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Wydarzenia

W przeddzień meczu z Czarnogórą na PGE Narodowym
odbyła się premiera książki Andrzeja Gowarzewskiego
(Wydawnictwo GiA) „Biało-Czerwoni”. W spotkaniu wziął
udział prezes PZPN Zbigniew Boniek. Album to prezenta-
cja kompletnej historii reprezentacji Polski w latach 1921
–2018. Na 440 stronach jest ponad tysiąc fotografii, w tym
prawie pół tysiąca zdjęć narodowych zespołów. Jest to
pierwszy z czterech albumów dokumentujących historię
polskiej piłki nożnej. W kolejnych latach zostaną wydane:
„Historia Pucharu Polski” (2018), „Jubileusz 100-lecia
PZPN” (2019) i „Historia Mistrzostw Polski) (2020). 

JA

Prezent (nie tylko) 
dla kibiców

Polski oddział spółki Sage uzyskał w roku fiskalnym 2017
przychody wielkości 87,5 mln zł, osiągając wzrost na po-
ziomie 19 proc. r/r – wynik lepszy niż rynek. Silnej dyna-
mice wzrostu przychodów towarzyszył 17-procentowy
wzrost zysku netto do poziomu 1,8 mln zł na koniec
okresu. W wynikach Sage zwraca również uwagę 32-pro-
centowe przyspieszenie w obszarze przychodów odna-
wialnych – ze sprzedaży usług abonamentowych i opro-
gramowania w modelu subskrypcyjnym, co gwarantuje
spółce stabilny wzrost w kolejnych okresach. Wyniki pol-
skiej spółki Sage na tle grupy wypadają bardzo dobrze,
osiągnęła ona najszybszy wzrost wśród jej europejskich
spółek.

JA

Rekordowy rok 
Sage Polska

Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce

W strefach Silver i Gold na stadionie Legii odbyło się wiel-
kie charytatywne wiosłowanie. W akcji, którą Fundacja
Legii zorganizowała wspólnie ze Stowarzyszeniem Kibi-
ców Legii Warszawa i grupą „Dobrzy Ludzie – kibice Legii
dzieciom”, zbierano środki na zakup karetki pogotowia dla
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. 96 osad
(400 osób) miało do „przepłynięcia” 1047 km, czyli długość
Wisły. W ciągu 12 godzin na ergometrach wioślarskich po-
konano 1317,7 km, a więc ponad 270 km więcej niż zakła-
dano. Zakup karetki wraz ze specjalistycznym
wyposażeniem kosztuje 350 tys. zł, tak więc wpłaty są
nadal mile widziane.

JA

Fot. Jarosław Adkowski 

Fot. Jacek Prondzynski / legia.com 

Fot. materiały prasowe 

Akcję wsparł także Michał Kucharczyk

Wszyscy do wioseł

Od lewej: Zbigniew Boniek i Andrzej Gowarzewski
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„Poznaj siebie” to niezwykła książka o rozwoju osobistym,
pozwalająca zrozumieć wagę samopoznania i świado-
mości opartej na „tu i teraz”, które de facto decydują
o tym, czy znajdziemy w sobie motywację, by odpowie-
dzialnie i konsekwentnie kierować swoim życiem, tak by
czuć radość i spełnienie. Krzysztof Sadecki, finansista
i analityk biznesowy, autorytet w dziedzinie treningów
mentalnych, od lat prowadzący szkolenia zakresu roz-
woju osobistego i biznesowego, mówca motywacyjny,
w filozoficzno-metafizycznych rozważaniach dzieli się
swoim doświadczeniem i refleksjami zdobytymi przez
lata praktyki.

JA

40. urodziny SMYKA

Od lewej: Krzysztof Sadecki, Mariusz Czerkawski i Piotr Szwedes

Najnowszy flagowy smartfon Huawei – Mate 10 Pro,
pierwszy na świecie telefon wyposażony w procesor ze
sztuczną inteligencją – zadebiutował w Polsce podczas
uroczystej premiery na PGE Narodowym w Warszawie.
Kilkuset gości miało okazję poznać atuty najnowszego
urządzenia Huawei. Atrakcją wieczoru był również przed-
premierowy pokaz reklamy telewizyjnej promującej serię
Mate 10 z udziałem ambasadora marki Roberta Lewan-
dowskiego. Huawei ponownie połączył siły z marką Leica,
dzięki czemu Mate 10 Pro posiada wysokiej jakości po-
dwójny obiektyw. Aparat łączy w sobie 12-megapikselową
matrycę RGB, 20-megapikselową matrycę monochroma-
tyczną, optyczna stabilizację obrazu (OIS) i największą na
świecie podwójną przysłonę f/1.6.

JA

Mistrzowski duet
Fot. Jarosław Adkowski 

Wiedza o sobie jest kluczem
do zmiany

Fot. Jarosław Adkowski 

Były balony, tort i dużo emocji! W sklepie SMYK przy
ul. Chmielnej w Warszawie odbyło się przyjęcie urodzinowe,
a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Karolina
Malinowska i Olivier Janiak, Beata Sadowska, Viola Koła-
kowska, Jakub Wesołowski, Paulina Krupińska i Agnieszka
Rylik. Część oficjalną wydarzenia poprowadzili zaprzyjaź-
nieni z marką od lat Olivier Janiak i Karolina Malinowska,
którzy wspólnie z gośćmi wspominali początki marki i ko-
lejne etapy jej rozwoju. Głos zabrał także Marek Janeczko,
Chief Operating Officer i członek zarządu SMYKA. Według
badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Ma-
ison&Partners co piąty warszawiak przyznaje, że SMYK sil-
nie kojarzy mu się z dzieciństwem, a niemal 1/3 badanych
deklaruje, że ich rodzice robili tam dla nich zakupy.

JA

Fot. Jarosław Adkowski

Robert Lewandowski – ambasador marki Huawei

Tort urodzinowy
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10 grudnia odbyła się czwarta edycja niecodziennego pokazu mody, zatytułowana „Zima mroźna nam niegroźna”. Impreza
ma na celu pozyskanie zimowych ubiorów dla dzieci wychowywanych w ubogich rodzinach przez samotne matki, których nie
stać na taki wydatek. W tym projekcie połączono pokaz mody damskiej prezentowany przez gwiazdy z pokazem ubrań dzie-
cięcych. Każde dziecko występowało wspólnie z gwiazdą, co było dla niego dodatkowo wielką przygodą. Dzieci otrzymały to
wszystko, co prezentowały na wybiegu, oraz mnóstwo upominków od sponsorów. Wystąpiły w ubrankach ofiarowanych im
przez firmę Besta Plus Retail, a także w dziecięcych kreacjach specjalnie zaprojektowanych dla nich na tę okazję przez pol-
skich projektantów: OjTyTy, No Frames, EMMA. FP Leader – partner pokazu od pierwszej edycji – ofiarował gwiazdom i dzie-
ciom specjalnie dla nich uszyte kożuszki. Deichmann ubrał dzieci i gwiazdy w piękne buty. 
Gwiazdy – Magdalena Schejbal, Agnieszka Więdłocha, Elżbieta Romanowska, Olga Kalicka, Monika Zamachowska, Iwona
Węgrowska, Aleksandra Kostka, Izabella Krzan, Eva Basta, Paulina Koziejowska – wystąpiły w kreacjach: Patrizia ARYTON,
RISK Made In Warsaw, Adika Collection, PIN UP, MY Annie, ONLY oraz MAUA. Partnerami wydarzenia, bez których pokaz by
się nie odbył, byli również: BULDOG – jedyny w Polsce angielski pub, Grupa Wydawnicza FOKSAL, SANTÉ, Restauracja Elita,
firma Dzianinowe. Patronat medialny nad tym niecodziennym pokazem mody sprawowali: „Magazyn VIP”, gpr24.pl i „Głos
Pruszkowa”.

MP

I zima dzieciom niestraszna
Fot. Rafał Kunaszewski (4)

Magdalena Schejbal Agnieszka Więdłocha Olga Kalicka

Od lewej: Agnieszka Więdłocha, Magdalena Schejbal i Elżbieta Romanowska z małymi modelami
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Najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne oraz opublikowane
w Internecie w 2017 r. ogłoszono podczas gali Grand Press 2017, która
odbyła się 12 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Główny
laur i tytuł Dziennikarza Roku zdobył Wojciech Bojanowski z TVN, na-
grodzony również za materiał „Śmierć w komisariacie”, ujawniający ku-
lisy śmierci Igora Stachowiaka. Wyróżnienia przyznano w kategoriach:
news, reportaż prasowy, radiowy i telewizyjny, wywiad, dziennikarstwo
śledcze i specjalistyczne. Wręczono też nagrody: im. Bohdana Toma-
szewskiego, Grand Press Economy i Grand Press Digital.
Podczas przemówień laureatów i Andrzeja Skworza, redaktora naczel-
nego magazynu „Press”, organizatora gali, padło wiele słów o wartości
wolności słowa, potrzebie pielęgnowania niezależności dziennikarzy
i ich sile przekazu. Autorzy nominowanych i nagrodzonych materiałów
byli chwaleni za odwagę w podejmowaniu trudnych tematów i determi-
nację w dochodzeniu do prawdy. Newsy, reportaże, wywiady, materiały
specjalistyczne uznane za najlepsze dowiodły, że warto dochodzić fak-
tów i wydobywać z rozmówców to, co głęboko skrywane przed opinią
publiczną. Andrzej Skworz przypomniał o powinnościach dziennikar-
skich, apelując, by przedstawiciele mediów mieli odwagę walczyć o nie-
zależność i prawdę. 

MS

Bezcenna
wolność 
słowa

Fot. archiwum „Press” (4)Od lewej: Patryk Słowik, Dorota Heller, Jakub Styczyński

Izabella Sierakowska-Tomaszewska (druga od prawej), wdowa po Bohdanie 
Tomaszewskim, wręczyła nagrodę jego imienia

Wojciech Bojanowski, Dziennikarz Roku 2017

Anna Rulkiewicz w objęciach Wojciecha Bojanowskiego



Fotografia niczym powietrze towarzyszy nam, od kiedy ją wynaleziono.
Nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Jest wręcz odwrot-
nie, miliardy zdjęć zalewają Internet. Codziennie przedzieramy się
przez dżunglę obrazów, aby zatrzymać się na tym jednym. Czy zasta-
nawiałeś się kiedyś, czym te zdjęcia się wyróżniają, dlaczego przyku-
wają uwagę? Myślisz, że autor miał profesjonalny sprzęt, udało mu się,
wyszło, a może to photoshop? Przecież przyjęło się powiedzenie, że
w tym programie wszystko da się zrobić. Nic bardziej mylnego. Wie-
dza, doświadczenie, umiejętność obserwacji świata powodują, że aparat we właściwych rękach rejestruje niezwykłe obrazy. Coraz lepsze pa-
rametry aparatów w smartfonach pozwalają z łatwością zarejestrować otaczający nas świat, dlatego przy wielu okazjach to jedyna szybka
i dostępna metoda na uchwycenie chwili. Cenne chwile warto powierzyć jednak doświadczonym osobom. Fotografia ślubna, sesja rodzinna
na wakacjach, impreza firmowa, wyjazd integracyjny, nowe biuro, nieruchomość. Okazji jest wiele.

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE FOTOGRAFA?

Ocena portfolio to jeden z kluczowych elementów, ważne aby było aktualne. Pamiętaj, aby – robiąc to w Internecie – korzystać z możliwie naj-
lepszego ekranu. Ocena zdjęć na laptopie do zadań biurowych nie jest najlepszym pomysłem.

Doświadczeniem w podobnych zleceniach. Fotograf sportowy niekoniecznie sprawdzi się podczas ślubu, portrecista podczas imprezy fir-
mowej, a reporter pracujący dla gazety podczas sesji rodzinnej. Oceniając port folio, z łatwością zauważysz różnicę. Warto zapoznać się z opi-
niami i rekomendacjami.

Osobowość fotografa to ważny element. Fotografia jest umiejętnością obserwowania świata, a reszta to piksele i bity. Efekt pracy jest zależny
od zaangażowania w zlecenie. Komunikatywność, kreatywność, empatia to cechy, które powinien posiadać fotograf. Dyskrecja, refleks, umie-
jętność zlewania się z tłem i przewidywania sytuacji to także cenne atuty. Pamiętaj, że fotograf-artysta niekoniecznie zachwyci cię efektem
pracy. Przedstawi swoją wizję ciebie przez pryzmat własnej wyobraźni. Warto skorzystać z jego usług, jeżeli takiej fotografii oczekujemy.

Dostęp do zdjęć źródłowych. Dobry fotograf nie obawia się wydania
wszystkich plików z sesji. Poprawnie zrobione i przemyślane kadry nie
wymagają ingerencji w programach graficznych. Zdjęcia co do za-
sady nie muszą być obrabiane. Dzięki cyfrowej ciemni można nadać
im blasku, dostosować styl do upodobań klienta, ale oryginały są ni-
czym klisza. Warto je posiadać.

Cena usługi. Często, lecz nie zawsze, obowiązuje zasada, że im dro-
żej, tym musi być lepiej. Optymalnie jest, gdy cena usługi oscyluje
w granicach średniej rynkowej. Z pewnością należy unikać „fachow-
ców”, którzy kuszą niskimi cenami – to szczególnie istotne przy reali-
zacji ważnych zleceń. Bardzo wysoka cena także nie gwarantuje
oszałamiających efektów.

Uwiecznieni.pl to zgrany zespół zawodowych fotografów. Od blisko
15 lat zapamiętujemy cenne chwile dla klientów w kraju, a także
w różnych zakątkach świata na wielu kontynentach. Uwieczniamy to
co ulotne, ważne i doniosłe. Od fotografii ślubnej poprzez eventy, wy-
jazdy incentive do skomplikowanych długoterminowych projektów.
Tworzymy zestawy fotografii dla firm na potrzeby socialmedia. Wyko-
nujemy strumieniowanie zdjęć z ważnych wydarzeń, gdzie liczy się
jakość i czas. Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, napisz
do nas biuro@uwiecznieni.pl.

Uwiecznić 
cenne chwile
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Najlepsi z Najlepszych II to już
historia. Gala DSF Kickboxing
Challenge 12 połączona z Be-
nefisem Polskich Legend Kick-
boxingu nie zawiodła nikogo.
Kibice obejrzeli 8 ciekawych
pojedynków, m.in. udany de-
biut Daniela Omielańczuka,
efektowny powrót Kamila Ruty
i kolejną wygraną Dawida Ka-
sperskiego. W emocjonującej
walce wieczoru nie zawiódł
Kamil Jenel, który po wielkiej
wojnie obronił pas mistrza
DSF Kickboxing Challenge
w wadze do 81 kg.
Wielka impreza w restauracji Champions Sports Bar w Hotelu Marriott miała rów-
nież na celu uhonorowanie wspaniałych wojowników, którzy rozsławiali Polskę na
światowych ringach. Pięknymi pamiątkowymi pasami, wysadzanymi trzema sztab-
kami złota, wyróżnieni zostali obecni na gali Marek Piotrowski, Przemysław Sa-
leta, Piotr Siegoczyński, Agnieszka Rylik, Andrzej Palacz, Mariusz Cieśliński,
Wojciech Cieślak, Robert Złotkowski i Dorota Godzina. – Bez przeszłości nie ma
teraźniejszości – to hasło przyświecało mi od momentu, kiedy powołałem do życia
federację DSF Kickboxing Challenge. Cieszę się, że uczyniliśmy to, co powinno zo-
stać zrobione dawno temu. Gala „Najlepsi z Najlepszych” to perfekcyjne miejsce
i czas na oddanie hołdu naszym legendom – powiedział Sławomir Duba, prezes
federacji DSF Kickboxing Challenge.
DSF Kickboxing Challenge rozpocznie rok 2018 z prawdziwym przytupem. Już
3 lutego w Hali Orbita we Wrocławiu czeka nas kolejna dawka emocji na gali DSF
Kickboxing Challenge 13, a wczesną wiosną – 13 kwietnia na warszawskim Tor-
warze – na DSF Kickboxing Challenge 14 z najmocniejszą kartą walk w historii.
W walce wieczoru wystąpi debiutujący w federacji Marcin „Różal” Różalski.

MP

Gala DSF Kickboxing Challenge 12 
– polskie legendy znów na ringu

Dekoracja złotymi pasami polskich legend kickboxingu
Kamil Jenel obronił tytuł DSFKCH w kat. 
wagowej – 81 kg.

Piotr Romankevich – mistrz DSFKCH kategorii
superciężkiej – odbiera gratulacje od prezesa
Sławomira Duby

Daniel Omielańczuk w debiucie na DSFKCH pokonuje Anglika Oli Thompsona
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22 listopada w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się Gala Charyta-
tywna „Ty Fundujesz Dobro”. Odbywająca się pod hasłem „Adoptuj se-
niora” impreza pozwoliła na udzielenie wsparcia trzem organizacjom
zajmującym się psimi seniorami, którzy mają nikłe szanse na adopcję. Pod-
czas wieczoru odbył się też finał konkursu Top For Dog 2017. Miał on na
celu nagrodzenie produktów i usług dla psów, które wyróżniają się na
rynku dzięki walorom jakościowym i użytkowym, jak również kształtują
trendy poprzez swoją innowacyjność, pomagając w dokonywaniu najlep-
szych wyborów konsumenckich dla pupili. Wręczono ponadto nagrodę
specjalną Osobowość Roku 2017 za działania na rzecz zwierząt. Powę-
drowała ona do Joanny Krupy, która od wielu lat aktywnie walczy o prawa
zwierząt i pomaga w ich adopcji. Galę, którą poprowadził dziennikarz
Radia Kolor Tomek Du-
nowski, uświetnił ener-
getyczny występ grupy
MultiVisual – finalis-
tów programu „Mam Ta-
lent”.

MP

W trosce
o psi los 

Michał Olszański

Fot. archiwum organizatora (4)

Agnieszka Włodarczyk

Ania Meleady i Stan Borys



Nie bójmy się deszczu 
– wykorzystajmy go!

Bydgoszcz miastem 
zielono-niebieskich 

rozwiązań.

Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacji 

w Bydgoszczy sp. z o.o.

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
tel. 52 586 05 00
www.mwik.bydgoszcz.pl

Ideą jest, aby miasto było bardziej
odporne na zmiany klimatu, aby
funkcjonowało jak „gąbka” – akumulując
wodę deszczową i umożliwiając jej
wykorzystanie w okresach suszy.
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Olgierd 
Łukaszewicz
Znaczenie słowa „wyróżnienie”
wskazuje, że – przyznając je
komuś – w jakiś sposób na-
znacza się tę osobę, przez co
daje jej wyrazistą aurę i do-
wód, że jej dorobek czy też
osobowość ma jakąś wartość
na forum publicznym. Z tego
właśnie powodu odczuwam satysfakcję, że znalazłem się wśród
laureatów nagrody VIP 2017. 
W ostatnich latach bardziej jestem działaczem niż artystą i tę statu-
etkę odbieram jako docenienie moich poczynań w polityce kultural-
nej. To jedno z wyróżnień, które miałem szczęście otrzymać około
70. roku życia, co traktuję jako klamrę spinającą sumę moich do-
tychczasowych aktywności. 
Jako prezes ZASP-u mam zdecydowanie mniej czasu na bycie ak-
torem. Czy tęsknię za czasami, kiedy to granie bardziej mnie po-
chłaniało? Ono niewątpliwie kosztowało mniej zdrowia i energii niż
urzędowanie, niemniej jednak odnajduję się w roli osoby, która za-
łatwia pewne sprawy dla środowiska artystycznego. Zawsze chcia-
łem działać na jego rzecz, widziałem w tym sens, więc nie żałuję
prezesowania, niezależnie od tego, co na ten temat sądzą ludzie 
w mojej branży. Nagroda VIP – jako że przyznana z zewnątrz – jest
pozytywnym ładunkiem emocjonalnym, jakiego nie dostaję od
środka, czyli od własnego środowiska.

Marian Dziędziel
Każde wyróżnienie jest czymś
przyjemnym, szczególnie jeśli
otrzymuje się je w doborowym
gronie i niezwykłej atmosferze.
Jednak wyróżnienie VIP jest wyjąt-
kowe. To ocena i podsumowanie
moich dotychczasowych osią-
gnięć, dokonane przez osoby,
które jako widzowie są na co
dzień odbiorcami mojej pracy. To
bardzo miłe uczucie, i choć nigdy
nie czułem się VIP-em, to za tę na-
grodę szczerze dziękuję.



Henryk Talar
Nie jestem zbyt zachłanny na nagrody, ale kiedy zauważona jest moja indywidualność, wy-
różnienie za każdym razem daje satysfakcję. Nie inaczej było z nagrodą VIP 2017. Na szczę-
ście umiem też docenić sukcesy innych i nie zauważam u siebie zazdrości, kiedy nagrodę
odbiera inny laureat. Z nagrodami jest podobnie jak z owacjami na stojąco – ceni się te, na
które naprawdę się zasłużyło.
Minęło 50 lat od momentu rozpoczęcia mojej teatralnej przygody i stwierdzam, że dziś jest to
zupełnie inny teatr. Przez tyle lat zrosłem się z tym moim teatrem tak bardzo, że nie skusiły
mnie żadne offy. Teraz, kiedy off jest drogowskazem na teatralnej mapie, dla mnie nadszedł
czas przyjąć rolę raczej obserwatora niż uczestnika. Nie trafia do mnie hasło: „Golizna jest
kostiumem aktora”. Jestem zdania, że z zapałkami trzeba się obchodzić bardzo ostrożnie,
także na scenie, bo można się poparzyć. 
Nigdy nie miałem marzeń związanych z jakąś konkretną rolą i nie wybrzydzałem. Zawsze re-
alizowałem się w stawianych przede mną zadaniach tak, jak umiałem najlepiej. Czasem wy-
chodziło lepiej, innym razem ponosiłem porażkę, ale nigdy nie zaprzepaściłem roli z powodu

marzeń o innej kreacji. Dziś myślę o przedstawieniu, 
w którym wcieliłbym się jednocześnie w Fausta i Mefi-
sta. Byłby to dla mnie powrót do mojego dobrego te-
atru. Robię to dla siebie, ale również dla mojego pana 
– widza, bo jeśli się go ma, warto być aktorem.
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Krzysztof Janczar 
Moja przygoda z aktorstwem rozpoczęła się od serialu „Wojna domowa”. Jego niezwykła po-
pularność sprawiła, że stałem się rozpoznawalny. Tym właśnie oraz świadomością, jak wiele
się wtedy nauczyłem, podyktowana była moja późniejsza decyzja o zostaniu aktorem, choć
nie bez znaczenia był też fakt, że ze sceną związany był mój tata. Dzięki niemu od wczesnych
lat miałem kontakt z bajkową rzeczywistością teatralną, którą poznawałem również od kulis. To
był dla mnie czarujący, piękny, wspaniale pachnący świat, kompletnie inny od tej siermiężnej,
szaroburej rzeczywistości. Teatr i sztuka aktorska kojarzyły mi się z czymś niezwykłym, ulot-
nym, czarodziejskim, wspaniałym, kolorowym. 
Miałem to szczęście, że po ukończeniu szkoły aktorskiej trafiłem do Teatru im. Kamila Cy-
priana Norwida w Jeleniej Górze, gdzie zasmakowałem teatru objazdowego. Rok później
przyjechałem do Warszawy, do Teatru Narodowego. Tam powstawały wówczas wspaniałe
spektakle i razem z grupą młodych aktorów dane mi było uczyć się od najlepszych – Adama
Hanuszkiewicza, Tadeusza Łomnickiego czy Zofii Kucówny – i występować. „Trzy po trzy” Fre-
dry, „Pluskwa” w reżyserii Konrada Swinarskiego, „Dziady” Hanuszkiewicza to niektóre z nich.
Znaczący dla mnie był także udział w spektaklu „Troilus i Kresyda” w reżyserii Marka 
Weissa-Grzesińskiego, w którym zagrałem główną rolę. 

Małgorzata Potocka
Nagrody traktuję jako formę podziękowania publiczności za moją pracę. Największą przy-
jemność sprawiają one, kiedy są przyznawane przez czytelników czy widzów – tylko wtedy
są wiarygodne i mają wartość. Bo czy może być coś wspanialszego niż fakt, że ludzie za-
uważają mnie i to, co robię? 
Najwspanialszą nagrodą są dla mnie momenty, kiedy ludzie zaczepiają mnie na ulicy, po-
zdrawiają, pytają, rozmawiają, zwierzają się, wysyłają listy, niespodziewanie wręczają bukiety
kwiatów. To wszystko ma ogromne znaczenie. Będąc w jakimś sensie osobą rozpozna-
walną, częściej spotykam się z sympatią, choć – niestety – nieobcy jest mi internetowy hejt,
ale to wyraz czasów współczesnych i frustracji społeczeństwa, na który nie mamy wpływu. 
Czy dziś, mając za sobą wiele lat na scenie i przed kamerą, ponownie wybrałabym ten
zawód? Wydaje mi się, że nie, choć to abstrakcyjne rozważania. W naszym kraju, gdzie nie
ma opieki artystycznej, zarobków, które spełniają nasze oczekiwania, kraju, który nie po-
zwala nam ułożyć życia w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, aktorstwo się po prostu nie

sprawdza. Ten zawód się zdewaluował, ponieważ kompletnie nie jest doceniony. Wyjątkiem jest kilka topowych osób, które wciąż
dostają główne role – one na pewno nie czują się niedocenione. Mimo rozczarowania, które jest we mnie, wciąż wierzę, że
wszystko jest jeszcze przede mną i w moim życiu zdarzą się jeszcze niesamowite rzeczy.
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Janina Ochojska
Kiedy ktoś mnie pyta, jaki zawód wykonuję, zawsze mówię, że jestem pracownikiem huma-
nitarnym, mimo że wykształcono mnie na astronoma. To był mój świadomy wybór. Po-
wszechnie uważa się, że aby pomagać, nie trzeba posiadać wiedzy, tymczasem jest
zupełnie inaczej. Chcemy zmienić ten pogląd i jako organizacja zmierzamy do tego, aby ta
profesja została wpisana na listę zawodów w Polsce.
Spotykam na swojej drodze mnóstwo ludzi, którzy zwykli mawiać, że poświęcam swoje życie
dla innych. Ja absolutnie tak tego nie widzę z bardzo prostego powodu – niczego nie po-
święcam, a tak naprawdę mnóstwo zyskuję. Mam bardzo ciekawe życie, poznaję fantastycz-
nych ludzi, a na dodatek mam poczucie, że jestem potrzebna i że robię coś, co ma
pozytywny wpływ na życie ludzi, zarówno tych, którym pomagam, jak i tych, którzy mnie
wspierają – o niczym innym nie mogłabym marzyć. 
W tym roku obchodzimy 25-lecie Polskiej Akcji Humanitarnej i policzyliśmy, że w ciągu 11 lat
pracy w Sudanie Południowym zbudowaliśmy stały dostęp do wody pitnej dla 1,3 mln ludzi.
Świadomość, że mam siłę robienia takich rzeczy, że pomagam skutecznie i efektywnie,
zmieniam świat na lepsze daje mi ogromną satysfakcję i jest dla mnie największą nagrodą.
Gdybym miała raz jeszcze zdecydować o tym, co będę robiła w życiu, nie zawahałabym się
ani chwili i wybrała to, czym zajmuję się od ćwierćwiecza.

Maria Pakulnis
Nagrody, które miałam przyjem-
ność otrzymać, m.in. Brązowe
Lwy, Wielki Splendor czy ta im.
Zbyszka Cybulskiego oraz przy-
znana mi na Międzynarodowym
Festiwalu w Taorminie, traktuję
jako potwierdzenie słuszności
wybranego zawodu. Z pełną
świadomością każdą z nich
dzielę z moją publicznością oraz
z ludźmi, którzy we mnie uwie-
rzyli i dali mi szansę zagrania
konkretnej roli. Gdyby nie oni, nie
byłoby tych miłych momentów,
choć oczywiście nie umniejszam
swojej naprawdę ciężkiej pracy.
Przygodę z aktorstwem rozpo-
czynałam w czasach, w których

liczyły się solidna praca, szacunek do niej i do mistrzów 
– ludzi, u boku których człowiek miał szczęście stanąć,
których mógł podglądać i od których mógł się uczyć.
Mam wrażenie, że dziś wygląda to inaczej – inne wartości
są wykładnikiem robienia kariery i pieniędzy.
Nigdy nie miałam poczucia, że już wszystko wiem. Każ-
dego wieczoru z pokorą wychodzę na scenę. Stając
przez ludźmi i próbując nawiązać z nimi kontakt, nigdy
nie obniżam poprzeczki – nawet w najdrobniejszych
szczegółach staram się być potwornie uczciwa w tym, co
robię. Może zapłatą za to wszystko jest fakt, że po 37 la-
tach pracy jakoś funkcjonuję w świadomości publiczno-
ści, mimo że nie bywam na wielu wydarzeniach i w wielu
miejscach. 
Nie zastanawiam się nad tym, co było i co będzie, z po-
korą przyjmuję wszystko, co przynosi mi los, i cieszę się 
z każdej możliwości pracy. Nie ukrywam jednak, że bar-
dzo bym chciała, aby ten zawód mnie jeszcze zaskoczył,
bo bardzo go kocham. I choć panuje kult młodości,
myślę, że takie dinozaury jak ja jakoś się obronią.

Małgorzata 
Pieczyńska
„Postaraj się z codziennego krajania chleba
uczynić krojenie tortu urodzinowego” – to
słowa Helmuta Kajzara, które stały się mot-
tem mojego życia. I staram się, niezależnie
od tego, czy ktoś mnie chwali czy nie.
Dla aktora najpiękniejszym momentem na
scenie i przed kamerą jest poczucie, które
można nazwać flow. To inaczej stuprocen-
towe bycie w roli. Panowanie nad słowem,
emocją, ekspresją. Najczęściej poprze-
dzone wieloma analizami i próbami. Jak
wszystko w życiu wymaga pracy, świadomo-
ści i żarliwości. Nie
zawsze jest nagra-
dzane wielkimi bra-
wami i statuetkami, 
a jednak już świado-
mość tego stanu
daje radość, jest „tor-
tem”. Nie frustruję się
brakiem aplauzu 
i splendoru. Wolę
szukać szczęścia 
w codziennym życiu,
uprawianiu zawodu,
praktyce jogi. Jak
przychodzi nagroda,
wyróżnienie, statu-
etka, to jest jak „wi-
sienka na torcie”, 
a tort w pewnym sen-
sie jest na wyciągnię-
cie ręki każdego
dnia.



Lucyna Malec
Występuję głównie w komediowym
Teatrze Kwadrat. Grając taki a nie inny
repertuar, codziennie otrzymuję cu-
downą nagrodę od widowni w postaci
śmiechu na sali, a niekiedy również
wzruszenia. To, że potrafię rozbawić,
poruszyć widzów, jest dla mnie dowo-
dem, że spełniam się zawodowo i do-
brze wybrałam ścieżkę kariery. Istota
mojego zawodu polega chyba na
tym, że ludzie potrzebują oderwania
od rzeczywistości, a my im to dajemy.
W teatrze dajemy publiczności ułudę
innego życia, prowokujemy do ma-
rzeń o tym, co może się przydarzyć,
jak w bajce o Kopciuszku. A któż nie
lubi bajek?
Otrzymanie nagrody zawsze jest nie-
zwykle miłe, ale nie czuję się VIP-em tylko dlatego, że jestem ak-
torką. To zawód jest jak każdy inny, w Polsce aktorzy nie żyją jak
gwiazdy Hollywoodu. Tym bardziej statuetka VIP 2017 sprawiła mi
wielką przyjemność, bo zauważono moje dokonania artystyczne,
a w dodatku podczas gali miałam okazję stanąć na scenie wśród
innych znamienitych laureatów. Mówię nie tylko o utalentowanych
kolegach z mojego środowiska, lecz także o przedstawicielach
biznesu – dla mnie dziedziny kompletnie niezrozumiałej, ale to
właśnie jest piękne. Ważne, by robić coś, co sprawia nam przy-
jemność  i w czym jesteśmy dobrzy. Czy odniosłam sukces? Jeśli
tak, to życiowy, bo miarą sukcesu jest dla mnie posiadanie przyja-
ciół. Mam to szczęście, że praca jest moją pasją, a dzięki niej
mam wiele okazji do spotkania ciekawych ludzi, ale najważniejsze
w życiu jest móc dzielić te radości z bliskimi. 
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Wojciech Gąssowski
Do tej pory śpiewam na koncertach przeboje z dawnych lat – „Zielone wzgórza

nad Soliną” czy „Gdzie się podziały tamte
prywatki?”. Ten ostatni jest ciągle niezapo-
mniany dzięki Markowi Gaszyńskiemu, który
napisał tekst, i Ryszardowi Poznakow-
skiemu, który świetnie oprawił go muzycz-
nie. Zdaję sobie sprawę, że to moja
najbardziej rozpoznawalna wizytówka mu-
zyczna. Ale jest to także chyba najkrótsza
lekcja z historii muzyki, w której przypomi-
nam wielkie gwiazdy lat 60. 
– Elvisa Priestleya, Neila Sedakę,
Paula Ankę, Stonesów, Beatle-
sów, Cliffa Richarda, Czerwone
Gitary – i w tym upatrywałbym
jego dodatkowy walor.
Dziękuję czytelnikom „Maga-
zynu VIP” za nagrodę VIP
2017, przyznaną mi za cało-
kształt dokonań artystycznych.
Serdecznie ich pozdrawiam i niech
muzyka zawsze będzie z wami!
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Zbigniew Zamachowski
Okoliczności, w jakich wręczono mi statuetkę VIP
2017, były bardzo miłe, ponieważ na uroczystości
spotkałem wielu swoich kolegów i wiele koleża-
nek, których na co dzień w takim gronie nie
widzę. Jestem niezwykle szczęśliwy, że staną-
łem na scenie obok takich osobistości 
w mojej profesji, jakimi bez wątpienia są Ja-
nusz Gajos, Jurek Radziwiłowicz czy Olgierd
Łukaszewicz. Poza tym była to możliwość
spotkania ludzi spoza mojego, dość herme-

tycznego środowiska, czyli przedstawicieli
zupełnie innych branż. Wszystkie nagrody

traktuję jako rodzaj świadomości, że moja
praca ma sens, jest komuś potrzebna 
i przynosi ludziom przyjemność. 
Z zasady unikam odpowiedzi na pyta-
nia: „Co by było gdyby?”, ponieważ
nie mają one racji bytu – nie można
drugi raz znaleźć się w takiej samej
sytuacji i w takim samym czasie jednocześnie. Myślę jednak, że skoro
moje życie ułożyło się tak a nie inaczej, to tak właśnie miało być. Najważ-
niejsze, że nie zgłaszam pretensji do losu. Mam szczęście być w sytuacji
człowieka, który żyje w zgodzie z własnym losem. Praca przynosi mi
wiele satysfakcji, daje sposobność całkiem dobrego życia, sympatię
ludzi, na której mi zależy, i kontakt z nimi.

Izabela Trojanowska
Jestem aktorką śpiewającą. Trawestując
znane powiedzenie „aktorką się jest, 
a piosenkarką bywa”, śpiewanie spra-
wia mi wielką radość i nie wyobrażam
sobie życia bez muzyki. Jak mawiał zna-
komity autor słów moich przebojów 
Andrzej Mogielnicki, „dobry tekst musi
pasować do muzyki jak koszula do
ciała”. Rozszerzając tę myśl, tekst i mu-
zyka muszą być spójne, a wszystko po-
winna wieńczyć niebanalna interpretacja
piosenkarza. Na estradzie powinno się
mieć coś do zaproponowania publicz-
ności, a piosenka powinna mieć to
„coś”. Jeśli ja tego nie poczuję, to po
prostu jej dobrze nie zaśpiewam.
Wszystko, czego się nauczyłam – za-
czynając od śpiewu, interpretacji piose-
nek, wierszy, prozy, dykcji, zajęć
aktorskich, kończąc na stepowaniu,
akrobatyce, tańcu i szermierce – za-

wdzięczam Danucie Baduszkowej, świetnej pedagog, twórczyni Te-
atru Muzycznego w Gdyni i Studium Aktorskiego. To była cudowna
osoba, z jednej strony surowa i wymagająca, a z drugiej ze zrozumie-
niem podchodząca do ludzkich problemów. To właśnie pani Badusz-
kowa była tak urocza, że zwolniła mnie z prawie całego roku 
w teatrze, kiedy zaangażowałam się do serialu „Strachy”.
Z dowodami sympatii spotykam się bardzo często w życiu codzien-
nym, nierzadko na ulicy, gdzie widuję widzów „Klanu”. W tej filmowej
telenoweli są oni razem z nami, przeżywają nasze rozterki, radości 
i smutki, takie jakie oni sami mogą spotkać na swojej drodze życio-
wej. To bardzo miłe.
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Barbara Wachowicz
Bardzo Ważna Persona – jakiż to godny i zaszczytny tytuł! Jakiż piękny wawrzyn. Przynależy
on przede wszystkim bohaterom, których wybrało moje serce i pióro. To ich zwycięstwo. Jak
mówi Norwid, ich „żar słowa i treści rozsądek” to wielka spuścizna, z której pokolenia czer-
pały hart do walki o „ideał Polski godnej szacunku”.
Moją pasją i marzeniem było przewędrować ich tropy w ojczyźnie i poza jej granicami. Mic-
kiewiczowskie Kresy, gdzie pejzaże „Pana Tadeusza” nie utraciły nic ze swej urody, Chopi-
nowska wrzosista Szkocja, gdzie można usłyszeć mazurka granego na tym samym
fortepianie, którego dotykały jego genialne palce, majestatyczny Rzym Sienkiewicza i mój
największy podróżniczy sukces – 20 tysięcy kilometrów amerykańskim bitewnym szlakiem
Tadeusza Kościuszki, ukazanie wielkości dokonań naszego VIP-a – naczelnika w dziele od-
zyskania niepodległości przez największe dziś mocarstwo świata. I miałam wielkie szczę-
ście. Jeszcze zdążyłam poznać i opisać losy tej garstki bohaterów Powstania
Warszawskiego, harcerzy Szarych Szeregów, którym dane było przeżyć. Są oni żywym za-

przeczeniem gorzkiej konstatacji Norwida, że „Polak w Polaku to olbrzym”, lecz „człowiek w Polaku to bardzo często karzeł”. Oni
swym życiem dowiedli, że i Polak w Polaku, i człowiek w Polaku może być olbrzymem. 
Sienkiewicz, gdy mu wręczano Nagrodę Nobla, zapytany przez Króla Szwecji o charakter Polaków odpowiedział, że umiemy za
Polskę walczyć, ale jakże często nie umiemy dla niej żyć. Gdy patrzę na plejadę VIP-ów uhonorowanych za swą wspaniałą, twór-
czą pracę w tylu różnych dziedzinach, raduję się wiarą, że umiemy dla niej także żyć. 

Barbara Wrzesińska
Nie wybrałam sobie zawodu, to on w pewnym sensie wybrał mnie. A zaczęło się tak. Pierw-
szą niesprawiedliwością w moim życiu było to, że nie zdałam matury z przedmiotu, z którego
byłam najlepsza w szkole, nie miałam więc szansy zdawać na biologię. Usłyszałam, że cza-
sem przyjmują bez matury do szkół artystycznych. I zdałam. Zanim to się jednak stało, bra-
łam udział w zajęciach kółka teatralnego w mojej szkole. Pewnego razu próbowaliśmy
„Uczone białogłowy” Moliera. Reżyserowała słynna aktorka Zofia Małynicz. Przywiozła nam 
z Teatru Polskiego kostiumy, które pachniały potem, perfumami, pudrem. Zrobiło to na mnie
niesamowite wrażenie.
Moje życie teatralne dzieli się na dwa etapy. Pierwszy i najważniejszy to Teatr Współczesny
Erwina Axera. Arystokracja teatralna – Łomnicki, Fijewski, Łapicki, Bardini, Mrozowska. Na-
uczyli mnie, że my aktorzy pracujemy w służbie u autora. Jego myśli i idei, z którymi się utoż-
samiamy. I tak właśnie pracuję do dzisiaj, a poczucie szczęścia daje mi to, że przez dwie
godziny mogę żyć w świecie, w który nikt nie może wejść i brutalnie mnie z niego wyrwać.
Druga część mojego życia zawodowego to Ateneum Janusza Warmińskiego. Grałam tam
świetne role w: „Onych” Witkacego, „Balkonie” Geneta, „Ludziach energicznych” Szuk-
szyna, „Aloesie” Fugarda i wiele innych mądrych i pięknych ról w mądrych i pięknych sztu-
kach.
Życzę Państwu pierwszego sortu na scenie. Precz szmirusy, niech żyją Gajosy. I to by było
na tyle. 

Janusz Gajos

Nagrody zawsze są bardzo sympatycznym sygnałem od ludzi, że moja praca jest obser-
wowana i akceptowana. Bardzo to pomocne w utwierdzaniu się w przekonaniu, że nasze

dążenie do ideału nie prowadzi nas w „chaszcze i maliny”. Moje poczynania aktorskie
zawsze oceniają ludzie, dla których pracuję. Jeśli zaś chodzi o moje zdanie na ten temat,

to przez lata nauczyłem się, że nauki nigdy dość, i ta maksyma towarzyszy mi każdego
dnia. Wierzę, że największe wyzwanie zawodowe jest ciągle przede mną. Gdybym do-

szedł do wniosku, że jest inaczej, zrezygnowałbym z zawodu.
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Gala VIP 2017 – wspomnienia gwiazd

Paweł 
Wawrzecki
Jestem wstrzemięźliwy 
w ocenie wszelkich nagród,
niemniej wyróżnienia są
czytelnym sygnałem, że je-
stem zauważany, akcepto-
wany, a nawet doceniany.
Świadomość tego jest dla
mnie najważniejsza, zaś to,
czy ktoś uważa mnie za 
VIP-a czy za celebrytę, inte-
resuje mnie znacznie mniej. 
Lubię teatr. Od 1975 r. je-
stem nieprzerwanie na sce-
nie i właśnie codzienny
kontakt z publicznością jest
dla mnie największą na-
grodą. Cieszy mnie, że ka-
pituły przyznające nagrody widzą moją osobę w gronie
laureatów, ale daleki jestem od popadania w samozachwyt. To,
że spełniam oczekiwania widzów, a nawet spotykam się z reak-
cją w postaci standing ovation, jest dla mnie dowodem na to, że
jestem potrzebny. Ja daję z siebie wszystko, żeby wykonywać
swoją pracę jak najlepiej, a publiczność daje wyraz swojego za-
dowolenia, oklaskując mnie na scenie. Ta wymiana jest dla mnie
bardzo cenna. Jeżeli są kolejne propozycje, zaproszenia, to
znak, że realizuję się zawodowo. Nie narzekam na brak pracy, 
a to, że tyle się dzieje, sprawia, że czuję się spełniony. Jestem
daleki od tego, żeby powiedzieć „dość”, bo mam dużą frajdę 
z tego, co robię. Dla mnie to osobisty sukces. Mam w dorobku
wiele dobrze przyjętych ról w Teatrze Kwadrat, wielu uważa, że
np. świetnie gram Kidlera; cieszył mnie udział w spektaklu
„Mewa” w Teatrze Narodowym. Dużo gram też w serialach, chęt-
nie mierzę się z filmem kinowym. Niezależnie od tego, jakie role
na mnie czekają, wciąż będę się starał podchodzić do pracy
uczciwie i z pokorą. Do zobaczenia.

Jerzy 
Radziwiłowicz
Nagrody zawsze sprawiają
przyjemność, ale nie roz-
palają mnie do czerwono-
ści. Statuetka VIP 2017
jest o tyle szczególna, że
przyznawana przez ludzi
spoza naszego środowi-
ska. Miło jest wiedzieć, że
jest się przez nich doce-
nianym.
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Białe, wytrawne wino z Wenecji Euga-
nejskiej, doskonałe dzięki winogronom
uprawianym na glebach bazaltowych w
bezpośrednim sąsiedztwie jeziora
Garda. Wino cechuje aromat melona i
jabłka oraz owocowy, suchy smak. Jest
lekkie i ożywcze, perfekcyjnie pasując
do dań mięsnych i makaronów.

Czerwone, wytrawne wino z czeskich Po-
łudniowych Moraw, słynących z produk-
cji wyśmienitych win jakościowych. Ma
piękny, rubinowy kolor, elegancki zapach
owoców leśnych oraz miękki, harmonijny
smak z owocowym zakończeniem. To
świetny towarzysz dań wołowych i wie-
przowych.
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Urodziłaś się w Łodzi. Jak wspominasz swój ro-
dzinny dom, nazywany domem filmowców?

– To pytanie często pojawia się w wy-
wiadach, ale sprawa jest o tyle zabawna,
że z perspektywy lat moja odpowiedź jest
za każdym razem inna. Moje pozytywne
i negatywne spostrzeżenia z biegiem lat się
zmieniają.  

Mój dom stał przy ul. Narutowicza 90,
nadal tam jest i do tej pory pięknie wy-
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Zawsze żyłam
w domach kultury

Małgorzata Potocka

Pochodzi z artystycznego domu, nic więc dziw-
nego, że ze sztuką związała swoje życie. Mo-
żemy oglądać ją na małym ekranie i teatralnych
deskach, ale rzadko kto wie, że wielką miłością
darzy też malarstwo i historię sztuki, z zakresu
której posiada ogromną wiedzę, a rozmowa 
z nią była niczym wielka lekcja z tej dziedziny

Fot. Małgorzata Iwanicka (2)

Rozmawia SŁAWEK DRYGALSKI



gląda. W tym domu mieszkali wspaniali lu-
dzie polskiego, a jak się później okazało
światowego filmu. Naszymi sąsiadami
byli: Roman Polański, Wojciech Jerzy
Has, Andrzej Wohl, Aleksander Ford.
Nasze mieszkanie było po Antonim Boh-
dziewiczu.

Byłam jedyną dziewczynką w tej ka-
mienicy. Grałam z chłopakami w piłkę – za-
wsze stawiali mnie na bramce, więc czę-
sto buzię miałam poobijaną. Z nimi do-
rastałam i dojrzewałam. Byli tacy, co się
we mnie kochali, dużo się działo i było wie-
le zawirowań. Ten mój dom jakoś mnie wy-
kształcił i wychował przede wszystkim
w poszanowaniu dla sztuki. Nie tylko fil-
mowej, lecz także malarskiej. Mój ojciec
był architektem i sławnym scenografem. Po
przyjeździe do Polski został pierwszym
specjalistą i twórcą trików i animacji fil-
mowych w Studiu Semafor. 
I właśnie wtedy poznałaś dwóch chłopaków, któ-
rzy chcieli „ukraść księżyc”…

– Tak, to było dwóch uroczych urwi-
sów – bracia Kaczyńscy. Siedzieli u mnie
w domu na dwóch gigantycznych pelika-
nach, które dla potrzeb filmu („O dwóch
takich, co ukradli księżyc” – przyp. red.)
zbudował mój ojciec. Choć oni byli trosz-
kę starsi, to ja byłam królową tych ogrom-
nych ptaków. Bardzo radośnie to wspo-
minam. Później przez wiele lat nie mieli-
śmy kontaktu. Dopiero gdy w 2006 r. zo-
stałam dyrektorką TVP Łódź, a Lech
Kaczyński – już jako znany polityk – wraz
z małżonką przyjeżdżał czasami do Łodzi,
zaprzyjaźniłam się z jego żoną Marią. Ma-
ria Kaczyńska miała taką cechę, że kochała
ludzi. Lech miał wielkie poczucie humo-
ru i zawsze wspominał, jak tłukłam ich li-
nijką, kiedy siadywali na moich ulubionych
pelikanach. Powiedział, że nigdy mi tego
nie zapomni (śmiech). Również w tym
domu powstały zdjęcia do „Historii żół-
tej ciżemki”. Mój tata do tego filmu stwo-
rzył replikę Ołtarza Mariackiego Wita
Stwosza. Nie wiem, co się potem z nią sta-
ło, ale to naprawdę było dzieło sztuki!
Oczywiście na pamiątkę to ja dostałam ci-
żemkę, a nie Marek Kondrat, który wów-
czas jako młody chłopak grał w tym filmie
główną rolę. Do naszego domu wpadał
także Zbyszek Cybulski. Siadał i grał na
wielkim fortepianie. Przewijało się też
wielu twórców, aktorów i reżyserów. Do
dziś to pamiętam. Pozostały we mnie
niezapomniane obrazy z tamtych czasów. 
Czy już wtedy sześcioletnia Małgosia wiedzia-
ła, że zostanie aktorką?

– Ależ oczywiście! Wyrastając w takiej
atmosferze, z góry wiedziałam, że tak
się stanie, i wkrótce zagrałam w filmie
pt. „Awantura o Basię”. 
Ale później rodzice posłali cię do szkoły Niepo-
kalanek w Nowym Sączu. 

– Właściwie to wysłała mnie tam
mama. W domu narastały konflikty. Ro-
dzice byli w trakcie rozwodu. Miałam wte-
dy dziewięć lat i mama zdecydowała, że
najlepszą dla mnie szkołą będzie klasztor.
Zresztą przyjaciółki mamy doradzały, że
dziewczęta z „lepszych rodzin” powinny
chodzić do szkoły katolickiej. Moja mat-
ka dostawała furii, że ja chodzę do jakiejś
komunistycznej podstawówki. Rodzice
byli bardzo antykomunistyczni – nie zno-
sili ówczesnej władzy. 

Dla mnie te trzy lata spędzone w klasz-
torze to był potworny czas. Wysyłałam li-
sty, w których pisałam, że popełnię sa-
mobójstwo. Były wieczne awantury, dla
sióstr, które mnie wychowywały, byłam
udręka i stałym utrapieniem. Słuchałam
tylko siostry Eny – wspaniałej osoby, któ-
ra chyba jako jedyna próbowała mnie zro-
zumieć. Z nią utrzymywałam stały kontakt,
aż do jej śmierci w 2012 r. 

Kilka lat temu odwiedziłam klasztor
w Nowym Sączu. Wróciły wspomnienia,
i choć wiem, że jako dziecko cierpiałam, to
teraz uważam, że spędzony tam czas
wiele mnie nauczył i zahartował życiowo. 
Ale oczywiście marzeń o aktorstwie nie porzu-
ciłaś, choć twoje pierwsze podejście do szkoły
teatralnej w Warszawie zakończyło się porażką?

– W Warszawie był mój „przyszywa-
ny” wujek Tadeusz Łomnicki – rektor
PWST. Miałam wtedy 17 lat. Byłam już
rozpoznawalna. Miałam za sobą kilka ról
filmowych („Legenda”, „Wszystko na
sprzedaż” – przyp. red.) i myślałam, że na
pewno zdam. Tak się nie stało i dostałam
od wujka bolesną lekcję. Na egzamin
przygotowałam bardzo ambitny tekst Ta-
deusza Różewicza „Stara kobieta wysia-
duje”. Łomnicki, gdy mnie usłyszał, zała-
mał się i mój występ skwitował krótko:
„Wstydu oszczędź”. Po egzaminie zapła-
kana siedziałam u niego w domu. Wyja-
śnił mi, że jako 17-letnia dziewczyna nie
jestem przygotowana do „starej kobiety”.
Mówił: „Kompromitujesz się przed wszyst-

kimi, jesteś niedojrzała, nie przemyślałaś,
jak dziewczyna w twoim wieku może ro-
bić monodram, kiedy nie ma o tym zielo-
nego pojęcia. Przez twoją duszę i przez
twój mózg nie przeszły jeszcze żadne
ekstremalne emocje - nie przeżyłaś roz-
koszy, tragedii ani szczęścia. Musisz pa-
miętać, że jako aktorka przedstawiasz
i grasz postać, która ma widzowi pokazać
swoje prawdziwe emocje i przeżycia. To
musi być widoczne”. To była dla mnie nie-
zapomniana lekcja, którą zapamiętałam na
całe życie.
Ale w Łodzi był już sukces…

– Tak, wyrzuciłam wszystkie poważne
teksty literackie. W jednym z tygodników,
chyba była to „Filipinka”, znalazłam list
pewnej nastolatki, która pisała do redak-
cji, że ma bardzo poważne konflikty z mat-
ką. A ponieważ u mnie w domu działo się
podobnie, więc po prostu nauczyłam się
tego tekstu – wykrzyczałam i wywrzesz-
czałam przed komisją egzaminacyjną, co
mnie najbardziej boli i z czym jest mi źle.
Były emocje! Zostałam przyjęta do łódz-
kiej szkoły filmowej.
A skoro mowa już o filmie, to gdzie się aktor bar-
dziej sprawdza – w teatrze czy w filmie?

– Nie zgadzam się z takim postawie-
niem sprawy. Aktor powinien się spraw-
dzać wszędzie. To tak jak krawiec, który po-
winien umieć uszyć paszcz, garnitur czy
suknię wieczorową. Podobnie jest z akto-
rem. Zmieniamy tylko medium. Jest to
kwestia techniki. Jest tylko jedna sytuacja
zmienna – w teatrze jest widz, z którym ob-
cujemy bezpośrednio. Z kolei w filmie jest
kamera, która obnaży kłamstwo, brak ta-
lentu i warsztatu. 
Ukończyłaś wydział aktorski, później reżyserski
– mało kto wie, że fascynujesz się filmem do-
kumentalnym, szczególnie tym jego rodzajem,
w który pokazujesz sztukę.

– Zdecydowanie tak. To jest moja wiel-
ka pasja i spełniam w ten sposób swoje ma-
rzenia. Miałam zostać malarką. Chciałam
być scenografem. No cóż, nie udało się.
Poszłam w stronę filmu. Nie wszystko uda-
je nam się zrealizować. Teraz, po latach
chętnie wracam do malowania i być może
już niedługo będę miała wystawę swoich
prac. Szczególnie interesuję się malar-
stwem i historią sztuki, i bez kokieterii
mogę powiedzieć, że w tych tematach mam
dużą wiedzę. Jestem specjalistką w dzie-
dzinie konstruktywizmu polskiego i ro-
syjskiego. Jeżdżę z wykładami do Stanów,
do różnych galerii na świecie. Zaprasza-
ją mnie uczelnie i akademie sztuk pięknych.
Wszystkie filmy, jakie zrobiłam, to są nie-
zwykłe spotkania z artystami. Wspólnie
z nimi tworzę świat sztuki i toczę we-
wnętrzne rozważania o niej. Oni robili dla
mnie wyjątkowe performance, tworzyli
specjalne prace do moich filmów, które
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Bracia Kaczyńscy siedzieli 
u mnie w domu na dwóch
gigantycznych pelikanach,
które dla potrzeb filmu
zbudował mój ojciec. Choć
oni byli troszkę starsi, to ja
byłam królową tych ogrom-
nych ptaków. Bardzo rado-
śnie to wspominam.
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potem objechały cały świat. Szczególnie
często pokazuję je w USA, gdzie jest naj-
większe zainteresowanie sztuką współ-
czesną. 
Ze swoim pierwszym mężem przed wielu laty
stworzyłaś w Łodzi Galerię Wymiany. 

– Nazywaliśmy to Exchange Gallery,
czyli galeria wymiany myśli, intelektualnych
idei, pomysłów. Nasz dom – podobnie jak
mój dom rodzinny – żył na najwyższych
obrotach. Przewijało się tam wielu mala-
rzy i rzeźbiarzy. Pomieszkiwały u nas ta-
buny artystów. Kiedy wybuchł stan wo-
jenny, nie można było chodzić po ulicach
do szóstej rano, więc trwały u nas nie-
ustanne spotkania, wykłady, dyskusje. My
naprawdę wtedy tworzyliśmy sztukę. Pod
koniec lat 80. stworzyłam najwięcej filmów.
Razem ze swoim mężem Józefem Roba-
kowskim byliśmy bardzo twórczą parą. 
Później z Grzegorzem Ciechowskim stworzyłaś
kolejny dom rodzinny, przez który przewinęło się
mnóstwo artystów. Tym razem muzyków, mam
na myśli twoją „Republikę rodzinną” z Grzego-
rzem Ciechowskim.

– Ciekawie to ująłeś. Z perspektywy
czasu widzę, że wszystkie moje domy
były domami kultury (śmiech)! To w na-
szym domu i w studiu pierwsze próby po-
dejmowały późniejsze gwiazdy – Kayah,
Staszek Sojka, Atrakcyjny Kazimierz i Cy-
ganie czy Edyta Górniak. 
Co obecnie i gdzie grasz?

– Gram w Teatrze Capitol i bardzo go
lubię. Panuje tam wyjątkowa atmosfera,
wszyscy aktorzy grają z wielką ochotą, nie
ma miejsca na coś niemiłego. Mamy za-
wsze pełną salę, świetną publikę, która do-
skonale się z nami bawi, i gorące oklaski,
które dla aktorów są największą nagrodą. 
Czego najchętniej słuchasz? Jaki rodzaj muzyki
najbardziej cię interesuje?  

– Co roku podczas świąt wielonocnych
bywam na Festiwalu Ludwiga van Beetho-
vena, którego organizatorką od samego
początku jest Elżbieta Penderecka. Do-
konała czegoś niemożliwego… Przyjeż-
dżają tu największe gwiazdy i wspaniałe or-
kiestry. W domu słucham zespołu Disc-
losure, ale też wracam często do Nieme-
na, Marka Piekarczyka z zespołu TSA
i Ady Rusowicz z Niebiesko-Czarnych. 
Co jest w tej chwili dla ciebie najistotniejsze?

– Dobre relacje z moimi córkami – to
stawiam na pierwszym miejscu. 
Jak się oceniasz w roli mamy i babci?

– Zmieniałyśmy domy, były rozwody,
piętrzyły się trudności. To były dramaty,
przez które moje córki przechodziły wraz
ze mną. Moja starsza córka Matylda oce-
niała mnie bardzo surowo. To był jeszcze
czas, kiedy byłam z Józefem Robakow-
skim, a ona nie chciała opuszczać Łodzi
i swojej ukochanej szkoły. Bardzo przeży-
ła nasz rozwód i przeprowadzkę do War-

szawy. Matylda do tej pory jest we-
wnętrznie poraniona i to jest moja wina.
Z kolei Weronika – córka moja i Grzego-
rza – ocenia mnie dobrze. Mamy świetne
relacje, i jak tylko mam więcej czasu, lecę
do niej do Nowego Jorku. A babcią jestem
luksusową – uwielbiam Tadeusza, ale to nie
ja odpowiadam za jego wychowanie. To

pozostawiam rodzicom. Ja czerpię z chwil
spędzonych z wnukiem same przyjemno-
ści.

Dziękując za rozmowę, gratuluję sta-
tuetki za całokształt pracy artystycznej,
przyznanej ci przez czytelników naszego
magazynu i życzę małych i dużych suk-
cesów na szerokim polu sztuki. �

Rozmowa VIP-a  MAŁGORZATA POTOCKA
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Kino poznała od każdej strony, pracując przed i za kamerą, a także jako produ-
cent filmowy. Przygotowanie do zawodu odebrała w Państwowej Wyższej

Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w rodzinnej Łodzi,
gdzie studiowała na wydziale aktorskim i reżyserskim, a dziś sama kształci

młode talenty jako dyrektor artystyczna łódzkiej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej
„On Air”. Od 2006 roku przez cztery lata była dyrektorem łódzkiej TVP. Publicz-
ności znana z ról filmowych i z małego ekranu, m.in. seriali: „Matki, żony i ko-

chanki”, „Plebania”, „Barwy szczęścia”, „Hotel 52”.

MAŁGORZATA POTOCKA
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Dlaczego jako nastoletni chłopak zacząłeś „gawę-
dzić”?

– Od dziecka kochałem muzykę. Rodzice też
byli muzykalni i mieli magnetofon Tesla – to był
na tamte czasy bardzo dobry sprzęt produkcji cze-
chosłowackiej! Nagrywali na taśmy piosenki Pio-
tra Szczepanika, Czerwonych Gitar i innych swo-
ich ulubionych wykonawców. Ja też miałem
w tamtym czasie swoich idoli. Pamiętam, jak by-
łem w podstawówce, zachwyciłem się płytą
„The Dark Side of the Moon” grupy Pink Floyd.

W tamtym czasie zapisałem się do Pałacu
Młodzieży na zajęcia plastyczne – lubiłem ma-
lować i rysować. Wygrałem nawet jeden z mię-
dzynarodowych konkursów plastycznych. Wy-
chodząc kiedyś z pałacu, zauważyłem grupę mło-
dzieży, która szykowała się do wyjazdu. To był
właśnie zespół Gawęda, który wybierał się do Da-
nii. W Polsce początku lat 70. XX w. nie jeździ-
ło się często za granicę, a jeżeli już to do krajów
naszego wspólnego obozu socjalistycznego.
O dalekich podróżach można było tylko pofan-
tazjować. Jarek Szlagowski, późniejszy znakomity
perkusista Oddziału Zamkniętego i Lady Pank,
już wtedy należał do Gawędy i to on namówił
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Rozmawia SŁAWEK DRYGALSKI

Marek Kościkiewicz na brak
talentu narzekać nie może.
To spod jego ręki wyszły
hity, które do dziś wzbu-
dzają w wielu z nas duże
emocje i przywołują liczne
wspomnienia z nimi zwią-
zane. Jego utwory są pełne
uczuć, tak dobrze znanych
każdemu z nas, i pewnie to
jest kluczem muzyka do na-
szych serc

Fot. Maciej Cioch (3)

Marek Kościkiewicz
Romantyczny rockman



mnie i mojego kuzyna, byśmy wstąpili do niej.
Przyjęto nas z otwartymi ramionami, ponieważ
brakowało chłopców. I tak rozpoczęły się moja
wspaniała przygoda i podróże, o których mogłem
tylko marzyć. Odbyłem 17 wyjazdów zagra-
nicznych – w tym dwukrotnie do USA i Kana-
dy. Odwiedziliśmy też Skandynawię i niemalże
wszystkie kraje socjalistyczne. Byłem nawet na
Kubie, gdzie Gawęda została zaproszona na do-
roczny Festiwal Młodzieży. To były moje pierw-
sze kroki na scenie. Zaczęło mi się to bardzo po-
dobać, i choć raczej jestem nieśmiały, to te pierw-
sze zespołowe występy dodały mi odwagi i pew-
ności siebie.
Jesteś absolwentem ASP na wydziale wzornictwa
przemysłowego. Skąd wziął się pomysł na ten kierunek
studiów?

– Jak wcześniej wspomniałem, interesowa-
łem się sztukami plastycznymi, choć może nie do
końca malarstwem i rzeźbą. Wybór padł na wzor-
nictwo przemysłowe i była to decyzja bardzo
przemyślana. To niezwykle ciekawy kierunek, łą-
czący w sobie elementy technologii i sztuki. Na-
uczyłem się grafiki, materiałoznawstwa i ergo-
nomii, zdobyłem umiejętność tworzenia rzeczy
funkcjonalnych. Chciałem być konstruktorem
i w perspektywie zdobyć fajny zawód. To była taka
ciekowość świata.
Projektowałeś meble i wnętrza, okładki do książek, pla-
katy i logotypy. Co spowodowało, że poszedłeś w stro-
nę muzyki?

– Był taki czas, że projektowałem i robiłem
meble. Wymyślaliśmy nowe formy i konstrukcje,
dosyć nieszablonowe jak na lata 80. ubiegłego
wieku! Później prowadziłem niewielką, ale ory-
ginalną galerię, w której można było kupić wła-
snoręczne wyroby moich przyjaciół. Ale muzy-
ka zawsze była moją wielką pasją i bardzo mnie
zajmowała. Jeszcze w czasach Gawędy kupo-
wałem dużo płyt i je kolekcjonowałem. Amatorsko
zacząłem grać na gitarze. Słuchałem wtedy wie-
lu wykonawców, również jazzowych, i poznałem
Piotra Kubiaczyka, któremu zaproponowałem
wspólne granie. To właściwie był początek po-
ważnego grania, choć wtedy jeszcze o tym nie
wiedziałem.
Ale zanim to poważne granie się zaczęło, miałeś swój
udział w promocji Oddziału Zamkniętego.

– W domu kultury przy ul. Łowickiej po-
znałem Krzyśka Jaryczewskiego i jego kolegów,
wśród których był już wspomniany przeze mnie
Jarek Szlagowski. Krzysiek zrobił na mnie duże
wrażenie, a zespół miał już na swoim koncie
pierwszy teledysk, który został nakręcony na da-
chu budynku na Ursynowie! Zwrócili się do mnie,
bym wymyślił im logo. To miało być bardzo nie-
skomplikowane – takie chlapnięcie pędzlem,
ale przypominające znak Solidarności. W ten spo-
sób powstał słynny znak Oddziału Zamknięte-
go. Później umieszczał on to logo na każdej
sztrajfie reklamującej jego koncerty, a zwień-
czeniem wszystkiego stała się pierwsza płyta, na
której pojawiło się to „moje” logo.
Wróćmy jednak jeszcze do początków, tym razem De
Mono…
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– Na początku było Mono. W zespo-
le oprócz Piotra Kubiaczyka pojawił się
jeszcze Darek Krupicz. Graliśmy totalnie
amatorsko. Pod tą nazwą daliśmy pierw-
szy koncert w domu kultury na Saskiej Kę-
pie. Później dołączył do nas gitarzysta Ja-
cek Perkowski i zaproponował wokalistę
– Andrzeja Krzywego. Wkrótce powięk-
szyliśmy się o saksofonistę Roberta Choj-

nackiego. W studiu Waltera Chełstow-
skiego dokonaliśmy pierwszych nagrań:
„P-jak pieniądze” i „Otoczony”. Cheł-
stowski również doradził, by odejść od na-
zwy Mono, i tak narodziła się grupa De
Mono. Nasze pierwsze nagrania zostały
zaprezentowane w Rozgłośni Harcerskiej,
a później na Łowickiej zaczęliśmy kom-
pletować materiał na pierwsza płytę.

Od kilku jednak lat jakieś demony zawisły nad
De Mono… ami?

– Tak. Obecnie na rynku występują
dwa zespoły o tej samej nazwie. To jest bar-
dzo trudna sytuacja, która utrzymuje się
od prawie 10 lat. Ja z zespołu nigdy nie od-
szedłem. Na początku sam go finanso-
wałem, przeznaczyłem część swoich pie-
niędzy na zakup sprzętu. Nie myślałem
jeszcze wówczas o zawodowym graniu. Ale
po nagraniu pierwszej płyty, która okaza-
ła się sukcesem, podzieliłem się tantie-
mami, choć to ja tworzyłem muzykę i tek-
sty. Tak jak w rodzinie bywają kryzysy,
u nas też się one zdarzały. Pierwszy dopadł
nas w roku 1991 po prawie dwumiesięcz-
nym pobycie w Stanach Zjednoczonych.
Jak pamiętasz, wiele działo się w moim
domu, gdzie było też studio. Przewijało się
mnóstwo muzyków, odbywały się nie-
ustanne próby, także innych zespołów. Było
dużo imprez i jeszcze więcej hałasu. To bar-
dzo zaważyło na moim pierwszym mał-
żeństwie, które w końcu się rozpadło.
Wtedy prowadziłem firmę wydawniczo-
-producencką ZIG-ZAC. Czasami to
wszystko było ponad moje siły. Później
nadszedł rok 1996 i moje poważne kłopoty
z kręgosłupem. Przeszedłem operację, po
której nastąpiła długa rehabilitacja. Nie
mogłem grać w zespole. Może wtedy na-
leżało zawiesić działalność grupy? Ale ja
tego nie zrobiłem.
I to był bardzo duży błąd?

– Tak, teraz po latach widzę, że
ogromny. Zgodziłem się, by zespół kon-
certował bez mojego udziału. Byliśmy
bardzo popularni, nie chciałem chłopakom
zabierać przyjemności i pieniędzy. Stwo-
rzyłem w tym czasie muzykę i teksty do
dwóch kolejnych płyt – „Play” i „De
Luxe”. Ale gdy w 2002 r. podczas festiwalu
w Opolu świętowaliśmy piętnastolecie
zespołu, Andrzej Krzywy wyraźnie dał mi
wtedy odczuć, że jestem niepotrzebny.
Z czasem razem z Piotrkiem odsunęli od
działalności zespołu Darka Krupicza i Ro-
bert Chojnackiego. A więc prawie cały
trzon grupy. Poczułem, że dzieje się coś
niedobrego, i zrozumiałem, że chcą prze-
jąć markę De Mono. Podejmowane prze-
ze mnie próby porozumienia się z An-
drzejem Krzywym i Piotrem Kubiaczykiem
spełzły na niczym.
Czyli jatka?

– Mocno to ująłeś, ale w tej sytuacji
to najwłaściwsze słowo. Sprawa znalazła
się w sądzie i nie wiem, czy znajdzie ry-
chłe zakończenie. Nigdy nie kwestiono-
wałem praw reszty kolegów do nazwy,
chociaż jestem autorem 70 proc. muzyki
i 100 proc. tekstów, w tym największych
przebojów grupy, stworzyłem też jej lo-
gotyp. Teraz dochodzi do trudnych i nie-
potrzebnych sytuacji. Uważam, że tracą

Rozmowa VIP-a  MAREK KOŚCIKIEWICZ

30 VIP

�



na tym wszyscy. Jest to wyniszczające dla obu stron i dzieje się
ze szkodą dla De Mono. Doceniam wkład Andrzeja, ale to nie on
założył ten zespół i tworzył repertuar, czy decydował o promo-
cji. Nie chcę dalej brnąć w tę sprawę, może jeszcze przyjdzie czas
na opamiętanie, bo jeśli nie dojdzie do porozumienia, to pozo-
stanie tylko smutek…
W branży masz opinię wrażliwego, życzliwego i zgodnego człowieka. Czy
ty jesteś rock&rollowym romantykiem czy romantycznym rockmanem?

– Fajnie, że mnie o to zapytałeś. Tak jak ja znasz ten muzyczny
świat, i chyba przyznasz mi rację, że wielu – wydawałoby się – moc-
nych i twardych rockmanów to delikatni i wrażliwi ludzie, karie-
ra których jakże często kończyła się tragicznie. Ja uważam, że pi-
sanie tekstów, tworzenie muzyki powinno być spontaniczne, ale
oparte na własnych przeżyciach i emocjach. Jeśli ma być praw-
dziwe, musi dotykać nas, naszego życia. Wtedy ma to większą siłę
rażenia. Mnie w moich utworach najbardziej interesują relacje mię-
dzy kobietą a mężczyzną. Te piosenki są najbardziej charaktery-
styczne dla mojej twórczości, choć podejmuję też inne tematy. Może
jestem idealistą, ale często odwołuję się do sumienia, przyjaźni
i pamięci. Mój typ tak ma.
Życiowa porażka…

– Jest wtedy, kiedy zawiodą cię najbliżsi. I to mnie spotkało
w drugim związku, a zwłaszcza po rozstaniu, kiedy odsądzano mnie
w plotkarskich tabloidach od czci i wiary, wylano kubeł pomyj, pi-
sano na mój temat wiele przykrych i nieprawdziwych rzeczy. Nie
poszedłem jednak na wojnę, nie chcąc robić więcej sensacji i dys-
kutować na tym poziomie. Wiem, że moim zachowaniem i pra-
cą pokazuję swój prawdziwy wizerunek. Obecny konflikt z De Mono
w tle też uważam za wielką porażkę, choć z drugiej strony…
Chcesz powiedzieć, że De Mono to twój największy sukces?

– To jest paradoks, ale tak uważam. Stworzyliśmy wspólną ban-
dę, która świetnie się rozumiała, choć każdy z chłopaków był z in-
nego świata. Oprócz Roberta Chojnackiego, który ukończył
szkołę muzyczną, byliśmy samoukami. Siłą zespołu były teksty
i muzyka. Niosła nas energia i radość tworzenia. A wiary w to, co
robiliśmy, dodawała nam publiczność, bez której przecież żaden
artysta nie istnieje.
Zespoły disco polo też mają swoją publiczność. Zaczynam się obawiać…

– …chyba wiem czego i dobrze, że ten temat poruszyłeś. Mu-
zyka ma wiele kierunków, rodzajów i odcieni. Każdy zapewne coś
dla siebie znajdzie, nie mam nic przeciwko wielbicielom disco polo.
Ja tej muzyki nie słucham, bo po prostu mi się nie podoba. Pro-
blem leży w promocji tego gatunku. Jest go coraz więcej i w TV,
i w stacjach radiowych za wyjątkiem Polskiego Radia. Obawiam
się, że z czasem ten rodzaj muzyki wyprze inne, na pewno bardziej
ambitne kierunki. Wtedy młodzi ludzie będą skazani na disco polo
i ich edukacja od tego będzie się zaczynać. Wytworzyła się pew-
na „dziura” pomiędzy disco polo a muzyką alternatywną. Kiedyś
z powodzeniem tę pustkę wypełniał pop, ale jak zauważyłeś, tego
w dobrym wydaniu jest coraz mniej. Na Zachodzie mamy wiel-
kie kariery gwiazd pop. Rozrasta się dzięki nim przemysł muzyczny,
który staje się nie tylko częścią kultury, lecz także ważną gałęzią
przemysłu. Rodzą się coraz nowsze indywidualności i grupy. Tam
się to docenia, co widać w czasie rozdawania prestiżowych nagród,
kiedy obok siebie na scenie pojawiają się alternatywni wykonaw-
cy. U nas nie ma takiego dopływu nowych artystów, najczęściej wi-
dzimy te same twarze, i obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to
„Przez twe oczy zielone” utoniemy w nijakości muzycznej.
Twoi ulubieni zagraniczni wykonawcy?

– Sting, Lenny Kravitz, John Legend, Ed Sheeran, Adele, John
Mayer, Pharrell Williams, U-2, Manic Street Preachers, Coldplay,
One Republic, Arcade Fire i cała masa wykonawców z lat 80. i 90.
A ulubieni polscy?

– Maanam Marka Jackowskiego, Lech Janerka i jego Klaus
Mithoff, Oddział Zamknięty, Edyta Bartosiewicz, Dawid Podsiadło,

Monika Brodka i jej płyta „Granda”, Maria Peszek, chociaż bywa
kontrowersyjna, Kayah.
Jakie wartości najbardziej cenisz?

– Szczerość, uczciwość i zaangażowanie w pracę dla innych.
Przeraża mnie, że świat idzie w kierunku bezrefleksyjnej chciwo-
ści i taniej sztampy. Właśnie promocja disco polo i celebrytów do-
pełnia obrazu, który po prostu jest frustrujący. O wartości naszego
życia nie powinien decydować fakt posiadania czy chwilowa moda,
ale siła mądrości, talentu i pracy, której wynikiem jest oryginalne
dzieło. 
Dziękuję za rozmowę. �

MAREK KOŚCIKIEWICZ  Rozmowa VIP-a

Ur. 22 lutego 1960 r. polski muzyk, gitarzysta, wokalista,
kompozytor, producent i autor tekstów. Członek Akade-
mii Fonograficznej ZPAV. Poza działalnością dla De Mono

tworzył także m.in. dla: Justyny Steczkowskiej („Aż po
życia kres”), Patrycji Markowskiej („Póki wiruje noc”), Dody
(„Nie daj się”), Krzysztofa Krawczyka („Święta już”), Krzysz-

tofa Cugowskiego („Demony wojny”), Artura Gadow-
skiego („Szczęśliwego Nowego Jorku”, „Ona jest ze snu”)
oraz Varius Manx („Maj”). W 2005 r. skomponował i wy-
produkował płytę studyjną zespołu Blog27 zatytułowaną
„Lol”. Krążek okazał się wielkim rynkowym hitem nie tylko
na rynkach europejskich, lecz także w Japonii i Australii.

Komponuje też na potrzeby branży filmowej, telewizyjnej
i reklamowej oraz prowadzi własne studio nagrań.

MAREK KOŚCIKIEWICZ

Zajazd Tusinek Grzegorz Winiarek
ul. Kolonia 2, 12-114 Rozogi
tel.: 89 722 65 90 (noclegi – gospodarstwo), 
89 722 60 39 (restauracja)
tusinek@tusinek.com.pl
www.tusinek.com.pl

Oferujemy:
• noclegi w domowej i kameralnej atmosferze,

• wczasy zdrowotne,
• zdrowe i ekologiczne jedzenie, dostępne 

w naszej restauracji oraz w sklepie farmerskim,
• sery własnej produkcji,

• zajęcia w ramach Zagrody Edukacyjnej,
• wiele form aktywnego wypoczynku.

Zapraszamy



F
undacja „Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym” organi-
zuje program Przedsiębior-
stwo Fair Play, afiliowany

przy Krajowej Izbie Gospodarczej, od
20 lat. Popularność inicjatywy i liczba
zgłoszeń w jubileuszowej edycji świad-
czy o tym, jak ważna w codziennej dzia-
łalności firm stała się etyka. Od pierw-
szej edycji programu już ponad 2,5 tys.
podmiotów gospodarczych udowod-
niło, że odpowiedzialnie podchodzą do
prowadzonej działalności i warto im za-
ufać, a tym samym uzyskało certyfikat
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, który
wzmacnia wizerunek i ułatwia nawią-
zywanie współpracy z partnerami biz-
nesowymi, organizacjami lokalnymi
i innymi instytucjami oraz samorządami. 

Do 20. edycji programu zgłosiło się
ponad 330 firm, zaś 15 najlepszych spo-
śród nich otrzymało certyfikaty i na-
grody główne – statuetki Przedsię-
biorstwo Fair Play. Ponadto podczas
gali finałowej wręczono Platynowe
i Diamentowe Statuetki, wyróżnienia
ekologiczne, Debiuty „Przedsiębior-
stwo Fair Play” oraz medale dla Am-
basadorów Fair Play. Osobom spoza
grona uczestników programu, które
szczególnie zasłużyły się w propago-
waniu idei fair play, przyznano spe-

cjalny tytuł „Honorowego Ambasado-
ra Fair Play”. Podczas 20., jubileuszo-
wej gali wręczono także nagrodę Sem-
per Fidelis. Otrzymało ją Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usługowe „SE-
ZUP CLIMA” Sp. z o.o., które jest w pro-
gramie od 20 lat.

Uroczystość wręczenia nagród lau-
reatom programu Przedsiębiorstwo
Fair Play połączono z galą finałową
konkursów skierowanych do samo-
rządów – XVI edycją programu „Gmi-
na Fair Play” oraz IV edycją programu
„Przyjazna Polska”. Mają one na celu

podkreślenie różnorodności naszego
kraju oraz wskazanie polskim i za-
granicznym firmom gmin, w których
warto inwestować. Podczas uroczy-
stości rozstrzygnięto też tegoroczną
edycję programu Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców, co było znakomitą
okazją do poznania instytucji finanso-
wych, które posiadają najlepszą ofer-
tę dla małych i średnich przedsię-
biorstw. Po części oficjalnej gali, po-
prowadzonej przez dziennikarza TVP
Jacka Kurowskiego, goście bawili się
na koncercie zespołu Feel. �

20 lat
24 listopada podczas gali w warszawskim EXPO XXI odbył się finał XX edycji pro-
gramów Przedsiębiorstwo Fair Play, Gmina Fair Play i Przyjazna Polska. Ich laure-
aci – firmy i gminy wyróżniające się rzetelnością oraz wiarygodnością – odebrały
zasłużone nagrody i certyfikaty

Laureaci konkursu Przyjazna Polska 2017

z ideą fair play
Laureaci konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play 2017

Najlepsze firmy i samorządy w Polsce
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Czy postawa fair play jest dziś w cenie w środowisku biznesu?
– Fair play jest bardzo pożądaną postawą czy wręcz fi-

lozofią działania nie tylko w biznesie. Coraz więcej przed-
siębiorstw przykłada dużą wagę do etyki i społecznej od-
powiedzialności. Firmom, samorządom oraz instytucjom fi-
nansowym zależy na tym, by były postrzegane jako rzetelny
i uczciwy partner, który dba nie tylko o klientów i pracowni-
ków, lecz także o innych interesariuszy, np. swoje otoczenie.
Zdają sobie sprawę, że właśnie w ten sposób budują swo-
ją pozycję oraz społeczne zaufanie, które przyciągnie nowych
klientów i utrzyma dotychczasowych. W tworzenie koncep-
cji społecznie odpowiedzialnych inicjatyw osobiście anga-
żują się właściciele i zarządy firm, dlatego podejmowane dzia-
łania wynikają z wartości wyznawanych przez najważniejsze
osoby w firmie i są często zbieżne z ich zainteresowaniami
czy hobby. Korzyści z angażowania się w CSR zauważalne
są niemal w każdym obszarze funkcjonowania biznesu. Dzi-
siaj „fair play” oznacza nie tylko rzetelność i uczciwość, ale
przede wszystkim tworzenie silnych, pozytywnych relacji z każ-
dą grupą dookoła organizacji. Te coraz lepsze relacje mię-
dzy grupami doskonale widać w środowisku biznesowym. 
Jak przedsiębiorcy podchodzą do działań z obszaru CSR i jakie prak-
tyki są najpopularniejsze?

– CSR często jest wpisana w strategie działania. Podczas
audytów realizowanych w ramach programu „Przedsię-
biorstwo Fair Play” w firmach z całej Polski obserwujemy, jak
tworzone są coraz ciekawsze i dostosowane do potrzeb pra-
cowników miejsca pracy, jak umiejętnie przedsiębiorstwa pro-
wadzą dialog z nami, a także z klientami czy dostawcami,
szukając innowacyjnych rozwiązań, które zaspokajają coraz
wyższe wymagania tych grup, jak bardzo angażują się w ini-
cjatywy lokalne, jednocześnie dbają o środowisko naturalne.

Stworzyliśmy
programy m.in.
po to, aby poma-
gać laureatom 
w promocji i na-
wiązywaniu no-
wych kontaktów
– mówi Anna
Szcześniak,
członek komisji
ogólnopolskiej
Programu
„Przedsiębior-
stwo Fair Play”

�

to grać fair
Grunt



� Na pierwsze miejsce wśród działań z zakresu CSR wybija-
ją się inicjatywy prospołeczne, jak np. pomoc potrzebującym,
warsztaty dla dzieci, rozwój sportu, i ekologiczne. Przedsię-
biorstwa implementują rozwiązania, które optymalizują zu-
życie energii, wody, papieru i innych zasobów, pomagają
zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, współpra-
cują z fundacjami, prowadzą zajęcia w szkołach, pomaga-
ją lokalnym klubom sportowym. 
Czy takie wydarzenia jak Wielka Gala „Przedsiębiorstw Fair Play” sprzy-
jają współpracy różnych środowisk i kontaktom samorządów z po-
tencjalnymi inwestorami?

– Jak najbardziej! Na gali co roku obecni są przedsiębiorcy,
przedstawiciele samorządów, sektora bankowego oraz me-
diów. Bardzo istotne jest, aby wszystkie te grupy na co dzień
ze sobą współpracowały i dbały o wzajemne relacje. Dlate-
go też nasi laureaci niezwykle cenią możliwość spotkania się
z przedstawicielami wspomnianych środowisk. Mogą na-
wiązywać ze sobą bezpośrednie kontakty biznesowe, które
opierają się na wymianie informacji, a w przyszłości być może
zaowocują bliską współpracą. Rzetelni przedsiębiorcy po-
znają zatem wzorowe samorządy – idealne miejsca przy-
szłych inwestycji, ale również nawiązują kontakt z sektorem
finansowym, któremu mogą wskazać, jakie mają potrzeby
związane z bankowością. Dzięki temu banki dostosowują swo-
ją ofertę kierowaną do sektora MŚP. Często słyszymy od na-
szych laureatów, że z niecierpliwością czekają cały rok na
naszą galę, i to nas bardzo cieszy. 
Jubileuszowa gala dla przedsiębiorstw i gmin była połączona z fina-
łem konkursu Przyjazna Polska – najmłodszego ze wszystkich trzech.
Jak rozwija się ta realizowana od czterech lat inicjatywa?

– Program „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które
narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania po-

tencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności. Poprzez dzie-
więć różnych kategorii certyfikacyjnych podkreślamy róż-
norodność gmin. Nie wszystkie bowiem mogą pochwalić się
doskonałymi warunkami, które sprzyjają przyciąganiu no-
wych, dużych inwestorów, lecz każda może podkreślić,
znaleźć lub od podstaw stworzyć coś, co wyróżni ją na tle po-
zostałych i stanie się podstawą jej rozwoju. Podstawowym ce-
lem programu jest właśnie docenienie tych samorządów, któ-
re mają na siebie pomysł i z sukcesem potrafią wykorzystać
swoje mocne strony. 

W ciągu tych czterech lat realizacji programu faktycznie
poznaliśmy bardzo różnorodne i prężnie rozwijające się gmi-
ny. Co ciekawe, najczęściej wybieranymi przez samorządy
kategoriami certyfikacji były „Dobre Miejsce Zamieszkania”
oraz „Gmina z Tradycją”. Często gminy, zdobywając certy-
fikat w jednej kategorii, w kolejnej edycji starają się uzyskać
następny certyfikat w innej kategorii. Obserwujemy zatem roz-
wój samorządów, które – posiadając silną motywację – dążą
do polepszania kolejnych obszarów swojej działalności. Re-
kordzistami do tej pory są aż cztery gminy: Gać, Góra Kal-
waria, Haczów oraz Zarszyn. Każda z nich zdobyła certyfi-
katy w czterech różnych kategoriach tematycznych. Na
pewno warto zainteresować się ich ofertą oraz je odwiedzić. 
Czy mają państwo sygnały, że przyznane laureatom certyfikaty są przy-
datne w promocji gmin i firm poza granicami kraju? 

– Oczywiście. Stworzyliśmy programy m.in. po to, aby po-
magać laureatom w promocji, nawiązywaniu nowych kon-
taktów, oraz by dzięki uzyskanym certyfikatom uzyskiwali prze-
wagę konkurencyjną nad innymi podmiotami. Posiadanie na-
szego certyfikatu oznacza, że dana gmina czy firma kieru-
je się w swojej codziennej działalności określonymi warto-
ściami. Jest to jasny i czytelny sygnał dla potencjalnych klien-
tów, inwestorów oraz partnerów, że warto współpracować
z tymi podmiotami. 

Właściwie przez cały czas trwania programów rozma-
wiamy z naszymi uczestnikami na temat tego, jak możemy
im pomóc i czego oczekują od programów, włączając w to
kwestie promocyjne. Firmy oraz gminy chętnie chwalą się uzy-
skanymi nagrodami, wykorzystują logotypy w swoich mate-
riałach promocyjnych, umieszczają certyfikaty w widocznych
miejscach w swoich siedzibach. Nasi laureaci przede
wszystkim wskazują, że uzyskany certyfikat ma pozytywny
wpływ na wizerunek oraz podnosi prestiż ich podmiotów, jed-
nocześnie przyczynia się do wymiany informacji i doświad-
czeń z innymi podmiotami oraz nawiązywania współpracy
i nowych kontaktów z kręgami inwestorskimi. O tym, jak wie-
le korzyści płynie z bycia laureatem naszych programów, naj-
lepiej świadczą rekomendacje, które co roku uzyskujemy od
firm i gmin. 

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj

Najlepsze firmy i samorządy w Polsce

Na gali co roku obecni są przed-
siębiorcy, przedstawiciele samo-
rządów, sektora bankowego
oraz mediów. Bardzo istotne
jest, aby wszystkie te grupy na
co dzień ze sobą współpraco-
wały i dbały o wzajemne relacje.
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N
asi odbiorcy, za-
równo biznesowi,
jak i detaliczni, ce-
nią przede wszyst-
kim uczciwość, sze-

roką gamę asortymentu oraz in-
dywidualne podejście do każ-
dego klienta. Kompleksowe za-
opatrzenie przez naszą firmę
jest możliwe dzięki prawie pięciu
tysiącom produktów, które mamy
w swojej ofercie. Dla nas nie ma
znaczenia, czy zaopatrujemy
mały prywatny punkt handlowy,
czy dużą renomowaną stację
benzynową. Dokładamy wszel-
kich starań, aby nasi przedsta-
wiciele rozciągali profesjonalną opie-
kę oraz doradztwo biznesowe dla na-
szych partnerów na terenie całej Pol-

ski. Dobra współpraca to nie tylko re-
gularne dostawy oraz korzystne wa-
runki dla obu stron. To przede wszyst-

kim utrzymywanie pozytyw-
nych kontaktów na prze-
strzeni całego roku. – Tych
reguł trzymamy się już od
ponad dekady. Po 10 latach
uczestnictwa w programie
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
zostaliśmy nagrodzeni Pla-
tynową Statuetką. Co to
dla nas oznacza? Przede
wszystkim cieszymy się, że
nasz wysiłek, aby być do-
cenionym przez klientów
oraz pracowników, przyno-
si efekty. Tworzymy firmę,
w której wszyscy czujemy
się wyjątkowo i chcemy, aby

każdy nasz klient mógł poczuć się tak
samo – mówi Sylwia Pikul, współwła-
ścicielka firmy. �

Działamy z rozmachem
Od 15 lat firma VIP S.D Pikul Sp. J. wyznacza nowe standardy 
w branży handlowej. Taka postawa spotyka się z zadowole-
niem naszych klientów oraz kontrahentów. Przynosi nam 
także profity w postaci nagród i wyróżnień

Sylwia i Daniel Pikul

Gmina Narewka
położona jest malowniczo w po-
łudniowo-wschodniej części wo-
jewództwa podlaskiego. Jej naj-
większym atutem jest środowisko
naturalne z bogatymi walorami

przyrodniczymi. Tereny przyrodniczo cenne, praw-
nie chronione zajmują 99,1 proc. powierzchni gminy
i świadczą o jej dużym potencjale turystycznym, da-
jącym znaczące możliwości rozwoju rozmaitych
form rekreacji: od agroturystyki przez turystykę kra-
jobrazową po kwalifikowaną i specjalistyczną.

W gminie Narewka znajduje się około 10 ha uzbro-
jonych terenów inwestycyjnych nad Zbiornikiem
Wodnym Siemianówka z przeznaczeniem na dzia-
łalność hotelarsko-pensjonatową oraz letniskową.
Ze względu na przygraniczne położenie na terenie
gminy coraz większe znaczenie mają firmy o cha-
rakterze transportowo-logistycznym. Położenie
wzdłuż szlaku kolejowego szerokotorowego umoż-
liwia bezproblemowy transport towarów z Republiką
Białoruś oraz dalej na Wschód. Działalność tego ro-
dzaju ułatwia również fitosanitarne przejście gra-
niczne w Siemianówce, które umożliwia transport
produktów pochodzenia roślinnego. W jego są-
siedztwie przygotowano około 22 ha uzbrojonych
terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Su-
walskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Władze
gminy oferują inwestorom dogodne ulgi oraz zwol-
nienia podatkowe. Zapraszamy do inwestowania
w naszej gminie.
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G
mina Zarszyn z typowo
rolniczej zmienia się
w gminę turystyczną,
a to dzięki realizowa-
nym tam projektom i in-

westycjom. Jej włodarzy charakteryzują
przedsiębiorczość, podejmowanie róż-
nego rodzaju inicjatyw oraz otwartość
na współpracę z różnymi środowiska-
mi i partnerami, co odzwierciedla się
m.in. w podpisaniu ponad 40 umów
partnerskich ze Słowacją, Ukrainą
i Chorwacją. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom
osób w wieku senioralnym, w 2016 r.
utworzono Radę Seniorów Gminy Za-
rszyn, natomiast pod koniec 2017 r.
w miejscowości Zarszyn otwarto Dom
Pobytu Dziennego „Senior +”, który
umożliwi osobom w wieku 60+ korzy-
stanie z usług w zakresie integracji spo-
łecznej środowiska seniorów, wsparcie
oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb. 

Władze gminy starają się zapewnić
urozmaicone sposoby spędzania cza-
su wolnego zarówno dla dorosłych, jak
i dla dzieci. Doskonałą formą eduka-
cji związanej z kultywowaniem trady-
cji są tematyczne ścieżki przyrodnicze
i dydaktyczne. Z tego rodzaju atrakcji
chętnie korzystają grupy zorganizo-

wane. Jest wiele sposobów prezenta-
cji posiadanego dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego – jednym
z nich jest powstałe na terenie gminy
Ekomuzeum Beskidzkie Wędrowanie,
w którym prezentowane są nie tylko za-
bytki, lecz także dorobek lokalnych ar-
tystów. 

Ciekawą formą spędzania wolne-
go czasu są również questy. To atrak-
cyjna forma zwiedzania miejsc zwią-

zanych z lokalną historią, kulturą i tra-
dycjami regionu. Wymarzone miejsce,
gdzie najmłodsi i ich opiekunowie
mogą spędzić wspólnie czas, bawiąc
się, jest Bajkowa Kraina Pogranicza
w Odrzechowej, a w niej znane po-
stacie z bajek i legend. W celu popra-
wy bezpieczeństwa i promowania wła-
ściwych nawyków wśród dzieci i mło-
dzieży na terenie gminy wybudowano
Miasteczko Ruchu Drogowego, siłow-
nię zewnętrzną – Fitness Park – oraz
„Ścieżkę dziedzictwa przyrodniczo-
-kulturowego”. 

Ciekawym produktami turystycz-
nym powstałym na terenie gminy Za-
rszyn jest również Polsko-Słowackie
Centrum Turystyki Taborowo Konnej
z krytą ujeżdżalnią, które stanowi ide-
alne miejsce amatorów turystyki kon-
nej. Natomiast w miejscowości Pa-
stwiska powstaje Regionalne Centrum
Pamięci Kardynała Karola Wojtyły
– znajdą się w nim pamiątki związane
z jego pobytem na tych terenach. To tyl-
ko nieliczne z atrakcji, które czekają na
potencjalnego turystę w gminie Za-
rszyn. Jej włodarze oraz mieszkańcy za-
praszają, aby osobiście zapoznać się
z walorami tego niezwykłego zakątka
Polski. �

Jedna gmina,

Gmina Zarszyn jest miejscem niezwykłym, co ma odzwierciedlenie 
w dogodnym położeniu, czystym środowisku oraz tamtejszych atrak-
cjach. Cisza, spokój, ale przede wszystkim bogactwo walorów historycznych 
i przyrodniczych stwarzają warunki rozwoju tych wyjątkowych terenów

Gmina Zarszyn po-
szczycić się może za-
bytkami o długoletniej
historii. Zwiedzających
przyciąga szczególnie
drewniany kościół
Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny 
z XVII w. z dzwonnicą
oraz zabudowa wokół
rynku w miejscowości
Jaćmierz.

wiele atrakcji

Najlepsze firmy i samorządy w Polsce
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Biznes

Państwa firma powstała 1991 r. – w czym się
specjalizuje?

Czesław Kolisz, prezes zarządu
ANKOLU: – Działamy już od ponad
25 lat w branży lotniczej w zakresie kra-
jowego i zagranicznego obrotu towa-
rami i usługami o znaczeniu strate-
gicznym dla lotnictwa wojskowego i cy-
wilnego. Dostarczamy m.in. agregaty,
w tym silniki lotnicze, sprzęt ratowniczy
i desantowy, sprzęt obsługi naziemnej,
łożyska specjalistyczne, oraz wypo-
sażenie nawigacyjne, radiowe do sa-
molotów i śmigłowców. Wyspecjalizo-
waliśmy naszą firmę w dostawach
części zamiennych, technologii i ma-
teriałów eksploatacyjnych dla lotnictwa
w kraju i na świecie oraz usługach re-
montowych. Uważam, że znaczącym
sukcesem jest nie tylko utrzymana
ciągłość działania, lecz także tempo
rozwoju naszej firmy. Jej pozycję
w branży potwierdzają nagrody, licznie
przyznawane zarówno w kraju, jak i za-
granicą. 
Czy tytuły „VIP Biznesu 2017” w kategorii
„osobowość biznesu” potwierdzają państwa
osiągnięcia zawodowe i osobiste, których wy-
padkową jest świetnie prosperująca firma? 

CK: – Myślę, że tytuł „VIP” nada-
wany w każdej dziedzinie aktywności
to podkreślenie zespołu cech, które po-

zytywnie wyróżniają twórcę i jego dzie-
ło. Świadome i optymalne zarządzanie
w połączeniu z posiadanymi kompe-
tencjami, doświadczeniem, wiedzą
i konsekwentną realizacją założonego
celu pozwalają budować unikatowość
marki. Należy pamiętać, że na sukces
pracuje się latami. 
Zatem marka ANKOL nosi cechy osobowości
jej twórców?

Anna Kolisz, wicprezes zarządu
ANKOLU: – Z pewnością. Tworząc od
podstaw własną markę, kreujemy jej
tożsamość i wizerunek, tak by była
spójna z naszymi wartościami, ide-
ałami i ambicjami. Stworzenie rozpo-
znawalnej i respektowanej w świecie
marki od początku działalności było
naszym celem. Realizowaliśmy z mę-
żem plany, które w finale nie tylko za-
spokajały nasze ambicje, lecz także
były wyznacznikami wysokiego profe-
sjonalizmu, jakości, etyki oraz stwarzały
miejsca pracy i umacniały gospodar-
kę. Ukierunkowanie biznesu na do-
stawy dla lotnictwa wynikało z wielo-
letniego doświadczenia męża w tym
zakresie. Nasza otwartość na rozwój,
doskonalenie się we wszystkich ob-
szarach działalności oraz ogromna de-
terminacja nadawały tempo naszym
działaniom biznesowym.

Specyfika branży lotniczej to wysokie wy-
magania i kryteria dostaw, którym należy
sprostać. Państwo realizujecie dostawy na
drodze przetargów, które często gwarantu-
ją wieloletnie kontrakty. Co usprawnia re-
alizację tych celów?

CK:– Posiadana wiedza i do-
świadczenie, a także ciągła weryfika-
cja potrzeb rynków warunkują sku-
teczne działania handlowe. Również in-
westycje w rozwój i nowe technologie
usprawniają zarządzanie w wielu ob-
szarach naszej działalności, m.in. re-
alizacji skomplikowanych kontraktów.
Stworzona przez nas autorska i uni-
katowa baza danych produktowych za-
wiera ok. 400 tys. pozycji. Prowadzona
jest w czterech językach, zawiera
szczegółowe informacje o produktach
lotniczych, usługach, remontach itp.
Ułatwia szybkie formowanie ofert czy
zamówień. Poprzez najwyższą jakość
i niezawodność zdobywamy zaufanie
krajowych i międzynarodowych od-
biorców. Stanowimy także swoisty po-
most w wymianie technologicznej mię-
dzy Wschodem a Zachodem. W dobie
szybko zachodzących zmian politycz-
no-gospodarczych nieustannie doko-
nujemy analiz zagrożeń, tak dopaso-
wując strategię działań handlowych, by
utrzymać stabilną pozycję na global-
nym rynku, gwarantując przy tym cią-
gły progres. 
Jakie produkty oferowane przez ANKOL są
najlepiej odbierane? Jak podnosicie pań-
stwo konkurencyjność firmy w bardzo kon-
kurencyjnej branży, jaką jest lotnictwo?

CK: – Realizujemy zamówienia dla
lotnictwa cywilnego i wojskowego na
drodze przetargów krajowych i za-
granicznych. Aby być konkurencyj-
nym na tym wymagającym rynku, mu-
simy zapewniać najlepszą jakość
wszystkich dostarczanych produktów
i usług. Wysoka pozycja ANKOLU po-
zwoliła także uzyskać przedstawiciel-
stwo amerykańskiego producenta ło-
żysk bezobsługowych. Są to produkty
dostarczane do wszystkich typów sa-
molotów. Ich wyjątkowość polega na
wyeliminowaniu jakiejkolwiek inge-
rencji człowieka w trakcie całego okre-
su ich eksploatacji. Te zaawansowane

Osobowości
Anna i Czesław Koliszowie zbudowali własną marką ANKOL, uznawaną na krajo-
wej i światowej arenie. O ich statusie świadczy nie tylko pozycja ekonomiczna firmy,
robią to także laury, nagrody i wyróżnienia, jakimi są obdarowywani od lat

1 lipca 2017 r., Frankfurt Intercontinental Hotel

światowego biznesu



technologicznie, pokryte karonem pro-
dukty są niezawodne. W ramach po-
siadanej wyłączności amerykańskie ło-
żyska oferujemy w Europie Wschodniej
m.in. do produkcji najnowszych sa-
molotów cywilnych. Mając na uwadze
dużą konkurencyjność na rynkach
działania oraz wysokie wymagania
branży lotniczej, nieustannie dosko-
nalimy jakość oferowanych produktów
i usług. Pomagają nam w tym wdro-
żone systemy zarządzania jakością
produktów, usług i dostaw. Wysoka ja-
kość i profesjonalizm pozytywnie wy-
różniają nas na globalnym rynku.
Firma jest obecna na wielu rynkach świata,
czy planujecie państwo dalszą ekspansję?

CK: – Jako właściciele nowoczesnej
i ambitnej firmy nie zatrzymujemy się.
Wręcz przeciwnie. Planujemy nie tylko
rozszerzać zasięg naszego działania
o nowe rynki, lecz także – poszukując
nowych kontrahentów – pracować
nad rozszerzaniem oferty, bo dalsza
ekspansja to nadal nasz cel strate-
giczny. Poszukiwanie nowych rynków
i nowych odbiorców umożliwiają wy-
stawy i salony lotnicze. Jesteśmy stale
obecni na największych światowych
wydarzeniach branży. Stwarzają one
doskonałe warunki do wymiany do-
świadczeń, śledzenia trendów, ale i na-
wiązywania nowych kontaktów. 
Uznaniem dla państwa wieloletniej pracy są
liczne nagrody i wyróżnienia, które po-
twierdzają osiągniętą pozycję. Czy pomaga-
ją one w relacjach z kontrahentami?

AK: – Konkursy, w których bierzemy
udział, z reguły organizują wielkie
międzynarodowe organizacje bizne-

sowe, skupiające czołowych przed-
stawicieli wielu branż. Otrzymywane
nagrody potwierdzają nasze osią-
gnięcia w zakresie finansów, eksportu,
nowych technologii, jakości czy wize-
runku marki. Wiele z nich  przyzna-
wanych jest dla nas jako ludzi biznesu
za całokształt osiągnięć, doskonałe
przywództwo i zarządzanie. Nasza fir-
ma jest postrzegana jako wiarygodny,
rzetelny i godny zaufania partner biz-
nesowy. 

1 lipca we Frankfurcie międzyna-
rodowa organizacja Business Initiati-
ve Directions, promująca najwyższe
standardy jakości, uhonorowała naszą
firmę statuetką International Arch of Eu-
rope 2017. Ostatnim sukcesem było
uhonorowanie jej przez Międzynaro-
dową Konfederację Przedsiębiorców
Worldcob z siedzibą w Houston pod-
czas konwencji w Dubaju. Jednym
z laurów była statuetka The Bizz
– Triumph, medal w kategorii Inspira-
tional Company 2017 oraz prestiżowy
tytuł „World Business Leader”.
To nie jedyne pani indywidualne wyróżnie-
nie. Podczas Światowego Dnia Przedsię-
biorczości Kobiet otrzymała pani statuetkę
Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet 2017,
gratulacje!

AK: – Tak, prosto z Dubaju przyle-
cieliśmy z mężem specjalnie do War-
szawy, by uczestniczyć w forum Przed-
siębiorczości Kobiet 2017. Finałowym
punktem obchodów była wieczorna
gala, podczas której otrzymałam ho-
norową statuetkę Ambasador Przed-
siębiorczości Kobiet 2017. Jest to wy-
różnienie za aktywność na rzecz roz-

woju i aktywizacji kobiet. Stowarzy-
szenie, które założyłam – Ambasada
Przedsiębiorczości Mielec, należące do
Międzynarodowej Sieci Ambasado-
rów Przedsiębiorczości Kobiet, pro-
muje przedsiębiorczość wśród kobiet
a także dzieli się wiedzą i doświad-
czeniem. Myślę, że to dobry czas dla
ambitnych przedstawicielek płci pięk-
nej. 
Odwaga i wierność wartościom to cechy oso-
bowości, które są podstawą niezwykle pre-
stiżowej w świecie nagrody Medalu Królowej
Wiktorii. Jest pani dotychczas jedyną Polką
wyróżnioną przez Europejskie Stowarzysze-
nie Biznesu z Oxfordu.

AK: – W 2012 r. odebrałam piękny
Medal Królowej Wiktorii. To szczegól-
na i cenna nagroda. Dążąc do do-
skonałości i osiągania zakładanych ce-
lów, utożsamiam się z mottem wygra-
werowanym na medalu – ,,Zwycię-
stwo jest Nasze”, które nie tylko inspi-
ruje, lecz także motywuje do nie-
ustannego działania. 
Czego zatem życzyć wybitnym osobowo-
ściom VIP Biznesu na przyszłość?

AK: – Wspólnie życzymy sobie spo-
kojnej przyszłości. W biznesie po-
trzebne są sprzyjające warunki do
działania, planowania nowych wy-
zwań. Mamy wciąż tyle nowych wizji
rozwoju i planów. Bardzo liczymy na
wsparcie naszego syna Eryka, który
wraz z małżonką doskonalą umiejęt-
ności zarządcze. Ponadto mają świet-
ny zespół specjalistów, a to wróży do-
brą przyszłość naszej marki.

Rozmawiał Igor Korczyński
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27 października 2017 r., Warszawa, Hotel Sheraton 17 listopada 2017 r., Warszawa, Sofitel Victoria Hotel 15 listopada 2017 r., Dubaj, Burj Al Arab Hotel
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17
listopada 2017 r.

w Krynicy-Zdroju od-
były się Europejskie
Forum Jakości i In-
nowacyjności 2017

oraz gala programu Najwyższa Ja-
kość Quality International 2017. Od
11 lat wspiera on i inicjuje projako-
ściowe postawy w firmach oraz insty-
tucjach w naszym kraju. Podczas uro-
czystości Przedsiębiorstwo-Farma-
ceutyczne LEK-AM otrzymało tytuł lau-
reata oraz Złote Godło Najwyższa ja-
kość QI 2017. W kategorii „QI Produkt
– najwyższej jakości” nagrodę otrzy-
mała seria suplementów diety MA-
GLEQ: Magleq B6 MAX, Magleq B6
Sters, Magleq B6 Skurcz.

LEK-AM
Ostatnie miesiące były dla spółki LEK-AM nad wyraz szczęśliwe. Produkowane
przez firmę suplementy oraz jej ofertę doceniono aż w pięciu konkursach, co dobit-
nie pokazuje, że dobra passa trwa

Od lewej: Joanna Chrustek, Danuta Hanna Jakubowska,
PR manager LEK-AMU, Anna Biszkowiecka, redaktor na-
czelna „Forum Biznesu”

w deszczu nagród

Fot. Tomasz Popławski

Od lewej: Jakub Lisiecki, redaktor naczelny „Monitora Rynkowego” i „Monitora Biznesu”, Danuta Hanna Jakubowska, 
PR manager firmy LEK-AM

Fot. Tom
asz G

riessgraber



Firma LEK-AM została także wy-
różniona w programie Liderzy Spo-
łecznej Odpowiedzialności – otrzy-
mała tak samo brzmiący tytuł oraz sta-
tuetkę Dobra Firma 2017. Zdobyte ty-
tuły są potwierdzeniem najwyższego
poziomu wdrożonych standardów za-
rządzania we wszystkich obszarach,
a godła stanowią wymierne i ważne
elementy w budowaniu i umacnianiu
przewagi konkurencyjnej i pozytyw-
nego wizerunku firmy.

Symbol Innowacji 2017
Podczas uroczystej Gali Symbol

2017, która odbyła się 24 listopada
2017 r. w zabytkowych wnętrzach Ho-
telu Monopol w Katowicach, LEK-AM
otrzymał po raz drugi wyjątkowe wy-
różnienie – Symbol Innowacji 2017.
Z rąk redaktora naczelnego Jakuba Li-
sieckiego nagrodę w imieniu zarządu
firmy odebrała Danuta Hanna Jaku-
bowska, PR manager. 

Symbol 2017 to ogólnopolski me-
dialny program promocyjny prowa-
dzony przez wydawcę „Monitora Ryn-
kowego”, niezależnego dodatku dys-
trybuowanego wraz z „Dziennikiem
Gazetą Prawną”, i „Monitora Biznesu”,
dystrybuowanego wraz z „Rzeczpo-
spolitą”. Symbole wraz z rozszerze-
niem nazwy o daną kategorię są wy-
razem docenienia dotychczasowych
działań i osiągnięć laureatów. W te-
gorocznej, siódmej edycji programu
ponownie uhonorowano najlepsze
i najbardziej symboliczne podmioty
świata biznesu, nauki i samorządów,
których działalność jest sumą do-
świadczenia, mądrych decyzji i odpo-
wiedzialności społecznej oraz długo-
falowej polityki działania. Dla nagro-
dzonych i zaproszonych gości wystą-
piła z recitalem Adrianna Biedrzyńska.

Męska Marka Roku 
– Siła Jakości 

W plebiscycie Męska Marka Roku
– Siła Jakości wzięły udział firmy, któ-
rych produkty i usługi są nieodzownym
elementem męskiego świata – w naj-
lepszym gatunku, bezkonkurencyjne
i jedyne w swoim rodzaju. Jego od-
biorca to mężczyzna sukcesu na mia-
rę XXI w. – nowoczesny, pełen pasji,
bezkompromisowy, szukający wyzwań
oraz niebanalnych rozwiązań. Wśród
laureatów programu znalazł się su-
plement diety Prostaceum, a ponad-
to Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM, producent nagrodzonego su-
plementu, otrzymało statuetkę Gen-
telman Star. – Wręczyłem dziś nagro-
dę Gentleman Star, czyli absolutną

gwiazdę wśród produktów, byłem
również jurorem w tej edycji plebiscytu
i jest to dla mnie duży zaszczyt. Ważne,
aby każda z tych rzeczy wyróżniała się
czymś na tle pozostałych – powie-
dział Karol Strasburger.

IX Kongres Top 
Pulmonological Trends

W Centrum Kongresowym MTP
w Poznaniu odbył się IX Kongres
Top Pulmonological Trends. Konfe-
rencja objęta była patronatem Pol-
skiego Towarzystwa Chorób Płuc
oraz Katedry i Kliniki Pulmonologii,
Alergologii i Onkologii Pulmonolo-
gicznej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. Firma LEK-AM uczestni-
czyła w wydarzeniu jako wystawca,
aktywnie promując swoje leki skie-
rowane do lekarzy pulmonologów

i alergologów oraz suplement diety
Ad Cort Plus. Można było także obej-
rzeć specjalnie przygotowaną w tech-
nologii 360 st. multimedialną wy-
cieczkę po fabryce. 

W sobotę 2 grudnia 2017 r. Piotr La-
skowski, wiceprezes Wielkopolskie-
go Stowarzyszenia Badań nad Jako-
ścią Centrum Badań i Monitorowa-
nia Jakości, wręczył przedstawicielce
LEK-AMU Danucie Hannie Jakubow-
skiej prestiżową nagrodę Najwyższa
Jakość w Medycynie. Wzbudziła ona
uznanie i zainteresowanie lekarzy
obecnych na konferencji. Organizator
– firma Termedia – wraz z kierownikiem
naukowym – prof. dr hab. Haliną Ba-
turą-Gabryel – złożyli podziękowania
za uczestnictwo firmy w kongresie i za-
prosili do współpracy w przyszłym
roku. �

VIP 41

Biznes

Od lewej: Ewelina Brzozowska, Anna Kudjura – organizatorki Męskiej i Damskiej Marki  Roku, Piotr Marciniak, przedstawi-
ciel medyczny LEK-AM, Danuta H. Jakubowska, PR manager LEK-AM, Karol Strasburger i Paulina Sykut-Jeżyna – prowa-
dzący galę

Od lewej: Piotr Laskowski, wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością, Anna Warzych, przedstawiciel-
ka firmy LEK-AM, Danuta Hanna Jakubowska, PR manager LEK-AM, Karolina Płoskońska, regionalny kierownik sprzedaży
LEK-AM

Fot. archiw
um

 LEK-A
M

 (2)
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Żyjemy w zabieganym świecie, coraz mniej
jest czasu na rozmowę, refleksję nad życiem,
na odpoczynek. Czas dla wszystkich jest
sprawiedliwym miernikiem życia.

– Wszyscy mamy czasu po równo.
Pośpiech to rodzaj nerwicy cywiliza-
cyjnej, która dotyka całe masy spo-
łeczne. Ojciec, matka, nauczyciel po-
dobnie jak szef firmy nie mogą się śpie-
szyć, jeśli chcą dobrze wypełniać swo-
ją rolę. Aby wychowywać i podejmo-
wać dobre decyzje, potrzebne są re-
fleksja, równowaga, wygaszenie zbęd-
nych emocji. Pośpiech jest cechą men-
talności niewolnika. Jest normalnym
i naturalnym zachowaniem tylko w kry-
zysie, podczas pożaru czy wypadku.
Ale szef i koordynator akcji również
wtedy powinni zachować spokój. 

Czasu mamy zawsze tyle samo, tyl-
ko jego wykorzystanie jest różne: ner-
wowe albo dojrzałe. Wiele lat pracy te-
rapeutycznej oraz doświadczenia ze
szkoleń dla liderów biznesu przekonały
mnie, że brak czasu u większości ludzi
jest wynikiem złej organizacji życia, nie-
właściwych priorytetów oraz faktu, że
jesteśmy z niego okradani. Próbujemy
nadrobić utracony czas, ale to iluzja.
Możemy tylko lepiej gospodarować
tym czasem, który nam pozostał. Dla-
tego uczę ludzi kierowania osobistą li-
nią życia, a jest to potrzebne zwłaszcza
liderom, którzy są nadzorcami czasu
swoich podwładnych. 
Przyszedł już czas na poznanie osobistej linii
życia, co pozwoli nam spojrzeć na siebie sze-
rzej, głębiej.

– Dużo wiemy o świecie i o czło-
wieku, a nauka i technika pędzą do
przodu w zawrotnym tempie, dając

nam przekonanie o niezwykłym po-
stępie, ale wiedzy o sobie samym
mamy bardzo mało. Po epoce podbo-
ju kosmosu przyszedł czas na pozna-
nie siebie i osobistej linii życia. Rewo-
lucja technologiczna odebrała nam
obyczaje i obrzędy, świecka filozofia ży-
cia pozbawiła wzorców moralnych.
Wielu ludzi to dziś wychowani na kre-
skówkach analfabeci w zakresie psy-
chologii. Ich potrzeby ograniczają się
do kariery zawodowej, rozrywki i sfe-
ry finansów. Nie mają oni głębszych ce-
lów życiowych. Mówią o przemocy,
ale stosują ją wobec siebie. A od lide-
rów należy wymagać więcej. 

Wiedza o linii życia zawiera nie-
zbędną dawkę psychologii. Pozwala
wyjść z fazy naiwności. W tak szybko
zmieniającym się świecie nie pora-
dzimy sobie bez psychologii. Nie wy-
starczy nam ekonomia i wiedza o za-
rządzaniu. Nie wystarczą wyrwane
z całości fragmenty wiedzy o emo-
cjach, postawie ciała, wyglądzie i za-
chowaniu. Wiedzę ogólną trzeba sper-
sonalizować. Odkryć swój typ psy-
chiczny, swoje najlepsze talenty, oso-
bisty mit i sens życia. Linia życia spina
tę wiedzę w jeden program. 
Żyjemy w epoce pędzącej cywilizacji, nowych
zdobyczy technicznych, informatycznych, ale
czy to znaczy, że żyje się nam lepiej, że je-
steśmy szczęśliwi?

– Żyjemy w świadomości, że na wy-
ciągnięcie ręki są najlepsze rozwią-
zania. Niewątpliwie postęp wiedzy,
nauki i techniki zmienił środowisko. Pra-
cujemy nad sztuczną inteligencją. Na
pewno świat zmienił się na lepsze. Wie-
le mówią o tym media, przeplatając in-
formacje o sukcesach informacjami
o zbrodniach, śmierci i wojnach. Ale
zmiana na lepsze dokonała się tylko
w świecie zewnętrznym, w sprzęcie,

środkach komunikacji, handlu, eko-
nomii, wiedzy naukowej, która jest
oderwana od realiów codzienności.
Mamy luksusowe formy rozrywki i wy-
poczynku. Zmiana na lepsze nie do-
tyczy życia wewnętrznego. Świadczą
o tym takie zjawiska, jak powszechne
występowanie uzależnień psychicz-
nych, behawioralnych i od substancji
zmieniających świadomość, wzrost
wskaźnika osób z zaburzeniami psy-
chicznymi i samobójstw. Niedojrzała
świadomość cechuje szerokie masy.
Fenomen infantylizacji jest traktowany
jako norma. Świat wewnętrzny prze-
ciętnego człowieka jest na niskim po-
ziomie. Gdy trzeba podjąć się bardziej
wymagających zadań, ucieka on
w świat fantazji, wpada w kryzys i trze-
ba go leczyć. Świat biznesu musi za-
interesować się stanem psychiki współ-
czesnego obywatela. 
Człowiek współczesny uzależniony jest od
świata zewnętrznego

– Jest niesamodzielny w wielu funk-
cjach i czynnościach. Odbija się to

Wiedza o linii życia zawiera niezbędną dawkę psychologii.
Pozwala wyjść z fazy naiwności. W tak szybko zmieniają-
cym się świecie nie poradzimy sobie bez psychologii. Nie
wystarczy nam ekonomia i wiedza o zarządzaniu – mówi
dr Zenon Waldemar Dudek

Linia życia
i czas wewnętrzny 

W przestrzeni publicz-
nej, w agresywnym
świecie polityki i biz-
nesu, a także w rodzinie
powszechne są narcy-
styczna niedojrzałość,
powierzchowność emo-
cjonalna i zanik wrażli-
wości serca. Nie mamy
dla siebie czasu, co zna-
czy, że nie mamy serca.



w relacjach międzyludzkich. W prze-
strzeni publicznej, w agresywnym świe-
cie polityki i biznesu, a także w rodzi-
nie powszechne są narcystyczna nie-
dojrzałość, powierzchowność emo-
cjonalna i zanik wrażliwości serca.
Nie mamy dla siebie czasu, co znaczy,
że nie mamy serca. Nie mamy bliskiej
osoby na liście priorytetów, odkładamy
swoje szczęście na jutro. Poddani ma-
nipulacji wierzymy w stały postęp, czy-
li lot wzwyż lub bieg do przodu. A doj-
rzały obraz całego życia to spirala lub
koło. To mandala, która oznacza peł-
nię. Postęp jest możliwy tylko na krót-
kich odcinkach. Łatwo jest tego doko-
nać na początku, później liczy się dys-
cyplina. 
Teraz jest czas dla młodych, pędzących do cią-
gle nowych zadań, nie zważających na to, co
dzieje się wokół.

– Oczywiście, wielu utalentowa-
nych młodych ludzi angażuje się w bu-
dowanie tego świata. Ich szansa po-
lega na dobrym rozpoznaniu swoich ta-
lentów i korzystaniu z warunków, jakie
stwarza świat. Zwracam uwagę na ne-
gatywne zjawiska, aby ostrzec przed
błędami, które popełniają inni. Omi-
janie talentów zaczyna się już od dziec-
ka, kiedy formują się pierwsze zasady
regulujące linią życia. Dzieci dostają
w nadmiarze papkę informacyjną
i chaotyczne błyskotki. Ich psychika
wpada w chaos i pośpiech, który ser-
wują dorośli. Pod pozorami rozwijania
talentów dzieci otrzymują najróżniejsze
niespójne ze sobą informacje, z których
będę się wyplątywać w dorosłości jak
zwierzęta złapane w sieć. Rodzice i me-
dia oraz chaotyczny system edukacji
tworzą grunt pod mało stabilną, chwiej-
ną osobowość. Ludzie dorośli też są
mało samodzielni. Kiedyś spory roz-
wiązywane były w rodzinie i we wspól-
nocie sąsiedzkiej. Dziś do sporu o opie-
kę i wychowanie dziecka zatrudniani
są prawnicy, urzędnicy i policjanci, któ-
rzy stosują wyrwane z kontekstu prze-
pisy praw, byle upiec na tym swój czy
cudzy interes, ale na pewno nie dziec-
ka. Człowiek staje się dodatkiem do
różnych sytuacji i struktur. W każdej
chwili można go pominąć jak rzecz.
Wtedy musi czekać na okazję, kiedy
znów będzie potrzebny. 
Jak zatrzymać się w czasie, zwolnić tempo
działania, aby lepiej zarządzać swoją linią ży-
cia?

– Trzeba nauczyć się zatrzymy-
wać, aby poczuć swoją linię życia.
Pozwolić jej wrócić na swoje tory, jak
było w dzieciństwie i najlepszych mo-
mentach życia. Nazywam to strategią
milczenia. Nie ma innego wyjścia.

Oznacza to słuchanie zamiast mó-
wienia, zatrzymanie zamiast działania,
skupienie się na jednym zamiast szu-
kania czegoś nowego, cierpliwość za-
miast niepokoju. To refleksja i synteza
zamiast analizy i zdobywania nowych
informacji. Milczenie to trening po-
szukiwania punktu zerowego, ani do-
brego, ani złego. Jeśli w milczeniu
daje znać o sobie niepokój i odczu-
wamy pośpiech, to znaczy, że trzeba
około rocznego treningu milczenia,
aby stać się dojrzałym liderem swojej
linii życia. Czas jest w nas, gdy mamy
w sobie życie. Gdy ono z nas ucieka,
wpuszczamy do środka pośpiech. Do-
bry lider zarządza życiem i to jest
sposób na zarządzanie czasem.
Ludzie w terapii i na kozetce to codzienność.
Pomoc terapeuty, psychiatry to już nie moda,
to krzyk o pomoc.

– Tłumy ludzi zgłaszających się do
terapeutów z najróżniejszych szkół, ską-
dinąd potrzebnych, świadczą o wzro-
ście świadomości, że można zna-
leźć pomoc u psychologa, kiedy doj-
dzie do kryzysu życiowego. Ale świad-
czy to też o skali ludzkich problemów
i braku zaradności. Inni pomagają
nam i decydują o naszym losie. Zanim
trafimy do profesjonalisty, realizujemy
wyrwane z kontekstu przepisy na ży-
cie pokazywane w mediach i inter-
necie. Wydaje się nam, że żyjemy we-
dług wskazówek i idziemy w dobrym
kierunku. W praktyce, my – zwykli lu-
dzie – coraz mniej wiemy o sobie i sta-
jemy się coraz bardziej zależni od
tego, co nam mówią inni. To, że re-
klama i marketing mają wpływ na na-
sze myślenie, oznacza, że jesteśmy
ludźmi sterowanymi przez wielki ka-
pitał. Nie potrafimy sami rozpoznać,
jakie produkty i urządzenia są poży-
teczne dla człowieka. Żyjemy w cza-
sach zaniku prawdy wewnętrznej i je-
steśmy pozbawieni świadomości re-
fleksyjnej. 

Kim jestem i dokąd zmierzam to pytania nie
dla wszystkich wygodne, ale fundamentalne
dla naszej linii życia.

– U osób wkręconych w wir cywili-
zacyjnego pędu do sukcesu linia życia
jest słabo uświadomiona. Jest mglistym
wyobrażeniem, przypadkowym i nie-
pewnym. Często jest ona naśladow-
nictwem czy kopią propozycji płyną-
cych z mediów, reklam, wypowiedzi ce-
lebrytów i magów, którzy pełnią rolę
guru dla mas. W wyścigu do niej
uczestniczą dziś politycy, dziennikarze,
biznesmeni, artyści, aktorzy, sportow-
cy, wróżbici i neoszamani. Zabierają
głos niczym dzieci w przedszkolu prze-
konane, że odkrywają Amerykę. Ze-
rwanie z przeszłością i lekceważenie
dorobku poprzedników to ucieczka
od wartości, które wypracowali przod-
kowie. Skąd jestem i dokąd zmierzam
to pytania niepopularne. Świat kultury
neoliberalnej lansowany przez media
stwarza pozory wolności, ale jest to wol-
ność okupiona utratą prawdy o sobie,
a efektem tego procesu jest rezygna-
cja z siebie i wartości duchowych.

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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WROCŁAW, 
UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 33A–33C
I UL. SYJAMSKA 1–7

Kameralna inwestycja o niskiej zabudo-
wie to idealne miejsce dla ludzi, którzy
cenią ciszę i spokój oraz uroki okolicz-
nych terenów zielonych. Usytuowano ją
w pobliżu obiektów handlowo-usługo-
wych, przychodni, szpitala, szkoły pod-
stawowej i przedszkola, zapewniając
tym samym maksimum komfortu przy-

szłych mieszkańców. Od ponad 32 lat
budujemy z tradycyjnych materiałów ce-
ramicznych. Na wybudowaną inwesty-
cję składają się dwa 4-kondygnacyjne
budynki, gdzie czwartą kondygnację
stanowi poddasze użytkowe. Powstało
tutaj 168 funkcjonalnych i jasnych miesz-
kań 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych o zróżnico-
wanym metrażu od 31,9 do 76,35 mkw.
Do każdego z mieszkań przynależy bal-
kon, loggia, taras lub taras z ogródkiem,
w zależności od usytuowania mieszka-

nia. Dla zmotoryzowanych zaprojekto-
wano garaż podziemny ze 102 miej-
scami postojowymi, 66 miejsc posto-
jowych na terenie nieruchomości oraz
rowerownie. Ponadto w obu budynkach
znajdują się komórki lokatorskie. Inwe-
stycja w całości obsługiwana jest przez
cichobieżne windy, co czyni ją dostępną
dla osób niepełnosprawnych. Dodat-
kowo dla zwiększenia komfortu i bezpie-
czeństwa przy wjeździe na teren in-
westycji zamontowano szlaban.

WROCŁAW, UL. KIEŁCZOWSKA 

Nowa inwestycja powstająca w północ-
nej części Wrocławia, w historycznej
dzielnicy Psie Pole przyciąga swoją wy-
jątkową lokalizacją. W pobliżu znajduje
się uroczy, odrestaurowany zabytkowy
ryneczek z piękną fontanną, zamknięty
dla ruchu samochodowego, z miej-
scem do odpoczynku oraz licznymi
punktami gastronomicznymi i handlo-
wymi. Inwestycja przy ul. Kiełczowskiej
jest doskonale skomunikowana z pozo-
stałą częścią miasta. Przystanek auto-

busowy obok inwestycji jest bardzo
istotny dla mieszkańców korzystają-
cych z komunikacji miejskiej, a bliskość
autostradowej obwodnicy Wrocławia
(AOW), łączącej drogę krajową nr 8 na
Warszawę ze stadionem, lotniskiem
oraz A-4, to dodatkowy atut dla osób
zmotoryzowanych.  Oprócz tego w po-
bliżu znajdują się szkoły, przedszkola,
żłobki, liczne sklepy i punkty usługowe
oraz przychodnie. Bogata infrastruktura
sprawia, że wszystko, co potrzebne jest
do życia, znajduje się w okolicy. Wro-
cławski Rynek położony jest w odległo-

ści zaledwie 7 km. Łącznie w inwestycji
zaprojektowano 70 mieszkań 1-, 2-, 3-,
i 4-pokojowych o ustawnych rozkładach
i zróżnicowanej strukturze. Kameralna
zabudowa, niski 3-kondygnacyjny bu-
dynek mieszkalny z garażem podziem-
nym i komórkami lokatorskimi. Każda
klatka obsługiwana będzie przez nowo-
czesne cichobieżne windy dojeżdża-
jące na wszystkie poziomy, co czyni
inwestycję dostępną dla osób niepeł-
nosprawnych. Dla najmłodszych prze-
widziano plac zabaw na zielonej
przestrzeni.



WROCŁAW, 
UL. KARDYNAŁA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO 39–41 

To inwestycja o charakterze wielkomiej-
skiej kamienicy, zlokalizowana w miej-
scu, które jest sercem starego
Wrocławia i leży w okolicy Ostrowa Tum-
skiego, najstarszej i najbardziej urokliwej
części miasta. W pobliskim sąsiedztwie
znajdują się Rynek oraz Plac Domini-
kański. Na szczególną uwagę zasługuje
wspaniały widok na urokliwy ogród bo-
taniczny, ukazujący się z okien aparta-
mentów. Warto zwrócić uwagę na
bogatą infrastrukturę w okolicy kamie-
nicy. W pobliżu znajdują się przystanki

autobusowe i tramwajowe, a usytuowa-
nie apartamentów blisko głównych arte-
rii komunikacyjnych Wrocławia pozwoli
na szybkie dotarcie do każdej części
miasta. Liczne usługi niezbędne do co-
dziennego życia, takie jak sklepy, przy-
chodnie, restauracje czy galerie
handlowe oddalone są zaledwie o kilka
minut. Wielbicieli ruchu na świeżym po-
wietrzu z pewnością zachęcą znajdu-
jące się w pobliżu parki, tereny zielone
wzdłuż Odry czy Wyspa Słodowa. Warto
również wspomnieć o bliskości do licz-
nych wrocławskich szkół i uczelni wyż-
szych. Oprócz doskonałej lokalizacji
kamienica poszczycić się może również
wspaniałymi apartamentami mieszkal-

nymi o zróżnicowanej powierzchni
mieszkalnej sięgającej od 50 do 134
mkw. Oferowane apartamenty miesz-
kalne 2-, 3- lub 5-pokojowe o różnym
rozkładzie dadzą wiele możliwości aran-
żacji wnętrza dostosowanego do wła-
snych potrzeb i stylu życia. Osoby
ceniące piękne widoki i przestrzeń
z pewnością docenią apartamenty na
najwyższej kondygnacji, które posiadają
tarasy o wielkości nawet do 46 mkw.
Apartamenty na niższych piętrach po-
siadają loggie o zróżnicowanym me-
trażu. Dzięki zastosowaniu dużych okien
wszystkie apartamenty są maksymalnie
doświetlone, co z pewnością korzystnie
wpłynie na komfort życia mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  DACH BUD Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: ul. Komandorska 53H 53-342 Wrocław , tel. 71 367 57 88, 71 367 58 00

www.dachbud.com.pl
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S
OR w Szpitalu Bielańskim
zmodernizowano dzięki
wsparciu unijnemu z Pro-
gramu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko

2014–2020 – Działanie 9.1 Priorytetu IX,
przyznanemu w ramach projektu „Po-
prawa efektywności działania systemu
PRM na Mazowszu dzięki wzmocnie-
niu infrastruktury SOR w Szpitalu Bie-
lańskim w Warszawie”. Zaprezento-
wana przez władze placówki koncep-
cja dotyczyła doposażenia oddziału
w sprzęt i aparaturę medyczną oraz
jego modernizacji w celu zapewnienia

długofalowej funkcjonaności przy
uwzględniniu niezbędnej infrastruktu-
ry, która zapewnia bezpieczeństwo
pacjentów i personelu oraz właściwe
warunki sanitarne. Ministerstwo Zdro-
wia uznało, że zawarte w projekcie za-
łożenia są w stu procentach zasadne,
a składający je podmiot jako szpital
wielospecjalistyczny jest istotnym ele-
mentem systemu ochrony zdrowia,
w tym systemu Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego w województwie
mazowieckim. Tym samym projekt był
istotną wartością dodaną o charakte-
rze ponadregionalnym przyczyniają-
cym się do osiągnięcia wskaźników za-
wartych w Planie Działania UE doty-
czącym Strategii UE dla regionu Mo-
rza Bałtyckiego. 

„Poprawa efektywności działania
systemu PRM na Mazowszu dzięki
wzmocnieniu infrastruktury SOR
w Szpitalu Bielańskim w Warszawie” to
koncepcja, która była zgodna ze
wszystkimi aspektami życia społecz-
nego. Uwzględniała wymogi i ograni-
czenia, które wynikały z przepisów
o ochronie środowiska. Brała też pod
uwagę szereg rozwiązań zapewnia-
jących efektywność energetyczną, tj.
efektywne wykorzystywanie energii,
zastosowanie energooszczędnych ma-
teriałów, urządzeń, technologii. W efek-

cie całość nie wpływała negatywnie na
naturę. Projekt był też w pełni zgodny
z polityką równości szans i zrówno-
ważonego rozwoju.

Na doskonałą opinię składała się
też ocena bielańskiego szpitala jako
podmiotu odpowiedzialnego za wła-
ściwe spożytkowanie dotacji. Placów-
kę uznano za doświadczonego inwe-
stora i beneficjenta, który zorganizował
szereg przedsięwzięć, w tym finanso-
wanych ze środków UE. Uznano go za
kluczowy element systemu ochrony
zdrowia, w tym w zakresie ratownictwa
medycznego w rejonie i kraju, który re-
alizuje usługi medyczne w komplek-
sowy sposób, zarówno dla dorosłych,
jak i dzieci, posiada certyfikat akredy-
tacyjny CMJ, kształci kadry systemu
PRM w zakresie przed i podyplomo-
wym, jego kondycja finansowa za-
pewnia wykonalność projektu i utrzy-
manie jego rezultatów w okresie trwa-
łości projektu. Dysponuje ponadto wła-
ściwym potencjałem instytucjonalnym
i kadrowym. Wszystko to nie byłoby
możliwe bez zarządu szpitala, admi-
nistracji i pracowników SOR, których
profesjonalizm, rzetelność i wysokie
kwalifikacje stanowią gwarancję dla
prawidłowej realizacji celów prozdro-
wotnych w ujęciu lokalnym i ponadre-
gionalnym. �

SOR
– solidność, 
odpowiedzialność, 
rzetelność

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki to
największy SOR na Mazowszu. Jego obecny kształt osiągnięto m.in. dzięki środkom
unijnym, które były owocem optymalnie przygotowanego planu działania

Na doskonałą opinię
składała się też ocena
bielańskiego szpitala
jako podmiotu odpo-
wiedzialnego za wła-
ściwe spożytkowanie
dotacji. Placówkę
uznano za doświadczo-
nego inwestora i bene-
ficjenta, który
zorganizował szereg
przedsięwzięć, w tym
finansowanych ze środ-
ków UE.



Jak przedstawia się infrastruktura i organi-
zacja bielańskiego SOR-u w świetle obowią-
zujących standardów, lokalnych potrzeb i sy-
tuacji innych jednostek medycznych? 

– SOR Szpitala Bielańskiego
w Warszawie jako największy tego
typu oddział zarówno w Warszawie, jak
i na Mazowszu funkcjonuje w naszej
strukturze od lipca 2003 r. W ostatnich
kilku latach nastąpił znaczny wzrost
liczby udzielanych świadczeń. Jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest
wzrost populacji, którą swoim zakre-
sem obejmuje Szpital Bielański, drugą
zaś opinie samych pacjentów, którzy
świadomie wybierają naszą placówkę,
wiedząc, że otrzymają tutaj niezbędną,
fachową pomoc. Od momentu rozpo-
częcia działalność SOR-u do 2017 r.
liczba mieszkańców w najbliższej oko-
licy wzrosła z ok. 300 tys. do ok. 500 tys.
Z usług Szpitala Bielańskiego korzy-
stają mieszkańcy: Bielan, Żoliborza,
Targówka, Białołęki, Legionowa, Ja-
błonnej i innych miejscowości powia-

tu warszawskiego zachodniego. Ta
sytuacja wymusiła zwiększenie w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym liczby
stanowisk resuscytacyjno-zabiego-
wych i wstępnej intensywnej terapii.
Dzięki środkom pozyskanym z UE sta-
nowiska te zostały wyposażone w no-
woczesny sprzęt. Dzięki nim dokona-
no też wymiany starego sprzętu, nie-
jednokrotnie wykorzystywanego od
początku istnienia SOR-u.
W jakich aspektach należy rozpatrywać ko-
rzyści z projektu dotyczącego poprawy efek-
tywności działania systemu Państwowego Ra-
townictwa Medycznego na Mazowszu dzię-
ki wzmocnieniu infrastruktury SOR-u w Szpi-
talu Bielańskim?

– Wzmocnienie infrastruktury SOR-u
pozwoliło na poprawę jakości udzie-
lania świadczeń z zakresu medycyny
ratunkowej. Dzięki temu możemy w tym
samym czasie otoczyć opieką większą
ilość pacjentów, zapewniając im od-
powiedni standard diagnostyczno-te-
rapeutyczny. Nasz SOR we współpra-
cy z innymi specjalistycznymi oddzia-
łami, które znajdują się w strukturze
Szpitala Bielańskiego, zapewnia po-
moc m.in. ofiarom wypadków komu-
nikacyjnych, pacjentom z chorobami
układu sercowo-naczyniowego oraz
w innych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
Przed nami kolejna perspektywa finansowa
środków UE. Czy macie już państwo pomysł,
jak je wykorzystać?

– Kierując się naszą misją „Trady-
cyjnie profesjonalni – leczymy z pasją,
opiekujemy się z troską”, planujemy
szereg działań projakościowych, któ-
rych efektem ma być utrzymanie wio-
dącej pozycji na rynku usług medycz-
nych. Inwestycją o znaczeniu strate-

gicznym dla naszego dalszego rozwoju
jest rozpoczęcie budowy nowego pa-
wilonu szpitalnego, w którym swoją lo-
kalizację znajdzie nowoczesny blok
operacyjny, OITiA, sterylizacja oraz
oddziały szpitalne o profilu geria-
trycznym, rehabilitacji stacjonarnej
oraz psychiatrycznym – w ramach
dalszego rozwoju Bielańskiego Cen-
trum Zdrowia Psychicznego. W no-
wym kompleksie planujemy także uru-
chomienie centrum diagnostyki pre-
natalnej oraz pełnoprofilowy Zakład
Rehabilitacji. Naszym priorytetem jest
też modernizacja istniejącej infra-
struktury

W zakresie działalności pomocni-
czej, wspierającej i towarzyszącej pro-
cesowi udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej przewidujemy dalszy roz-
wój e-usług, zakończenie wdrożenia
elektronicznej dokumentacji medycz-
nej – EDM oraz pełną integrację sys-
temów informatycznych działalności
podstawowej z systemami kadrowo-
-księgowymi.

Rozmawiała Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Wzmocnienie infrastruktury SOR-u pozwoliło na poprawę jakości udzielania
świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej. Dzięki temu możemy w tym samym cza-
sie otoczyć opieką większą ilość pacjentów, zapewniając im odpowiedni standard
diagnostyczno-terapeutyczny – mówi Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpi-
tala Bielańskiego im. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

Nasz SOR we współpracy 
z innymi specjalistycznymi
oddziałami, które znaj-
dują się w strukturze
Szpitala Bielańskiego, 
zapewnia pomoc 
m.in. ofiarom wypadków
komunikacyjnych.

Biznes

w opiece nad pacjentem



48 VIP

Biznes

P
o zakończeniu eksploatacji
węgla wałbrzyskie tereny
pogórnicze stały się nowym
miejscem. Powstało Mu-
zeum Górnictwa i Sportów

Motorowych, jedyne w Polsce i w takim
połączeniu w świecie. Założone na te-
renie Szybu „Teresa” przez Jerzego Ma-
zura – znanego polskiego kierowcę raj-
dowego, uczestnika legendarnego
X Rajdu Paryż-Dakar w 1988 r. 

Wśród odnowionych terenów po
szybie górniczym podziwiać można
eksponaty pochodzące z przemysłu
wydobczywego, ale nie tylko. W obiek-
cie mieszczą się również pamiątki ze
świata żużlowego, tworzące raj dla
wszystkich miłośników motorsportu.
Można zobaczyć i dotknąć to, co zo-

baczyć mogliśmy kiedyś tylko przez
szkło telewizora. 

Przed wejściem do budynku daw-
nej maszynowni stoi spalona podczas
rajdu Deutschland Toyota Krzysztofa
Hołowczyca. W środku wiszą kombi-
nezony, m.in. Nassera Al-Attiyah, dwu-
krotnego zwycięzcy Dakaru, Krzyszto-
fa Hołowczyca i jego pilota Macieja Wi-
sławskiego, Macieja Szczepaniaka,
Jarosława Barana oraz nieżyjącego już
Mariana Bublewicza. To, co zasługuje
na szczególną uwagę, to obecność
w muzeum rzeczy osobistych kierow-
ców. Wyeksponowane są przede
wszystkim trofea, puchary, czapki z au-
tografami Ayrtona Senny, Roberta Ku-
bicy, Louisa Hamiltona, Fernando Alon-
so, obok ekspozycji Ferrari i Wiliamsa.

Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych to miejsce, które zaraża swoją magią 
z wielu powodów. Połączenie historii, pasji, motoryzacji i ważnych postaci daje
efekt nie tylko miejsca z pamiątkami, ale czegoś więcej. Na szlaku historycznego
Dolnego Śląska to obowiązkowa pozycja dla zwiedzających Wałbrzych. W jednym
miejscu można cofnąć się w czasie, poznać klimat starej kopalni i zobaczyć 
pamiątki najlepszych kierowców rajdowych i wyścigowych

Muzeum mieści się przy 
ul. Ayrtona Senny, jednego 
z najsłynniejszych kierow-
ców Formuły 1 w historii.
Urodzony w 1960 r. w São
Paulo Senna był m.in. trzy-
krotnym mistrzem świata
Formuły 1 i przez wielu
ekspertów oraz zawodników
uznawany jest za wyścigo-
wego kierowcę wszech cza-
sów.

Wojciech Ostrowski

w Muzeum Górnictwa w Wałbrzychu

Sportowy świat



Możemy też podziwiać najlep-
sze motocykle firmy KTM, o któ-
rych się mówi, że są to egzem-
plarze najlepsze do wygrywania
Dakaru. Takich produkowanych
specjalnie na ten rajd maszyn po-
wstaje w ciągu roku zaledwie
20 sztuk. – W innych muzeach ta-
kich nie zobaczymy, bo są bez-
cenne dla zawodników, ich rodzin
czy spadkobierców. I to jest ewe-
nement – mówi Jerzy Mazur.

Wszystko wyeksponowane
jest w hali maszyny wyciągowej,
miejscu, które skupia wiele budynków
konstruowanych przez ostatnich kil-
kadziesiąt lat. Ten obiekt jest historią,
znajdują się tu: basztowa murowana
wieża wyciągowa z 1864 r. z wieżą sta-
lową zastrzałową z 1930 r., budynek
maszyny wyciągowej, maszyna wy-
ciągowa zbudowana w 1924 r. Zda-
niem Jerzego Mazura budynki kopal-
niane z racji ich historycznego stanu
stały się doskonałym miejscem na wy-
eksponowanie tego, co jest największą
jego pasją – sportów motorowych.
– Wałbrzych to 500 lat górnictwa, do-
brych i złych momentów. Nigdy nie by-
łem związany z górnictwem, ale uwa-

żam, że jeżeli ktoś coś tworzy, oddaje
się temu, to należy to zachować. Dla-
tego poświęciłem mnóstwo czasu,
pracy i pieniędzy, by te budynki od-
nowić – wyjaśnia założyciel muzeum. 

Ze wszystkimi rzeczami znajdują-
cymi się w muzeum wiąże się jakaś hi-
storia. Jerzy Mazur wspomina, jak pol-
scy motocykliści zdobyli pierwsze pro-
fesjonalne kaski na mistrzostwa świa-
ta: – Polacy, ścigając się w moich cza-
sach, nawet w reprezentacji Polski, nie
mieli ani homologowanych kombine-
zonów, rękawic, butów, ani kasków.
We Włoszech w wyścigowych motocy-
klowych mistrzostwach świata z tego po-

wodu nie dopuszczono ich do wy-
ścigu. Dowiedział się o tym papież
Jan Paweł II i ufundował wszyst-
kim homologowane, spełniają-
ce wymogi bezpieczeństwa kaski,
z których jeden wraz ze zdjęciem
zdobi ekspozycję motocykli. 

Muzeum mieści się przy ul.
Ayrtona Senny, jednego z naj-
słynniejszych kierowców Formu-
ły 1 w historii. Urodzony w 1960 r.
w São Paulo Senna był m.in.
trzykrotnym mistrzem świata For-
muły 1 i przez wielu ekspertów

oraz zawodników uznawany jest za wy-
ścigowego kierowcę wszech czasów.
Zginął 1 maja 1994 r. wskutek ciężkie-
go wypadku podczas wyścigu o Grand
Prix San Marino na torze Imola. Dla Je-
rzego Mazura to ważna postać: – Moż-
na go cenić, podziwiać i brać z niego
przykład. Był bardzo uduchowiony,
najcenniejsze i najpiękniejsze, co moż-
na o nim mówić, to  że był wrażliwy na
potrzebujących, a zwłaszcza tych naj-
bardziej, czyli dzieci. Był wyjątkowym
człowiekiem, a ja miałem wielkie
szczęście i przyjemność go poznać –
wspomina właściciel i kurator mu-
zeum. �
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DREWLUX s.c. UPH Szmidt J. Sieńko S.
ul. 4-go Sierpnia 4B, 16-411 Szypliszki, tel./faks: 87 568 10 11, 

tel. kom. 502 607 520, info@drewluxsj.pl, www.drewluxsj.pl

Nowoczesne i estetyczne drzwi wykonane z drewna litego (sosnowe,
dębowe, meranti). Produkujemy drzwi zewnętrzne, wewnętrzne oraz
techniczne. Jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej wyszukany
projekt.

Okna ramowe wykonujemy w trzech grubościach profilu, tj. 68, 78 i 92
mm, oraz wersjach: line, hard line oraz retro line, o różnych zastosowa-
niach, właściwościach i wyglądzie.

Okna skrzynkowe – nasi przodkowie montowali je w dwo-
rach oraz kamienicach. Aktualnie montowane są również
w domach nowoczesnych, w których zachowujemy dawne
tradycje. Okna skrzynkowe spełniają wymagania izolacji ter-
micznej.

Schody drewniane projektujemy przed realizacją, możemy
wykonać z każdego rodzaju drewna.

NASZE PRODUKTY

Ponad 25 lat na rynku, o drewnie wiemy wszystko. Zrealizujemy każdy projekt drzwi, okna oraz schodów.
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W
ramach obchodów,
wpisujących się w ju-
bileusz 100-lecia od-
zyskania przez Polskę
niepodległości, odbę-

dzie się szereg inicjatyw o charakterze
naukowo-kulturalnym, np. sesja po-
pularno-naukowa, wystawy, koncerty,
spektakle, spotkania z absolwentami,
publikacje okolicznościowe, które pod-
niosą rangę jubileuszu, ważnego dla
absolwentów, społeczności szkolnej,
Ziemi Staszowskiej, Ziemi Święto-
krzyskiej i Polski. Zwieńczeniem ob-
chodów jubileuszu będzie Zjazd
Absolwentów w dniach 6–7 paź-
dziernika br. Na wspólne świę-
towanie zapraszamy wszystkich
absolwentów, przyjaciół i sym-
patyków, którym bliska jest misja
liceum powstałego wraz z od-
zyskaniem niepodległości przez
naszą ojczyznę.

Powrót do korzeni
Po zakończeniu austriackiej

okupacji i wyzwoleniu Staszowa
w 1918 r. utworzone zostało Pry-
watne Gimnazjum Koedukacyj-
ne im. Polskiej Macierzy Szkol-
nej. Był to zalążek dzisiejszego Li-
ceum Ogólnokształcącego im.
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – wów-
czas jedyna szkoła średnia w mieście.
Gimnazjum powstało dzięki staraniom
Polskiej Macierzy Szkolnej oraz skład-
kom mieszkańców Staszowa, zbiera-
nym od 1917 r. W roku szkolnym
1923/1924 szkoła otrzymała prawa
gimnazjum państwowego, nadane
przez ministra wyznań religijnych
i oświecenia publicznego. W 1926 r. Pol-
ska Macierz Szkolna przekazała gim-
nazjum miastu Staszów. Od tego mo-
mentu przez następne 19 lat szkoła
była prowadzona przez Towarzystwo
Gimnazjum Koedukacyjnego Huma-

nistycznego w Staszowie. Sta-
szowskie gimnazjum przodo-
wało w regionie, dzięki czemu
w 1935 r. uzyskało prawa do
przeprowadzania egzaminów
maturalnych zwieńczających
cykl nauki w 4-letnim gimna-
zjum i 2-letnim liceum. Wybuch
II wojny światowej zdezorgani-
zował życie oświatowe na zie-
miach polskich. W 1940 r. hitle-
rowskie władze zamknęły szko-
łę, a jej budynek przekształciły
w magazyn wojskowy. Wtedy
staszowscy pedagodzy rozpo-
częli tajne nauczanie dla ok.
200 uczniów ze Staszowa i oko-
lic na poziomie gimnazjum i li-

ceum. Egzaminy dojrzałości odbyły się
w 1943 i 1944 r. Po zakończeniu wojny,
9 listopada 1945 r., gimnazjum zostało
upaństwowione. W roku szkolnym
1952/1953 zmieniono profil placówki i na-
zwę na Państwową Szkołę Ogólno-
kształcącą Stopnia Licealnego. W mar-
cu 1960 r. oddano do użytku nowy bu-
dynek szkolny przy ul. 11 Listopada 3.

Z okazji 50-lecia istnienia szkoła
otrzymała pierwszy sztandar, a rok póź-
niej Wojewódzka Rada Narodowa
w Kielcach nadała liceum odznakę
„Za Zasługi dla Kielecczyzny”. Ka-
dencja dyrektora Adama Kozińskiego

(1973–2001) to okres dynamicznego
rozwoju szkoły, która zyskała opinię jed-
nej z najlepszych na Ziemi Święto-
krzyskiej. Jubileusz 75-lecia stał się
okazją do nadania liceum imienia ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego oraz do
wręczenia nowego sztandaru. Dwa
lata później szkoła została uhonoro-
wana medalem „Zasłużony dla Miasta
Staszowa”, przyznanym przez Radę
Miasta w Staszowie. W 1999 r. organem
prowadzącym liceum ustanowiono Po-
wiat Staszowski. W 2001 r. zakończo-
no budowę hali sportowej wraz z za-
pleczem dydaktycznym. Wtedy też kie-
rownictwo przeszło w ręce Jolanty
Zdrojkowskiej, która funkcję dyrektora
sprawowała do sierpnia 2012 r. Jej ka-
dencja upłynęła pod znakiem moder-
nizacji bazy materialnej szkoły i wdra-
żania założeń reformy systemu edu-
kacji. W roku szkolnym 2002/2003
otwarto kompleks boisk sportowych,
a w kolejnych latach – pracownie in-
ternetowe. W roku szkolnym 2008/2009
ukończono kapitalny remont budynku
i placu szkolnego. W październiku
2012 r. dyrektorem liceum została
Anna Karasińska, sprawująca tę funk-
cję do dziś.

Współczesna misja
Najstarsza szkoła ponadgimna-

zjalna w powiecie staszowskim pro-
muje wartości patriotyczne i postawy
obywatelskie, nawiązując do spuścizny
jej patrona. Pielęgnujemy tradycje
„małej ojczyzny”, łączymy pokolenia,
organizując święta i uroczystości pa-
triotyczne o charakterze ogólnopol-
skim i regionalnym. Nauczyciele po-
dejmują wiele cennych inicjatyw wy-
chodzących naprzeciw doraźnym po-
trzebom społeczności uczniowskiej i lo-
kalnego środowiska, dowodząc swego
profesjonalizmu i troski o optymalne
warunki do wszechstronnego rozwoju

Rok 2018 będzie dla LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie wyjątkowy, bowiem rozpoczynają się obchody
jubileuszowe, które są okazją do refleksji nad historią szkoły,
do wyrażenia szacunku i wdzięczności ludziom, którzy two-
rzyli i tworzą jej historię, do podsumowań oraz do poszuki-
wań nowych kierunków rozwoju

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego i Ogród Edukacyjny

Fot. G. Skubera

Patronat Honorowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy 
w roku 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości 1918–2018
nad obchodami 

100-lecia Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Staszowie

100-lecie LO w Staszowie
– z tradycją w nowoczesność



osobowego ucznia. Potwierdzeniem
skuteczności tych poczynań jest liczny
udział młodzieży szkolnej i mieszkań-
ców Ziemi Staszowskiej w uroczysto-
ściach masowych, znaczące sukcesy
uczniów w olimpiadach, konkursach
przedmiotowych i tematycznych, a tak-
że pozytywne opinie w mediach.

Prowadzimy jedyne w wojewódz-
twie świętokrzyskim muzeum szkol-
ne, które jest miejscem kształtowania
tożsamości regionalnej i postaw pa-
triotycznych. Wokół szkoły znajduje
się Ogród Edukacyjny i Ogródek Me-
teorologiczny. Liceum jest szkołą twór-
czą, innowacyjną i przyjazną. Realizuje
nowoczesne formy nauczania poprzez
eksperymenty i innowacje pedago-
giczne z zakresu fizyki, biologii, edu-
kacji dla bezpieczeństwa, języka ła-
cińskiego, historii, geografii; autorskie
programy nauczania z języka łaciń-
skiego, historii, biologii i chemii. Stale
współpracujemy z uczelniami wyż-
szymi: Wojskową Akademią Tech-
niczną w Warszawie, Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Akademią Górniczo-Hutniczą w Kra-
kowie, Akademią Sztuki Wojennej
w Warszawie, Katolickim Uniwersyte-
tem Lubelskim, Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poli-
techniką Świętokrzyską, Staropolską
Szkołą Wyższą w Kielcach. 

W ramach realizacji projektu edu-
kacyjnego „Chemia na nowo” aktyw-
nie współpracujemy z Grupą Azoty Ko-
palnie i Zakładami Chemicznymi Siar-
ki „Siarkopol” w Grzybowie, sprawu-
jącymi patronat naukowy. Firma wy-
posażyła pracownię chemiczną
w szkło i sprzęt laboratoryjny, pomoce
dydaktyczne, odczynniki, tablice che-
miczne, tablicę interaktywną, pod-
ręczniki akademickie. Na terenie za-
kładów odbywają się lekcje chemii. Od
2012 r. uczniowie klas biologiczno-
-chemicznych uczestniczą w ogólno-

polskiej akcji aktywnej edukacji eko-
logicznej „Ożywić pola”. Do realizacji
zadania Nadleśnictwo Staszów prze-
kazało szkole 30 arów lasu, gdzie od-
bywają się żywe lekcje biologii. Od
2009 r. liceum prowadzi rekrutację do
klas mundurowych o rozszerzonym
programie nauczania z zakresu przy-
sposobienia wojskowego. Patronat na-
ukowy nad klasami sprawuje WAT.
Szkoła prowadzi działalność badaw-
czą, wydawniczą i naukową, w ra-
mach której uczniowie klas humani-
stycznych po raz pierwszy przetłuma-
czyli 57 inskrypcji łacińskich.

Sukces niejedno ma imię
Z roku na rok wzrasta liczba lau-

reatów i finalistów olimpiad z łaciny, bio-
logii, chemii, wiedzy o społeczeństwie,
historii, geografii i konkursów przed-
miotowych, tematycznych, artystycz-
nych. Poziom zdawalności matury w li-
ceum jest jednym z najwyższych w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Absolwenci
licznie dostają się na prestiżowe kie-
runki najlepszych uczelni w kraju i za
granicą. Szkoła stwarza też możliwości
rozwijania talentów sportowych. Ucznio-
wie mają do dyspozycji rozbudowaną
bazę dydaktyczną i sportową, a po-
nadto w ramach lekcji wychowania fi-
zycznego prowadzone są zajęcia na
krytej pływalni w Powiatowym Cen-
trum Sportu w Staszowie. Uczniowie
o zainteresowaniach dziennikarskich
redagują gazetkę szkolną „LOczek”
i przygotowują audycje. Amatorzy teatru
uczestniczą w zajęciach koła teatral-
nego, a uczniowie obdarzeni talen-
tem muzycznym i wokalnym udzielają
się w zespole „Credo”. Ci, których pa-
sją jest wojsko, uczestniczą w zajęciach
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Chęt-
ni uczą się tańca towarzyskiego, ludo-
wego i dawnego w ramach zajęć wy-
chowania fizycznego. Szkoła przykła-
da dużą wagę do kształtowania wraż-

liwości uczniów i popularyzacji wolon-
tariatu, stąd chętnie włączają się oni
w realizację idei honorowego krwio-
dawstwa, aktywnie uczestniczą w przed-
świątecznych zbiórkach żywności dla
rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
przygotowują paczki mikołajkowe dla
dzieci z okolicznych domów dziecka, or-
ganizują happeningi o tematyce anty-
uzależnieniowej. 

Na przestrzeni 100 lat liceum uzy-
skało liczne certyfikaty i odznaczenia,
potwierdzające wysoką jakość, m.in.:
„Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej”, medale: „Za Zasługi dla
Ochrony Przyrody i Kształtowania Śro-
dowiska”, „Zasłużony dla Miasta Sta-
szowa”, „Za Wspieranie Staszow-
skiego Towarzystwa Kulturalnego”,
honorowe odznaki „Za Zasługi dla
PCK”, certyfikaty: „Szkoła z Klasą”,
„Szkoła Promująca Zdrowie”, „Bez-
pieczna Szkoła. Bezpieczny Uczeń”,
„Szkoła Promująca Zalecenia Euro-
pejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”,
„Dobrze Zaprojektowana Szkoła”,
„Szkoła Ekspercka 2.0”, Kombatancki
Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom”.

Ważną rolę w rozwoju szkoły pełni
organ prowadzący – Powiat Staszow-
ski, który tworzy doskonałe warunki do
funkcjonowania nowoczesnej szkoły,
zapewniając odpowiednie nakłady fi-
nansowe na modernizację bazy, zaję-
cia dodatkowe i doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli. Odwołując się do
chlubnej przeszłości liceum, nie boimy
się wyzwań, które niesie współcze-
sna edukacja. Dlatego naszym sztan-
darowym hasłem jest: „Z tradycją w no-
woczesność”.

Autorami artykułu, który powstał dzięki 
życzliwości zarządu „Siarkopolu”, 

są Anna Karasińska, dyrektor 
LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Staszowie, i Michał Skotnicki, 
Starosta Staszowski.
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Uczniowie klas mundurowych podczas Międzynaro-
dowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach 

Spektakl teatralny pt. „Ja Ciebie chrzczę, Polsko” z okazji
1050. rocznicy Chrztu Polski w wykonaniu uczniów, ro-
dziców i nauczycieli liceum

Zajęcia uczniów klas biologiczno-chemicznych w ramach projektu
„Chemia na nowo”

Fot. M. MorawskiFot. P. Adamczyk
Fot. P. Adamczyk
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A
lbum pokazuje założenie
stadniny w XIX w. i jej hi-
storię w II Rzeczypospolitej,
losy ludzi i koni w czasie
II wojny światowej, rozkwit

hodowli i jej światowe sukcesy w cza-
sach obecnych. W jednym z rozdziałów
zaprezentowano stadninę i jej konie
w sztuce polskiej, bogaty przekrój prac
znanych artystów, którzy gościli tam in-

dywidualnie oraz na plenerach ma-
larskich i fotograficznych, i utrwalali
piękno tych zwierząt. Jest też rozdział
sportowy, opisujący konie z Janowa,
które braały udział w różnego rodza-
ju wyścigach w Polsce i na świecie.
Opisane są także najwybitniejsze ko-
nie czystej krwi arabskiej oraz ich wi-
zerunki. Jest również rozdział poświę-
cony historii samego Janowa Podla-
skiego. Całość jest bogato ilustrowana
m.in. nastrojowymi portretami koń-
skich piękności.

Stadnina Koni Janów Podlaski

Ten jubileuszowy album jest wyjątkowy. Mówi o historii naszej dumy narodowej, jaką jest
stadnina koni w Janowie Podlaskim, a dokładniej w miejscowości Wygoda. Opowiada 
o 200-letniej historii tej placówki (1817–2017) i o ogromnej roli, jaką w ciągu tych lat ode-
grała ona w hodowli koni. Dla miłośników polskich arabów ten tytuł jest prawdziwą perłą
wydawniczą

Fot. Artur Bieńkowski (1), Petra Mette (4), Zenon Żyburtowicz (3)



Album został wydany przez sympa-
tyzującą ze stadniną firmą Grupa Arche,
znaną w Polsce z sieci hoteli stworzonych
głównie w obiektach zabytkowych. Jed-
nym z nich, któremu przywrócono daw-
ną świetność, jest Zamek Biskupi – Janów
Podlaski, znajdujący się w niedalekim są-
siedztwie stadniny. Zaadaptowany na
czterogwiazdkowe centrum konferen-
cyjno-wypoczynkowe może przyjąć wie-
lu gości przyjeżdżających na aukcje
koni w Janowie, zapewniając im usługi
na światowym poziomie. 

Świetny tekst do albumu napisał
dr Szczepan Kalinowski, publicysta,
znawca i miłośnik koni. Elegancką
oprawę graficzną wykonał znakomity
artysta Mirosław Zdrodowski, a bo-
gactwo zdjęć i ilustracji zapewnili au-
torzy z Polski i z zagranicy. Album jest
do zdobycia, jak na produkt eksklu-
zywny przystało, tylko w Zamku Bi-
skupim w Janowie Podlaskim.

www.zamekjanowpodlaski.pl
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W
ieczór baletowy opar-
ty na muzyce trzech
naszych wybitnych
kompozytorów, am-
basadorów muzyki

polskiej na świecie – Eugeniusza Mo-
rawskiego, Aleksandra Tansmana i Ka-
rola Szymanowskiego – skończył sezon
artystyczny 2017 w Teatrze Wielkim
w Warszawie. W jego trakcie mogliśmy
zobaczyć „Świteziankę”, „Na pięcioli-
nii” i „II Koncert skrzypcowy”

Odsłona pierwsza 
– „Świtezianka”

„Świteziankę” według ballady Mic-
kiewicza przygotował po latach zapo-

mnienia Robert Bondara, tancerz, cho-
reograf, pedagog. Twórca muzyki do
baletu Eugeniusz Morawski – kompo-
zytor, pedagog i malarz – tworzył
w okresie międzywojennym. Za dzia-
łalność we Frakcji Rewolucyjnej Polskiej
Partii Socjalistycznej został skazany na
pobyt na Syberii, dzięki staraniom
ojca karę zmieniono na emigrację do
Paryża, gdzie kontynuował studia. Po
powrocie do Polski został rektorem
Warszawskiego Konserwatorium Mu-
zycznego. „Świteziankę” skomponował
w 1930 r., została ona wystawiona w Te-
atrze Wielkim w choreografii Piotra Za-
jlicha. To piękna ludowa legenda o mi-
łości, cierpieniu, zdradzie i tragicznej

śmierci pokazana przez Bondara we
współczesnej inscenizacji, ale w na-
strojowy i tajemniczy sposób. 

Odsłona druga 
– „Na pięciolinii”

Jacek Tyski podjął się choreografii
nieznanego w Polsce baletu Aleksan-
dra Tansmana „Sextuor”, który został
wystawiony w 1927 r. w Metropolitan
Opera pod zmienionym tytułem „Tra-
gedy of The Cello”. Bohaterami spek-
taklu do libretta Alexandre’a Arno-
ux’a są tańczące w salonie muzycznym
instrumenty. Tyski zmienił tytuł i za-
kończenie, proponując autorski żart ba-
letowy, w którym stworzył na scenie po-

„Taniec w sztuce zajmuje miejsce szczególne, skupiając w sobie specyfikę i urodę wielu jej gatun-
ków, w wiecznej symbiozie z muzyką, nasycony malarskością, odbywający się bez słów, a jedno-
cześnie jakby je niosący. Esencja piękna i wielkiej siły wyrazu”– pisze we wstępie do programu
„Baletów polskich” dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski

Anna Arwaniti

w trzech odsłonach
Fot. Marta Wódz (3)

Balety polskie 



stać kompozytora. „Na pięciolinii” to
wysmakowana fraszka, symboliczno-
-abstrakcyjna historia pół żartem, pół
serio o sprawach fundamentalnych”
– pisze W. Dąbrowski. 

Aleksander Tansman to kompozy-
tor znany na świecie, w Polsce – nie-
stety – zapomniany. Już w 1919 r. zdo-
był trzy nagrody w konkursie kompo-
zytorskim. We Francji otrzymał wspar-
cie od Maurice’a Ravela, co pomogło
mu w poznaniu wielu artystów w Pa-
ryżu. Podczas światowego tournée
w latach 1932–1933 był przyjmowany
i doceniany m.in. przez Mahatmę Gan-
dhiego i cesarza Japonii. Koncertując
w Stanach Zjednoczonych, poznał
słynnego aktora Charliego Chaplina
i miliardera Johna Rockefellera. No-
minowano go do Oscara w kategorii
„najlepsza muzyka w dramacie lub fil-
mie” za muzykę do „Paris Undergro-
und”. W 1977 r. jako pierwszy polski ar-
tysta został uhonorowany przez Bel-
gijską Królewską Akademię Nauk, Li-
teratury i Sztuk Pięknych.

Odsłona trzecia 
– „II Koncert skrzypcowy”

Wieczór baletowy zamykał „II Kon-
cert skrzypcowy” Karola Szymanow-
skiego w inscenizacji Jacka Przybyło-
wicza, tancerza i choreografa o mię-
dzynarodowej sławie. Poszukując no-

wych wyzwań, z powodzeniem spró-
bował on zinterpretować tańcem bar-
dzo ekspresyjny i trudny utwór. Na
scenie wystąpiło 50 tancerzy baletu Te-
atru Wielkiego. 

Kompozytor poświęcił „II Koncert
skrzypcowy” swojemu przyjacielowi
Pawłowi Kochańskiemu, który wykonał
go po raz pierwszy w październiku
1933 r. Szymanowski wiele podróżował
po świecie, żeby poszerzać wiedzę mu-
zyczną. W Berlinie pod wpływem Ri-
charda Straussa zaczął pisać symfo-
nie, we Francji zainspirował się Clau-
dem Debussym. Podróżował po Afry-
ce, Grecji, Sycylii, Stanach Zjedno-
czonych, spotykając na swojej dro-
dze wielu znakomitych twórców. Pobyt
w Zakopanem pozwolił mu poznać
piękno muzyki ludowej i skomponować

takie utwory, jak „Harnasie” do libret-
ta Iwaszkiewicza, „Pieśni kurpiow-
skie”, czy „Dwudziestu mazurków”.
W swoich utworach odwoływał się do
polskiej tradycji i ducha narodowego.
Orkiestrę poprowadził światowej sła-
wy dyrygent Łukasz Borowicz. „II Kon-
cert skrzypcowy” wykonał znakomity
skrzypek Jakub Jakowicz.

Choć Morawski, Tansman i Szy-
manowski tworzyli w różnych krajach,
swój los związali z Polską, byli amba-
sadorami polskiej muzyki. Ich bar-
dzo różnorodne dzieła połączone
w wieczorze „Balety polskie”, zreali-
zowane przez trzech znakomitych
choreografów wpisują się w przyszło-
roczne uroczystości rocznicowe 100-le-
cia odzyskania przez Polską niepod-
ległości. �

VIP 55

Kultura



56 VIP

Kultura

N
ajwiększą miłością Anto-
niego Czechowa był teatr.
Nazwano go portrecistą
rosyjskiej klasy wyższej.
W swoich sztukach po-

kazywał problemy moralne i obycza-
jowe na tle życia inteligencji rosyjskiej
z przełomu XIX i XX w. „Wujaszek Wa-
nia”, „Mewy”, „Trzy siostry” powstały na
zamówienie Moskiewskiego Akade-
mickiego Teatru Artystycznego i przy-
niosły autorowi światową sławę. 

Iwan Wyrypajew, reżyser spekta-
klu, to jeden z najbardziej intrygują-
cych twórców współczesnego teatru.
Jego sztuki grane są prawie we wszyst-
kich krajach Europy. Jest laureatem
Paszportu Polityki „za przypomnienie
polskiemu teatrowi, że sztuka sce-
niczna może również być poezją, za
wiarę w siłę opowieści i żelazną kon-
strukcję tekstu”. Lubi eksperymento-
wać, ale opiera się na tradycji. Kryty-
cy piszą o jego twórczości, że jest jak
połączenie estetyki Quentina Taranti-
no i Andrieja Tarkowskiego, a teatral-
ny świat okrzyknął go współczesnym
Czechowem.

Reżyser traktuje tekst jak nienaru-
szalną partyturę bez skreśleń. Opo-
wiada historię, która zdarzyła się
w wiejskiej posiadłości Wojnickich.
Spokojne, monotonne życie burzy przy-
jazd  prof. Serebriakowa i jego pięknej,
młodej żony Heleny. Wszystko, co do tej

pory było starannie ułożone, zaczyna
się gmatwać, komplikować. Między
słowami ukryta jest drobiazgowo zbu-
dowana opowieść o epoce, która prze-
minęła, o ludziach, których już nie
ma, o miłości niespełnionej, o trudnych
wyborach życiowych. Wszystkie po-
stacie dramatu są jednakowo ważne
i pokazane z wielką dbałością. Przekaz
Czechowa jest ciągle aktualny, poka-
zuje ludzkie słabości, namiętności,
emocje. Nie wymaga uwspółcześnia-
nia, by był współczesny. – Czechow sta-
wia wciąż aktualne pytania o rozcza-
rowania dotyczące miłości, wyzna-
wanych ideałów, wierności i wszel-
kiego rodzaju marzeń, które z bie-
giem czasu zmieniają się i nikną. Mam
wrażenie, że podążanie za tradycją jest
dziś największą awangardą – dodaje
Wyrypajew. 

„Wujaszek Wania” to historia o za-
gubieniu, nieporozumieniach i poczu-
ciu niespełnienia. Historia ludzi, którzy
próbują szukać celu. „Trzeba się teraz
czymś jak najprędzej zająć, praco-
wać, pracować” – to końcowe zdanie
oddaje atmosferę tamtych czasów. �

Uczta teatralna 
w Teatrze Polskim

– Chciałbym stworzyć piękny, nowoczesny spektakl kostiumowy, w którym dochodzi do spo-
tkania widza z oryginalnym dziełem autora, co w dzisiejszej rzeczywistości teatralnej jest rzad-
kością – mówi Iwan Wyrypajew o wystawieniu „Wujaszka Wani” Antoniego Czechowa

Obsada sztuki jest wy-
jątkowa na czele z An-
drzejem Sewerynem,
Magdaleną Różczką,
Maciejem Stuhrem, 
Teresą Budzisz-Krzyża-
nowską, Karoliną
Gruszką, Anną Nehre-
becką, Dariuszem
Chojnackim. To uczta
teatralna, którą należy
się delektować. 

Anna Arwaniti
Fot. materiały prasowe
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H
istoria teatru sięga 1864 r.,
kiedy rada miejska Pa-
lermo ogłosiła międzyna-
rodowy konkurs na pro-
jekt jego siedziby. Przez

wiele wcześniejszych lat dyskutowano
o wybudowaniu tam obiektu godnego
drugiego pod względem wielkości
miasta w południowych Włoszech (po
Neapolu) i zaprojektowanego w celu

promowania jego wizerunku po zjed-
noczeniu kraju w 1861 r. Operę za-
projektował Giovan Battista Filippo
Basile (wybrany spośród 35 projek-
tantów, którzy zgłosili się do konkursu),
znany na Sycylii włoski architekt, któ-
ry stworzył też ogrody i wille w Palermo.
Poświęcono ją Victorowi Emanuelowi II.

Budowę rozpoczęto 12 stycznia
1874 r. w rocznicę rewolucji sycylijskiej

z 1848 r. Na Piazza Giuseppe Verdi
zgromadziły się władze miasta i licz-
ni mieszkańcy. Niestety prace zawie-
szono po czterech latach i wznowiono
je dopiero w 1890 r. Obiekt został za-
inspirowany starożytną i klasyczną
architekturą sycylijską, zaprojekto-
wany w stylu neoklasycystycznym
z elementami greckich świątyń w Se-
linunte i Agrigento. Salę w stylu póź-

Teatro Massimo
Teatro Massimo to wspaniały monumen-
talny gmach, symbol Palermo. Najwięk-
szy we Włoszech i jeden z największych 
w Europie, po Opéra National de Paris 
i Opernhaus w Wiedniu. Znany z dosko-
nałej akustyki i wysokiego poziomu arty-
stycznego prezentowanych wydarzeń
operowych, baletowych i koncertowych

�

Anna Arwaniti

– duma Palermo

Fot. Rosellina Garbo (3)



norenesansowym zaplanowano na
trzy tysiące osób, ale obecnie liczy ona
1380 miejsc. Posiada siedem kondy-
gnacji lóż, które unoszą się wokół po-
chylonej sceny i są ukształtowane
w podkowę. Sala operowa zdomino-
wana jest przez tzw. koło symboliczne,
które tworzy sufit. Przypomina ono
szeroki kwiat, który ma jedenaście
płatków, a każdy z nich jest częścią
oryginalnego systemu chłodzenia te-
atru. W budynku mieści się Sala Na-
rodów Zjednoczonych i Sala Pompe-
jańska o okrągłym kształcie, która
była palarnią dla szlachty. Nazywana
jest też echo roomem ze względu na
doskonałą akustykę. Przed teatrem
umieszczone jest popiersie Giuseppe

Verdiego, wybitnego kompozytora ro-
mantycznego.

Inauguracja działalności Teatro
Massimo odbyła się 16 maja 1897 r.
spektaklem „Falstaff” Verdiego – była
to ostatnia opera, którą skomponował
mistrz. W pierwszych dziesięciole-
ciach działalności teatr powierzono
prywatnym firmom. W 1935 r. ogło-
szono dekret ministra kultury Autono-
micznego Urzędu Teatralnego, a od
następnego roku obiekt przyjął ofi-
cjalną nazwę Ente Autonomo Teatro
Massimo z Palermo.W 1974 r. za-
mknięto go z powodu prac rekon-
strukcyjnych i renowacji, które miały zo-
stać ukończone w stosunkowo krótkim
czasie. Koszty okazały się tak ogrom-

ne, że pozostał on zamknięty przez
23 lata. W tym czasie spektakle ope-
rowe odbywały się we wzniesionym
pod koniec XIX w. budynku Teatro Po-
liteana. Odnowiony budynek oddano
do użytku 12 maja 1997 r., a kolejny etap
działalności Teatro Massimo zainau-
gurowano koncertem prowadzonym
przez Franco Mannino i Claudio Ab-
bado. Rok póżniej odbyła się tylko
jedna premiera – „Aidy” Verdiego,
a pełny sezon operowy rozpoczął się
ponownie w 1999 r.

Na scenie teatru gościli wybitni
artyści z całego świata. Wykonywany
jest tam nie tylko klasyczny repertuar
włoskiej muzyki operowej, pojawiają się
także dzieła twórców francuskich, nie-
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mieckich, oraz kompozytorów współ-
czesnych. Nie brak też polskich ak-
centów. Wystawiano tam operę Karo-
la Szymanowskiego „Król Roger”
z udziałem polskiego śpiewaka Rafa-
ła Siwka, pod dyrekcją Mieczysła-
wa Mierzejskiego, którą przyjęto
w Palermo entuzjastycznie. W sezonie
2005/2006 weszła ona ponownie do re-
pertuaru teatru, a w roli tytułowej wy-
stąpił znakomity śpiewak Wojciech
Drabowicz. We wrześniu tego roku or-
ganizowany przez Teatro Massimo fe-
stiwal Piano City Palermo poświęcony
był twórczości Fryderyka Chopina
i kompozytorom, których fascynowała
jego twórczością. Maraton Chopina to
trzy dni i 70 godzin muzyki w 20 miej-
scach. Jest to ważne i prestiżowe wy-
darzenie dla polskiej kultury. 

Do tradycji należą już koncerty no-
woroczne organizowane przez radę
miejską. 1 stycznia 2018 r. Wayne Mar-
shall, jeden z najbardziej wszech-
stronnych muzyków współczesnych,
wystąpił w roli reżysera, dyrygenta
i pianisty, a towarzyszyła mu znakomita
artystka i piosenkarka Anna Jane Ca-
sey. Wpływy ze sprzedaży biletów
przekazano na rzecz organizacji cha-
rytatywnych.

Historyk sztuki i reżyser teatru
Ubaldo Mirabelli napisał: „Muzykę
uważa się za harmonię. Poprzez sztu-
kę życia i sztukę świata, pragnienie
piękna, które jest w muzyce i harmonii
Teatro Massimo stał się symbolem
piękna i doskonałości w przestrzeni
muzyki i kultury”. �
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Teatro Massimo di Palermo jest
dobrze znany widzom filmu
„Ojciec Chrzestny III” 
w reżyserii Francisa Forda 
Coppoli. Jego końcowe sekwen-
cje zrealizowano wewnątrz 
budynku, a na schodach opery
rozegrała się dramatyczna
scena, w której ginie Mary,
córka Michaela Corleone.
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A
dam Piechowiak to wyjąt-
kowa postać. W 2007 r., nie
mając absolutnie żadnego
doświadczenia w kowal-
stwie artystycznym, posta-

nowił zająć się tą trudną i rzadką
dziedziną sztuki. Po prostu tak mu w du-
szy zagrało. Jest samoukiem. Trzy lata
pracował nad opanowaniem techno-
logii obróbki cieplnej metalu. Jak to
w praktyce bywa, drogą prób i błędów
doszedł do etapu, w którym postano-
wił skonfrontować swoje umiejętno-
ści z innymi przedstawicielami tego fa-
chu. W 2010 r. wziął udział w między-
narodowym spotkaniu kowali arty-
stycznych Hefaiston w Czechach i od
razu zdobył trzecie miejsce. Trud lau-
reata został nagrodzony i utwierdził go
w przekonaniu, że droga, którą wybrał,
jest właściwa. W 2011 r. został zapro-
szony przez Uniwersytet Wrocławski
i Śląską Akademię Kowalstwa Arty-

Artysta sercem i młotem
Fot. Zenon Żyburtowicz (4) i Jun Ishikura (1)

Zenon Żyburtowicz
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stycznego na warsztaty z udziałem 50 ko-
wali z całego świata. W 2014 r. jego pra-
ca zdobyła pierwsze miejsce w Mię-
dzynarodowym Konkursie Kowali w Le-
gnicy. W 2015 r. znowu otrzymał nagro-
dę w turnieju Hefaiston, tym razem za-
jął drugie miejsce, a na prestiżowym Pol-
skim Festiwalu Sztuki Orzeł 2016 zdobył
pierwszą lokatę w kategorii „obraz”.

Prace Adama Piechowiaka są uni-
katowe. Nigdy nie powstają ich kopie,
a nawet gdyby doszło do próby odtwo-
rzenia oryginałów, okazałoby się to nie-
możliwe. Artysta wykuwa to, co powsta-
je w jego wyobraźni. Dla miłośników tego
rodzaju sztuki jego prace są prawdziwym
rarytasem. Niektóre z nich zdobią luk-
susowe obiekty, a jednym z oryginalnych
miejsc, w których eksponowane są rzeź-
by Adama Piechowiaka, jest pole golfo-
we. Ostatnio jego pracami zaintereso-
wali się Japończycy.

Myślę, że artysta jeszcze nieraz nas
zaskoczy swoimi pomysłami, ponieważ
nie zamierza marnować talentu, który
dała mu natura. �

www.piechowiak-art.pl
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WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców

J
ubileuszowa gala Warszawskiej
Izby Przedsiębiorców, zorganizo-
wana 21 października, licznie
zgromadziła przedstawicieli biz-
nesu, władz państwowych i sa-

morządowych, nauki, kultury i me-
diów. – Już po raz dwudziesty mam
przyjemność wręczać nagrody fir-
mom i osobom, które budują polską
gospodarkę, przyczyniają się do jej
wzrostu, budują wizerunek Polski na
arenie międzynarodowej. Jubileuszo-
wa edycja konkursu to wielkie święto
polskiej przedsiębiorczości. Konkurs
od dwóch dekad cieszy się ogromnym
zainteresowaniem i z roku na rok ro-
śnie jego poziom, co świadczy o coraz
lepszej kondycji polskiej gospodarki. Te-
goroczna edycja konkursu była wy-
jątkowa, było do niego nominowanych
ponad 500 firm – mówił z dumą Wal-
demar Piórek, prezes Warszawskiej
Izby Przedsiębiorców, a zarazem po-
mysłodawca i organizator konkursu
WIKTORIA – Znak Jakości Przedsię-
biorców.

Oprócz statuetek przyznawanych
od lat tym razem wręczono też spe-
cjalne nagrody z okazji 20-lecia kon-

kursu. Wyróżniono osobowość XX-lecia
konkursu, osobowość samorządową,
osobowość roku, Euro Firmę Roku,
Fotel Lidera, Najlepszą firmę XX-lecia
konkursu, Mecenasa sztuki – amba-
sadora kultury polskiej, najlepsze biu-
ro podróży dla biznesu, inwestycję
budowlaną roku i ośrodek rekreacyjno-
wypoczynkowy roku.

Statuetki Wiktorii świadczą o do-
skonałej kondycji firm, które wpływają
na rozwój polskiej gospodarki. Zgod-
nie z założeniami konkursu, który ma
wspierać przedsiębiorczość i upo-
wszechniać etykę w biznesie, kapitu-

ła nagradza osoby i podmioty gospo-
darcze, które w szczególny sposób
przyczyniają się do popularyzacji do-
brych praktyk i mogą być stawiane za
wzór rzetelnego prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. – Etyka bizne-
su jest wartością ponadczasową. Zdo-
bycie nagrody WIKTORIA jest dla
przedsiębiorstwa prestiżowym wy-
różnieniem potwierdzającym etycz-
ną stronę firmy, której zależy na dłu-
gofalowym budowaniu reputacji, za-
ufania i wiarygodności, rozwijaniu ja-
kości, inwestowaniu w kapitał ludzki
– podkreślał Waldemar Piórek. �

wspaniałych
Laureaci XX edycji ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przed-
siębiorców, nagrodzeni w 10 kategoriach, podczas wielkiej jubileuszowej gali ode-
brali 50 statuetek

na 20-lecie WIKTORII50
Fot. archiwum organizatora (3)
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WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców

W tym roku nagrody WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców wręczono
po raz 20. Statuetki trafiły do kolejnych 50 laureatów. Co ich wyróżniło na
biznesowej mapie Polski?

– Tegoroczna edycja konkursu WIKTORIA jest wyjątkowa i nie-
zmiernie cieszy mnie ogromna liczba nominacji. Jubileuszowa edy-
cja pobudziła zainteresowanie firm z całej Polski. Dotychczas zde-
cydowana większość przedsiębiorstw była nominowana przez or-
ganizatora i samorząd. W tym roku znacząco wzrosła liczba przed-
siębiorstw, które zgłosiły udział bezpośrednio do organizatora za
pośrednictwem formularza na stronie internetowej konkursu. Po
pozytywnej weryfikacji i one otrzymały nominację. Poziom kon-
kursu rośnie z roku na rok, co też jest potwierdzeniem dobrej kon-
dycji polskich przedsiębiorstw i coraz szerszego stosowania za-
sad etyki biznesu. WIKTORIA to jedyny w Polsce konkurs dla przed-
siębiorców, w którym nie liczy się format i wielkość firm, ale przede
wszystkim rzetelność prowadzonej działalności gospodarczej.
W tym roku dodatkowo przyznaliśmy jubileuszowe nagrody – oso-
bowość XX-lecia konkursu.
Jakie idee przyświecają organizacji konkursu i co ma decydujące znaczenie
przy ocenie kandydatów do nagrody?

– Konkurs od dwóch dekad cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem i z roku na rok rośnie jego poziom, co świadczy o co-
raz lepszej kondycji polskiej gospodarki. Od dwudziestu lat na-
gradzamy najlepsze polskie przedsiębiorstwa i jako przewod-
niczący kapituły jestem niezmiernie dumny z polskich przedsię-
biorców, z podejmowanych przez nich inicjatyw i rozwijania ich
firm na zasadach etycznej konkurencji. To właśnie ci przedsię-
biorcy są przyszłością naszej rodzimej gospodarki, a nagroda WIK-
TORIA jest wyrazem naszego uznania. Jest również czynnikiem
mobilizującym do jeszcze większego wysiłku w rozwój przed-
siębiorczości.
Czy, patrząc z perspektywy czasu, założenia, jakie przyświecały początkom
tej inicjatywy, sprawdziły się w rzeczywistości, a ona sama zdobyła uzna-
nie i renomę wśród polskich przedsiębiorców?

– WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców stała się mar-
ką, prestiżową nagrodą potwierdzającą sukces firmy – wysoką
jakość i konkurencyjność produktów lub usług w Polsce i za gra-
nicą, zbudowane na zasadach etyki biznesu. Najważniejszymi wy-
różnikami konkursu są rzetelność i bezstronność wpisane w me-
chanizm przyznawania nagród. WIKTORIA to wielkie liczby. Sta-
tuetki przyznawane są w 15 kategoriach. W dotychczasowych edy-
cjach konkursu razem udział wzięło ponad 7,6 tys. firm, a nagrody
przyznano ponad 774 przedsiębiorstwom.

Od wielu lat starania nagradzanych przedsiębiorców doce-
niają liczne instytucje rządowe, samorządowe i branżowe. Te-
goroczna edycja konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsię-
biorców przebiegała pod patronatem honorowym Ministerstwa
Rozwoju, wojewodów i marszałków województw z całej Polski,
Związku Powiatów Polskich, najstarszej i największej organiza-
cji pracodawców w Polsce Pracodawcy RP.

Rozmawiała Kornelia Jankowska

Inicjatywa warta promocji
WIKTORIA to wielkie liczby. Statuetki przyznawane są w 15 kategoriach. W dotychcza-
sowych edycjach konkursu razem udział wzięło ponad 7,6 tys. firm, a nagrody przy-
znano ponad 774 przedsiębiorstwom – mówi Waldemar Piórek, prezes
Warszawskiej Izby Przedsiębiorców

Konkurs od dwóch dekad cieszy się
ogromnym zainteresowaniem i z roku 
na rok rośnie jego poziom, co świadczy 
o coraz lepszej kondycji polskiej gospo-
darki. Od dwudziestu lat nagradzamy
najlepsze polskie przedsiębiorstwa.
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Co składa się na jakość i rzetelność
przedsiębiorstwa uhonorowane-
go statuetką Wiktorii dla Firmy
Roku?

– Przede wszystkim lu-
dzie. Grupa DSF Serwis Profesjonalny
Sp. z o.o. to profesjonaliści oddani swo-
jej pracy. Nie wyobrażam sobie budo-
wania firmy bez sztabu zaufanych
osób. Mam pracowników, którzy są ze
mną, odkąd zacząłem zajmować się
ochroną, czyli od ponad 11 lat! Bez lo-
jalności i zaufania nie da się zbudować
takiej firmy. Nasze hasło brzmi: „W Gru-
pie Siła”. Tę myśl staramy się przenieść
na naszą codzienną pracę. Jestem
świadomy, że nie można spocząć na
laurach. Inaczej nie rozwijalibyśmy
się w takim tempie, a mamy czym się
chwalić. Jako Grupa DSF zaczynaliśmy
w 2013 r. Po pięciu latach jesteśmy kon-
cesjonowaną agencją ochrony z so-
lidnym doświadczeniem. O naszym
rozwoju najlepiej świadczą liczby
– w 2017 r. zabezpieczyliśmy ponad ty-
siąc imprez masowych, co daje nam
pozycję lidera w tym sektorze ochrony.
Dynamiczny wzrost zmotywował nas
do poszerzenia oferty o szkolenia z za-
kresu bezpieczeństwa, które prowa-
dzimy dla pracowników instytucji pu-
blicznych, państwowych, prywatnych
przedsiębiorstw oraz dla dzieci w szko-
łach, ucząc prawidłowych nawyków
i odpowiedzialności społecznej w sy-
tuacjach zagrożenia życia.
Na czym polega profesjonalny serwis w przy-
padku państwa branży oraz usług Grupy DSF

i co stanowi największe wy-
zwanie w zarządzaniu firmą?

– O profesjonalnym
serwisie możemy mówić
wtedy, kiedy impreza ma-

sowa kończy się sukcesem, a więc
każdy z gości wraca bezpiecznie do
domu, sytuacje kryzysowe są rozwią-
zane, organizator może napić się po
wszystkim szampana, a my mamy
przekonanie, że zrobiliśmy wszystko,
co było w naszej mocy, by organizator
wrócił do nas z propozycją współ-
pracy. Jako Grupa DSF Serwis Profe-
sjonalny Sp. z o.o. dbamy również
o bezpieczeństwo dużych firm i klien-
tów indywidualnych. Oferujemy komplet
usług, jakie powinien świadczyć lider z
branży ochrony, poczynając od przy-
gotowania dokumentacji, poprzez za-
bezpieczenia przeciwpożarowe i me-

dyczne, po kontrole pirotechniczne,
monitoring mobilny, wizyjny, konwoje,
e-ochronę, ochronę mienia, systemy
alarmowe, ochronę VIP czy ochronę fi-
zyczną. 
Czym jest dla pana zdobyta nagroda i jak trak-
tuje pan wyróżnienia biznesowe?

– Nagroda Wiktoria Przedsiębior-
czości to dowód, że nasza praca jest
doceniana. Wyróżnienie potwierdza, że
jesteśmy firmą, na którą warto stawiać.
Rzetelność, profesjonalizm, doświad-
czenie, wiarygodność i pracowitość to
nasze mocne strony. O tym świadczą
też liczne podziękowania, które do-
stajemy. Te wszystkie nagrody są dla
nas siłą napędową do jeszcze cięższej
pracy. Mamy świadomość, że w ochro-
nie jak w wojsku – nie można zawieść. 

Rozmawiała Zuzanna Maj

Nasze hasło brzmi: 
„W Grupie Siła”. Tę myśl
staramy się przenieść na

naszą codzienną pracę 
– mówi Sławomir Duba,

prezes Grupy DSF 
Serwis Profesjonalny 

Sp. z o.o.

WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców

oparty na zaufaniu
Sukces

Prezes Sławomir Duba odbiera z rąk Waldemara Piórka, prezesa Warszawskiej Izby Przesdiębiorców, nagrodę zdobytą w XX
edycji konkursu Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców.
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WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców

O
d początku moim ce-
lem było wytwarzanie
i sprzedaż biżuterii au-
torskiej. Gdy 22 lata
temu otworzyłem salon

w C.H. Auchan w Piasecznie, chciałem,
aby był on miejscem z wysublimowa-
ną biżuterią. Niestety szybko musiałem
zweryfikować swoje założenia, gdyż zo-
rientowałem się, że aby utrzymać się
na rynku, musiałbym dokładać do
tego interesu. Głównym czynnikiem,
który wpłynął na zmianę mojej decyzji,
była trudna sytuacja gospodarcza
w kraju, a co za tym idzie – wyraźne zu-
bożenie społeczeństwa. Indywidualnie
projektowana biżuteria jest wielokrot-
nie droższa, dlatego mogli sobie na nią
pozwolić jedynie zamożni klienci, a ja
chciałem trafić również do nabywcy
z mniej zasobnym portfelem.

Odkąd prowadzę działalność,
uczestniczyłem w wielu konkursach,
zarówno artystycznych, jak i gospo-
darczych, ale w miarę upływu czasu
nabrałem do nich dystansu, szcze-
gólnie do tych o profilu komercyjnym.
Już dwa lata temu przekroczyliśmy
magiczną liczbę ponad stu nagród.
W tym roku zostałem poinformowany
przez zarząd Warszawskiej Izby Przed-
siębiorców, że moja firma została lau-
reatem konkursu WIKTORIA – Znak Ja-
kości Przedsiębiorców – „Osobowość
XX-lecia konkursu M.Z.J.”. Tegoroczne

wyróżnienie było ukoronowaniem wie-
lu nagród uzyskanych w tym konkursie
w latach 2002–2011.

Projektując biżuterię, szczególną
wagę przykładam do wzornictwa oraz
jakości w myśl dewizy: „Tworzymy z pa-
sją piękne kształty”. Umiem słuchać lu-
dzi z doświadczeniem, potrafię wy-
ciągać wnioski z niepowodzeń i suk-
cesów, uczę się życia od tych, którzy je
dobrze przeżyli, i cieszę się, że spo-
tkałem na mojej drodze takie osoby.
Lekcje, które dostałem od życia, są naj-
cenniejszą nagrodą, jaka może spo-
tkać człowieka w biznesie. Każdy za-
wód wykonywany rzetelnie jest pod-
stawą egzystencji, ale gdy przeradza
się w pasję, człowiek jest w stanie osią-
gnąć sukces. Kierując się słowami
Coco Chanel, że moda przemija, a styl
pozostaje, przy projektowaniu biżute-
rii zależy mi, żeby była ponadczasowa.
Zachowuję też odpowiednie proporcje
między sztuką a użytkowością. Pre-
cjoza jubilerskie powinny elektryzo-
wać, być różnorodne w stylistyce, a jed-
nocześnie stanowić uzupełnienie stro-
ju, niezależnie od okazji. Po wielu latach
królowania plastików i koralików do
łask powraca biżuteria ze szlachetnych
metali i odpowiednio dobranych ka-
mieni, inspirowana życiem, przyrodą,
innymi kulturami.

Józef Czerniejewski, właściciel firmy

Szlachetna biżuteria
Firma Natalia Gold powstała
ponad 38 lat temu w podwar-
szawskim Piasecznie. Przez
ten czas sprawnie funkcjonu-
jemy na rynku. Od kilku lat
naszą ambasadorką jest wy-
bitna solistka Polskiej Opery
Królewskiej Justyna Recze-
niedi, ostatnia uczennica
„słowika Warszawy”, jak na-
zywano Bognę Sokorską

Józef Czerniejewski, właściciel Natalii Gold

Precjoza jubilerskie
powinny elektryzować,
być różnorodne w sty-
listyce, a jednocze-
śnie stanowić uzupeł-
nienie stroju, nieza-
leżnie od okazji.

wraca do łask



Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

T
egoroczna edycja konkur-
su była przeprowadzona we-
dług nieco zmodyfikowa-
nych zasad oraz ze wzbo-
gaconym pakietem korzy-

ści. Jedną z nich był raport z analizy
benchmarkingowej, przygotowywany
dla wszystkich uczestników II etapu na
podstawie badań z udziałem tajemni-
czych klientów odwiedzających pla-
cówki bankowe. 

Podczas gali finałowej ogłoszono
wyniki i wręczono nagrody tegorocz-
nym laureatom – bankom uniwer-
salnym oraz bankom spółdzielczym,
które najlepiej świadczą usługi z za-
kresu obsługi finansowej małych
i średnich przedsiębiorstw, stale je do-
skonaląc i poszerzając ich dostęp-

ność. Tym razem tytuł „Bankowego Li-
dera Jakości 2017” w konkursie Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców oraz
Złotą Statuetkę w kategorii „bank
uniwersalny” zdobył Bank BGŻ BNP
Paribas SA, który otrzymał również
Diamentową Statuetkę za zdobycie
Godła Promocyjnego w dziesięciu
kolejnych edycjach programu. W ka-
tegorii „bank spółdzielczy” zwyciężył
Bank Spółdzielczy we Wschowie. Ka-
pituła przyznała także dwa wyróż-
nienia honorowe: dla Banku Spół-
dzielczego w Zambrowie oraz Banku
Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim.
Ponadto cztery banki otrzymały Godło
Promocyjne konkursu Bank Przyjazny
dla Przedsiębiorców – zasłużyły na nie
Bank Spółdzielczy w Czersku, Pa-

łucki Bank Spółdzielczy w Wągrow-
cu, Pomorski Bank Spółdzielczy
w Świdwinie oraz Bank Spółdzielczy
w Sławnie. 

Uroczystość wręczenia nagród
Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców
połączona została z wielką galą pro-
gramu „Przedsiębiorstwo Fair Play
2017” i programów skierowanych do
wyróżniających się samorządów
– „Gmina Fair Play” oraz „Przyjazna
Polska”, stąd oprócz laureatów wśród
gości znaleźli się przedstawiciele kil-
kuset przedsiębiorstw, władz pań-
stwowych oraz samorządowych. Galę
poprowadził dziennikarz znany TVP Ja-
cek Kurowski, a po części oficjalnej wy-
darzenie uświetnił występ zespołu
Feel. �

24 listopada w warszawskim EXPO XXI odbył się finał XVIII edycji programu
„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, który stawia sobie za cel wspieranie 

wysokiej kultury współpracy między instytucjami bankowymi a firmami

Bank Spółdzielczy w Zambrowie to placówka z polskim kapitałem, istniejąca
od ponad 140 lat. Działa na terenie pięciu gmin województwa podlaskiego: Za-
mbrów, Kołaki Kościelne, Rutki Kossaki, Kobylin Borzymy, Zawady. Prowadzi
działalność poprzez 9 placówek: centralę, 4 oddziały, 3 filie, 1 punkt obsługi
klienta, co daje możliwość korzystania jego klientom z 10 bankomatów.

BS w Zambrowie jest placówką uniwersalną. Koncentruje się na obsłudze małych
i średnich przedsiębiorców, gospodarstw rolnych, instytucji samorządów tery-
torialnych oraz lokalnych konsumentów. Oferuje swoim klientom szeroką gamę
produktów bankowych, takich jak:
• rachunki w PL i dewizowe,
• atrakcyjne lokaty i rachunki bieżące i oszczędnościowe,
• kredyty preferencyjne i komercyjne dla sektora AGRO, MSP, JST oraz kredyty 

dla klientów detalicznych,

• karty płatnicze i kredytowe,
• bankowość internetowa i mobilna,
• gwarancje i poręczenia,
• przekazy Western Union,
• internet banking RWD – Corporate Banking RWD,
• leacing, factoring,
• ubezpieczenia.

Bank Spółdzielczy w Zambrowie otrzymał w 2017 r. szereg nagród i wyróżnień,
m.in.: nową licencję Orzeł Agrobiznesu (ważna do 08.06.2019 r.), certyfikat Naj-
wyższa Jakość QI Quality International – Ogólnopolski Program Najwyższa Jakość
QI 2017, Wyróżnienie Honorowe „Bank Przyjazny dla Przesiębiorców” – Ban-
kowa Nagroda Jakości 2017.

Bank Spółdzielczy w Zambrowie
ul. Białostocka 2, 18-300 Zambrów

sekretariat@bszambrow.pl, tel. (86) 271 07 37
www.bszambrow.pl

Banki frontem do biznesu
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Samorządowi liderzy inwestycji

R
anking „Wydatków inwe-
stycyjnych samorządów
2014–2016” nie skłania do
pozytywnych wniosków, ale
eksperci pozwalają na

optymizm, sugerując, że niekorzystna
tendencja słabnie, bo 2017 r. przynosi
sygnały poprawy. Ich zdaniem 2016 r.
położył kres malejącym wskaźnikom in-
westycyjnym.

Opublikowany przez „Wspólnotę”
ranking obejmuje dane za lata 2014–
2016. Statystyki wyraźnie wskazują,
że od 2010 r. jednostki samorządu te-
rytorialnego odnotowują systematyczny
spadek poziomu inwestycji, przy czym
2016 r. był pod tym względem wyjąt-

kowo niekorzystny (wielkość budżeto-
wych wydatków majątkowych spadła
wówczas do najniższego poziomu od
2005 r.). Obserwatorzy słupków, znający
tematykę i zasady ekonomii, są zgod-
ni, że teraz będzie tylko lepiej. Dobre
prognozy wiążą się przede wszystkim
z wykorzystaniem funduszy unijnych
z budżetu na lata 2013–2020. Już
w pierwszym kwartale 2017 r. wydatki
majątkowe były o ponad 15 proc. wyż-
sze niż w analogicznym okresie po-
przedniego roku.

Zasady hierarchii
Ranking inwestycji samorządo-

wych opracowywany jest z uwzględ-

nieniem danych o spółkach komu-
nalnych, które działają w miastach wo-
jewódzkich, miastach na prawach
powiatu i miastach powiatowych
– o ich wydatkach inwestycyjnych,
kredytach i dotacjach z programów
operacyjnych. Dane te, choć niepełne
i oparte na nadsyłanych ankietach, po-
zwalają sądzić, że spadek inwestycji
w 2016 r. odnosił się nie tylko do bu-
dżetów samorządowych, lecz także do
projektów prowadzonych przez spół-
ki, a wręcz był jeszcze wyraźniejszy niż
w przypadku wydatków budżetowych.
Załamanie wskaźników inwestycyj-
nych najdotkliwiej odczuły miasta wo-
jewódzkie. O ile kilka lat temu dotacje

Samorządy inwestują,

Potrzeby i wydatki samorządowe zdają się nie mieć końca. Najaktywniejsi włodarze
dowodzą jednak, że można pogodzić obowiązkowe zadania i lokalne inwestycje 
z możliwościami finansowymi. Ci, którzy mają pomysł na gospodarowanie mająt-
kiem i właściwie kierunkują rozwój lokalny, przodują w cyklicznym zestawieniu
„Wspólnoty”

eksperci analizują



unijne (bez środków własnych na
współfinansowanie) stanowiły ponad
20 proc. inwestycji gminnych i powia-
towych, a w województwach zbliżały
się nawet 50 proc., w 2016 r. nastąpił
drastyczny spadek wskaźnika we
wszystkich kategoriach jednostek sa-
morządowych – w województwach do
ok. 20 proc., a w gminach i powiatach
do kilku procent. Podobna tendencja
dotyczyła wydatków inwestycyjnych
spółek komunalnych.

Wraz ze słupkami wydatków sa-
morządów ewoluowały ich kierunki.
W powiatach i województwach od
dłuższego czasu dominują inwestycje
transportowe związane z infrastrukturą
drogową i kolejową. Równolegle od-
notowuje się systematyczny spadek in-
westycji w infrastrukturę ochrony zdro-
wia, która była wiodącą kategorią
wydatków samorządów wojewódz-
kich i powiatowych w pierwszych la-
tach ich funkcjonowania. W powiatach
widzimy także spadek udziału inwe-
stycji oświatowych. Podobna tenden-
cja dotyczy miast na prawach powia-
tu i gmin – tam też inwestuje się głów-
nie w infrastrukturę związaną z go-
spodarką komunalną i transportem,
natomiast stale spada udział inwestycji
oświatowych.

Jeśli chodzi o zastosowaną metodę
rankingu, już w zeszłym roku zmienio-
no zasady pracy i zaczęto uwzględniać
całość wydatków majątkowych samo-
rządów. Wcześniej za główny wskaźnik
przyjmowano inwestycje w infrastruk-
turę techniczną, którym swego czasu
przypisywano wiodącą rolę w stwa-
rzaniu warunków dla rozwoju gospo-
darczego. Z czasem luka infrastruk-
turalna się wypełniła, a priorytetem sta-

ły się inne potrzeby, związane również
z usługami społecznymi. 

Na ostateczny kształt zestawienia
wpływa średnia z ostatnich trzech lat.
Ma to na celu uniknięcie dużych chwi-
lowych wahań wskaźnika będącego
podstawą rankingu. Mimo to ranking
wydatków inwestycyjnych należy do ze-
stawień, w których pozycja samorzą-
dów zmienia się najszybciej, co poka-
zują poszczególne kategorie, gdzie li-
derzy zmienili się w porównaniu z ubie-
głorocznym zestawieniem (dotyczy to
małych miast, miast powiatowych, po-
wiatów). Niezmienna została pozycja
liderów wśród gmin wiejskich (Klesz-
czów), miast na prawach powiatu (Gli-
wice), miast wojewódzkich (Toruń) i wo-
jewództw (warmińsko-mazurskie). 

Flagowe inwestycje 
największych

Wśród miast wojewódzkich spek-
takularny sukces odniósł Kraków,
awansując na szczyt zestawienia z 12.
miejsca. Lublin, Olsztyn, Katowice in-
westowały w okresie 2014–2016 mniej
niż w poprzednich latach. Zasadniczo
rok 2016 był dla miast pod względem
realizowanych inwestycji bardzo nie-
korzystny, co jest zrozumiałe – kończyło
się rozliczanie poprzedniej perspek-
tywy unijnej i powoli ruszały prace
nad aplikacjami o dotacje w ramach
nowych programów. Czas pokaże, czy
kolejne lata przyniosą wyraźną po-
prawę. Z kolei w dziesiątce najlepszych
miast na prawach powiatu nastąpiły
duże zmiany, aż cztery gminy odnoto-
wały znaczny awans. Jarocin awan-
sował na pozycję lidera z 11. miejsca,
a Tomaszów Mazowiecki z 36. miejsca
na trzecią pozycję. W grupie miaste-
czek uwagę zwracają największe in-
westycje, które z pewnością zaważyły
na wynikach rankingu. Duszniki-Zdrój
(skok z 60. na 11. miejsce) wzbogaci-
ły się o nowy obiekt sportowy Duszni-
ki Arena – jeden z najnowocześniej-
szych ośrodków biathlonowych w Eu-
ropie o wartości 20 mln zł (miasto
przeznaczyło na budowę ze swoich
środków 4,4 mln zł). Oprócz Areny
powstał tu tor wrotkarski o wartości
1,6 mln zł. Kazimierz Dolny dzięki in-
westycjom znalazł się w pierwszej
dziesiątce (7. miejsce), awansując z 49.
pozycji. 

Jeśli spojrzeć na zestawienie wo-
jewództw, ku zaskoczeniu prym pod
względem wydatków inwestycyjnych
wiodą regiony wschodnie (pięć pierw-
szych miejsc), co obrazuje, że zasob-
ność samorządów nie ma pokrycia
w poziomie realizowanych inwestycji.

Choćby województwo podlaskie, któ-
re uplasowało się na drugim miejscu,
wydało na inwestycje ponad trzykrot-
nie więcej niż uznawane za zamożne
województwo wielkopolskie (przed-
ostatnia pozycja). Największe inwe-
stycje województw, które znalazły się
w ścisłej czołówce, na pierwszych
trzech miejscach rankingu, obejmują
drogi, szpitale, lotnisko oraz centra kon-
ferencyjne i kulturalne.

Duże wydatki 
mniejszych jednostek

Wśród powiatów od kilku lat przo-
dują niezmiennie powiaty przasnyski
i lidzbarski. Imponujący awans do
pierwszej piętnastki odnotowały po-
wiaty sokólski (z 34. miejsca) i pułtuski
(z 67. miejsca). W przypadku pierw-
szego z nich kluczowe były zrealizo-
wane inwestycje drogowe (w latach
2014–2016 kosztem ponad 54 mln zł
przebudowano ponad 111 km dróg),
wpływające na rozwój społeczno-go-
spodarczy, jak również modernizacja
obiektów szkolnych (zadanie o warto-
ści 8 mln zł, dofinansowane z RPO wo-
jewództwa podlaskiego). Z kolei powiat
pułtuski na inwestycje przeznacza
około 25 proc. budżetu, wynoszącego
blisko 65 mln zł. W latach 2014–2016
najważniejsze zadania dotyczyły tu
przebudowy ponad 50 km dróg, bu-
dowy sali sportowej przy licem, siedziby
starostwa i Domu Pomocy Społecznej
w Pułtusku dla osób przewlekle cho-
rych psychicznie, termomodernizacji
obiektów publicznych, ale nie bez zna-
czenia były też liczne projekty z zakresu
oświaty i pomocy społecznej.

Gminy wiejskie stawiają przede
wszystkim na inwestycje poprawiają-
ce komfort życia lokalnych społecz-
ności, dlatego wśród realizowanych
projektów prym wiodą drogi, szkoły,
ścieżki rowerowe, remonty i budowa
obiektów rekreacyjnych i kulturalnych
oraz instytucji publicznych. Wójtowie
dbają też w miarę możliwości o po-
prawę lokalnego rynku pracy, przy-
gotowując działki pod inwestycje.
W rankingu gmin wiejskich nie ma za-
skoczeń. Na podium niezmiennie kró-
luje Kleszczów, a drugiego miejsca bro-
nią Ożarowice. Pierwszą trójkę zamy-
ka Rząśnia (awans z piątego miejsca),
której pozycji ustąpiła gmina Sulmie-
rzyce. Dodatkowo w pierwszej dzie-
siątce Krokowa utrzymała siódme
miejsce, a zmiany, które nastąpiły, są
nieznaczne, co zapewne wynika z po-
równywalnej skali inwestycji realizo-
wanych pod kątem mieszkańców, któ-
rzy mają podobne potrzeby. �

VIP 69

Ranking „Wydatków
inwestycyjnych samo-
rządów 2014–2016”
nie skłania do pozy-
tywnych wniosków,
ale eksperci pozwa-
lają na optymizm, 
sugerując, że nieko-
rzystna tendencja
słabnie, bo 2017 r.
przynosi sygnały 
poprawy.

Samorządowi liderzy inwestycji
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Jak udaje się godzić wypełnianie zadań sa-
morządowych z potrzebami lokalnymi i bu-
dżetem samorządowym? 

– Zadania samorządowe realizu-
jemy poprzez opracowany Plan Roz-
woju Lokalnego Powiatu Lidzbarskie-
go 2015–2020 oraz współpracę z lo-
kalnymi samorządami. Dorobek oce-
niany jest przez pryzmat dokonań in-
westycyjnych, zaś z perspektywy miesz-
kańców najważniejsze są efekty pracy,
z których mogą bezpośrednio korzy-
stać. Po gruntownej analizie potrzeb
postanowiliśmy skupić się na rozwoju
trzech istotnych sektorów: infrastruktury

drogowej, zdrowia publicznego oraz
szkolnictwa.
Ostatnio odebrali państwo statuetkę za I miej-
sce w kategorii „wykorzystanie środków
unijnych” za przebudowę drogi powiatowej.
Jakie inne działania samorządowe czekają na
realizację?

– Świadomi tego, że niezbędne są
dodatkowe źródła finansowania, po-
zyskujemy środki pochodzące z Unii
Europejskiej i ze źródeł krajowych.
W najbliższym czasie zrealizujemy
m.in. projekty: Kompleksowa moder-
nizacja energetyczna (Lidzbark War-
miński: Zespół Szkół i Placówek

Oświatowych, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, budynek ad-
ministracyjny przy ul. Wyszyńskiego
20; Orneta: Filia Starostwa Powiato-
wego), E–Administracja, Moderniza-
cja ewidencji gruntów i budynków:
utworzenie baz GESUT i BDOT celem
wdrożenia e-usług, Przebudowa dróg
powiatowych na odcinkach: Zagony-
-Gronowo oraz przez miejscowosć
Maków, Remont drogi powiatowej
obejmującej odcinki Krzykały Lej-
ławki i Augustyny.

Rozmawiał Igor Korczyński

Powiat lidzbarski uplasował się na drugim
miejscu w rankingu „Wydatki inwestycyjne
samorządów 2017” w kategorii „powiaty”.
O tym, co odegrało główną rolę w tym sukcesie, roz-
mawiamy z Janem Harhajem, starostą lidzbarskim

wirze
W inwestycyjnym

Jakie obszary pochłaniają najwięcej środków
budżetowych gminy Środa Wielkopolska? 

– Środa Wielkopolska to dyna-
micznie rozwijająca się gmina miejsko-
-wiejska. Kształtująca się gospodarka,
głównie w kierunku mikroprzedsię-
biorstw, oraz urbanizacja gminy przy-
czyniły się do zwiększenia środków
na infrastrukturę. Od kilku lat najwięk-
szy nakład inwestycyjny ukierunkowu-
je się na wyposażenie terenów rozwi-
jających się mieszkaniowo w infra-
strukturę drogową, kanalizację sani-
tarną oraz oświetlanie. Dla przykładu
w latach 2012–2016 gmina realizowa-

ła m. in. projekt pn: „Rozbudowa ko-
lektorów sanitarnych z odbudową ulic
w aglomeracji Środa Wielkopolska”.
Całkowity koszt realizacji projektu wy-
nosił 25.574.678,89 zł. W 2017 roku zre-
alizowaliśmy projekt „Przebudowa dróg
dojazdowych do dworca PKP w Środzie
Wielkopolskiej”, którego wartość osią-
gnęła 1.855.193,71 zł. Oczywiście reali-
zacja powyższych przedsięwzięć była
możliwa dzięki pozyskaniu dofinanso-
wania z Funduszu Europejskiego In-
frastruktura i Środowisko, z którego po-
zyskano łącznie 12.527.645,64 zł. Obec-
nie realizujemy projekt: „Rozbudowa

kolektorów sanitarnych i deszczowych
z odbudową ulic w aglomeracji Środa
Wielkopolska”. Naszym głównym ce-
lem jest polepszenie warunków życia
mieszkańców przez podniesienie do-
stępności  poziomu wyposażenia aglo-
meracji.

Rozmawiał Igor Korczyński

Kierunek
Władze gminy Środa Wielkopolska już
dawno postawiły na inwestycje, widząc 
w nich szansę na rozwój regionu i poprawę warunków
życia mieszkańców. O sukcesy na tym polu zapytali-
śmy Wojciecha Ziętkowskiego, burmistrza Środy
Wielkopolskiej

rozwój



Miasto Lubaczów z siedzibą powiatu jest centrum
gospodarczym regionu. Charakteryzuje się wysokim
potencjałem przemysłowo-rolniczym. Jego przygra-
niczne położenie z Ukrainą pozwala na ścisłą sąsiedzką
współpracę i umożliwia otwarcie na rynki zachodnie,
będąc jednocześnie bramą na Wschód. Położenie
w najbliższym otoczeniu III Paneuropejskiego Koryta-
rza Transportowego (autostrada A4) ułatwia komuni-
kację między Wschodem a Zachodem Europy.

Park Przemysłowy Lubaczów to obszar inwestycyjny
typu „greenfield” położony w północno-wschodniej czę-
ści miasta przy ul. Technicznej. Teren o powierzchni
około 24 ha z przeznaczeniem pod przemysł oraz
usługi jest uzbrojony w niezbędną infrastrukturę
(drogi, wodociąg, kanalizację, energię elektryczną,
gaz).
W grudniu 2016 roku Park Przemysłowy Lubaczów zo-
stał włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec, w której obowiązuje maksymalna
dopuszczalna intensywność pomocy publicznej, osiągająca najwyższy wskaźnik w Polsce i wynosi:
50% dla dużych przedsiębiorstw, 
60% dla średnich przedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna pozwala przedsiębiorcom otrzymać następujące przywileje:
– zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
– działkę po konkurencyjnej cenie w pełni przygotowaną pod inwestycje,
– darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
– zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Gmina Miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów, oferując zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości. W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców na terenie Lubaczowa przysługuje
zwolnienie z podatku na okres do 60 miesięcy.

Dodatkowym atutem lokalizacji inwestycji w Lubaczowie są jedne z najniższych podatków i opłat lokalnych w Polsce,
które znacząco wpływają na obniżenie kosztów produkcji. Dotyczą one: podatku od nieruchomości, od środków trans-
portowych, opłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne.

Szczegóły oferty: www.investinlubaczow.pl

Park Przemysłowy Lubaczów

www.investinlubaczow.pl



Co było inspiracją do napisania książki „Je-
chać, nie jechać. Pamiętniko-ranking?”

– Jest taki dziennikarz motoryza-
cyjny Jeremy Clarkson, który w luźny
sposób pisze o samochodach, wyści-
gach i innych sprawach związanych
z jego konikiem. Wychodząc od awan-
tury z żoną, obserwacji poczynionych
w ogrodzie czy refleksji wychowaw-
czych, których źródłem są problemy
z córką, płynnie przechodzi do opisu
najnowszego modelu Ferrarri albo in-
nych spraw związanych z samocho-
dami. Bardzo odpowiada mi taki spo-
sób pisania i postanowiłem wykorzy-
stać ten kierunek jako inspirację do
własnej książki, będącej moimi po-
dróżniczymi wspomnieniami.
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Opowieści, anegdoty, porady i przemyślenia doświadczonego podróżnika, czyli barwne wspo-
mnienia z wypraw do 39 krajów, ocenionych i uporządkowanych w formie subiektywnego ran-
kingu według 15 kryteriów. Nietypowa formuła, będąca kontynuacją bloga to znak rozpoznawczy
debiutu przedsiębiorcy z kupieckimi tradycjami rodzinnymi, który pod pseudonimem Pablo wła-
śnie wydał pierwszy tom książki „Jechać nie jechać? Pamiętniko-ranking”

nie tylko dla turysty
39 krajów

Fot. archiwum autora (8)



Zdjęcia w książce są umieszczone na końcu.
Czy to celowy zabieg, żeby podczas lektury
czytelnik uruchomił wyobraźnię?

– Chodziło mi nie tyle o miejsce, ile
o taki dobór zdjęć, żeby jak najlepiej ilu-
strowały to, o czym piszę. Dlatego nie
ma pocztówkowych widoków i pięk-
nych krajobrazów, są autentyczne ob-
razki, które oddają treść felietonów. 
Przed książką stworzyłeś blog. Internetowe
wpisy nie spełniły twoich oczekiwań?

– Chciałem, żeby moje teksty zy-
skały formę drukowaną, bo nie je-

stem zwolennikiem komputerów. Wolę
pochylić się nad książką, niż ślęczeć
przed monitorem i mam nadzieję, że
moja publikacja znajdzie odbiorców
wśród czytelników, którzy myślą po-
dobnie. 
Opisujesz 39 krajów, w których byłeś, ale od-
wiedzonych miejsc było pewnie znacznie

więcej. Prowadzisz podróżni-
cze statystyki?

– Podziwiam osoby,
które są uporządkowane,
robią podczas wyjazdów
notatki i potem mają w za-
sadzie gotowy materiał
na książkę. Gdybym tak
robił, miałbym ułatwione
zadanie, zwłaszcza że pa-
mięć jest ulotna, siłą rze-
czy czas filtruje wspo-
mnienia. Jeśli chodzi o po-
dróżniczy wynik, to wkrót-
ce dobiję do 120 odwie-
dzonych krajów, ale w sa-
mych Stanach Zjedno-
czonych byłem wielokrot-
nie, przez rok tam miesz-

kałem, a to prawie kontynent.
Jak udaje ci się znaleźć czas na pracę, podróże
i pisanie?

– Nie da się tego pogodzić bez-
konfliktowo. 11 lat temu wykryto u mnie
raka. Po tym, jak pozytywnie przesze-
dłem przez proces leczenia, uświa-
domiłem sobie, że życie nie jest wiecz-
ne i że może się skończyć w każdej
chwili. Dlatego wychodzę z założenia,
że nie można zmarnować czasu, któ-
ry mamy. Dopóki można, trzeba ko-
rzystać z życia, nawet jeśli jest to ze

szkodą dla interesów. W moim przy-
padku wolny czas pochłaniają po-
dróże.
Jak wybierasz miejsca, które odwiedzasz?

– Staram się za każdym razem wy-
bierać miejsce, w którym jeszcze nie
byłem, bo to najciekawsze. Ważne są
też towarzystwo i atmosfera podczas
podróży, dlatego lubię jeździć na wy-
jazdy organizowane przez Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Podróżników
„Globtrotter”. Wtedy nie tylko poznaję
nowe miejsca, lecz także miło spędzam
czas z dobrymi znajomymi. Większość
miejsc, o których ktokolwiek może za-
marzyć, jest w zasięgu możliwości,
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jeśli tylko mamy odpowiednią sumę pieniędzy. Dlatego udało mi
się wyjechać np. do Korei Północnej.
Czy byłeś też w miejscach, które nie są dziś takie same jak kiedyś, a tobie
udało się je zobaczyć w okresie świetności?

– Miałem to szczęście. Doskonałym przykładem jest Kuba. Te-
raz jest idealny czas, aby odwiedzić ten kraj po zmianie syste-
mu, zanim wkroczy tam kapitał amerykański. Dziś ceny są na tyle
przystępne, że można pozwolić sobie na cygaro albo przejażdżkę
kabrioletem po Hawanie.
Czy któreś miejsce na świecie wywarło na tobie tak duże wrażenie, że chciał-
byś spędzić tam więcej czasu?

– Przychodzi mi na myśl Polinezja Francuska. Z naciskiem na
peryferyjne atole i archipelagi. 
A jaką wyprawę zapamiętałeś jako najzabawniejszą?

– Chyba wyjazdy z czasów studenckich, zwłaszcza pierwszą
samodzielną wycieczkę – do Związku Radzieckiego „Pociągiem
Przyjaźni”. Unikalne przeżycie i niekończąca się rozrywka. Oka-
zją do zabawy były też za komuny rejsy starym kutrem rybackim
przerobionym na jacht. Żeby się nie rozwodzić, powiem tylko:
„Działo się!”.
Co było najtrudniejsze w spisywaniu wspomnień?

– Ponieważ spisuję rozmaite dykteryjki z czasów młodości
– studenckie przygody, historie z okresu, kiedy byłem weteryna-
rzem na wsi, a potem przechodzę do opisu danego kraju, naj-
trudniejsze są znalezienie powiązania i spójne połączenie róż-
nych doświadczeń i opowieści. Miałem też pewne dylematy, wy-
bierając wątki do książki. Zastanawiałem się, czy pisać o roz-
rywkach z górnej półki, na które nie każdy może sobie pozwo-
lić, ale uznałem, że nie muszę się wstydzić tego, że stać mnie na



festiwal w Cannes, drogie restauracje itp. Ale tak naprawdę
pisanie książki było bułką z masłem, jeśli spojrzeć na cały
proces wydawniczy i to, co czekało mnie później, żeby ma-
szynopis ujrzał światło dzienne.
Jakie kraje planujesz odwiedzić w najbliższej przyszłości?

– Oman i Papuę Nową Gwineę. Może posłużą jako ma-
teriał na kolejną książkę, choć na tę chwilę mam już i tak
ponad 100 spisanych historyjek, więc starczyłoby na dru-
gi tom „Jechać, nie jechać?”. Poczekam jednak, żeby wy-
badać, jaki jest odbiór pierwszej części i jakie recenzje zbie-
ra mój debiut. 
Komu byś polecił swoją książkę? 

– Najbardziej przypadnie do gustu osobom, które
– w przeciwieństwie do amatorów powieści, w których na
kilkuset stronach śledzą perypetie bohatera – lubią krótkie
formy literackie. Oczywiście sięgną po nią osoby ciekawe
świata i innego spojrzenia na różne kraje, zarówno te bar-
dziej, jak i mniej znane. Myślę, że to dobra lektura na dro-
gę, lekka, łatwa i przyjemna, a zarazem zawierająca tro-
chę przydatnych, praktycznych dla turysty informacji.
Książka jest podpisana pseudonimem: Pablo. Nie chciałeś się przy-
znać do swojego literackiego dziecka?

– W książce jest parę kontrowersyjnych wypowiedzi i opi-
sów, którymi ktoś mógłby się poczuć urażony, więc wolałem
tego uniknąć.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Ponieważ spisuję rozmaite dykteryjki 
z czasów młodości – studenckie przy-
gody, historie z okresu, kiedy byłem
weterynarzem na wsi, a potem prze-
chodzę do opisu danego kraju, naj-
trudniejsze jest znalezienie powiązania 
i spójne połączenie różnych doświad-
czeń i opowieści.
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O
d jesieni stanęliśmy
przed nowym wyzwa-
niem zadbania o zdro-
wie naszych gości. Bio-
rąc pod uwagę tryb ży-

cia ludzi biznesu oraz współczesne
tendencje wzrostowe względem dba-
nia o samopoczucie, postanowiliśmy
stworzyć naszą własną Farmę Zdro-
wia. W nowych działaniach będą nas
wspierać lekarze jednego z najlep-
szych centrum medycznych w Pol-
sce – rzeszowskiego Centrum Me-
dycznego „MEDYK”. Tym samym za-
dbamy o zdrowie każdego klienta
jako pierwszy kliniczny hotel w Polsce. 

Jedzenie to podstawa zdrowia
Badając właściwości zdrowotne

wielu warzyw i owoców, stworzyliśmy
unikalne pakiety, które będą odna-
wiać, wzmacniać i oczyszczać orga-
nizm naszych klientów. Każda pro-
pozycja odchudzająca jest wspierana
przez dietetyka, trenera personalne-
go oraz fizjoterapeutów. 

Warzywa i owoce to nieskończone
i przede wszystkim niezastąpione źró-
dło ogromnej ilości minerałów i wita-

min. Wyjątkowa dieta składająca się
z pięciu posiłków dziennie zapewni
przemyślane i bezpieczne oczysz-
czanie wraz z niezbędnym odżywie-
niem całego organizmu. Jest to praw-
dziwy dar dla ciała uwieńczony wy-
jątkowymi zabiegami i rytuałami ko-
smetycznymi.

Z myślą o pokoleniu fast foodów
stworzyliśmy wyjątkową ofertę skie-
rowaną do dzieci. Pakiet oferuje spe-
cjalną dietę, która nauczy twoje dziec-
ko prawidłowego odżywiania, zachę-
ci do utrzymania zdrowych nawyków
żywieniowych i pokaże, że zdrowe je-
dzenie może być smaczne! Warto za-
dbać o swoje dzieci już od najmłod-
szych lat, gdyż zdrowe odżywianie to
klucz do zdrowego dorosłego życia.

Od sierpnia w naszej ofercie śnia-
daniowej znalazły się świeżo wyci-

skane soki, które każdy gość może
zmiksować według własnych prefe-
rencji, wykorzystując sokowirówkę
i własny pomysł. Efekt jest zdrowy i ko-
lorowy. Dodatkowym elementem ofer-
ty śniadaniowej jest najlepszy pod-
karpacki miód, który dostarczany jest
do nas z zakątków naszego regionu.

Oczyszczanie i ruch
W dzisiejszych czasach wraz z po-

karmem do organizmu dostarczamy
substancje szkodliwe, które wynisz-
czają nas od środka. Warto więc re-
gularnie przeprowadzać detoks ca-
łego organizmu, by go oczyścić i zre-
generować. Specjalistycznie opra-
cowana ekskluzywna dieta w pełni
uwolni organizm od zgromadzonych
toksyn i złogów. Dodatkowe zabiegi,
w tym rytuały zielarskie, spotęgują efekt
i zapewnią maksymalne oczyszcza-
nie, sięgające każdej komórki ciała. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do pra-
cowania 24/7, nie zwracając uwagi na
„alarmy” swojego organizmu. Stres
jest przyczyną wielu ciężkich scho-
rzeń, dlatego bardzo cenna jest umie-
jętność radzenia sobie z nim. Wiedzę,
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Farma zdrowia
od października w ofercie
Hotelu Bacówka Radawa & SPA****!
Czy jest coś ważniejszego od zdrowia? Każdy nasz sukces zależy od samopoczucia i in-
spiracji. Każdy krok do osobistego rozwoju musi być wspierany dobrym zdrowiem i wy-
trwałością fizyczną, a idealna sylwetka zawsze będzie pierwszym porannym powodem
poprawy humoru. O to wszystko zadbamy w Bacówce Radawa SPA****



jak niwelować skutki stresu, jak od-
budować swój organizm i psychikę
oraz zrelaksować duszę, zdobędziesz
podczas pobytu w ramach jednego
z naszych pakietów. 

Dla tych, którzy mają na celu za-
dbać w sposób szczególny o swoją
sylwetkę, mamy pakiet odchudzający
800 i 1200 kcal. To unikatowa dieta
strukturalna, składająca się z pięciu
posiłków dziennie, do przygotowa-
nia której używamy wyłącznie pro-
duktów najwyższej jakości! Ponadto
zabiegi spa i rytuały zielarskie za-
pewnią pożądany efekt.

Praca przed komputerem, mała
aktywność fizyczna, niezdrowe na-
wyki żywieniowe, fast food – finałem
tego są otyłość, choroby serca i za-
śmiecanie organizmu. Jeżeli do tego
dołączy jeszcze codzienny stres, to
mamy przykład niczym z „encyklo-
pedii niezdrowia”. Jeżeli chcesz po-
prawić swoją kondycję zdrowotną,
zapraszamy do naszej Farmy Zdro-
wia! Jej działalność zainaugurowali-
śmy 22 października. Uroczystemu
otwarciu towarzyszyła wielka sporto-

wa impreza – rodzinny bieg po zdro-
wie. Walka toczyła się nie tylko
o atrakcyjne nagrody, ale przede
wszystkim o promocję zdrowia, zdro-
wego trybu życia i spędzania czasu
w gronie rodziny. Impreza odbyła się
na terenie naszego hotelu wraz z bie-
giem po terytorium miejscowości Ra-
dawa. Biegi odbywały się w różnych
kategoriach wiekowych, łącznie wzię-
ło w nich udział niemal 300 uczestni-
ków w wieku 4–70 lat! �
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Czy wiesz, jak wyleczyć się z chandry
i odstresować się w dwóch krokach?
Mamy na to sposób – terapię sianem! 
Krótkie, ponure i chłodne dni nie sprzyjają
dobremu nastrojowi i energii do pracy. Szu-
kasz nowego sposobu niwelującego stres
i napięcie? Wychodzimy naprzeciw potrze-
bom klientów i realizuje nowe pomysły, wy-
korzystując siłę natury. Terapia sianem po raz
pierwszy powstaje jako kompleksowa me-
toda na regenerację ciała i duszy w harmonii
z przyrodą. 
Wykorzystując szeroką wiedzę naszego zie-
larza, postanowiliśmy zadbać o zdrowie
gości w naturalny sposób, bazując na do-
broczynnych właściwościach siana. Grun-
towna wiedza medyczna i biologiczna,
dostęp do czystych linii poszczególnych ga-
tunków radawskich traw oraz znajomość
metod suszenia w połączeniu z talentem
i pasją pozwoliły na otrzymanie mieszanki
siana o pożądanych właściwościach. Dziś za-
biegi z użyciem siana łączą w sobie wiekową
tradycję i wiedzę z innowacyjnym podej-
ściem. 
Cały rytuał terapii sianem jest dopieszczony
wykorzystaniem naturalnych olejków, two-
rzonych własnoręcznie przez naszego ziela-
rza. Jego dopełnieniem będzie poczęstunek
przepyszną herbatą z igieł sosny, która od za-
mierzchłych czasów była stosowana do le-
czenia zakażeń górnych dróg oddechowych,
braku odporności, czy osłabienia. 

Czy wiesz, że radawskie powietrze jest
bardzo bogate w jod?
Dlatego też nasz hotel to wymarzone miej-
sce na wypoczynek dla osób z problemami
górnych dróg oddechowych, zwłaszcza dla
dzieci i osób starszych.

Aby jeszcze lepiej zadbać o zdrowie 
i kondycję fizyczną, w hotelu do-

stępna jest siłownia oraz strefa re-
laksu z bogatą ofertą masaży 

i zabiegów, wyposażona w jacuzzi,
grotę solną, saunę, zewnętrzną balię

fińską oraz kryty całoroczny basen.
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Zenon Żyburtowicz poleca
www.zenonzyburtowicz.com
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pachnące pomarańczą
Miasto
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Sewilla to gorące miasto Hiszpanii przez wielu
uważane za najpiękniejsze w całym kraju,
pełne atrakcji turystycznych, ciekawych imprez
kulturalnych i pięknych zabytków. Ma najwięk-
szą na Półwyspie Iberyjskim zabytkową sta-
rówkę, jest też największym miastem prowincji
o tej samej nazwie i kojarzy się z flamenco, ope-
rową Carmen, czy też Don Juanem. W jej za-
bytkowej części na każdym kroku można
spotkać wspaniałe budynki, stare wąskie
uliczki oraz klimatyczne bary tapas. W mieście
rośnie duża ilość drzewek pomarańczowych,
które od kwietnia do maja swoim kwitnieniem
dostarczają cudownego zapachu – podczas Se-
mana Santa (Wielki Tydzień) miesza się on
z wonią kadzidła i przyprawia o ból głowy, ale
też zachwyca. 
Największymi atrakcjami Sewilli są niewątpli-
wie zabytki. Miejsca, które koniecznie trzeba
odwiedzić, to Katedra Najświętszej Marii Panny
powstała na przełomie XV i XVI w. w miejscu
dawnego meczetu. Obok niej znajduje się
jeden z symboli miasta – La Giralda, czyli wieża,
będąca pozostałością po meczecie z czasów pa-
nowania w Sewilli arabów, kiedy pełniła rolę mi-
naretu. Z jej szczytu (prawie 100 m) rozciąga się
piękny widok na miasto. Sama świątynia jest naj-
większą na świecie katedrą w stylu gotyckim.
Wewnątrz niej znajdują się m.in. złocony 28-me-
trowy ołtarz główny, grobowiec Krzysztofa Ko-
lumba oraz dzieła wybitnych malarzy, takich jak
Goya, Murillo czy Zurbarán. Dużą atrakcją jest
też Real Alcázar – zespół pałacowy z XV w.,
w którym znajdziemy wspaniałe przykłady ar-
chitektoniczno-dekoracyjnego kunsztu minio-
nych epok: dziedzińce z rzędami podwójnych
kolumn wspierających bogato zdobione łuki,
salony, łaźnie, kaplice, mozaiki, obrazy, gobe-
liny, wspaniałe ogrody. 
Dzielnica Barrio de Santa Cruz to gąszcz cia-
snych i krętych uliczek, które stanowią o ro-
mantycznym charakterze tej dawnej żydowskiej
części miasta. Duże wrażenie robi Plaza de
España. To wielki półkolisty plac zbudowany
w latach 20. XX w., który oplata pałac o bajko-
wej architekturze. Warto także zobaczyć La
Plaza de Toros de la Maestranza uważaną za
najstarszą arenę korridy. Jej budowę rozpoczęto
w 1749 r., a w trakcie pokazu może ona pomie-
ścić 12 538 widzów. Z obiektów współczesnych
ciekawy jest Metropol Parasol, awangardowy
element architektoniczny tego miasta z 2011 r.
z tarasem widokowym i muzeum, w którym eks-
ponowane są wykopaliska z czasów starożyt-
nych.
Sewilla oferuje wiele ciekawych do zwiedzania
miejsc, bo jest też królestwem muzeów, w któ-
rych znajduje się wiele interesujących kolekcji
artystycznych, archeologicznych czy historycz-
nych. Kończąc wizytę, trzeba koniecznie zoba-
czyć pokaz flamenco w jednym z sewilskich
tablao. To będzie wisienka na torcie w smako-
waniu tego pięknego miasta.

Tekst i zdjęcia Zenon Żyburtowicz
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Odkryj kulinarną stronę Niemiec
w czasie pięciu inspirujących wycieczek

Hesja – tu się pije Ebbelwei
W Hesji, kraju związkowym w centralnych Niemczech, od

kilku stuleci znany jest Ebbelwei, zwany też Stöffche. Brzmi
dziwnie? Chodzi o niemiecki Apfelwein, odpowiednik polskiego
cydru, który tutaj ma swoje tradycyjne i lokalne nazwy. 

Początki wina jabłkowego w Niemczech sięgają wcze-
snego średniowiecza, jednakże produkcja cydru na masową
skalę datowana jest na XVIII w. Wiąże się z tym niecodzien-
na historia – atak pewnego szkodnika, który zniszczył prawie
wszystkie okoliczne uprawy winorośli, spowodował brak su-
rowca do produkcji wina. Zaradni mieszkańcy Hesji użyli więc
do wyrobu wina jabłek. Frankfurt nad Menem, stolica Hesji,
oferuje wiele atrakcji związanych z miejscowym trunkiem. War-
to udać się do cydrowni Possmann Kelterei oferującej zwie-
dzanie, podczas którego można zobaczyć, jak wygląda pro-
dukcja Apfelwein. 

Niesamowitą przygodą będzie przejażdżka frankfurckim
tramwajem turystycznym Ebbelwei-Express, który wozi turystów
po mieście. Spragnieni orzeźwienia dostaną świeży cydr już
na pokładzie. Warto zauważyć, że Frankfurt to nie tylko „eu-
ropejski Manhattan”, miasto banków, finansów i handlu, ma on
też swoje turystyczne oblicze – słynie z bogatej oferty muzealnej
na Wybrzeżu Muzeów (Museumsufer) oraz kilku nietuzinkowych
zabytków, z monumentalną Starą Operą na czele. 

A po wyczerpującym zwiedzaniu, kiedy przyjdzie czas na
odpoczynek, idealnym pomysłem będą odwiedziny we frank-
furckiej dzielnicy Sachsenhausen – w wąskich przytulnych
uliczkach wybrukowanych kocimi łbami znajduje się ponad
sto tradycyjnych lokali serwujących cydr z własnych piwnic.

www.possmann.de  
www.ebbelwei-express.de

Spreewald – kraina ogórka
Spreewald to unikalna kraina geograficzna znajdu-

jąca się w południowej Brandenburgii z jedynym w swo-
im rodzaju krajobrazem – mimo że tereny były kształto-
wane od wielu wieków przez człowieka, można tu od-
naleźć naturalny krajobraz lęgowy dla wielu gatunków
zwierząt. W 1991 r. ustanowiono na tych terenach rezer-
wat biosfery UNESCO. Bardzo żyzne i urodzajne gleby od
dawna sprzyjały uprawom ogórków. Tradycje ich hodo-
wania i przyrządzania na wiele rozmaitych sposobów do-
prowadziły do powstania słynnego produktu regionalnego.
Z czasem ogórki spreewaldzkie stały się sztandarowym
kulinarnym produktem eksportowym NRD. 

Przebywając w regionie Spreewaldu, warto odwiedzić
jedno z licznych gospodarstw wytwarzających ogórko-
we przetwory, spróbować nowych smaków i zaopatrzyć
się w ulubione rodzaje. W spreewaldzkim Lehde powstało
Muzeum Ogórka (Gurkenmuseum), gdzie można za-
poznać się z lokalną tradycją, zobaczyć produkcję
ogórków oraz wziąć udział w degustacji m.in. ogórków
królewskich – przyrządzanych według przepisu wybie-
ranej co roku Królowej Ogórków. Obowiązkowy jest rów-
nież rejs łodzią po spreewaldzkich kanałach, w czasie
którego można spotkać się twarzą w twarz z dziką przy-
rodą. Blisko Spreewaldu położona jest stolica Dolnych
Łużyc – Chociebuż. Tu warto obejrzeć średniowieczną ar-
chitekturę Starego Miasta z symbolem miasta – Wieżą
Grodkowską (Spremberger Turm), na której znajduje się
dostępny dla turystów taras widokowy.

www.gurken-museum.de/pl  
www.spreewald.de/pl/
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Wolfenbüttel – to tu powstaje 
legendarny Jägermeister

Mało kto wie, że legendarny likier
ziołowy Jägermeister jest produko-
wany w maleńkiej dolnosaksońskiej
miejscowości Wolfenbüttel. O wyjąt-
kowości trunku przesądza jego nie-
zwykła receptura opracowana w 1935 r.
Likier powstaje w wyniku macerowa-
nia w spirytusie 56 rodzajów ziół i przy-
praw korzennych. Proces jego wy-
twarzania można poznać, zwiedzając
wytwórnię – to jedna z głównych
atrakcji miasteczka. 

Wolfenbüttel to nie tylko likier – miej-
scowość znana jest również jako miej-
sce życia i twórczości najważniejsze-
go niemieckiego poety epoki oświe-
cenia Gottholda Lessinga. Panuje tu
niepowtarzalny, historyczny klimat,
który tworzy m.in. 600 domów sza-
chulcowych. Warto zobaczyć zabyt-
kowe centrum, tzw. małą Wenecję
– osiedle historycznych domów poło-
żonych nad kanałami oraz zamek
z reprezentacyjnymi komnatami. 

Wizytę w Wolfenbüttel warto po-
łączyć ze zwiedzaniem Brunszwiku
położonego ok. 15 km na północ.
Miejscowość nad rzeką Oker urzeka
wspaniałymi zabytkami: XII-wieczną
romańską katedrą oraz zamkiem
Henryka Lwa Dankwardenrode. War-
to obejrzeć też wspaniały przykład ar-
chitektury współczesnej, tzw. Szczę-
śliwy Dom – Happy Rizzi House.

www.jagermeister.com/en/factory-tour 
www.9staedte.de/en/wolfenbuettel

Lubeka – stolica marcepanu
Choć pochodzenie marcepanu

nigdy nie zostało do końca ustalone,
przyjmuje się, że przywędrował on do
Europy z Bliskiego Wschodu i że Lu-
beka jest jego europejską stolicą.
Dlaczego? Bo jak się tam zwykło mó-
wić, to nie mieszkańcy Lubeki wymy-
ślili marcepan, lecz to oni doprowa-
dzili go do perfekcji! W Salonie Mar-
cepanu Niederegger można się o tym
smakołyku dowiedzieć wszystkiego, co
więcej – można też posmakować róż-
nych jego rodzajów i zakupić najlep-
sze z nich. 

Jednak Lubeka to nie tylko mar-
cepan. Warto zobaczyć np. prze-
piękną, hanzeatycką starówkę, która
jest wpisana na listę UNESCO. Zwa-
na miastem siedmiu wież (od wież pię-
ciu średniowiecznych kościołów) jest
niesamowitym świadectwem historii
Hanzy. Uwagę zwraca doskonale za-
chowany zespół zabytkowy starówki z
dziełami gotyku ceglanego światowej
klasy. 

Lubeka słynie również ze związ-
ków z literaturą – tu urodził się i spę-
dził swoje dzieciństwo słynny nie-
miecki pisarz, laureat nagrody Nobla
Thomas Mann, mieszkał też inny zna-
mienity pisarz Günter Grass. Fakt
ten został upamiętniony w lubeckim
Muzeum Literatury, w którym z pew-
nością warto złożyć wizytę.

www.niederegger.de 
www.luebeck-tourism.de 

Berlin – a może… currywurst?
Każdy, kto choć raz odwiedził Ber-

lin, zobaczył pewien charaktery-
styczny element krajobrazu, obecny
(dosłownie) na każdym rogu. Chodzi
oczywiście o bary z currywurstem
– grillowaną lub pieczoną kiełbasą
wieprzową przyprawioną curry, po-
dawaną z sosem pomidorowym lub
keczupem. Danie w 1949 r. wymyśliła
Herta Heuwer i zaczęła je sprzedawać
na stoisku na rogu Kanststraße i Ka-
iser-Friedrich-Straße. Odwiedzając
Berlin, warto oczywiście spróbować
kiełbaski w jednym z licznych lokali
– polecamy Konnopke’s Imbiss na
Schönhauser Allee. Mało kto wie, ale
istnieje pięć różnych stopni ostrości so-
sów curry – od niebiańskiego do pie-
kielnego. To tylko jedna z wielu cie-
kawostek o currywurście. Inne można
poznać, odwiedzając interaktywne
Muzeum Currywurst. To miejsce, któ-
re zagwarantuje naprawdę dobrą
rozrywkę – można usiąść na kanapie
z kiełbasek lub odwiedzić stacje za-
pachowe z różnymi przyprawami. 

Po zapoznaniu się z kulinarnym
dziedzictwem Berlina warto też obej-
rzeć bardziej tradycyjne zabytki
i atrakcje. Obowiązkowymi punkta-
mi programu są: Brama Branden-
burska z aleją Unter den Linden, Wy-
spa Muzeów, Alexanderplatz, budy-
nek Reichstagu czy okolice muru ber-
lińskiego. Nie zapomnijcie również
o spojrzeniu na Berlin z góry – prze-
piękny widok roztacza się z tarasu wi-
dokowego na berlińskiej wieży tele-
wizyjnej.

www.currywurstmuseum.com  
www.visitberlin.de

Więcej informacji o kulinarnych Niemczech: www.germany.travel 
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Huawei MateBook X

Garmin vivoactive 3
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Pierwszy smartwatch GPS wyposażony w technologię Garmin
Pay™ – rozwiązanie umożliwiające dokonywanie płatności zbli-
żeniowych przez zegarek, bez telefonu czy karty płatniczej.
Dzięki nadgarstkowemu pomiarowi tętna Elevate™ i ponad
15 wbudowanym aplikacjom sportowym vivoactive 3 jest
w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, jakie stawia aktywny
tryb życia. Inteligentny i stylowy vivoactive 3 wyposażono
w kopertę z elementami ze stali nierdzewnej. Zegarek posiada
także innowacyjny interfejs Side Swipe™, pozwalający na bły-
skawiczne przewijanie menu, widżetów i ekranów.

Photon jest pierw-
szym na świecie
robotem, który
rozwija się razem
z dzieckiem. Inte-
raktywny i w pełni
zintegrowany ze
smartfonem lub
tabletem poprzez
zabawę pomaga
najmłodszym m.in. w nauce logicznego myślenia i pod-
staw programowania. Młodzi użytkownicy, rozwiązując za-
dania, nagradzani są punktami pozwalającymi odblokować
nowe możliwości Photona. Prace nad robotem odbywa-
ły się przy pomocy dzieci, które testowały m.in. trwałość
jego konstrukcji. Urządzenie wyposażone jest w 10 pro-
gramowalnych czujników, pozwalających mu na interak-
cję z otoczeniem. Rozwiązanie stworzone przez polski start-
up jest dostępne w sieci sprzedaży marki Apple prowa-
dzonej przez iSpot Apple Premium Reseller. 

Polski robot Photon

Xperia Touch to interaktywny projektor, zmienia-
jący płaską powierzchnię w 23-calowy ekran do-
tykowy HD, generujący projekcje ultrakrótkoogni-
skowe zarówno w pionie, jak i w poziomie. Widok
dłoni, które grają na… pustym stole „ozdobionym”
jedynie klawiszami stosownej aplikacji fortepiano-
wej może być doprawdy niezwykły. Urządzenie
może też wypełniać typowe funkcje projektora
i wówczas powierzchnia wyświetlania obrazu wzro-
śnie nawet do 80”, a to już sprawia, że oglądanie
filmów lub biznesowych prezentacji z wykorzysta-
niem Xperia Touch staje się bajecznym doświad-
czeniem. Obraz o jasności 100 lumenów wyświe-
tlany jest w rozdzielczości 1366x768 pikseli. 

MultiGadżet Xperia Touch

To pierwsze urządzenie mobilne wyposażone w Dolby
Atmos, który sprawia, że użytkownik słyszy dźwięk
przestrzenny. Technologia dotychczas zarezerwowana
dla sal kinowych i drogich zestawów audio po raz pierw-
szy zagościła w ultrabooku. Co więcej, MateBook X wy-
posażony został w predefiniowane ustawienia, dosto-
sowane do oglądania filmów, słuchania muzyki czy pro-
wadzenia telekonferencji. W połączeniu z ekranem o roz-
dzielczości 2K ultrabook zapewnia bogate wrażenia au-
dio-wizualne, a oglądanie filmów dostarcza niezapo-
mnianych emocji. Największą zaletą Dolby Atmos w po-
równaniu do poprzednich rozwiązań audio jest opcja
przesyłania do głośników niemal nieskończonej liczby ka-
nałów audio.



Nowy model LG to
kwintesencja multi-
medialnych smarto-
nów. Udoskonalono w nim
najmocniejsze cechy mo-
deli z serii V oraz dodano
najnowocześniejsze rozwią-
zania, dzięki czemu uzyskano
urządzenie pełne przełomo-
wych innowacji: podwójny apa-
rat, pierwszy w historii obiektyw
w smartfonie z przysłoną F 1.6,
pierwszy szklany obiektyw Crystal
Clear Lens, pierwszy ekran OLED FullVision, jak rów-
nież znany twórcom Hollywood tryb Cine Video.
A w aspekcie dźwiękowym mamy stworzony we
współpracy z B&O PLAY najwyższej jakości dźwięk opar-
ty na poczwórnym przetworniku Hi-Fi. LG V30 to
smartfon stworzony dla ludzi, którzy kochają tworzyć,
nagrywać i fotografować. 

Gadżety Styl VIP-a

Najnowszy smartfon marki Honor został wyposażony w pa-
mięć 4GB RAM i 64 GB, ośmiordzeniowy procesor Kirin 659
oraz podwójny aparat 16 MP. Wyświetlacz o przekątnej
5,93”pokrywa niemal 83 proc. przedniej powierzchni. Smart-
fon obsługuje dwie karty SIM w technologii LTE. Jako pierw-
szy model marki Honor oferuje wyświetlacz FullView (posia-
da funkcję dzielącą wyświetlacz na dwa niezależne ekrany)
o proporcjach 18:9 i rozdzielczości 2160x1080. Na wzór współ-
czesnych flagowców Honor 7X oferuje również podwójny apa-
rat, zapewniający efekt Bokeh. Rozdzielczość tylnych obiek-
tywów wynosi 16 MP i 2 MP, a przedniej kamery – 8 MP.

Honor 7X

VIP 85

Epson EH-TW5650

Atlantic Speedway Royal

Projektor 3LCD z obsługą 3D do grania i oglądania kina do-
mowego na ogromnym ekranie o przekątnej do 300” za-
pewnia równe natężenie światła białego i barwnego (realna
jasność 2,5 tys. lumenów) przy rozdzielczość Full HD
1080 p. Zarządzanie i przesyłanie treści z telefonu czy ta-
bletu możliwe jest także przez połączenie bezprzewodo-
we Miracast. Niskie opóźnienie rzędu 27 ms. pozwala na
komfortowe granie w najwyższej rozdzielczości. Swobodę
ustawienia w pokoju zapewniają regulacja kąta obiektywu,
korekcja geometrii obrazu w pionie i poziomie oraz zoom
1,6x. Sprzęt wystarczy na lata, gdyż czas eksploatacji lam-
py to 7,5 tys.
godzin przy
36 miesiącach
gwarancji.

Kolekcja Atlantic Speedway Royal to wyjątkowy projekt dedyko-
wany pasjonatom żużla. To sport dla odważnych i zdetermino-
wanych osób, dlatego wszystkie zegarki z tej serii są ciekawym
połączeniem elegancji z elementami nawiązującymi do wyścigów
żużlowych. Należący do kolekcji model 68551.41.22 to męski ze-
garek, który doskonale pasuje zarówno do eleganckiego stroju,
jak i do luźniejszej stylizacji. Skórzany pasek, srebrna koperta
i szwajcarski mechanizm kwarcowy sprawiają, że czasomierz jest
niezawodny i wygląda nietuzinkowo. Dodatkowo flagi startowe
wygrawerowane na deklu bezpośrednio nawiązują do emocji, ja-
kie panują podczas wyścigów żużlowych, urozmaicają zegarek
i podkreślają jego oryginalność.

LG V30
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Styl VIP-a Smaki VIP-a

Łososiowo-złote wino musu-
jące z jednego z najmniej-
szych regionów winiarskich
w Niemczech, pachnące tru-
skawkami i runem leśnym.
Nie jest ono bynajmniej lek-
kie i zwiewne. Wręcz prze-
ciwnie, czuć w nim mocną
strukturę, czerwone owoce,
trochę smaków dżemowych.
Do tego wrażenia tostowe,
typowe dla win produkowa-
nych metodą klasyczną. Trud-
no szukać w nim po prostu
orzeźwienia, ze względu na
swój nieco cięższy smak jest
to dobry towarzysz przekąsek
– dojrzewających serów czy
podsuszanych wędlin.

Riesling pochodzi od niewielkie-
go producenta z Hesji Nadreń-
skiej, który zrobił bardzo dobre
wrażenie na krakowskich targach
EnoExpo w listopadzie 2017.
Wino ma klasyczne cechy pro-
stego rieslinga z Niemiec – aro-
maty i smaki jabłkowe z dodat-
kiem cytryny, lekkich nut skal-
nych i jest zaokrąglone odrobiną
cukru resztkowego. W finiszu
czeka zaś wytrawna cierpkość
skórki limonkowej. Choć jest to
wino proste, nie znaczy, że nie-
warte polecenia. Wręcz przeciw-
nie – wysoka jakość i czystość
sprawiają, że jest ono bardzo
bezpiecznym i pewnym wybo-
rem. A urody dodaje mu ety-
kietka wzorowana na projekcie
z początku XX w.

Riesling 2016
Trocken, Geil,
Rheinhessen

O ile poprzedni riesling był
wytrawną i dość prostą wa-
riacją na temat tego szczepu,
tutaj mamy do czynienia ze
słodką i dużo bardziej złożo-
ną. Aromaty są rozpięte mię-
dzy nutami miodowo-wo-
skowymi a skalno-metalicz-
nymi. W ustach wino jest
gęste, bardzo okrągłe i mięk-
kie dzięki podwyższonej za-
wartości cukru. Smakuje su-
szonymi jabłkami, miodem
spadziowym ze szczyptą cy-
namonu i utartych goździ-
ków. Jednak słodycz nie za-
lepia, miękko przesuwa się po
języku i pozostawia orzeź-
wiającą cytrusową kwaso-
wość.

Spätburgunder, czyli niemiecka
wersja pinot noir, nie jest w Polsce
specjalnie popularny, jednak już
zdążył zdobyć tak przeciwników, jak
i zwolenników. Nie ukrywam, że za-
liczam się do tych drugich i zawsze,
kiedy mogę, nakłaniam do sięgania
właśnie po ten szczep. Spätbur-
gunder Nägelförsta jest dosyć lek-
ki i zwiewny w nosie, ale masywny
i zdecydowany w ustach. Paleta
aromatów i smaków bardzo typo-
wa – sok buraczany, truskawki,
odrobina słonawej mineralności,
trochę dymu. To, co różni go od
wielu innych win z tej odmiany, to
bardzo pełna struktura, ujawniają-
ca się z czasem – tuż po nabraniu
do ust wino sprawia wrażenie ra-
czej lekkiego, jednak po chwili na-
biera masy i objętości, rozgrzewa-
jąc (14 proc. alkoholu to nie żarty)
i pozostawiając długi wytrawny fi-
nisz.

Opracował: Łukasz Ostrowski, „Magazyn Wino”

Bühlertal Spätburgunder
2015, Alte Reben, Nägelförst
1268, Baden

Oestrich Doosberg
Riesling, Spätlese
2015, August Eser,
Rheingau

Sekt Pinot 
Noir Brut, 
Blanc de Noir,
Kreuzberg, Ahr





Moda VIP-a SPRAGNIENI PIĘKNA

4
grudnia w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie odbył się
wyjątkowy pokaz mody – „No-
woczesność lata 50. i 60.”.

Wydarzeniem tym rozpoczęto drugą
edycję projektu „Spragnieni piękna”
realizowanego przez Stowarzyszenie
Przyjaciele MNW.

Podczas imprezy goście mogli po-
dziwiać kreacje wieczorowe stworzo-
ne przez tak znakomitych projektan-
tów mody, jak: Tomasz Ossoliński, Pa-
procki&Brzozowski, MMC, Ania Ku-
czyńska, Lidia Kalita, Marlu, Weave, Łu-
kasz Jemioł, Maciej Zień oraz BOHO-
BOCO. Wszyscy oni przekazali swoje
kreacje na rzecz Muzeum Narodowe-
go. Po pokazie odbyła się cicha aukcja,
a dochód z niej wyniósł niebagatelną
kwotę 58 tys. zł. 

Lata 50. i 60.
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Fot. AKPA (7)

w nowoczesnym wydaniu



SPRAGNIENI PIĘKNA Moda VIP-a

VIP 89

Pokaz wyreżyserowała Katarzy-
na Sokołowska przy współpracy
z Agnieszką Ścibior, a poprowadził go
Hubert Urbański. W gmachu Mu-
zeum Narodowego pojawiło się kilka
znanych osób, m.in. Michelle Gutk-
necht, Joanna Horodyńska i Mariola
Bojarska-Ferenc.

MP



Moda VIP-a KOLEKCJA OLIMPIJSKA

P
KOL i marka 4F zaprezento-
wały kolekcję olimpijską na zi-
mowe igrzyska w Pyeong-
Changu 2018. Zawodnicy

w biało-czerwonych barwach nie raz
stawali na najwyższych stopniach
podium. Ich sukces stał się inspiracją
dla zespołu OTCF do zaprojektowania
najnowszej kolekcji. Jej motywem
przewodnim są geometryczne kształ-
ty, widoczne na nadrukach oraz ze-
stawieniach kolorystycznych. W ko-
lekcji moda przenika się z technolo-

Kolekcja

90 VIP



KOLEKCJA OLIMPIJSKA Moda VIP-a

VIP 91

Fot. materiały prasowe (9)

na medal
gią. Innowacyjne rozwiązania pomagają sprostać ekstremalnym
warunkom atmosferycznym. Pracowało nad nią kilkudziesięciu
projektantów pod kierownictwem artystycznym Ranity So-
bańskiej i we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim,
który konsultował poszczególne elementy już na etapie ich
tworzenia. Korzystając z nowoczesnych technologii, projek-
tanci opracowali ubrania, które gwarantują wytrzymałość
i sprawność, dlatego zamiast standardowych szwów wyko-
rzystano spawanie. Zastosowane także laserowe, gwarantu-
jące trwałość cięcia. Najnowsza kolekcja olimpijska to także
reinterpretacja sportowego stylu lat 80. i 90.

JA



Auto VIP-a RENAULT ESPACE

Renault Espace
– rewolucyjne 
wzornictwo dla vana

W
nętrze w zamyśle pro-
jektanta ma przypo-
minać kabinę pry-
watnego odrzutowca,
a jego efektowność

potęguje możliwość podświetlania
w systemie LED kolorowymi diodami.
Jednocześnie producent reklamuje

Renault Espace jako samochód wy-
jątkowo praktyczny. Wnętrze wypeł-
niają schowki na drobiazgi, z któ-
rych największy ma pojemność 30 l.
Powiększenie przestrzeni bagażowej
do 2040 l zapewniają również skła-
dane siedzenia lub wygodne miejsca
dla 7 osób.

Opcjonalnie można uzyskać bez-
dotykowe otwieranie klapy bagaż-
nika. Również fotele zaprojektowa-
no, by zwiększyć komfort jazdy. Po-
siadają one wysokie oparcia i roz-
budowane zagłówki. Wysokość fo-
tela oraz kąt podparcia lędźwiowe-
go są regulowane. Opcjonalnie moż-

W wyglądzie nowego Renault Espace zmieniło się niemal
wszystko. Dotychczasowy van zyskał stylistykę, która upo-
dabnia go do SUV-a, zaś zwiększony prześwit czyni go
autem, które radzi sobie nawet na kiepskich drogach
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Wojciech Ostrowski



RENAULT ESPACE Auto VIP-a

VIP 93

na otrzymać podgrzewane siedzenia
(przednie i dwa skrajne w drugim
rzędzie) oraz podgrzewaną kierow-
nicę. 

Nowy wymiar bezpieczeństwa
Nowy Renault Espace zastał wy-

posażony w dodatkowe systemy po-
prawiające bezpieczeństwo jazdy.
Należą do nich system ostrzegania
o nadmiernej prędkości z funkcją
rozpoznawania znaków, system kon-
troli pasa ruchu oraz system auto-
matycznej zmiany świateł z drogo-
wych na mijania. Aktywny regulator
prędkości zapewnia utrzymanie dy-
stansu względem samochodu jadą-
cego z przodu. Wyświetlacz Head-Up
umożliwia śledzenie podstawowych
parametrów samochodu bez ko-
nieczności odrywania wzroku od kie-
runku jazdy. 

Zabezpieczenia poprawiające
bezpieczeństwo obejmują też funkcję

automatycznego hamowania w sytu-
acji zagrożenia kolizją. System bez-
piecznego mocowania fotelika dzie-
cięcego Isofix zamontowano we
wszystkich trzech fotelach drugiego
rzędu. Dodatkowe zabezpieczenie
stanowią: pasy bezpieczeństwa z na-
pinaczami i ogranicznikiem napięcia,
zagłówki, które ograniczają możli-
wość doznania urazów szyjnych, oraz
6 poduszek powietrznych (przednie,
boczne i kurtynowe). 

Wyższa klasa jazdy
Silnik Energy dCi 160 EDC, dzia-

łający w technologii Twin Turbo, za-
pewnia moc 160 KM przy pojemności
zaledwie 1,6 l. Dzięki temu możliwe
stało się zmniejszenie zużycia paliwa.
W jeździe mieszanej zużycie wynosi
4,6 l/100 km. Ponadto jednostka na-
pędowa zapewnia dużą dynamikę
jazdy i dobre przyśpieszenie nieza-
leżnie od obrotów. Do zmniejszenia zu-

życia paliwa przyczyniło się również
polepszenie aerodynamiki pojazdu.
W nowym Renault Espace jest ona
o 10 proc. lepsza w porównaniu do po-
przedniej wersji. 

Automatyczna dwusprzęgłowa
skrzynia biegów, która stosuje roz-
wiązania zaczerpnięte z pojazdów
Formuły 1, zapewnia bardziej płynną
jazdę i lepszą kontrolę przyśpieszenia.
Umożliwiła ona też wprowadzenie
małej dźwigni zmiany biegów. 

Wskazując na atuty nowego Espa-
ce, warto wspomnieć Bose Surround
System, wyposażony w 12 głośników,
który w czasie jazdy daje kierowcy i
pasażerom wrażenie przebywania w
sali koncertowej.

Samochód dostępny jest w 4 wer-
sjach wyposażenia: Life, Zen, SL Ma-
gnetic i Initiale Paris. Najtańsza wer-
sja Life dostępna z silnikiem Energy
dCi 130 bez dodatkowego wyposa-
żenia kosztuje 122,4 tys. zł. �

Wnętrze w zamyśle projektanta ma przypominać kabinę pry-
watnego odrzutowca, a jego efektowność potęguje możli-
wość podświetlania w systemie LED kolorowymi diodami.







JANEX
Zgierz, ul. Bajkowa 3

tel. 42 717 58 60,
601 296 870

Polski producent 
garniturów, marynarek oraz
spodni z wysokiej jakości

tkanin w przystępnej cenie.

Sklepy na terenie całego
kraju z miłą i fachową 

obsługą.

www.janex.lodz.pl


