roku
2016). Podczas wieczoru nagrodzono
też doradcę burmistrza ds. gospo-
darczych Zbigniewa Charmułowicza,
wręczając mu miecz jako symbol do-
brej współpracy z malborskimi przed-
siębiorcami. �

Być mistrzem
Fot. archiwum organizatora (3)biznesu

9 czerwca rozstrzygnięto plebiscyt Malborski Mistrz
Biznesu 2016. Nagrody wręczono podczas uroczystej
gali o tej samej nazwie. Gościły na niej ważne dla Mal-
borka osoby, w tym przedstawiciele lokalnych władz



Biznes

W
tegorocznej edycji konkursu rada progra-

mowa wyłoniła 16 finalistów, w tym 14 lau-
reatów w kategoriach: indywidualnej, ro-
dzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz roz-
woju społeczności lokalnych. Dwa przed-

sięwzięcia uhonorowano wyróżnieniem. Wszystkie stanowią
znakomity przykład efektywnego wykorzystywania środków
finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i 2014–2020. 

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy gości powitała Bar-
bara Fedyszak-Radziejowska, doradca głowy państwa
ds. wsi i rolnictwa, która wręczyła nagrodzonym imienne li-
sty gratulacyjne. Ministra rolnictwa i rozwoju wsi reprezen-
tował sekretarz stanu Jacek Bogucki. – Konkurs pokazuje po-
zytywne przykłady poszukiwania nowych możliwości, no-

wych źródeł dochodów na obszarach wiejskich, oddając jed-
nocześnie rzeczywisty obraz polskiej wsi – podkreślił, skła-
dając gratulacje laureatom. Podczas uroczystości głos za-
brał też Jacek Węsierski, dyrektor Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie. Podziękował współorganizatorom,
sponsorom i partnerom konkursu za wsparcie merytorycz-
ne i organizacyjne oraz zadeklarował, że inicjatywa, jaką jest
konkurs Sposób na Sukces, będzie kontynuowana. �

4 lipca w Rezydencji Belweder w War-
szawie odbyła się gala finałowa XVII
edycji ogólnopolskiego konkursu Spo-
sób na Sukces. Patronat honorowy
nad nim sprawował prezydent An-
drzej Duda

Biała gęś z regionu Nadgopla
w województwie kujawsko-

-pomorskim robi prawdziwą
karierę w kraju i poza jego
granicami. Zadecydowały
o tym unikatowe warto-
ści zdrowotne gęsiny,
uznawanej przez wiary-
godne środowiska medy-

cyny regeneracyjnej, uzdro-
wiskowej i sportowej za swo-

iste antidotum na choroby
XXI w. i zmęczenie cywilizacyjne. 

Do promocji gęsiny w regionie kujawsko-pomorskim
przyczyniła się Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi,
która stworzyła model ekonomiczny, aktywizujący spo-
łecznie i gospodarczo sektor rolnictwa związany z hodowlą
gęsi. Na Nadgoplu powstały nowe miejsca pracy, popra-
wiły się warunki i jakość życia marginalizowanej dotąd
grupy mieszkańców wsi. W regionie uznawanym za ko-
lebkę polskości i historyczny spichlerz Polski, oryginalne
przedsięwzięcie Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi
przyjęło się głównie w małych i średnich gospodarstwach,
wśród kobiet wiejskich i młodych rolników. 

Fundacja oprócz szkoleń z chowu gęsi przeprowadza rów-
nież warsztaty kulinarne oraz szycia kołder i poduszek, któ-
rych celem jest aktywizacja rolników z Kujaw oraz
promocja dziedzictwa kulinarnego regionu kujawsko-po-
morskiego. Fundacja propaguje chów gęsi w naturalnych
warunkach, w stadach żywionych wypasanymi swobod-
nie na pastwiskach i łąkach.

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
Wróble 37, Kruszwica 88-153, tel.: 52 335 78 95, 602 785 388
e-mail: fundacja@polskabialages.pl, www.polskabialages.pl

Wśród laureatów konkursu Sposób na Sukces znalazł się Zajazd Tusinek. Nagrodę odebrali
jego właściciele Teresa i Grzegorz Winiarkowie (drugi i trzecia od lewej), a towarzyszył im
syn Tomasz (czwarty od prawej)
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Sposób na sukces



Produkcja i sprzedaż kruszyw, nawozów rol-
niczych, kamienia przemysłowego oraz mar-
muru, a także transport drogowy i kolejowy
– to świadczone przez państwa usługi. Któ-
ra z nich ma największe znaczenie dla firmy
i najbardziej kształtuje jej budżet?

– Kruszywa kierowane dla drogo-
wnictwa i budownictwa sięgają
65 proc. całej produkcji. Pozostałe wy-
roby trafiają do bardzo zróżnicowanej
grupy odbiorców: energetyki, cukrow-
nictwa, hutnictwa oraz rolnictwa. Nie-
wielką, ale za to prestiżową część
produkcji, stanowią elementy marmu-
rowe, które wykorzystywane są
w obiektach użyteczności publicznej
oraz prywatnych domach. Produkcja
nawozów rośnie już kolejny rok. Nie-
wiele osób wie, że w wyniku odpo-
wiedniego zmielenia otrzymywany jest
nawóz rolniczy, uznany za ekologicz-
nie czysty, jego właściwości potwier-
dzone zostały badaniami i certyfika-
tami. Jest naturalnym źródłem skon-
centrowanego węglanu wapnia po-
chodzenia osadowego, nie zawiera za-
nieczyszczeń ani metali ciężkich, wy-
kazuje wysoką reaktywność – szybko
i bez skutków ubocznych odkwasza
glebę, nie przesuszając jej. Wyniki do-
świadczeń wykazały, że wapnowanie
przyczynia się do wzrostu plonów śred-
nio o 10–15 proc., a plonotwórczy efekt
działania wapna utrzymuje się przez

kilka lat. Doskonale nadaje się ono do
stosowania w rolnictwie i sadownictwie.
Firma odnotowuje stały wzrost sprze-
daży produkowanych nawozów. Rol-
nicy coraz częściej są wykształceni,
świadomi właściwości nawozów na-
turalnych, których zastosowanie przy-
nosi wymierne efekty, a dzięki temu co-
raz więcej gospodarstw decyduje się
na taki zakup.
Dlaczego zarządzana przez pana firma jest
partnerem, z którym warto nawiązać współ-
pracę?

– Stały rozwój, doświadczenie, ja-
kość. Kopalnia Wapienia „Morawica”
jest obecna na rynku od ponad 50 lat.
Od 2001 r., po przekształceniu wła-
snościowym stanowi spółkę akcyjną.
Zmieniająca się gospodarka rynkowa
wymaga przez cały czas dostosowy-
wania się do potrzeb rynku, dlatego też
stale inwestujemy w nowe maszyny,
nowy sprzęt, szukamy nowych możli-
wości zbytu. Dzięki sukcesywnie wdra-
żanym inwestycjom zaspokajamy ocze-
kiwania naszych odbiorców. Gwaran-
tujemy pełną satysfakcję dotychcza-
sowym i przyszłym klientom. Jesteśmy
firmą rozwojową, pewną i bezpieczną.
Wprowadzamy na rynek nowe, coraz
wyżej przetworzone produkty powsta-
łe na bazie kamienia, który wydoby-
wamy. To stałe poszerzanie naszego
portfolio gwarantuje nam stabilizację
przychodów i buduje markę firmy.
Na czele morawickiej kopalni stoi pan od wie-
lu lat. Co uważa pan za swój największy suk-
ces w tym czasie? Jak udało się panu wy-
pracować silną markę firmy nie tylko w kra-
ju, lecz także poza jego granicami? 

– Jednym z moich życiowych suk-
cesów jest uchronienie firmy od likwi-
dacji po przekształceniach w 1989 r.
W nowej rzeczywistości, po zmianach

gospodarczych i ustrojowych w Polsce,
przedsiębiorstwo było spisane na star-
ty. Po pierwszych latach pod znakiem
trudności można mówić o pasmach
sukcesów i ugruntowanej pozycji. Dzię-
ki zaufaniu pracowników dokonali-
śmy niemożliwego. Firma rozwija się
i ma przed sobą dobre perspektywy. In-
westycje i systematyczny rozwój to
plany rozwoju kopalni „Morawica”.
Stałe podnoszenie stopnia zaawan-
sowania techniczno-technologicznego
maszyn i urządzeń jest konieczne, aby
być liczącym się producentem. Kon-
kurencja i rynek wywierają nacisk, i aby
sprostać bieżącym potrzebom, stale
modernizujemy i unowocześniamy
park maszynowy. W przyszłości pla-
nujemy uruchomić zupełnie nową linię
produkcyjną, aby móc zaoferować
szerszy asortyment i mieć większy
udział w rynku. Zasadniczy wpływ na
pozycję Kopalni Wapienia „Morawica”
SA na rynku ma długofalowa strate-
gia rozwoju, oparta na analizach ryn-
ku odbiorców oraz konkurencji, na-
kierowana na efektywne pozyskiwanie
nowych kontrahentów. Do działań
wzmacniających pozycję rynkową
i wzrost wartości marki przyczyniły
się również wewnętrzne usprawnienia
organizacyjne, wdrożenie procedur
kontrolnych, czy międzynarodowych
standardów jakości. Jestem przeko-
nany, że kolejne lata przyniosą konty-
nuację pozytywnych efektów działań
podjętych w latach ubiegłych.

Rozmawiał Igor Korczyński
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Do działań wzmacniających pozycję rynkową i wzrost
wartości marki przyczyniły się wewnętrzne usprawnienia
organizacyjne, wdrożenie procedur kontrolnych, czy mię-
dzynarodowych standardów jakości – mówi Józef
Dąbek, prezes Kopalni Wapienia „Morawica” SA

Sukces trwały jak marmur
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B
usiness Excellence to na-
grody dla firm, które przy-
czyniają się do wzrostu go-
spodarczego i promocji Lu-
belszczyzny. Każdy z laure-

atów został poddany szczegółowej
weryfikacji. W jej wyniku wyróżnienia
otrzymały przedsiębiorstwa innowa-
cyjne, dbające o środowisko, odpo-
wiedzialne społecznie, mające dobre
relacje z pracownikami oraz obecne
na rynkach zagranicznych. Laureatów
uhonorował także Narodowy Bank Pol-
ski i Banko PKO Bank Polski. 

W kategorii firma mikro zwyciężył
Bitstream Sp. z o. o., wyróżnienia otrzy-
mali zaś Kancelaria Radcy Prawnego
Aneta Bernat oraz Lewczuk
Sp. z o.o. Najlepszą małą firmą
okrzyknięto KRYSTIANA Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe, a wyróżniono Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe „Malinex” Ryszard
Malinowski, K2M Spedycja Sp.
z o.o., a także PGKIM w Rykach
Sp. z o.o. Średnią firmą, godną
nagrody, okazała się Spółdziel-
nia Niewidomych im. Modesta
Sękowskiego, a nieco w tyle po-
zostali CEWAR Sp. z o.o. Sp. k.,
ELKABEL Szczygielski Sp. j.
i Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Piaskach. Listę laureatów
zamknęły duże firmy, wśród których
przodowała Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Krasnymstawie, wyróż-
nieniami w tej kategorii cieszyli się Mo-
dern-Expo SA i AUTOHAUS OTTO.

Po raz szósty w Programie Promo-
cji Gmin „Business Excellence” na-
grodzono też przedsiębiorczość sa-
morządów. Kapituła programu wyróż-
niła te spośród nich, które wywierają
istotny wpływ na rozwój regionu lu-
belskiego. W ostatnich latach gminy
zrobiły ogromne postępy, zrealizowa-
ły wiele projektów inwestycyjnych i in-
frastrukturalnych. Wykazują nie tylko
dbałość o mieszkańców, środowisko
naturalne i zabytki, lecz także oferują
atrakcyjne warunki i bardzo skutecznie
pozyskują nowych inwestorów. Trium-

fatorem kategorii gmina wiejska
okazała się gmina Rejowiec Fa-
bryczny, wyróżnienia powędro-
wały zaś do gmin Mełgiew, Lu-
dwin i Cyców. Najlepszą gminą
miejsko-wiejską została gmina
Piaski, gminą miejską do 20 tys.
mieszkańców – miasto Dęblin,
zaś miejską do 40 tys. miesz-
kańców – miasto Świdnik. 

Wieczór uświetnił koncert
piosenki francuskiej w wykonaniu Ly-
die Charlotte Kotlinski. Zabrała ona go-
ści w retrospektywną podróż od lat 20.
do współczesności, co było wyjątkową
okazja, aby ponownie odkryć tę część
muzycznej kultury francuskiej, jej spe-
cyficzną naturę, akcent i bogatą paletę
kolorów. Po tej uczcie dla ducha przy-
szedł czas na tę dla ciała, czyli uro-
czysty bankiet. 

Patronaty honorowe nad konkur-
sem Business Excellence 2017 objęli
wojewoda lubelski Przemysław Czar-
nek, marszałek województwa lubel-
skiego Sławomir Sosnowski, prezy-
dent Lublina Krzysztof Żuk, posłowie do
Parlamentu Europejskiego Krzysztof
Hetman i prof. Mirosław Piotrowski
oraz Urząd Statystyczny w Lublinie
i Związek Gmin Lubelszczyzny. �
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Biznesowa doskonałość
Lubelski Klub Biznesu przyznał prestiżowe tytuły „Business Excellence”. Stało się
to podczas uroczystej gali, która odbyła się 9 czerwca w lubelskim Hotelu Korona.
Wzięło w niej udział ponad 250 gości, w tym przedstawiciele świata biznesu, nauki,
władz rządowych i samorządowych

Każdy z laureatów został
poddany szczegółowej
weryfikacji. W jej wy-
niku wyróżnienia otrzy-
mały przedsiębiorstwa
innowacyjne, dbające
o środowisko, odpowie-
dzialne społecznie,
mające dobre relacje
z pracownikami oraz
obecne na rynkach
zagranicznych.

Fot. Andrzej Rożek (2)





74 VIP

Teraz Polska

Czym zadziwili pana laureaci tegorocznej edy-
cji programu Teraz Polska? Czy któryś spośród
nich wyróżnił się w sposób szczególny?

– W tym roku konkurs zaskoczył
różnorodnością. Powoli odchodzimy od
dominacji branży spożywczej i bu-
dowlanej. Wśród tegorocznych laure-
atów mamy więc przedstawicieli bran-
ży elektronicznej, informatycznej, mo-
toryzacyjnej, czy energetycznej. Zde-
cydowanie więcej nagród trafiło do
twórców innowacyjnych produktów
i usług oraz nowoczesnych technologii.
Godłem „Teraz Polska” nagrodziliśmy
w tym roku m.in. innowacyjny produkt
do demakijażu – rękawicę Glov, dru-

karkę 3D, a także pierwszy polski ko-
mercyjny procesor 32-bitowy, nabój z po-
ciskiem do armaty czołgu Leopard-2. Po
raz pierwszy w naszej już blisko 30-let-
niej historii laureatem konkursu został
teatr – Krakowski Teatr Komedia. 

Tegoroczna edycja konkursu Teraz
Polska dowodzi, że lista laureatów
znakomicie odzwierciedla tendencje
w krajowej gospodarce. Z satysfakcją
obserwujemy, jak z roku na rok wśród
zwycięzców przybywa firm, które ofe-
rują najnowocześniejsze rozwiązania
w swoich branżach. Jesteśmy przeko-
nani, że mają one olbrzymi potencjał,
by stać się wizytówką polskiej gospo-

Przedsiębiorcy zasługują

Z roku na rok silnych marek, firm oraz ich sukcesów będzie coraz więcej. Polski biznes
ma się dobrze. Polscy przedsiębiorcy działają efektywnie. Nadal jesteśmy w drodze, ale
obraliśmy bardzo dobry kierunek – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Funda-
cji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Polskie

XXVII uroczysta gala „Teraz Pol-
ska”, podczas której nagrodzono
najlepsze polskie firmy, usługi,
innowacje i samorządy, odbyła
się 29 maja w Teatrze Wielkim
w Warszawie. Godło przyzna-
no 13 produktom, 9 usługom,
3 przedsięwzięciom innowacyj-
nym oraz 3 gminom. Podczas
wieczoru nadano też tytuły „Wy-
bitny Polak”. W tym roku uhono-
rowano nim Krzysztofa Pastora
i Jana A.P. Kaczmarka.

na mocną czwórkę

Fot. archiwum organizatora (4)

znaczy dobre



darki na świecie. Cieszy mnie, że co-
raz chętniej do konkursu zgłaszają
się także start-upy. 
Co wpływa na wartość przedsiębiorstw we-
dług kryteriów przyjętych przy przyznawaniu
Godła „Teraz Polska”?

– Godło „Teraz Polska” to znak ja-
kości, a więc jakość jest tym, na co eks-
perci przede wszystkim zwracają uwa-
gę przy ocenie produktów czy usług. To
ona w głównej mierze decyduje o suk-
cesie rynkowym przedsiębiorstwa. Nie
bez znaczenia dla niego pozostaje
także innowacyjność i użyteczność. I na
to także zwracamy uwagę. 

Nie ma co kryć, że kryteria oceny
zgłoszeń w konkursie są surowe. Na-
leży jednak pamiętać, że Godło „Teraz
Polska” w ciągu trzech ostatnich dekad
stało się w oczach konsumentów gwa-
rancją wysokiej i sprawdzonej jakości.
Skoro więc Polacy mu ufają, wybiera-
jąc podczas zakupów produkty, na
których się ono znajduje, nierozsądne
byłoby obniżenie progu wymagań. 
Jakie nastroje panują wśród polskich przed-
siębiorców, patrząc na laureatów konkursu? 

– Jeśli spojrzymy na wyniki badań,
okazuje się, że Polacy stają się coraz
bardziej świadomymi i dojrzałymi kon-
sumentami, dla których podstawowym
kryterium wyboru produktów jest ich ja-

kość. Wśród polskich przedsiębiorców
widać więc działania nakierowane na
jej podnoszenie. Wzrasta także po-
trzeba oznaczania produktów najwyż-
szej jakości, dlatego kolejne branże de-
cydują się na korzystanie z potencjału,
jaki oferuje Godło „Teraz Polska”. 

Coraz śmielej kolejne firmy wy-
chodzą ze swoimi produktami i usłu-
gami poza Polskę. W ostatnich latach
dynamicznie rośnie eksport, otwierają
się nowe rynki. To zdecydowanie dobre
warunki ku temu, by o polskich pro-
duktach było coraz głośniej na świecie.
A i sami przedsiębiorcy chyba nie
czują się najgorzej, skoro w czerwcu In-
deks Optymizmu Przedsiębiorców uległ
wzmocnieniu. Ankietowani uważają, że
bieżąca sytuacja biznesowa w Polsce
jest lepsza niż na początku roku. 
Na jaką ocenę według pana zasługuje polski
biznes?

– Kiedy w latach 90. startował kon-
kurs Teraz Polska, nawet 50 proc. firm
nie było w stanie sprostać naszym wy-
maganiom. Dziś jest już zgoła inaczej.
Rokrocznie obserwujemy coraz wyższy
poziom zgłoszeń i coraz większą ich
różnorodność. Towarzyszy jej zauwa-
żalny już od kilku lat wzrost liczby firm,
które oferują najnowocześniejsze roz-
wiązania w swoich branżach. 

W ciągu blisko 30-letniej historii ist-
nienia konkursu Teraz Polska zauwa-
żyliśmy, że jest on odzwierciedleniem
tego, co dzieje się w krajowej gospo-
darce. Nasi laureaci świetnie radzą so-
bie zarówno na rynku krajowym, jak
i na rynkach zagranicznych. Wiem
więc, że polskie przedsiębiorstwa
mają olbrzymi potencjał, by stać się wi-
zytówką krajowej gospodarki na świe-
cie. Już teraz istnieje wiele produktów,
które grają takie role. Są to marki co-
raz bardziej rozpoznawalne i coraz
częściej bez problemu kojarzone z Pol-
ską. I wśród nich są laureaci konkur-
su Teraz Polska. W 1996 r. Godłem na-
grodziliśmy firmę Fakro. Dziś jest to już
marka globalna, wicelider rynku okien
z 15-procentowym udziałem w świa-
towej sprzedaży! PESA niezmiennie
podbija kolejne rynki. Podobnie dzie-
je się z firmą URSUS – ubiegłorocznym
laureatem. Z roku na rok takich marek,
firm oraz ich sukcesów będzie coraz
więcej. Podsumowując, polski biznes
ma się dobrze. Polscy przedsiębiorcy
działają efektywnie. Zasługują na
mocną czwórkę. Nadal jesteśmy
w drodze, ale obraliśmy bardzo dobry
kierunek. 

Rozmawiała Justyna Franczuk 
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P
ościele MARTPOLU są wykonane w 100
proc. z czystej wełny owczej, która jest na-
turalnym termoizolateorem, przez co grze-
je zimą, latem zaś utrzymuje chłód. Jest też włók-
nem oddychającym, co pozwala przez cały rok

utrzymać komfortową temperaturę dla organizmu. Do jego
walorów należą ponadto trwałość, odporność na zabru-
dzenia, antyalergiczność, przyjazność środowisku oraz pod-
leganie procesom biodegradacji. Wszystkie te atuty są za-
chowane w finalnych produktach dzięki ekologicznemu
przerobowi wełny oraz wysokim standardom kontrolnym na
każdym etapie produkcji.

MARTPOL oferuje swoje wyroby w dwóch liniach – stan-
dard i woolmark merynos. Każdy produkt pakowany jest od-
dzielnie, co daje możliwość skompletowania całości według

indywidualnych potrzeb czy to rozmiarowych, ilościowych, czy
pod względem wypełnienia. Każdy ma gwarancję najwyższej
jakości.

Walory zdrowotne asortymentu MARTPOLU potwier-
dzono pozytywną opinią Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wo-
jewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
w Goczałkowicach Zdroju oraz Certyfikatem Zgodności
Nr 13/M dla wyrobów medycznych, wydanym przez Instytut
Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”. Dzięki takiej reko-
mendacji pozostaje tylko zakupić rzeczoną pościel, otulić się
nią i spokojnie zasnąć, a o poranku obudzić się wypoczętym
i gotowym na wyzwania kolejnego dnia. �

PPHU MARTPOL Export-Import Beata Mar-
tynowicz nominowano do tegorocznego
Godła „Teraz Polska” w kategorii produkty
przemysłu lekkiego. Doceniono w ten spo-
sób kołdry i poduszki – znakomite wyroby
wełniane, w produkcji których przoduje firma

Wełniane oblicze snu
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K
onkurs Teraz Polska ma
charakter niekomercyjny.
Jego zadaniem jest wyło-
nienie najlepszych pro-
duktów, usług, przedsię-

wzięć innowacyjnych i gmin. W tym
roku kapituła plebiscytu nagrodziła
Godłem „Teraz Polska” 13 produktów,
9 usług, 3 przedsięwzięcia innowa-
cyjne oraz 3 gminy. – Godło Teraz Pol-
ska to najbardziej rozpoznawalny znak
jakości, promujący polskie produkty
i usługi. Dla naszej firmy to wielki za-
szczyt i uznanie wieloletniego do-
świadczenia w produkcji osprzętu
elektroinstalacyjnego i zaangażowa-
nia pracowników. Zdecydowaliśmy
się na udział w konkursie Teraz Polska
ze względu na jego wysoki prestiż, roz-
poznawalność i zaufanie wśród kon-
sumentów. Liczyliśmy, że udział w nim
będzie doskonałym narzędziem pro-
mocji marki OSPEL S.A. i jej produktów
– mówi Władysław Zając, prezes za-
rządu Ospel S.A. 

Kolekcja SONATA, za którą firma
otrzymała Godło „Teraz Polska”, to
kompleksowe i funkcjonalne rozwią-
zanie aranżacyjne. Jako modułowa,
podtynkowa seria oprócz podstawo-
wych łączników i gniazd wtyczkowych
zawiera czujnik ruchu, regulator tem-
peratury, ściemniacze oraz gniazda
antenowe, komputerowe, głośnikowe
i telefoniczne. Zróżnicowane pod
względem użyteczności i bezpieczeń-
stwa produkty bez problemu znajdują
zastosowanie w różnych pomieszcze-
niach, zarówno w salonach, sypial-
niach, korytarzach, jak i w bardziej wy-
magających przestrzeniach – kuch-
niach i łazienkach. Kolekcja została do-
datkowo uzupełniona o uniwersalne,
wielokrotne ramki, które pozwalają
na montaż poszczególnych wyrobów
zarówno pionowo, jak i poziomo, w za-
leżności od potrzeb. Produkty z serii
SONATA stanowią bogatą gamę ko-

lorystyczną, umożliwiającą stworze-
nie indywidualnych projektów. Do-
stępne są w tradycyjnej bieli, kolorze
ecru oraz wersjach metalizowanych
(szampański złoty, srebrny mat, cze-
koladowy metalik, czarny metalik),
które doskonale wpisują się w stylisty-
kę nowoczesnych i nieszablonowych
wnętrz. W ramach serii znajdują się
również wielokrotne ramki zewnętrzne
wykonane ze szkła, aluminium, drew-

na, kamienia oraz stali szlachetnej, któ-
re zwiększają możliwości dekoracyjne
osprzętu. Szkło stanowi szlachetną
ozdobę i akcentuje wyrafinowany wy-
strój, z kolei ramki wykonane z natu-
ralnych materiałów podkreślają cha-
rakter wnętrz i doskonale komponują
się z produktami w każdym kolorze.
Szczotkowana stal natomiast spraw-
dzi się przy realizacji nieco odważ-
niejszych, nowatorskich projektów.
Kolekcja SONATA jest doskonałym
dowodem na to, że nawet z pozoru nie-
wielki element wyposażenia może
całkowicie odmienić charakter wnę-
trza, nadając mu niepowtarzalnego
wdzięku i nowoczesnej elegancji.
– Fundacja „Teraz Polska” od ponad
25 lat nagradza najlepsze produkty
i usługi, które dzięki swoim walorom
jakościowym, technologicznym i użyt-
kowym wyróżniają się na rynku oraz
mogą być wzorem dla innych, tym
bardziej czujemy się zaszczyceni, iż
jedna z naszych serii zyskała uznanie
kapituły konkursu i otrzymała presti-
żowe Godło „Teraz Polska” – dodaje
prezes firmy Władysław Zając. �

OSPEL Firma OSPEL została na-
grodzona w XXVII edycji
konkursu Teraz Polska
w kategorii produkty – na-
grodę otrzymała seria
SONATA. To nie pierwsze
wyróżnienie dla firmy i jej
produktów

Prezes Władysław Zając (pierwszy od lewej) odbiera statuetkę Teraz Polska

Zróżnicowane pod względem
użyteczności i bezpieczeństwa
produkty bez problemu znaj-
dują zastosowanie w różnych
pomieszczeniach, zarówno 
w salonach, sypialniach, 
korytarzach, jak i w bardziej
wymagających przestrzeniach
– kuchniach i łazienkach.

z prestiżowym Godłem 
„Teraz Polska”
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O
kręgowe Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni jest firmą ze
100-procentowym kapi-

tałem polskim, której właścicielami
są: Komunalny Związek Gmin „Dolina
Redy i Chylonki”, Gmina Miasta Gdy-
ni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina
Miasta Rumi. Przedmiotem jej działal-
ności jest produkcja, dystrybucja i do-
stawa energii cieplnej dla mieszkań-
ców Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz do
części gminy Kosakowo, a także pro-
dukcja energii elektrycznej w kogene-
racji. Skojarzone wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła skutecznie obniża
emisję CO2 nawet do 50 proc. w po-
równaniu z konwencjonalnymi cie-
płowniami opalanymi węglem. Po-
zwala także na obniżenie zużycia pa-
liwa oraz zwiększa sprawność ogólną
procesu wytwarzania energii. 

Uzyskane przez firmę w maju 2017 r.
Godło „Teraz Polska” jest niewątpliwie
potwierdzeniem konsekwentnie reali-
zowanej przez nią strategii zrówno-
ważonego rozwoju, z pożytkiem dla re-
gionu, mieszkańców, którym zapewnia
ciepło, a także pracowników, którym
daje możliwość stałego zatrudnienia
z zadawalającym wynagrodzeniem,
pełnym ubezpieczeniem emerytalno-
rentowym, stałą opieką lekarską i pod-
noszeniem kwalifikacji zawodowych.
W OPEC od początku najważniejsi
byli pracownicy, którzy stanowili o ja-
kości i pozycji firmy. Dzięki śmiałym po-
mysłom i odważnym decyzjom stymu-
lowali jej dynamiczny rozwój. – Nasze
przedsiębiorstwo to kuźnia ludzi z pa-
sją, zarówno na gruncie zawodowym,
jak i osobistym – podkreśla prezes
OPEC Janusz Różalski. – Większość za-
łogi jest z nami od wielu lat, dlatego
wytworzyły się między nią szczególne,
przyjacielskie więzi. Z dumą podkre-
ślamy, że jesteśmy firmą polską, ale też

rodzinną. Ludzie połączeni ciężką pra-
cą nawiązują zażyłe relacje, często wy-
kraczające poza ramy czysto zawo-
dowe. Wspieramy się jak rodzina i jak

rodzina mamy w stosunku do siebie
wysokie wymagania – dodaje. Oso-
biste zaangażowanie pracowników
przenosi się na codzienne procesy
produkcyjne. Przejawia się to w po-
dejściu do wszelkich zaistniałych pro-
blemów pracowniczych, które rozwią-
zywane są zawsze na drodze posza-
nowania i dialogu.

Firma nie ogranicza się tylko do
bieżącej działalności ciepłowniczej,
ale również bardzo aktywnie uczest-
niczy w życiu lokalnego środowiska,
wspierając m.in.: organizacje poza-
rządowe, sport, kulturę oraz inicjatywy,
które służą kultywowaniu historii i war-
tości patriotycznych. Hasło na firmo-
wym sztandarze „OPEC w służbie dla
społeczeństwa” podkreśla wielo-
płaszczyznowy sens pracy na rzecz
mieszkańców. �

Od 56 lat

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nagrodzono Godłem
„Teraz Polska” w kategorii usługi. To kolejne wyróżnienie na koncie gdyńskiego
podmiotu, które dowodzi wysokiej jakości jego działań

Od lewej: Aleksander Wellenger, prezes OPEC  w latach 1992–2012, Tomasz Kuplicki, dyrektor OPEC w latach 1970–1991,
Janusz Różalski, obecny prezes OPEC

Firma nie ogra-
nicza się tylko
do bieżącej 
działalności 
ciepłowniczej,
ale również 
bardzo aktywnie
uczestniczy 
w życiu lokalnego
środowiska.

rozwijamy ciepłą sieć



Żukowo znalazło się wśród trzech gmin, na-
grodzonych w tegorocznej edycji konkursu Te-
raz Polska. Jakie aspekty zarządzania są klu-
czowe, by wyróżnić się na samorządowej ma-
pie Polski?

– Kluczowe jest stałe i konse-
kwentne inwestowanie w zakresie za-
dań własnych. Od lat poziom wydat-
ków na inwestycje w stosunku do ca-
łości budżetu gminy Żukowo przekra-
cza 20 proc., zbliżając się do 30 proc.
w poszczególnych latach mojej ka-
dencji. Prowadzenie aktywnej polityki
inwestycyjnej sprawia, że możliwa
jest realizacja przedsięwzięć, które
odpowiadają na lokalne potrzeby
mieszkańców oraz pozytywnie pod-
noszą poziom atrakcyjności gminy
w oczach inwestorów. 
W czym tkwi potencjał rozwojowy gmi-
ny Żukowo i jakie plany ma w związku
z tym samorząd?

– Wzrost liczby mieszkańców,
bliskość Trójmiasta, portu lotnicze-
go i Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej oraz usytuowanie wzdłuż głów-
nych ciągów transportowych woje-
wództwa pomorskiego przyciąga
podmioty gospodarcze do inwe-
stowania na terenie naszej gminy.

My stwarzamy szereg ułatwień dla ta-
kich podmiotów. Najważniejsze z nich
to zwolnienie z podatku od nierucho-
mości przez pierwsze lata prowadzo-
nej działalności. Otwartość gminy na
inwestycje ma swoje odzwierciedlenie
również w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego.
Określono w nich główne strefy – ob-
szary inwestycyjne tzw. Żukowskiego
Korytarza Inwestycyjnego w miejsco-
wościach Miszewko i Tuchom, który
przyciąga nie tylko przedstawicieli ka-
pitału krajowego, lecz także inwestorów
zagranicznych, przede wszystkim po-
chodzących z USA, Danii, Szwecji i Fin-
landii.
Godło Teraz Polska to niewątpliwie dowód so-
lidności samorządu i atrakcyjności gminy. Co
jeszcze może być w przypadku Żukowa ma-

gnesem, który przyciąga turystów i inwe-
storów?

– Gmina Żukowo idzie w stronę no-
woczesności, a zarazem kultywuje hi-
storię i tradycję Kaszub. Magnesem jest
niewątpliwie dziedzictwo historyczne
i kulturowe – liczne obiekty historycz-
ne, tradycje lokalne, ciągle żywy, na-
uczany w szkołach język kaszub-
ski oraz haft szkoły żukowskiej, który
w 2016 r. wpisano na „Krajową listę nie-
materialnego dziedzictwa kulturowe-
go”. Warto podkreślić, że w naszej gmi-
nie działają koła i szkoły haftu.

Obecnie realizowany jest projekt
pn. „Rewitalizacja starego centrum
Żukowa”. Przewiduje on m.in. utwo-
rzenie Centrum Aktywności Rodzin
oraz Kreatywnego Centrum Kultury
i Edukacji wraz z rewaloryzacją parku

i modernizacją drogi. Ma to
poprawić zakres świadcze-
nia usług społecznych oraz
kulturalno-edukacyjnych.
W rewitalizację miasta wpisuje
się również realizacja projek-
tu „Pomorski Szlak Kajakowy
– Radunia” w ramach przed-
sięwzięcia „Kajakiem przez
Pomorze”.

Rozmawiała 
Monika Michałowska

Gmina Żukowo idzie w stronę nowoczesności, a zarazem
kultywuje historię i tradycję Kaszub. Magnesem jest nie-
wątpliwie dziedzictwo historyczne i kulturowe – liczne
obiekty historyczne, tradycje lokalne, ciągle żywy język
kaszubski oraz haft szkoły żukowskiej – mówi Wojciech
Kankowski, burmistrz gminy Żukowo

Marszem w stronę nowoczesności

Budynek Urzędu Gminy w Żukowie

Projekt Centrum Aktywności Rodzin i Kreatywnego Centrum Kultury i Edukacji
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Czy gmina Rozogi to bardziej Kurpie czy Ma-
zury?

– Gmina Rozogi leży na pograniczu
Kurpi i Mazur, nie można więc jedno-
znacznie stwierdzić, czy jest bardziej
kurpiowska czy mazurska. Statystycz-
nie rzecz ujmując, na naszym terenie
mieszkają przede wszystkim Kurpie,
którzy osiedlili się tu po 1945 r. Uważam,
że pasuje do niej określenie brama Ma-
zur, bowiem ci, którzy jadą chociażby
do Mikołajek czy Mrągowa, muszą
przejechać przez naszą gminę. 
Jakimi słowami zachęciłby pan turystów do
odwiedzenia gminy Rozogi, podkreślając
przy tym jej turystyczne walory? 

– Gmina Rozogi ma wiele atutów,
wynikających chociażby z jej położenia,
o którym przed chwilą mówiłem. To tu
„spotykają się” Kurpie i Mazury – dwa
niezwykle ciekawe historycznie regio-

ny. Każdy z nich ma specyficzną kul-
turę, a my dajemy możliwość jej po-
znania. Stąd mamy blisko w zasa-
dzie wszędzie. Można pojechać do Ru-
cianego Nidy i do Mikołajek, gdzie znaj-
dują się piękne jeziora. Jedno z nich
– Nidzkie – słynie z tego, że można po
nim pływać na desce surfingowej. 

Gmina Rozogi to przede wszystkim
cisza i spokój, jakże pożądane przy
szybkim tempie współczesnego ży-
cia. Idealnie wypoczną więc u nas ci,
którzy cenią relaks z dala od miej-
skiego zgiełku, w otoczeniu przyrody
i pięknych krajobrazów Puszczy Piskiej.
Będą mogli chociażby zbierać runo le-
śne, jagody, grzyby i poznawać uroki
natury.
Gdzie będą mogli się zatrzymać? Czy baza ho-
telowa w gminie Rozogi jest dobrze rozbu-
dowana?

– Na chwilę obecną posiadamy po-
nad sto miejsc noclegowych. Baza
hotelowa nie jest zbyt dobrze rozwi-
nięta, ale to nasz ogromny atut. Już wy-
jaśniam dlaczego. Otóż na terenie
naszej gminy bazę noclegową stano-
wią nie hotele, a gospodarstwa agro-
turystyczne i małe pensjonaty. Dzięki
nim jeszcze bardziej można doświad-
czyć ciszy i spokoju, których szukają
u nas przyjezdni. Kiedy dołożymy do
tego zdrowe i tradycyjne jedzenie pro-
sto z przydomowego ogródka i hodowli,

okaże się, że ludziom tak naprawdę
niewiele potrzeba do szczęścia.
Wspomniał pan o połączeniu kultur na tere-
nie zarządzanej przez pana gminy. A czy mo-
żemy mówić o czymś takim jak kulinarna sym-
bioza, która przejawia się w lokalnym je-
dzeniu?

– Jak najbardziej. Kurpie, którzy
przez laty zamieszkali na terenie naszej
gminy, „przywieźli” tu nie tylko swoją
kulturę, lecz także swoje zwyczaje ży-
wieniowe. Od nich pochodzi bodaj
najbardziej znana potrawa naszego re-
gionu – tzw. rejbak, czyli babka ziem-
niaczana. Co ciekawe, nie ma na nią
uniwersalnego przepisu – każda go-
spodyni ma swoją tajemnicę przyrzą-
dzania tego dania, która kryje się w do-
datkach. Żadna impreza nie może
obyć się też bez ogórka małosolnego
ze smalcem i z chlebem. Turyści na
pewno z rozkoszą zjedzą świeżo zło-
wione w miejscowych jeziorach ryby,
a na deser skosztują drożdżaka – bar-
dzo smacznego ciasta drożdżowego,
które popiją przyrządzaną w gospo-
darstwach agroturystycznych nalewką.
Warto też podkreślić, że na naszym te-
renie działa kilka kół łowieckich, co
daje możliwość delektowania się dzi-
czyzną pod różną postacią. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

To tu „spotykają się” Kurpie i Mazury – dwa niezwykle ciekawe historycz-
nie regiony. Każdy z nich ma specyficzną kulturę, a my dajemy możliwość
ich poznania – mówi Zbigniew Kudrzycki, wójt gminy Rozogi

Gmina Rozogi – brama Mazur



ZAKŁAD USŁUG 
BUDOWLANYCH 
I CIESIELSKICH 

BOGDAN POKORA

Wysoki Grąd 12
12-114 Rozogi

Oferujemy:
• budowę drewnianych domów mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 mkw.,
• budowę drewnianych domów letniskowych o powierzchni użytkowej od 30 mkw.,
• budowę elementów małej architektury drewnianej 

(sauny, altany wolnostojące),
• wycinkę elementów domów drewnianych zgodnie 

z projektem.

tel. 697 917 048
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Czy Zajazd Tusinek to bardziej przedsiębior-
stwo czy gospodarstwo?

– Jest to gospodarstwo połączone
z gastronomią, hotelarstwem oraz pro-
dukcją rolną i żywnościową. Mamy też
pola i pastwiska, które stanowią ich
podstawę. To one są punktem wyjścia
chociażby dla późniejszej produkcji na-
szych serów. Razem z żoną udało
nam się stworzyć coś innego niż stan-
dardowe gospodarstwa agrotury-
styczne i niezmiernie nas to cieszy.
Zacznijmy zatem od początku. Skąd wziął się
pomysł na – bądź co bądź – nietypowe spę-
dzanie jesieni życia, jakim jest prowadzenie
własnego biznesu? Nie prościej byłoby de-
lektować się wolnym czasem i po prostu od-
poczywać na zasłużonej emeryturze?

– Pewnie prościej, pytanie tylko, czy
satysfakcja byłaby taka sama. Pyta pan
o początki, otóż pomysł na gospodar-
stwo nie był czymś, co przyszło mi do
głowy wraz z zakończeniem zawodo-
wej aktywności. Narodził się dużo
wcześniej, kiedy jeszcze pracowałem
w Polskiej Akademii Nauk. Choć spę-
dziłem tam 45 lat, wiedziałem, że kie-
dyś nadejdzie koniec. Latami kiełko-
wała w mojej głowie myśl o wyjeździe
ze stolicy. W 1991 r. kupiliśmy z żoną go-
spodarstwo, w którym obecnie mieści

się Zajazd Tusinek. Przyjechaliśmy tu
z myślą, że będziemy produkować
tradycyjną żywność. Ostatecznie sta-
nęło na tzw. rolnictwie zrównoważo-
nym, co oznacza, że wszystko, co wy-
hodujemy na polach, wykorzystamy
później do przygotowania dań w naszej
restauracji lub sprzedamy w naszym
sklepie. 
Dlaczego postawiliście państwo akurat na
żywność tradycyjną?

– Mimo że powrót to tradycji i na-
tury zauważalny jest w Polsce i na świe-
cie od lat, wciąż mamy wiele do zro-
bienia w tej materii. Z jednej strony, za-
interesowanie tą żywnością jest coraz
większe, z drugiej zaś – nadal mnóstwo
osób robi zakupy w dużych komercyj-
nych sklepach. Chcemy to zmieniać,
propagując zdrowe odżywianie, opar-
te na naturalnych produktach, pocho-
dzących z dobrego i wiarygodnego
źródła.

Nasza działalność odbywa się na
zasadzie cyklu zamkniętego. Są pola,
na których rośnie zboże. Nim są kar-
mione krowy i kozy. Sami je doimy,
a mleko wykorzystujemy do produkcji
serów i innych wyrobów. Produktów
tych używamy w naszej restauracji,
można je także nabyć w znajdującym
się przy niej sklepie. Muszę jednak pod-
kreślić, że my tak naprawdę niczego
nowego nie wymyśliliśmy. To pierwot-
ny sposób działania na wsiach, gdzie
ludzie ciężko pracowali na polach,
hodowali zwierzęta, a potem żywili
się tym, co wyprodukowali. Dlatego
właśnie byli zdrowi i długo żyli. 
Uczycie również państwo za pośrednictwem
zagrody edukacyjnej. Czy to propozycja,
skierowana do dzieci?

– Głownie tak, aczkolwiek niejeden
dorosły dowie się w niej czegoś nowe-
go. W specjalnie przygotowanych pro-
gramach edukacyjnych skupiamy się
na przetwórstwie rolnym, produkcji ro-
ślinnej i poznawaniu tradycyjnych za-
wodów. Dzieci uczestniczą w wytwa-
rzaniu sera i masła, poznają rosnące
w ogrodzie warzywa i zioła, a tym sa-
mym zdrową żywność, którą – mam na-
dzieję – będą później spożywać.
Co jest specjalnością restauracji Zajazdu Tu-
sinek? Chłodnika i pierogów skosztowałem,
i potwierdzam, że są pyszne.

– Niewątpliwie podpłomyki, które
robimy z kozim serem. Zaryzykuję
stwierdzenie, że to jedyne takie w Pol-
sce. Do ich wytwarzania mamy spe-
cjalny piec. Serwujemy też pyszne bli-
ny i zsiadłe mleko, które jest wpisane
na listę produktów tradycyjnych w Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po-
dajemy je rzecz jasna z ziemniakami. 
Zapomniał pan o kozinie, którą restauracje
serwują rzadko.

– Rzeczywiście to kolejna pozycja
na liście tego, co sami produkujemy,
a potem spożywamy. Mamy dosyć
duże stado kóz. Mięso z nich przyrzą-
dzamy pod różnymi postaciami. Robi-
my np. zapiecek kozi – to kozina po-
dawana z fasolą i zapiekana w piecu
– czy udziec w ziołach.
Poza działalnością rolniczą i produkcyjną
oferujecie też państwo usługi hotelarskie. Jak
duże jest zaplecze do ich świadczenia?

– W tej chwili mamy ok. 30 miejsc
noclegowych, z których korzystają nasi
goście. Latem organizujemy wczasy
dla matek z dziećmi w wieku od trzech
do siedmiu lat. Maluchami opiekują się
dwie przedszkolanki, które prowadzą

Zajazd Tusinek

Zajazd Tusinek to niecodzienne gospodarstwo agrotury-
styczne. Można w nim wypocząć, zdrowo zjeść, poznać
tajniki zdrowej diety, zrobić własnoręcznie masło i ser, czy
wreszcie nabyć tradycyjne produkty, aby potem ze sma-
kiem skosztować je w domowym zaciszu. O tym wszyst-
kim opowiada Grzegorz Winiarek, właściciel
gospodarstwa w mazurskich Rozogach

– przystanek zdrowie



z nimi specjalne zajęcia, mamy w tym
czasie odpoczywają i korzystają z wol-
nej chwili. Ta forma rekreacji cieszy się
dużym powodzeniem, już nawet na
przyszły rok mamy zarezerwowanych
60 proc. miejsc. 
A na jakie nowości mogą liczyć bywalcy Za-
jazdu Tusinek oraz ci, którzy skuszą się na po-
byt w nim?

– Pomysłem, który niedawno wcie-
liliśmy w życie, są jarskie wczasy. To
propozycja dla wszystkich, którzy chcą
poddać się warzywno-owocowej die-
cie, opracowanej przez dr n. med.
Ewę Dąbrowską. Sam w zeszłym roku
przetestowałem tego typu terapię
i wiem, że działa, dlatego też posta-
nowiłem wprowadzić ją w Tusinku.

Jarskie wczasy to 10- lub 14-dniowy
turnus, podczas którego każdego dnia
jego uczestnicy dostają trzy posiłki,
przygotowane zgodnie z dietą dr Dą-
browskiej. Menu opracowują dr Bar-
bara Gałązka oraz zatrudniona przez
nas dietetyczka Anna Szczerbik. Wa-
rzywa i owoce, z których przygotowy-
wane są dania, pochodzą oczywiście
z naszej uprawy. Ponadto wczasy obej-
mują wykłady, podczas których uczy-
my naszych gości świadomości zdro-
wego stylu życia i odżywiania, zmiany
nawyków oraz prawidłowego łączenia
produktów, a także zajęcia ruchowe,
które mają rozciągnąć ciało. To wszyst-
ko sprawia, że ludzie odzyskują zdro-
wie, czują się i wyglądają lepiej. 
Czy na takie wczasy mogą też przyjechać dzie-
ci, wśród których wzrasta poziom otyłości?

– W tym momencie nie, ponieważ
nie jest to tak proste, jak się wydaje. Or-
ganizm dziecka czy nastolatka cały
czas się rozwija, więc nie każda dieta
mu służy. W ich przypadku wszystko
musi być dobrane indywidualnie. Nie
wykluczam jednak, że jeśli wczasy jar-
skie dla dorosłych okażą się sukcesem,
zorganizujemy podobne dla dzieci. To
byłoby logiczne, bowiem – promując
zdrowe nawyki żywieniowe – należy za-
cząć właśnie od najmłodszych. 
Za wytwarzane w państwa gospodarstwie
produkty przyznano wiele wyróżnień, nagród,
certyfikatów. Które z nich są dla pana szcze-
gólnie ważne?

– Rzeczywiście mamy tego sporo,
myślę jednak, że najlepszym wyróż-
nieniem jest gość, który do nas wraca.
Dyplom jedynie wisi na ścianie,
a wszystko tak naprawdę robią i okre-
ślają ludzie. W każdej działalności to
oni są podmiotem, wszystko powstaje
dzięki ich pracy. Tak samo jest w naszej
firmie. Usługi świadczymy dla ludzi,
a robimy to dzięki innym ludziom. Bez
nic nie byłoby możliwe.

Spełniło się pana marzenie sprzed 30 lat, żeby
produkować zdrową żywność. Czy jeszcze ja-
kieś czeka na urzeczywistnienie?

– Oboje z żoną mamy po 73 lata,
w tym roku obchodzimy 50-lecie mał-
żeństwa, więc już chyba o niczym nie
marzymy. Zawodowo spełniłem się
podczas pracy w PAN-e, natomiast to,
co zrobiliśmy tu z żoną w krótkim cza-
sie, jest ukoronowaniem tej drogi. To
dla nas nie biznes, ale żywy organizm,
który obserwujemy na co dzień. Dziś
– jak pan widział – sadziliśmy kapustę.
Za chwilę zobaczymy jej główki, potem
będziemy ją kisić. To wszystko sprawia
mi dużo radości, a nie ma nic lepsze-
go w życiu, jak bawić się pracą. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

VIP 83

Pomysłem, który nie-
dawno wcieliliśmy
w życie, są jarskie
wczasy. To propozycja dla
wszystkich, którzy chcą
poddać się warzywno-
owocowej diecie, opraco-
wanej przez dr n. med.
Ewę Dąbrowską. Sam
w zeszłym roku przetesto-
wałem tego typu terapię 
i wiem, że działa.

Wypoczynek VIP-a
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Zenon Żyburtowicz poleca

www.zenonzyburtowicz.com

Spokój
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znaleziony
w Saragossie



Podróże VIP-a ARAGONIA

Aragonia to stary region Hiszpanii, bogaty
w malownicze krajobrazy i piękne wioski,
idealny dla podróżników i turystów, którzy
szukają dzikich terenów z oszałamiającą na-
turą. Tam żyje się zdecydowanie wolniej
i spokojniej. 

Jednym z cudów Aragonii jest Dolina Ordesy
wraz z masywem Monte Perdido. W 1918 r.
utworzono tam park narodowy, wpisany na
listę UNESCO. Wieki historii pozostawiły Ara-
gonii szereg wspaniałych zabytków architek-
tury: średniowieczne miasteczka, stare kla-
sztory i potężne zamki. Widać tam wiele śla-
dów historii, pozostawionych przez Arabów,
którzy panowali tam przez cztery wieki. 

Stolicą regionu jest piękna i historyczna Sa-
ragossa, w której znajduje się prawdziwe ar-
chitektoniczne cudo – największa barokowa
świątynia w Hiszpanii, czyli Bazylika Naj-
świętszej Maryi Panny na Kolumnie (El-Pilar).
Miasto słynie też z architektury w stylu mu-
dejar.

86 VIP
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Aragonią można się zachwycać, zwiedzając zabytki czy
chodząc po pięknych górach, które dla wspinaczy skał-
kowych i ścianowych są rajem na ziemi. Można tam też
spędzać czas w sanatoriach i korzystać z leczniczych
kąpieli w wodach termalnych. Amatorzy mocniejszych
wrażeń mogą spływać rwącą górską rzeką. Dla innych
są wycieczki rowerowe lub obserwacje ptaków. Zimą
czekają na przybyszów świetnie przygotowane ośrodki
narciarskie w Pirenejach. Jednym słowem każdy tury-
sta znajdzie tu coś dla siebie.

Tekst i zdjęcia Zenon Żyburtowicz
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D
jerba to największa tune-
zyjska wyspa. Ku uciesze
turystów słońce świeci
tam przez cały rok. Nie tyl-
ko to przemawia za wy-

braniem tego kierunku w ramach za-
służonego odpoczynku. Robi to też
fakt, że wyjazd do Tunezji to niewielki
wydatek w porównaniu z innymi kie-
runkami.

Podobno Djerba została przed wie-
kami wybrana nawet przez Odyseusza,
który zawitał tam wraz ze swą świtą
podczas powrotu ze zwycięskiej wojny
trojańskiej. Podobno, bo tak głosi le-
genda, a – jak wiadomo – w przypad-
ku takich przypowieści prawda leży za-
pewne gdzieś pośrodku. Pewne jest zaś

Podróże VIP-a TUNEZJA

Justyna Franczuk

(Nie)znane oblicze Tunezji
Pierwsze skojarzenie z Tunezją to słońce, złocisty piasek i woda – źródło
ochłody w upalne dni. Kiedy jednak bardziej zagłębimy się w ten afrykański
kraj, okazuje się, że wciąż jest w nim wiele do odkrycia. Do krainy meczetów,
dywanów, bogatej kultury i ciekawych zabytków można jechać o każdej porze
roku, i nie zmarznąć

Sklep z pamiątkami w El Jem

Tunezyjski uliczny handlarz

Fot. Justyna Franczuk (12), materiały prasowe (2)



to, że tunezyjska wyspa to idealny kie-
runek dla tych, którzy hołdują bierne-
mu wypoczynkowi na piaszczystych
plażach z widokiem na turkusową
wodę. Warunków do takiego leniu-
chowania tam nie brakuje. Kolorytu do-
dadzą mu poruszające się leniwie po
plaży wielbłądy oraz występy arty-
styczne miejscowej ludności. Jednym
z idealnych do tego miejsc jest tzw. wy-
spa piratów, czyli półwysep Ras Rmel.
To wyludniony kawałek Tunezji, na
którym znajdziemy wymarzony spokój.
Dostać się tam można specjalnymi pi-
rackimi łódkami, które czekają w por-
cie, z daleka przyciągając uwagę tu-
rystów i wywołując na ich twarzach
promienny uśmiech jako oznakę cze-
kającej ich przygody.

Żydowskie oblicze wyspy
Djerba to jednak nie tylko plaże,

słońce, drinki z palemkami i taniec, czy-
li to, co kojarzy się z udanym wypo-
czynkiem. To także bogaty historycznie
i kulturalnie rejon, zresztą jak i pozo-
stała część Tunezji. To właśnie tam
znajduje się najważniejsza synagoga
w całej Afryce – La Ghriba, a w niej jed-
na z najstarszych tor świata. La Ghri-
ba dla Żydów to jak Jasna Góra dla Po-
laków. To tam wiosną każdego roku
przyjeżdżają Żydzi z całego świata, aby
w barwny sposób uczcić swoje święto
Lag BaOmer. Zebranym na dziedziń-
cu synagogi pielgrzymom przygrywa-
ją grajkowie. Jest wodzirej, który do-
nośnym głosem wyśpiewuje po he-
brajsku mniej i bardziej radosne pieśni.
Są tańce, stragany z biżuterią i lokal-
nymi wyrobami. Kulminacyjny moment
tego święta to uroczysta procesja
z ogromnym świecznikiem.

Ten pluralizm chcą promować wła-
dze Tunezji. Ich celem jest pokazanie,
że Tunezja to nie tylko piękne krajo-
brazy i plaże, lecz także bogactwo kul-
turalne i historyczne. W planach mają
budowę muzeum Żydów tunezyjskich.
Zakładane miejsce jego powstania to
właśnie Djerba. Dzięki tej znaczącej in-
stytucji wyspa będzie jeszcze bardziej
atrakcyjna dla turystów. 

Kryjówka w El Jem
Tunezja to kraj o bogatej kulturze

i ciekawych zabytkach. Wysoko na ich
liście znajduje się niewątpliwie kolo-
seum w El Jem – obiekt z dawnych
czasów, który doskonale sprawdza się
we współczesności. To symbol bo-
gactwa producentów oliwy z oliwek,
którzy żyli tam w III w. Tak bardzo
chcieli pokazać światu swą majęt-
ność, że postanowili zbudować naj-
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Będąc w Kairounie, ko-
niecznie trzeba zajrzeć
na tamtejszą medinę.
Białe budynki z niebie-
skimi elementami i wą-
skie urokliwe uliczki
przypominają Grecję

Sklep z dywanami

Występy podczas święta Lag BaOmer
w synagodze La Ghriba

Tunezyjskie bazary mają niesamowity klimat �
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okazalszy obiekt w całej Afryce. Mimo
że niedaleko miasta znajdowała się
już budowla tego typu, która – miesz-
cząc dwa tysiące osób – w zupełności
wystarczała na potrzeby tamtejszej
ludności, postanowili ją „przesko-
czyć”. Owocem tych snobistycznych
pobudek możemy zachwycać się do
dziś.

Amfiteatr zbudowano od razu od
początku do końca, nie bawiąc się
w późniejsze dobudowywanie kolej-
nych elementów. W tym przejawia się
jego wyższość nad rzymskim obiektem
tego typu, który w miarę użytkowania
powiększono chociażby o lochy, bo
taka zaszła potrzeba. Tu były one od

razu, i do tego nie raz służyły jako
schronienie dla różnych grup, które
możemy określić mianem roszczenio-
wych w stosunku do władzy centralnej.

Pierwszą z nich była księżniczka
berberyjska Al-Kahina i jej żołnierze.
O tej wojowniczce w sukni głośno było
w VII w., kiedy Tunezję najechali Ara-
bowie. Opór na tych przybyszów z róż-
nych względów był niewielki do czasu,
aż Al-Kahina zgromadziła wokół siebie
pokaźne grono swoich zwolenników
i razem z nimi zaciekle walczyła z nie-
proszonymi gośćmi. W rezultacie mia-
ła na swoim koncie kilka zwycięskich bi-
tew. Niestety Arabowie niszczyli wszyst-
ko, co spotykali na swej drodze, księż-
niczka była więc zmuszona schować
się ze swoimi żołnierzami na terenie ko-
loseum. Spędzili w nim łącznie cztery
lata, poruszając się w prowadzącym do
sąsiedniej miejscowości 25-kilometro-
wym tunelu, który sami wykopali. Al-Ka-
hina została pozbawiona życia we śnie
– kochanek odciął jej głowę i zaniósł ją
Arabom.

Drugim ważnym momentem, kiedy
koloseum w El Jem okazało się dosko-
nałą kryjówką, były skutki XVII-wiecz-
nej reformy podatkowej. W jej wyniku
na producentów oliwy z oliwek nało-
żono podatki, z czym ci się oczywiście
nie zgadzali. W ramach protestów
wszczęli rebelię i schronili się w mu-
rach wybudowanego przez siebie ko-
losa. W konsekwencji z rozkazu ów-

Plaża na Djerbie

Widok na port

Starówka w Kairouanie
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czesnego króla Tunezji zburzono za-
chodnią ścianę koloseum, aby nigdy
więcej nie było miejscem ucieczki dla
buntowników.

Tunezyjski amfiteatr sklasyfikowa-
no jako trzeci co do wielkości obiekt
tego typu na świecie. Mieścił 35 tys.
osób. Mógł się zapełnić w ciągu 45 min,
zaś jego ewakuacja trwała 1,5 godz.
W 1979 r. wpisano go na listę dzie-
dzictwa UNESCO. Dziś można go po-
dziwiać w centrum El-Jem. Wycieczka
po historycznych ruinach, a przede
wszystkim lochach, robi nie tylko duże
wrażenie, lecz także daje upragnioną
ochłodę podczas afrykańskich upałów.
Sprawdza się też jako filharmonia,
bowiem ma fantastyczną akustykę.
Każdego roku zaświadczają o tym
najlepsze orkiestry świata, które gra-
ją tam bez użycia systemów nagło-
śnieniowych podczas Międzynarodo-
wego Festiwalu Orkiestr Symfonicz-
nych. Góra karnetów na to wielki świę-
to muzyki topnieje szybciej niż lody
w tunezyjskim słońcu.

Kierunek Kairouan 
Kairouan to tunezyjskie miasto,

które zajmuje wysoką pozycję wśród
ważnych dla islamu miejsc. To właśnie
w nim znajdują się liczne muzułmań-
skie świątynie, na czele z Wielkim Me-
czetem oraz meczetem Zawija Sidi Sa-
hab, zwanym też Meczetem Cyrulika.
Obie budowle to dzieła architektury,
które przykują uwagę każdego od-
wiedzającego. Wielu z nich patrzy na
nie, nie wiedząc, co tak naprawdę
w sobie kryją. 

Styl obu „przywędrował” do Tune-
zji wraz z Maurami. Jego częścią są
drewniane, masywne drzwi i równie so-
lidne metalowe okucia. Duża część obu
świątyń jest wyłożona kaflami – tzw.
arabeskami. Są one ręcznie malowa-
ne i wypalane w piecu, przez co bar-
dzo wytrzymałe. Kto choć raz widział
arabeski, na pewno zwrócił uwagę na
znajdujące się na nich zdobienia. Nie
przedstawiają one ani ludzi, ani zwie-
rząt, bowiem naczelna zasada islamu
mówi, że nie wolno malować niczego,
co ma duszę. Dlatego też arabskie ka-
fle przedstawiają ornamenty roślinne
bądź figury geometryczne.

Produkcja kafli w dzisiejszych cza-
sach, kiedy do dyspozycji są odlewy,
wydaje się nie być trudna. Trzeba jed-
nak pamiętać, że te w wiekowych
meczetach robiono w czasach, kiedy

�Koloseum w El Jem

Występy lokalnych artystów

Wnętrze synagogi La Ghriba
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takich udogodnień nie było. Arabeski
malowano wtedy ręcznie. W konse-
kwencji malunek na każdym z nich jest
do siebie podobny, ale nigdy nie iden-
tyczny. Nie było to możliwe, ponieważ
ludzka ręka jest zbyt ułomna, żeby
stworzyć dwie takie same rzeczy. Bar-
dzo ważna jest ich kolorystyka, skła-
dająca się z trzech barw, z których każ-
da symbolizuje coś innego. Zieleń to
kolor islamu, niebieski symbol wody,
żółty zaś piasku. Arabeski doskonale
sprawdzają się w miejscach, w których
panuje duży ruch, są więc i dziś do-
skonałym rozwiązaniem do zastoso-
wania w korytarzach, łazienkach
i kuchniach.

Kairouan to też miasto dywanów.
Mimo że nie ma tam ani jednej ich fa-
bryki, uznawane jest za stolicę tych tka-
nych dzieł sztuki. Powstają one niemal
w każdym domu, jednak nie oznacza
to, że wszystkie mają wysoką jakość
i mogą trafić do domu każdego z nas.
O tym decyduje państwowy urząd,
który certyfikuje dywany i dopuszcza je
do obrotu. Aby tak się stało, muszą one
spełnić szereg restrykcyjnych wymo-
gów, dotyczących m.in. gramatury, ilo-
ści węzłów i wzornictwa. Potem otrzy-
mują tzw. paszport, z którym mogą ru-
szyć na podbój świata. 

Będąc w Kairounie, koniecznie
trzeba zajrzeć na tamtejszą medinę.
Białe budynki z niebieskimi elementa-
mi i wąskie urokliwe uliczki przypomi-
nają Grecję. Zagubienie się tam w trzy-
dziestokilkustopniowym upale na pew-
no spowoduje, że każdy poczuje wa-
kacyjny klimat. Po drodze rzecz jasna
trzeba zaopatrzyć się w pamiątki na
tamtejszym targowisku, aby poza
wspomnieniami przez cały rok przy-
pominały o pobycie w Tunezji. �

Arabeski malowano ręcznie. W konsekwencji
malunek na każdym z nich jest do siebie 
podobny, ale nigdy nie identyczny.

Kolorytu plaży nadają występy jeźdźców

Arabeski w Meczecie Cyrulika

Krajobraz podziwiany w drodze promem na Djerbę



VIP 93

REJSY WYCIECZKOWE Podróże VIP-a

R
ejsy wycieczkowe to wspa-
niała forma wypoczynku,
współczesne statki ni-
czym nie różnią się w stan-
dardzie od najlepszych

5-gwiazdkowych tradycyjnych hoteli.
„Pływające kurorty”, bo tak można na-
zwać największe statki pasażerskie,
mają do zaoferowania cały szereg
atrakcji. Najwięksi armatorzy co roku
prześcigają się w wodowaniu coraz
większych jednostek pływających
– obecnie tytuł największego statku
pasażerskiego dzierży Harmony of
the Seas, należący do amerykań-
skiej linii Royal Caribbean. To ponad
300-metrowe cudo może zabrać na
pokład sześć tysięcy pasażerów.
Mogą oni korzystać z licznych re-
stauracji, basenów ze zjeżdżalniami,
barów obsługiwanych przez roboty,
a nawet ze sztucznego lodowisko. He-
gemonia Harmony of Seas nie potrwa
jednak długo – w planach są już
konstrukcje, które prześcigną pod
względem wielkości dotychczaso-
wego lidera.

Statek – transport 
i hotel w jednym

Zwiedzanie odległych zakątków
świata podczas rejsów to najwygod-
niejsza forma wypoczynku. Wyciecz-
kowiec zapewnia podczas podróży

jednocześnie nocleg, wyżywienie,
transport, a także rozrywkę. Rejsy
zaplanowane są w taki sposób, aby
najdłuższa część podróży odbywała
się nocami, w ciągu dnia można zwie-
dzać znajdujące się na trasie miejsca.
W czasie podróży goście mają do dys-
pozycji restauracje, baseny, bary i ka-
wiarnie, miejsca zabaw dla dzieci, si-
łownię, spa, boiska wielofunkcyjne,
a nawet teatr. Uczestnicy rejsu nie mu-
szą za każdym razem pakować swo-
ich rzeczy i spędzać kolejnych godzin
w autokarze, nim dojadą do upra-
gnionego celu podróży, dzięki czemu
mogą w pełni korzystać z każdej go-
dziny swojego urlopu.

Atlas Tours – polski lider 
wypoczynku na morzu

Atlas Tours specjalizuje się w or-
ganizowaniu wypoczynku na naj-
większych statkach wycieczkowych
świata. Na stronie firmy – www.na-
morzu.pl – znaleźć można szeroki
wybór rejsów najważniejszych świa-
towych armatorów. W tym segmencie
Atlas Tours zdecydowanie dominuje
na polskim rynku. Jego flagowym pro-
duktem – z powodzeniem realizowa-
nym od wielu lat – są rejsy, w których
zapewniona jest opieka polskiego pi-
lota. Występuje on na statku w roli re-
zydenta – tłumaczy gazetki pokłado-

we, menu, służy też pomocą w na-
głych sytuacjach. Podczas rejsów wy-
cieczkowych z polskim pilotem orga-
nizowane są wycieczki fakultatywne
z polskojęzycznymi przewodnikami,
które pozwalają zobaczyć najcie-
kawsze zabytki i atrakcje odwiedza-
nych portów.

Rejsy egzotyczne 
– jakie kierunki?

Letni sezon urlopowy dobiega koń-
ca. Dla miłośników zimowych wojaży
w cieplejsze rejony globu jest to sygnał,
aby zacząć planować kolejny wyjazd.
Jaki kierunek wybrać? – Rejsowym kie-
runkiem numer 1 w sezonie zimo-
wym są z całą pewnością Karaiby.
W trakcie tygodniowej wyprawy tego
typu można zwiedzić kilka wysp Mo-
rza Karaibskiego, takich jak Domini-
kana, Barbados czy Martynika. Dla
naszych klientów przygotowaliśmy
kilka propozycji w ten region świata
– mówi Jakub Bednorz z Atlas Tours.
– Ponadto w naszej ofercie znaleźć
można rejsy m.in. na Antarktydę, po
Malediwach, wzdłuż wybrzeży wysp
japońskich, a nawet trwającą ponad
trzy miesiące podróż dookoła świata
– dodaje. To jednak nie wszystko. Aby
zapoznać się z pełną ofertą rejsów wy-
cieczkowych, trzeba wejść na stronę
www.namorzu.pl. �

Szukasz ciekawego pomysłu na spędzenie urlopu? Z jednej strony marzy ci błogie leni-
stwo w luksusowym hotelu, z drugiej pragniesz zwiedzić najdalsze zakątki świata. Za-
miast rezygnować z jednej z przyjemności, połącz je – wybierz się na wakacje w rejs
statkiem wycieczkowym

w piękny rejs
Statkiem
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W
tym zacisznym miejscu, gdzie

można odnieść wrażenie, że czas
się zatrzymał, przez wieki tętniło
życie. Tu, w osadzie Strzekęcino,
w XVII w. znajdował się majątek ry-

cerski, należący do rodzin von Wolde, a w kolej-
nym stuleciu oczy właścicieli cieszył bujny ogród,
który do dziś umila czas gościom hotelu. Powsta-
nie pałacu i przebudowę okalającego go ogrodu
datuje się na przełom XIX i XX w. Obecnie kom-
pleks pałacowy z bogatą historią czeka na wszyst-
kich, którzy marzą o tym, by spędzić czas w nie-
banalnym otoczeniu i odciąć się od współczesnej
gonitwy, a zarazem garściami korzystać z luksu-
sów i udogodnień na miarę czasów. Niewątpliwie
pomaga w tym nowoczesne centrum odnowy
biologicznej i rekreacji. Z kolei klientom bizneso-
wym obowiązki ułatwia profesjonalne zaplecze
szkoleniowo-konferencyjne, w którym próżno szu-
kać nawiązań do historycznych korzeni hotelu.

Bursztynowy Pałac to wyjątkowa propozycja dla
każdego: par, rodzin, nowożeńców, a także klien-
tów biznesowych, którzy sprawy zawodowe mogą
doskonale połączyć z relaksem w pięknym oto-
czeniu i wieloma organizowanymi na życzenie
atrakcjami. Magia miejsca, na którą składa się hi-
storyczna aura, rozległy, malowniczy ogród w sty-
lu francuskim i dopracowane z dbałością o każ-
dy szczegół udogodnienia, stworzone z myślą o wy-
godzie i niezapomnianych wspomnieniach gości,
sprawiają, że nie sposób pozostać obojętnym na
uroki zamkowych murów w sercu zielonej enkla-
wy. Dodatkowym atutem jest położenie obiektu. Ho-
tel Bursztynowy Pałac w Strzekęcinie położony jest
7 km na południe od Koszalina przy trasie Ko-
szalin–Tychowo–Połczyn Zdrój, zaledwie 18 km od
Mielna, na wybrzeżu Bałtyku. Obecnie raz dzien-
nie na trasie Warszawa–Koszalin kursuje pociąg
Pendolino.

Hotelowy kompleks tworzą dwa pałace: Bursz-
tynowy i Biały oraz Rezydencja Myśliwska. Oba bu-
dynki z bogatą przeszłością zostały zakupione
przez prywatnego właściciela w latach 90. ub. wie-
ku i całkowicie odrestaurowane. Na terenie obiek-
tu znajduje się także wieża ciśnień z 1922 r., któ-
ra góruje na parkowym wzgórzu. Zieleń i bujna ro-
ślinność sprzyjają spacerom i rekreacji w plene-
rze, np. nad pobliskim stawem, po którym pływa-
ją białe i czarne łabędzie. Zarówno pałac, jak i jego
otoczenie przypominają obrazek z bajki, ale ofer-
ta hotelu jest jak najbardziej realna, a do tego nad
wyraz różnorodna. To doskonały pomysł na pobyt
rodzinny, a także idealna sceneria zaręczyn, ślu-
bów cywilnych oraz kościelnych i wesel lub ro-
mantycznego pobytu we dwoje. Para zapamięta
wspólne chwile w Bursztynowym Pałacu nie tylko
dzięki pięknej sesji w plenerze z zamkiem w tle,
lecz także ze względu na wystrój wnętrz, który do-
pełni ceremonię oraz pobyt w iście książęcym
apartamencie.

Poza najbardziej wytworną restauracją – Salą
Kryształową, udekorowaną kryształowymi żyran-
dolami i marmurowymi posągami, w której odby-
wają się największe uroczystości, wymagające
szczególnej oprawy, w pałacu znajduje się też

Podróże VIP-a BURSZTYNOWY PAŁAC

Bursztynowy
pobyt
w królewskim stylu

Choć mogłoby się wydawać, że to miejsce wy-
jęte wprost z księgi baśni, Bursztynowy Pałac
wcale nie leży za siedmioma górami i sied-
mioma rzekami, lecz na zachodnim Pomorzu,
gdzie każdy dotrze bez siedmiomilowych
butów. A wybrać się tam warto, by wypocząć
po królewsku i poczuć się wyjątkowo



oranżeria z wyjściem na taras, sala
kominkowa z widokiem na jezioro
oraz drink bar i night club, zapew-
niający rozrywkę w najlepszym wy-
daniu. W zależności od okazji i liczby
gości w pałacowych wnętrzach moż-
na zorganizować duże przyjęcia z roz-
machem albo kameralne uroczysto-
ści. Niezależnie od wybranego miej-
sca nikt nie wyjdzie głodny, a smak
serwowanych potraw zapadnie w pa-
mięci równie długo jak wystrój i at-
mosfera miejsca.

Dumą hotelu jest tradycyjna kuch-
nia, w której można się rozsmakować
w Sali Kryształowej. Dania z karty ba-
zują na wielowiekowych recepturach,
ale są nieustannie udoskonalane i do-
stosowywane do współczesnych pod-
niebień i różnorodnych upodobań
gości. W efekcie menu obejmuje sze-
reg propozycji, od wyszukanych dań
z dziczyzny po subtelne przysmaki
z ryb i owoców morza. – Od dawna
specjalizuję się w dziczyźnie i staram
się zarażać gości swoim zamiłowa-
niem, ale we wszystkie dania wkła-
dam równie dużo serca. Moim popi-
sowym, autorskim daniem jest polę-
dwica z dzika podawana na grillo-
wanej polencie z brukselką w sosie
z kandyzowanej jarzębiny. Wartą
uwagi alternatywą dla mięsa jest lin,
serwowany z mozzarellą i truskaw-
kami na czarnej soczewicy. Staramy
się, by menu było urozmaicone, dla-
tego oprócz mięs w karcie goszczą
ryby w różnych postaciach. Nowością
jest np. halibut na puree ziemniacza-
no-botwinkowym z sosem holender-
skim – zachwala szef kuchni hotelu
Bursztynowy Pałac. Jego zdaniem naj-
lepszy efekt daje poszukiwanie no-

wych smaków, które trafią w gust go-
ści, z wykorzystaniem tradycyjnych,
staropolskich metod, które doskona-
le się sprawdzają i wpływają na osta-
teczny efekt. Ich zwieńczeniem jest no-
watorskie, ekskluzywne wykończe-
nie, które często zaskakuje. – Wielką

radością jest dla nas fakt, że goście
wracają do naszej restauracji i proszą
o dania, które zapadły im w pamięć
podczas wcześniejszej wizyty – mówi,
nie kryjąc zadowolenia.

Klientów biznesowych na pewno
zainteresuje możliwość zorganizo-
wania w tak urokliwym miejscu kon-
ferencji, szkolenia bądź imprezy in-
tegracyjnej. Sprzyja temu zarówno
funkcjonalne Centrum Szkoleniowo-
-Konferencyjne z czterema salami,
które mogą pomieścić od 20 do 150
osób, urządzone w stylowych wnę-
trzach hotelu, jak i różnorodność
opcjonalnych atrakcji, z których moż-
na skorzystać po godzinach. Na gości
czekają gry i zawody sportowe, zaję-
cia na strzelnicy myśliwskiej, tory do
petanque, stanowiska wędkarskie,
rowery, przejażdżki konne w zaprzy-
jaźnionej stadninie i wiele innych
atrakcji plenerowych. Istnieje także
możliwość zorganizowania pokazu
walk rycerskich, mafijnego wieczoru
klubowego z hazardem w roli głównej
albo występów artystycznych – w za-

leżności od preferencji:
koncertów muzyki kla-
sycznej, recitali, koncertów
folklorystycznych, przed-
stawienia „Broadway na
zamku”. Miłą pamiątką
z pobytu może być kary-
katura przygotowywana
specjalnie dla gości.

Po wielu aktywnościach
i atrakcjach czasu wolne-
go warto wybrać się do
hotelowego spa, którego
bogata oferta, obejmująca
masaże i szeroką gamę
zabiegów kosmetycznych

wykonywanych na bazie kosmetyków
znanych i cenionych marek, pozwoli
oderwać się od codzienności i w peł-
ni zrelaksować. Do tego basen z wi-
dokiem na ogród, ćwiczenia pod
okiem trenera, sauna i jacuzzi. Czy
można chcieć więcej? �
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Bursztynowy Pałac to
wyjątkowa propozy-
cja dla każdego: par,
rodzin, nowożeńców,
a także klientów biz-
nesowych, którzy
sprawy zawodowe
mogą doskonale 
połączyć z relaksem 
w pięknym otoczeniu
i wieloma organizo-
wanymi na życzenie
atrakcjami.

BURSZTYNOWY PAŁAC Podróże VIP-a
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C
osta Blanca (Białe Wy-
brzeże) znajduje się w po-
łudniowo-wschodniej
części Hiszpanii, w prze-
pięknym regionie Ali-

cante nad Morzem Śródziemnym,
ciągnie się od miejscowości Denia aż
po Pilar de la Horadada. Odnaleźć
tam można całą okazałość świata
śródziemnomorskiego – od gór (dru-
gi region Hiszpanii co do ilości ich po-
siadania), aż po morze i piaszczyste
plaże (są one wyposażone w infra-
strukturę niezbędną dla osób niepeł-
nosprawnych, plaże Costa
Blanca posiadają 50 Niebie-
skich Flag, które są przyzna-
wane za ochronę środowiska
przez Federację Europejską).
Klimat zachęca do wypoczynku
na ponad 220 km wybrzeża.
Niewątpliwą atrakcją regionu
są bogactwo kulinarne, wy-
śmienite wina, święta ludowe,
ale przede wszystkim historia
tego miejsca. Ślady Fenicjan,
Kartagińczyków, Rzymian, Mu-
zułmanów i innych historycz-
nych kultur można dostrzec za-

równo w małych górskich osadach,
jak i w nowoczesnym nadmorskim ku-
rorcie. 

Jedną z najsłynniejszych miejsco-
wości na Costa Blanca jest Benidorm.
Jego niekwestionowaną wizytówką
jest niezwykle efektowne kąpielisko. Ta
dawna wieś rybacka to obecnie waż-
ny ośrodek turystyczny, a jedną z naj-
większych jego atrakcji są parki roz-
rywki Terra Mítica, Aqualandia i Mun-
domar. To właśnie tam powstał naj-

Podróże VIP-a COSTA BLANCA

Jarosław Adkowski

Światowa Organizacja Zdrowia uznała Costa Blanca za jedno z najzdrow-
szych miejsc na całym świecie. Średnie temperatury wahają się tam w prze-
dziale od 16 do 35ºC, a słonecznych dni w roku jest ok. 320. Do tego
dochodzi łagodny klimat, a to za sprawą morskiej bryzy i ciepłych prądów 

Fot. Jarosław Adkowski (6)

Costa Blanca
– najlepsze miejsce do życia



wyższy hotel w Europie – Gran Bali.
Ma 186 m wysokości oraz 52 piętra, kil-
kanaście barów i restauracji, a do
tego sklepy, baseny, ogrody oraz spa
rozmieszczone na kilku piętrach. Ca-
łość uzupełnia widok na morze z każ-
dego pokoju.

Będąc na Costa Blanca, koniecz-
nie trzeba zwiedzić kameralne mia-
steczka, pełne zresztą uroku. Praw-
dziwą perełką wśród nich jest Altea,
która może pochwalić się malowniczą
starówką i śródziemnomorską archi-
tekturą (przeważa biel), co podkreśla
jej wyjątkowy charakter. Uznaje się ją
za najładniejsze miasto na wybrzeżu,
co od lat doceniają przybywający
tam na plenery malarze, a także rzeź-
biarze, ceramicy, poeci, muzycy i fil-
mowcy. Z kolei Torrevieja – kiedyś wieś
rybacka z dwiema dużymi kopalnia-
mi soli – oprócz zdrowego mikrokli-
matu oferuje plaże z białym piaskiem
i ciepłe wody Morza Śródziemnego,
nadal pozostając najważniejszym
ośrodkiem produkcji soli w Hiszpanii.
Jest tam też Moraira – małe mia-
steczko w La Marina – jedno z naj-
bardziej dziewiczych kurortów na ca-
łym wybrzeżu. Oprócz wspaniałej
plaży wznoszą się tam góry i pasmo
winnicy, gdzie rosną winogrona Mu-
scatel – wytwarzane jest z nich jedno
z najwspanialszych win regionu. 

W grudniu na Costa Blanca mo-
żemy zbierać pomarańcze i manda-
rynki (region Walencji jest najwięk-
szym producentem cytrusów w Euro-
pie), a od stycznia przepięknie kwitną
migdałowce. Przez cały rok dostępne

są świeże owoce, również
morza, warzywa i ryby, a do
tego wyśmienite wina. Nie-
mal na okrągło można
uprawiać tam wszystkie
sporty wodne, chodzić po
górach i grać w golfa. Od
kilku lat Costa Blanca jest
również europejskim cen-
trum kolarstwa ze świetną
infrastrukturą. Dobra baza
hotelowa, dogodne połą-
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COSTA BLANCA Podróże VIP-a

Dobra baza hotelowa, dogodne połącze-
nia lotnicze, spokój i poczucie bezpieczeń-
stwa sprawiły, że Costa Blanca stała się
dla mieszkańców północnej i środkowej
Europy tym czym Floryda dla Amerykanów
– miejscem całorocznego wypoczynku.

czenia lotnicze, spokój i poczucie
bezpieczeństwa sprawiły, że Costa
Blanca stała się dla mieszkańców
północnej i środkowej Europy tym
czym Floryda dla Amerykanów
– miejscem całorocznego wypo-
czynku. Więcej informacji na stro-
nie: www.provia.es. �
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Pierwszy ultrabook 
Huawei

Notebook, który potrafi więcej
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Na polskim rynku pojawił się MateBook X – pierwszy ultrabook Hu-
awei. Laptop wyposażony jest w najnowszy procesor Intel Core siód-
mej generacji, technologię chłodzącą Huawei Space Cooling, za-
bezpieczenie w postaci czytnika linii papilarnych, system dźwięko-
wy Dolby Atmos oraz 13-calowy ekran 2K, który zajmuje aż 88 proc.

przedniego panelu. Nowe urzą-
dzenie w ofercie Huawei wyko-
nane jest z solidnego i eleganc-
kiego aluminium, i waży jedynie
1,05 kg. Po złożeniu grubość ul-
trabooka wynosi tylko 12,5 mm.
Kompaktowy rozmiar MateBo-
oka X sprawia, że jest on mniej-
szy od kartki A4. W laptopie za-
stosowano również pojemną ba-
terię 41,4 Wh, wystarczającą na
wiele godzin pracy, jak również
rozrywki. Ultrabook jest dopeł-
nieniem oferty smartfonów oraz
urządzeń typu wearable Huawei. 

Firma Lenovo wprowadziła do sprzedaży w Polsce edycję spe-
cjalną najnowszego ultrasmukłego i wydajnego laptopa 2w1
– Yoga 910. Wersja o nazwie Glass jest szklanym wydaniem
urządzenia, które udowadnia, że nowoczesny design moż-
na połączyć z silnym technicznie wnętrzem. Yoga 910 jest
najsmuklejszym na świecie konwertowalnym komputerem
z procesorem Intel®
Core™ siódmej ge-
neracji. Notebook ob-
sługuje system Win-
dows 10 rozszerzony
o szybsze uruchamianie,
nowe menu start, inno-
wacyjną przeglądarkę oraz
osobistą cyfrową asystentkę
– Cortanę. Ma ekran 13,9”,
14,3 mm grubości i 1,38 kg
wagi.

OMEGA z dumą zaprezentowała w Londynie swój nowy ze-
garek, nawiązujący do stopnia i insygniów Jamesa Bonda
– Seamaster Diver 300M „Commander’s Watch” Limited
Edition. Zamknięty w kopercie ze stali szlachetnej nosi bar-
wy sztandaru Królewskiej Marynarki Wojennej. Tarcza z po-
lerowanej ceramiki jest biała, trójwymiarowe, szkieletowe
wskazówki godzinowa i minutowa – błękitne, a lakierowany
sekundnik z przeciwwagą w formie logo 007 z pistoletem
– czerwony. Wersja ze stali powstanie w limitowanej edy-
cji 7007 egzemplarzy. Na rynek trafi też 7 szt. luksusowej
edycji w kopercie z 18-karatowego żółtego złota. Zegar-
ki OMEGA to wybór
Jamesa Bonda od
1995 r., gdy agent
Jej Królewskiej
Mości po raz
pierwszy miał
na ręku model Se-
amaster w filmie „Gol-
den Eye”.

Nowy zegarek Bonda

Tissot Chrono XL to zegarek dla mężczyzn, którzy lubią wyróżniać się
z tłumu. Duża koperta w stylu vintage o średnicy 45 mm, wyraźne
indeksy arabskie na godzinie 12.00, 3.00, 6.00 i 9.00 oraz efektow-
ne liczniki chronografu sprawiają, że tarcza jest praktyczna i czytel-
na. Modny styl czasomierza podkreśla matowe wykończenie stalo-
wej koperty w PVD w kolorze czarnym oraz skórzany brązowy pasek
z charakterystycznymi kremowymi przeszyciami w stylu retro. Efek-
towny design doskonale koresponduje z niezawodnym szwajcarskim
mechanizmem ETA G10.212 Poverdrive. Połączenie nowoczesnego
wzornictwa i szwajcarskiej precyzji sprawia, że Tissot Chrono XL to mo-
del, który sprawdzi się w każdej sytuacji. 

Dla mężczyzn z charakterem



Honor oficjalnie zaprezentował swój flagowy produkt
2017 r. – Honor9. Smartfon sygnowany hasłem „light cat-
cher” wyróżnia się efektowną
szklaną obudową 3D, wykoń-
czoną metalową ramką. Wy-
posażono go w podwójny apa-
rat z obiektywami o rozdziel-
czości 20 i 12 megapikseli,
ulepszony system audio oraz
mocny procesor Kirin 960. Ho-
nor 9 może również kręcić fil-
my w rozdzielczości 4K. Aby do-
pełnić stylowy charakter tele-
fonu, firma wprowadziła szereg
akcesoriów, który pozwoli jego
użytkownikom wyróżnić się
wśród tłumu. Należą do niego:
słuchawki Bluetooth Honor
Sport, opaska Honor Band 3
i słuchawki Honor Monster.

Gadżety Styl VIP-a

HTC U11 łączy w sobie oszałamiający design inspirowany żywiołem
wody z wyjątkowym, nowym sposobem interakcji poprzez uścisk,
personalizowanym systemem audio, najlepszymi w swojej klasie
aparatami oraz wielofunkcyjnym asystentem, korzystającym ze
skryptów sztucznej inteligencji. Dzięki HTC Edge Sense, za pomocą
ściśnięcia dłonią obudowy można fotografować, korzystać z Fa-
cebooka lub uruchomić ulubione aplikacje. Za pomocą HTC Edge
Sense for Voice to Text można w czasie ruchu wysłać wiadomość
SMS: wystarczy ścisnąć telefon, podyktować wiadomość i ją wy-
słać. W HTC U11 znajdziemy również trzy inteligentne systemy: HTC
Sense Companion, Asystent Google i Amazon Alexa.

Nowy sposób interakcji

VIP 99

Zegarek dla nurków

Tissot 
na Tour de Pologne

Morskie głębiny stawiają przed zegarkami swoje własne, wy-
jątkowe wyzwania. Tylko wąska grupa modeli jest wystar-
czająco sprawna, by zasłużyć na dumne oznaczenie „diving
watch”, czyli zegarek do nurkowania. Podobnie jak jej po-
przednicy, najnowsza wersja popularnego DS Action Diver
Chronograph całkowicie spełnia wymagania normy ISO
6425. Jaskrawe kolory i oficjalnie potwierdzona
wodoszczelność do 300 m to jej nie-
podważalne walory. Ultrasportowy
design gwarantuje zegarkowi miej-
sce wśród legend podwodnego
chronometrażu. To godny na-
stępca słynnego CERTINA DS-3,
zakwalifikowanego w 1970 r. do
ekwipunku Australijskiej Mary-
narki Wojennej. DS Action Diver
Chronograph zamknięto w ko-
percie o imponującej średnicy
45,7 mm, aby był jeszcze bar-
dziej czytelny pod wodą.

Marka Tissot została oficjalnym chronometrażystą
Tour de Pologne 2017 oraz stworzyła sportowy ze-
garek dedykowany tegorocznemu wyścigowi – Tis-
sot T-Race Cycling Tour de Pologne 2017 Special Edi-
tion. To ergonomiczny czasomierz (średnica koper-
ty 44,5 mm), który dzięki właściwościom wykorzy-
stanych materiałów jest niezwykle wytrzymały. Tis-
sot T-Race Cycling Tour de Pologne Special Edition
2017 to połączenie funkcjonalności i pasji do spor-
tu. Dzięki licznym detalom w barwach wyścigu ze-
garek w doskonały sposób oddaje jego energię, a wy-
grawerowane logo 74. edycji Tour de Pologne spra-
wia, że to wspaniały okaz dla kolekcjonerów.

Ekskluzywny design
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O Mołdawii mówi się, że to kraj winem pły-
nący. Odzwierciedla to zasoby, jakie są an-
gażowane do produkcji win w tym kraju, oraz
doskonałe wyniki sprzedaży z ostatnich kil-
ku lat, ale przecież nie zawsze tak było. Prze-
mysł winiarski w Mołdawii także miał swój
trudny czas. 

– Tradycje winiarskie w Mołdawii
są bardzo mocne, a przemysł winiar-
ski pozostaje w kraju jedną z najbar-
dziej dochodowych gałęzi rolnictwa.
Zacznę od kilku znaczących liczb.
Obecnie aż 85 proc. wina produko-
wanego w Mołdawii jest przeznaczo-
nych na eksport. Generuje to średnio
2,5 proc. PKB i 5 proc. krajowego eks-
portu. Oczywiście nie zawsze tak było.
Wskaźniki te mocno ucierpiały w wy-
niku motywowanego politycznie ro-
syjskiego embarga, które zostało wpro-
wadzone w latach 2006 i 2013. Był to
ogromny szok dla mołdawskiej go-
spodarki, ale również – a może przede
wszystkim – dla przemysłu winiar-

skiego, którego straty przekroczyły
200 mln dolarów.
Jaki był cel powołania Krajowego Biura
ds. Win i Winorośli Mołdawii? 

– Powstałe w wyniku embarga ro-
syjskiego zamieszanie na rynku eks-
portu skłoniło mołdawskie winnice do
rewizji swojej oferty w kierunku zwięk-
szenia sprzedaży wina butelkowane-
go opatrzonego konkretną marką jako
produktu z wartością dodaną, co kon-
sekwentnie wpłynęło na strukturę eks-
portu. W listopadzie 2012 r. powołano
do życia publiczno-prywatne Krajo-
we Biuro ds. Winorośli i Win (ONVV) – za-
częło ono budować narodową markę
winiarską, która miałaby szanse na
konkurencyjnym rynku europejskim.
Z biegiem czasu oraz z pomocą stra-
tegicznego partnera programu, jakim
jest rząd Stanów Zjednoczonych, sek-
tor winiarski w Mołdawii rozwijał się,
a w 2013 r. sekretarz stanu John Kerry
zainaugurował jego narodowa markę
– Wina Mołdawii. Rezultatem tej zmia-
ny był wzrost eksportu do krajów Unii
Europejskiej. W ciągu ostatnich 5 lat
udział rynków krajów Unii Europej-

Historia upraw winorośli w Mołdawii sięga cza-
sów Daków, czyli aż 3 tys. lat, szczytowy poziom
osiągając w XV w. W ciągu stuleci mołdawskie
wina zyskały status legendy. Po ogłoszeniu nie-
podległości kraju w 1991 r. prywatni właściciele
rozpoczęli ich wytwarzanie zgodnie z międzyna-
rodowymi standardami, ale przy zachowaniu
wielowiekowej tradycji

Wysoką jakość win
sprzedawanych pod
znakiem Wina Moł-

dawii potwierdza
dziś m.in. fakt eks-

portu do ponad 
50 krajów na całym

świecie, w tym do
Polski, która jest

obecnie ich najwięk-
szym odbiorcą 

w Europie.

Styl VIP-a Smaki VIP-a

Rozmowa z Gheorghem
Arpentinem, 
dyrektorem Krajowego
Biura ds. Win 
i Winorośli Mołdawii

– kraj dobrego wina
Mołdawia 
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skiej i tych spoza Wspólnoty Niepod-
ległych Państw wzrósł aż 2,5-krotnie
w przypadku win butelkowanych, osią-
gając 57 proc. 
To rezultat, a jak wyglądał sam proces? 

– Sama reforma prowadzona przez
biuro sięgnęła oczywiście dużo głębiej,
bo chodziło o poprawę jakości naszych
win. Aby skutecznie ją podwyższyć, po-
trzebne były nowe regulacje. Bazując
na stosowanym w UE rozwiązaniu
uprawy winorośli, podzielono je na
cztery regiony: Valul lui Traian, Ştefan
Vodă, Codru i Divin. Restrykcyjnym
regulacjom rynku europejskiego pod-
dano zarówno uprawy, produkcję, jak
i system kontroli. Dzięki temu jakość
mołdawskich win jest dziś bezdysku-
syjna. To właśnie dzięki niej zdobyły one
ponad 200 medali, w tym na najbar-
dziej prestiżowych międzynarodowych
konkursach. Wysoką jakość trunków
sprzedawanych pod znakiem Wina
Mołdawii potwierdza dziś także fakt
eksportu do ponad 50 krajów na całym
świecie, w tym do Polski, która jest
obecnie ich największym odbiorcą
w Europie. Nie osiągnęlibyśmy tego
bez udziału w kluczowych dla branży
eventach oraz przeprowadzenia sku-
tecznych akcji promocyjnych.
Jakie rozmiary osiąga obecnie produkcja
win w Mołdawii? 

– Mołdawia może się poszczycić
największym zagęszczeniem winnic
na świecie. Zajmują aż 112 hektarów,
co daje 3,8 proc. powierzchni kraju
i 7 proc. gruntów ornych. Większość
producentów win to przedsiębiorstwa
duże i średnie, część z nich powstała
jeszcze za czarów ZSRR. Po chwilo-
wym załamaniu rynku, które było wy-
nikiem wprowadzanie rosyjskiego
embarga, zamknięto blisko połowę
z nich. Dziś pracujemy pełną parą,
a nasza pozycja na rynku europejskim
ciągle się umacnia. W 2016 r. produk-
cja osiągnęła pułap 1,4 mln hl, które zo-
stały wyprodukowana w 215 winni-
cach, z czego 45 proc. to wina białe,
38 proc. – czerwone, 15 proc. – różowe,
a 2 proc. – musujące. 
Polska jest jednym z największych europej-
skich rynków dla mołdawskich win. Jak
ważny jest dla państwa nasz rynek i jakie pla-
ny wiążecie państwo z nim? 

– Polska stała się numerem jeden
naszego eksportu do krajów europej-
skich w 2016 r., osiągając 25 proc. eks-
portu do krajów EU i spoza WNP. Zin-
tegrowane kampanie promocyjne na
polskim rynku były skupione na repo-
zycjonowaniu wizerunku Mołdawii
z producenta słodkiego i taniego wina
na wytwórcę trunku ze średniej półki.

Myślę, że stopniowo zaczyna się nam
to udawać także dzięki produktowi, któ-
ry Polacy zaczynają cenić. Polska jest
dla nas ciągle krajem z ogromnym po-
tencjałem wzrostu sprzedaży i mamy
nadzieję być na 3., 4. pozycji we wspo-
mnianym segmencie win. Taki jest cel
marki Wina Mołdawii na tym konkret-
nym rynku. 
Co przekonuje polskich klientów do moł-
dawskiego wina? Jakie trendy konsumencie
zauważa pan na naszym rynku? 

– Myślę, że ważnym czynnikiem jest
stosunek jakości do ceny. Pod marką

Win Mołdawii jest sprzedawanych spo-
ro win, które otrzymały wiele nagród.
Marka gwarantuje jakość, która jest
skutecznie egzekwowana od etapu
uprawy winorośli, przez proces pro-
dukcji, aż po szczelny proces kontro-
li. Oczywiście początki były trudne, bo
Polacy ciągle mają mocne skojarzenia
z czasami ZRSS, a funkcjonujący
w nich producenci nie mieli tutaj do-
brego PR-u. Jestem przekonany, że
ten okres mamy już za sobą i dostar-
czamy dobre jakościowo wina, po któ-
re Polacy sięgają bardzo chętnie. Za-
uważalne jest także coraz większe za-
interesowanie winem. Polscy konsu-
menci coraz chętniej sięgają po wiedzę

na jego temat, a turystyka winiarska,
także do Mołdawii, staje się jednym naj-
nowszych trendów, który – mamy na-
dzieję – będzie się dalej rozwijał. 
Czy uważa pan, że Polska może osiągnąć taki
sukces w produkcji win jak Mołdawia? 

– Sukces Mołdawii i tworzonej
m.in. przeze mnie marki Wina Mołda-
wii to rezultat głębokich reform oraz in-
westycji, które sięgnęły w ciągu ostat-
nich 10 lat aż 600 mln dolarów. Polska
nie ma tak ugruntowanych tradycji
winiarskich jak Mołdawia, a winnice za-
częto tu zakładać stosunkowo nie-
dawno. Jednocześnie świętuje wła-
śnie znaczące sukcesy w branży i ma
wielu ludzi przedsiębiorczych z pasją
do wina, którzy na pewno będą chcie-
li się sprawdzić na międzynarodo-
wym rynku. Mocno im kibicuję. 

Rozmawiał Igor Korczyński

Jak serwować wina we właściwej
temperaturze?
Żeby wydobyć walory różnego rodzaju win,
potrzebujemy stworzyć do tego odpowiednie
warunki. Sprawa wydaje się mocno skompli-
kowana, tymczasem sommelierzy kierują się
kilkoma prostymi zasadami. 
• Intensywność zapachu wina jest zależna
od jego temperatury – im cieplejsze, tym za-
pach będzie silniejszy. 
• Niska temperatura łagodzi słodki smak
oraz spowalnia uwalnianie dwutlenku węgla,
ale jednocześnie uwydatnia kwasowość. 
• Wysoka temperatura odwrotnie – przy-
spiesza uwalnianie bąbelków, łagodzi gorzki
smak i wzmacnia słodycz. 

W jakiej temperaturze podawać wino?
8ºC – wina białe lekkie i słodkie
10ºC – wina musujące 
12ºC – wina białe ciężkie i słodkie 
12ºC–16ºC – wina różowe i lekkie czerwone 
16ºC–18ºC – wina czerwone średniej i pełnej
budowy



Moda VIP-a MACIEJ ZIEŃ

12
czerwca w warszawskim Teatrze Wielkim Maciej Zień zaprezen-
tował najnowszą kolekcję „First Lady”, inspirowaną stylem
pierwszych dam, czyli ikon mody. Na wybiegu zaprezentowano
34 sylwetki, które zachwyciły kolorami i bogatymi zdobieniami.

Nie zabrakło charakterystycznych dla projektanta haftów oraz kryształków Swa-
rovskiego. Wśród materiałów dominowały jedwabie, żakardy, zwiewne muśli-
ny, kaszmir i wysokogatunkowe ekologiczne futra. W gamie kolorystycznej zna-
lazły się: pomarańcz, bordo, czerń, biel oraz granat. Sylwetki z pokazu dopeł-
niały akcesoria: skórzane rękawiczki i biżuteria oraz bogato zdobione torebki
z wysokogatunkowej skóry. Modelki prezentowały kreacje w butach marki Bal-

dowski z kolekcji zaprojektowanej przez Macieja Zienia.
Jego tegoroczny pokaz był zdecydowanie jednym z naj-
wżniejszych wydarzeń modowych tego roku. Projektanta
po raz kolejny wsparła Cisowianka Perlage, marka od lat
związana z polską modą w najlepszym wydaniu. 

MP
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pełen pierwszych dam

Fot. AKPA (6)

Ada Fijał

Narodowy

Danuta Stenka



ROBERT KUPISZ Moda VIP-a
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R
obert Kupisz pokazał swoją kolekcję na lato 2018.
Inspiracją do jej stworzenia były pustynie świata. Ko-
bieta projektanta w ko-
lekcji Desert ubrana jest

w luźną sukienkę z miękkiej ba-
wełny lub zwiewnej etaminy, zde-
katyzowaną jeansową spódniczkę
lub spodnie, lekką koszulę. Towa-
rzyszy jej aktywny nomada, które-
go cała garderoba utrzymana jest
w luźnym, zrelaksowanym stylu
– łącznie z garniturem mieści się
w plecaku. Kolekcja utrzymana
jest w pustynnej kolorystyce: pia-
skowych beżach i brązach, bieli
i błękitach, gdzieniegdzie pojawia
się mocny turkus. Jej charaktery-
stycznymi elementami są umiesz-
czona jako znak przewodni na ko-
szulkach i sukienkach pacyfka oraz
motyw monet, pobłyskujący jak
w ozdobnych strojach Orientu. 

Pokaz kolekcji De-
sert odbył się 7 czerwca
w warszawskim SOHO
Factory. Jego partne-
rem głównym była Ciso-
wianka Perlage. Musują-
ca naturalna woda mi-
neralna orzeźwiła zgro-
madzonych gości. Co cie-
kawe, była ona też głów-
nym elementem sceno-
grafii pokazu – swoistą
oazą pośród pustynnych
piasków.

MP

na wybiegu
Orient pustyni

Fot. AKPA (5)

Halina Mlynkova i Leszek Wronka Barbara Kurdej-Szatan
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J
aguar F-PACE to pierwszy spor-
towy SUV/crossover w rodzinie Ja-
guara, zaprojektowany i skon-
struowany z naciskiem na osiągi,
szybkość reakcji i jakość wykoń-

czenia, z których słyną wszystkie mo-
dele marki, a także na dynamikę i co-
dzienną wszechstronność. Śmiały
przedni grill i muskularna maska ob-
razują potencjał silników z dołado-
wanym V6 o mocy 380 KM na czele. Ta-
kie elementy, jak wąskie reflektory wy-
konane w technologii LED, 22-calowe
obręcze, czy krótki przedni zwis, prze-
noszą wizję stylistyczną z koncepcyj-
nego modelu C-X17. Jaguar F-PACE,
wykorzystujący lekką konstrukcję alu-
miniową Jaguara, łączy czystość linii
i proporcji z cechami inspirowanymi
modelem F-TYPE, np. potężnymi tylnymi
nadkolami, wlotami powietrza w zde-

rzaku oraz charakterystyczną grafiką
tylnych lamp. 

Ilość miejsca na nogi jest najwięk-
sza w klasie, a pojemność bagażnika
wynosi zdumiewające 650 litrów. Lek-
ka i sztywna konstrukcja nadwozia
składa się w 80 proc. z aluminium i jest
jedyną taką w segmencie. F-PACE
zmieści pięć osób, zapewniając im pe-
łen komfort. 

Wnętrze auta stanowi idealne po-
łączenie najwyższej klasy materiałów
i wykończenia, pięknych detali oraz naj-
nowszych technologii, w tym systemu
multimedialnego InControl Touch Pro
wraz z wirtualnym zestawem wskaź-
ników o przekątnej 12,3”. F-PACE
powstał z myślą o wyjątkowych wła-
ściwościach jezdnych i zdolnościach
do jazdy na każdej nawierzchni, w każ-
dych warunkach. Lekka z natury

i sztywna konstrukcja nadwozia to in-
teligentne połączenie aluminium, za-
awansowanych gatunków stali i kom-
pozytów.

Jaguar F-PACE został oficjalnie
uznany najlepszym i najpiękniejszym
samochodem świata, zdobywając dwie
nagrody w plebiscycie 2017 World
Car Awards, zwyciężając w głównej ka-
tegorii „World Car of the Year 2017”
oraz „World Car Design of the Year
2017”. Pierwszy SUV marki to drugi
w historii samochód, który w 13-letniej
historii plebiscytu World Car Awards
zwyciężył w dwóch kategoriach. Na-
grody zostały przyznane przez gre-
mium 75 dziennikarzy z 24 krajów.
Jaguar F-Pace jest dostępny już za
1899 zł netto miesięcznie z ratą 1 proc.
ceny cennikowej w programie Jaguar
Premium Lease.

F-PACE, E-PACE i I-PACE to chluba marki Jaguar spod znaku SUV. Pierwszego już
dziś można nabyć, kierując się do najbliższego salonu. Drugi będzie dostępny na prze-
łomie obecnego i przyszłego roku. Z kolei I-PACE – pierwszy w pełni elektryczny po-
jazd marki – ma pojawić się na rynku polskim pod koniec 2018 roku

Auto VIP-a JAGUAR

SUV – nowy etap 
w historii marki Jaguar

Jaguar F-PACE



Jaguar E-PACE to najmłodszy czło-
nek rodziny SUV-ów spod znaku
Jaguara. Kompaktowy, 5-miejscowy
Crossover, który stanowi połączenie ty-
powych dla marki Jaguar sportowych
osiągów i dynamicznego wyglądu
z przestronnym, praktycznym i luksu-
sowym wnętrzem. Samochód cha-
rakteryzuje się także muskularnymi
proporcjami oraz krągłościami, które
zdradzają drzemiącą pod maską
moc. 

Model E-PACE będzie jednym
z najbardziej inteligentnych pojazdów
w swojej klasie. Wyposażony w pokła-
dowy system multimedialny nowej ge-
neracji zapewnia pasażerom dostęp

do ich ulubionych aplikacji, takich jak
np. Spotify. Cyfrowe systemy pokła-
dowe, które spełniają wszelkie ocze-
kiwania nowoczesnej rodziny, są do-
stępne dla pasażerów podróżujących
na wszystkich miejscach w kabinie. 

Dostępne w tej klasie, niespotyka-
ne, 21-calowe felgi aluminiowe spra-
wiają, że sylwetka modelu E-PACE
nabiera bardziej agresywnych kształ-
tów. Pod maską znaleźć można gamę
wydajnych jednostek napędowych
z rodziny Ingenium – zarówno w wer-
sji benzynowej, jak i wysokoprężnej.
300-konny, turbodoładowany silnik
benzynowy rozpędza Jaguara E-PACE
od 0 do 100 km/h w 6,4 sekundy i po-

zwala na osiągnięcie ograniczonej
elektronicznie prędkości maksymalnej
243 km/h. Klienci, którzy cenią sobie
oszczędność i dbałość o ekologię,
mogą nabyć model z napędem na
przednią oś, ze 150-konnym silnikiem
Diesla, który emituje jedynie 124 g CO2
na każdy pokonany kilometr.

13 lipca w Londynie odbyła się
światowa premiera modelu E-PACE.
Z tej okazji miał miejsce oszałamia-
jący skok o długości ponad 15 m z jed-
noczesnym obrotem o 270º, który
ustanowił nowy rekord Guinnessa.
Samochód będzie dostępny w salo-
nach dilerskich na polskim rynku na
przełomie 2017/2018. �
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JAGUAR Auto VIP-a

Jaguar I-PACE Concept dostarczy
mnóstwa wrażeń i emocji związa-
nych z debiutem marki Jaguar
w świecie pojazdów elektrycznych.
Pierwszy w pełni elektryczny po-
jazd spod znaku drapieżnego ko-
ta przejedzie 500 km na jednym
ładowaniu, będzie dysponować
mocą 400 KM, momentem rzędu
700 Nm oraz przyspieszeniem od

0–100 km/h w czasie zaledwie
4 sekundy. Technologia naj-
nowszej generacji oraz futury-
styczny, nowoczesny design
w połączeniu z dynamiczną
jednostką napędową, nie emi-
tującą szkodliwych spalin, nie

pozostawiają złudzeń, iż jest to
prawdziwy Jaguar.

Jaguar E-PACE

Jaguar I-PACE Concept



Auto VIP-a RENAULT GRAND SCENIC

VAN
MOŻE BYĆ ZMYSŁOWY
Dzięki całkowicie odmiennej stylistyce nowy Renault Grand
Scenic stał się samochodem, który przyciąga spojrzenie
przechodniów. Łączy w sobie przestronność, funkcjonal-
ność i elegancję, i daje mnóstwo satysfakcji z jazdy
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RENAULT GRAND SCENIC Auto VIP-a
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NOWINKI W RENAULT GRAND SCENIC 

System multimedialny R-LINK 2 pełni funkcję centrum do-
wodzenia auta. Umożliwia kierowanie nawigacją, multime-
diami, systemem MULTI-SENSE, a także aktywację
i dezaktywację systemów wspomagających prowadzenie.
Jego ekran dostępny jest w dwóch formatach: 7-calowym
poziomym i 8,7calowym pionowy. Ponadto zapamiętuje
6 profili użytkownika. 

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania
z funkcją wykrywania pieszych analizuje otoczenie pojazdu
w przedziale prędkości od 7 do 60 km/h oraz możliwy ruch
pieszych. W razie wykrycia zagrożenia ostrzega kierowcę sy-
gnałem dźwiękowym, a w przypadku braku reakcji zatrzymuje
samochód. 

System wykrywania zmęczenia stale monitoruje tor jazdy.
W razie wykrycia anomalii ostrzega kierowcę. 

System kontroli pasa ruchu ostrzega prowadzącego auto
o każdej zmianie pasa – robi to bez włączenia kierunkow-
skazu. Innym ułatwieniem prowadzenia jest system ostrzega-
nia o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków
drogowych. 

System kontroli martwego pola informuje o pojeździe
w martwym polu – służy do tego migający sygnał świetlny
w lusterku wstecznym. Samochód potrafi również wykryć
miejsce do parkowania i kontroluje kierownicę przy parkowa-
niu równoległym.

D
esign nowego Grand Sce-
nica zrywa z tradycyjną li-
nią kompaktowych VAN-ów.
Jego jednobryłowa sylwet-
ka podkreślona jest przez

mocno wysuniętą do przodu panora-
miczną szybę, natomiast wysoka linia
boczna uwypukla dynamikę auta. Po-
śród dostępnych w standardzie nowo-
ści już na pierwszy rzut oka wyróżniają
się 20-calowe koła. Również one po-
przez optyczne obniżenie linii dachu za-
opatrzonego w aluminiowe relingi na-
dają Scenicowi dynamicznego wygląd. 

Zupełnie nowa stylistyka wnętrza
podkreśla wrażenie przestronności.
Opcjonalnie dostępny jest duży pano-
ramiczny dach bez środkowej po-
przeczki. Producent zadbał, by możliwie
łatwo zmieniać konfigurację auta z 5- na
7-osobowe. Łatwo więc zabrać dodat-
kowych pasażerów lub niespodziewany
ładunek. 

Producent chwali się zastosowa-
niem prostego systemu konfiguracji
wnętrza One Touch. Umożliwia on łatwe

dopasowanie właściwości środka pojazdu do zmie-
niających się potrzeb. Tylnie siedzenia składają się do
poziomu podłogi, dzięki czemu uzyskujemy dużą płaską
przestrzeń ładunkową. Jest to możliwe w zależności od
wersji wyposażenia za pomocą przycisku na ekranie
R-LINK 2 lub panelu w bagażniku. Przednie fotele za-
pożyczono z modelu Espace. Zastosowanie pianki po-
dwójnej gęstości zapewnia dodatkowy komfort jazdy.
Opcjonalnie mogą być one podgrzewane, a fotel kie-
rowcy wyposażony w funkcję masażu, regulację długości
siedziska i elektryczną regulację podparcia lędźwio-
wego. 

Renault Grand Scenic może być wyposażony w je-
den z dwóch silników benzynowych o mocy 115 lub 130
KM, a także w silnik wysokoprężny o mocy 110, 130  albo
160 KM. Podawane przez producenta zużycie paliwa
w cyklu mieszanym to 6,1 l/100 km w przypadku obu sil-
ników benzynowych i od 4 do 4,7 l/100 km jeśli chodzi
o silniki wysokoprężne. W najtańszej wersji bez dodat-
ków samochód dostępny jest w cenie 85,4 tys. zł. �

Wojciech Ostrowski

Producent chwali się zastoso-
waniem prostego systemu
konfiguracji wnętrza One

Touch. Umożliwia on łatwe do-
pasowanie właściwości środka
pojazdu do zmieniających się

potrzeb.








