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4 VIP

Derma Instytut to wyjątkowe miejsce na mapie
Wrocławia, oferujące usługi w zakresie kosmetolo-
gii i medycyny estetycznej. Wykwalifikowani pra-
cownicy kliniki dbają o zadowolenie klienta oraz sa-
tysfakcjonujące go, a przede wszystkim długo-
trwałe rezultaty. Ambasadorką kliniki została Moni-
ka Richardson, dziennikarka znana szerokiej pu-
bliczności z licznych programów radiowych i tele-
wizyjnych. Podobnie jak specjaliści Derma Instytut,
Monika Richardson wierzy, że pozytywne nastawie-
nie do samego siebie i swojego wyglądu jest jednym
z kluczowych składników dobrego samopoczucia.

Nowa ambasadorka Derma
Instytut

Marketplace ERLI.pl to platforma przeznaczona
zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Za-
pewnia przestrzeń do rozwoju biznesu dla wiary-
godnych sprzedających oraz wygodne miejsce bez-
piecznych transakcji bezpośrednio dla kupujących.
Horyzontalna platforma e-commerce skupia handel
nowymi, oryginalnymi towarami z licznych katego-
rii, takich jak dziecko, elektronika, uroda, sport oraz
zdrowie. Każda wydana złotówka na ERLI to jeden
punkt kumulowany w programie. Dzięki temu użyt-
kownicy ERLI.pl mogą skorzystać z darmowego po-
bytu w ośrodkach Holiday Park & Resort nad polskim
morzem. Ambasadorem ERLI.pl został znany aktor
Maciej Stuhr.

Nowy gracz na rynku

Historia pamięta spotkania reprezentacji Polski,
które rozpoczęły się znacznie wcześniej, niż rozbrzmiał
pierwszy gwizdek sędziego. Takie, w których na koń-
cowy wynik wpływała decyzja polityków, sytuacja go-
spodarcza, a nawet nastroje społeczne. O najważ-
niejszych z nich w swojej najnowszej książce, która
ukazała się nakładem Wydawnictwa SQN, postano-
wił opowiedzieć Stefan Szczepłek. „Mecze polskich
spraw” to pozycja obowiązkowa dla każdego fana pol-
skiego futbolu. Reprezentacja Polski rozegrała już po-
nad 800 spotkań. Stefan Szczepłek wybrał 14 z nich,
niekoniecznie tych najsłynniejszych. Zawsze były to
jednak mecze bardzo istotne, w których ciąg zdarzeń
prowadził do sukcesu, a czasem wszystko zmierza-
ło do nieuchronnego rozczarowania.

Jak polskie sprawy 
zmieniały futbol?
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Od lewej: Maciej Stuhr i Adam Ciesielczyk, prezes ERLI.pl
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Wydarzenia

Od lewej: Marcin Janusek, Monika Richardson 
i Przemysław Łabędzki



VIP 5

Z początkiem maja br. Wojciech Zagórski objął sta-
nowisko General Managera w Lenovo Polska. Będzie od-
powiadać za całokształt działań firmy, w tym zarzadza-
nie sprzedażą, rozwijanie i wzmacnianie pozycji marki
oraz portfolio jej produktów i usług przeznaczonych dla
użytkowników indywidualnych oraz biznesowych na pol-
skim rynku. Z rynkiem IT związany jest od ponad 20 lat.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Aka-
demii Technicznej (doktorat) i Akademii Leona Koź-
mińskiego (MBA) oraz innych studiów podyplomowych,
m.in. na University of Oxford, Fuqua School of Business
w Duke University, University of Stockholm oraz London
School of Business.

Wojciech Zagórski na czele
Lenovo Polska

Mimo pandemii i wiążących się z nią obostrzeń,
które wpłynęły m.in. na zmianę terminu zbiórki, Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 29.
– wyjątkowo radośnie i, jak się okazało, z fanta-
stycznym finansowym wynikiem. Na zakup sprzętu
dla dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy zebrano
210 813 830,10 zł − ponad 20 mln zł więcej niż pod-
czas poprzedniego finału WOŚP i najwięcej w historii
wszystkich zbiórek Orkiestry. Finał WOŚP po raz ko-
lejny zabrzmiał na całym świecie − w akcję zaan-
gażowało się 79 sztabów zagranicznych w 28 kra-
jach, m.in. Australii, Chorwacji, Tanzanii i Wietnamie.
Od początku swojej działalności (1993 r.) Fundacja
zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad
1,5 mld zł i kupiła ponad 65 tys. urządzeń.

Rekord WOŚP mimo pandemii

Jurajska kontynuuje rozwój i po wprowa-
dzeniu na rynek zupełnie nowego opakowania
ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Agnieszką Ra-
dwańską, która została ambasadorką marki. − Dla
mnie codzienność to zaangażowanie w pracę,
w rodzinę, sport i dbanie o zdrowie, w tym o pra-
widłowe nawodnienie. Skład wody Jurajska za-
pewnia optymalną ilość minerałów, a gwarancją
jakości jest pozytywna opinia Instytutu Matki
i Dziecka – powiedziała Agnieszka Radwańska, ko-
mentując przyjęcie roli ambasadorki marki. Ju-
rajska SA to wiodący producent wód butelko-
wych i napojów w Polsce od ponad 60 lat. Ofe-
rowane przez firmę produkty są najwyższej ja-
kości, dzięki czemu cieszą się dużym zaufaniem
konsumentów.

Agnieszka Radwańska 
w nowej roli
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Przygotował Jarosław Adkowski

Wydarzenia

Wojciech Zagórski, General Manager w Lenovo Polska



6 VIP

„Łączy nas Kazimierz Górski”

Zatytułowana tak wystawa została zorganizowa-
na z okazji setnej rocznicy urodzin Kazimierza Gór-
skiego − utalentowanego piłkarza urodzonego we
Lwowie, później wybitnego selekcjonera. Trener do-
prowadził reprezentację Polski do złotego i srebrnego
medalu igrzysk olimpijskich oraz wywalczenia trze-
ciego miejsca wśród najlepszych drużyn na świecie.

Niewątpliwą atrakcją wystawy jest prezentacja
medali, które zdobyli polscy piłkarze pod wodzą Gór-
skiego, oraz koszulek meczowych polskich zawod-
ników, a także ich rywali.

Klimat tamtych lat oddano poprzez odtworzenie
gabinetu trenera Górskiego oraz szatni, w której jego
zawodnicy przygotowywali się do najważniejszych
spotkań. Punktem kulminacyjnym wernisażu wystawy
było odsłonięcie obrazu Bogdana Kuca, na którym au-
tor uwiecznił Kazimierza Górskiego i jego „Orły”.

W ten sposób, w tak wyjątkowej scenerii, 2 mar-
ca br. − dokładnie w dniu setnych urodzin Kazimie-
rza Górskiego − Muzeum Sportu i Turystyki w War-
szawie upamiętniło dorobek trenera wszechczasów.
Wystawę będzie można oglądać do 10 września br.

Poza wystawą wydarzenie obejmuje publikację
dwujęzycznego katalogu, program edukacyjny, pro-
mocję w postaci emisji kolekcjonerskich banknotów
o wartości 0 euro oraz organizację cyklu spotkań
(również on-line).  

Ogół działań ma na celu przypomnienie sylwet-
ki Kazimierza Górskiego nie tylko grupom szkolnym,
dla których przygotowano również materiał on-line,
lecz także jak najszerszemu gronu osób indywidual-
nych. Sama postać głównego bohatera ma naj-
istotniejsze znaczenie dla planowanego wydarzenia
− jego dokonania w historii polskiego sportu nie mają
sobie równych. 

JA

Wydarzenia

Fot. materiały prasowe (4)
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Fot. Kamil Strudziński, rebellstudio.pl (3)



Pańska przygoda z żeglarstwem zaczęła się
w dzieciństwie, mimo że w rodzinie nie było tra-
dycji sportowych. Skąd zatem taka droga? 

− Dziś mieszkam w Trójmieście, ale
urodziłem i wychowałem się w Warszawie.
Rodzice od małego poszerzali moje ho-
ryzonty. Stale proponowali mi udział
w różnych zajęciach: gimnastycznych,
plastycznych, lekkoatletycznych. Tata wo-
ził mnie na basen do Pałacu Kultury i Na-
uki. Chodziłem na modelarstwo, próbo-
wałem harcerstwa. Tych zajęć dodatko-
wych – w szkole, w domu kultury, w innych
instytucjach – było bardzo wiele. Rozwi-
jałem się w wielu kierunkach i patrząc
z perspektywy, szukałem swojego talentu,
sprawdzałem, do czego mam smykałkę.
W pewnym momencie pojawiło się że-
glarstwo. Gdy mama wynalazła dwuty-
godniowy obóz żeglarski nad Zalewem Ze-
grzyńskim, chętnie przystałem na ten po-
mysł i postanowiłem spróbować czegoś

nowego. Tak mi się spodobało, że popro-
siłem rodziców, żeby zapisali mnie na za-
jęcia do klubu żeglarskiego. Złapałem
bakcyla, mimo że na początku nie odno-
siłem żadnych sukcesów.

Bardzo doceniam, że moi rodzice nie
usiłowali zrobić ze mnie mistrza – ani
w żeglarstwie, ani w żadnej innej dziedzi-
nie, którą mi podsuwali, żebym sprawdził,
w czym najlepiej się odnajduję. Wszystkie
mądre głowy i wszelkie prawidła zgodnie
wskazują, że najpierw należy wszech-
stronnie przygotować dziecko do tego, aby
zostało mistrzem w konkretnej dyscyplinie.
Jestem najlepszym przykładem słuszności
tej teorii. 
Czy ten wzór rodzicielstwa jest panu bliski, gdy
sam jest pan ojcem?

− Tak. Są różne koncepcje i modele
wychowawcze. Są rodzice z założenia
bierni, są bardzo aktywni, są też tacy, któ-
rzy należą do „klubu oszalałych rodziców”.

Wynika to z tego, że różnie rozumieją swo-
ją rolę i pomoc dzieciom. Ja sam jestem
ojcem dwojga dzieci. Natasza jest uzdol-
niona artystycznie, Maks ma predyspozycje
techniczne, ciągle majstruje przy kostce Ru-
bika, składa modele, ale oboje lubią sport.
Widzimy, jak są różni i pomagamy im roz-
wijać te talenty. Zachęcamy, wspieramy
w chwilach słabości, ale nie zmuszamy
i nie narzucamy niczego na siłę. 
Pierwsze sukcesy, w dodatku międzynarodowe,
osiągnął pan w bardzo młodym wieku. Co pro-
wadzi na podium: determinacja, zapał, inten-
sywna praca czy raczej talent, który nie każde-
mu jest dany?

− Tak naprawdę wszystko to po tro-
sze i dużo więcej. Wszystko zaczyna się od
marzenia. Jeżeli mamy pomysł i dość
chęci oraz odwagi, przekuwamy go w plan.
Kiedy miałem jakieś 17 lat, obejrzałem
Igrzyska Olimpijskie i jako młody żeglarz
chłonąłem wszystkie wyścigi. Marzyło mi

VIP 9

Rozmowa VIP-a

Wszystko
MATEUSZ KUSZNIEREWICZ

Rozmawia MAŁGORZATA SZERFER-NIECHAJ

Niejednokrotnie stawał na podium i z dumą przyjmował medal. Mimo upływu lat jest ak-
tywnym sportowcem i aktualnym mistrzem świata. Umie cieszyć się z wygranej, ale

również wyciągać wnioski z porażek. Równolegle angażuje się w projekty bizne-
sowe i społeczne. Doskonale wie, jak smakuje sukces, a swoją wiedzą i do-

świadczeniem dzieli się z innymi, szkoląc kolejne pokolenia żeglarzy. Choć
w jego życiu nie ma miejsca na nudę, wie, co jest najważniejsze i nie za-

traca się w pracy. Dobry plan musi uwzględniać czas dla rodziny i na
odpoczynek. Z biegiem lat zrozumiał, że żadna aktywność nie bę-

dzie przeżywana w pełni, jeśli nie zagwarantuje sobie komforto-
wego snu. Odpowiednia regeneracja pozwala budować

strategię spełniania kolejnych marzeń

zaczyna się od marzeń

�



się, żeby móc kiedyś uczestniczyć w tak
wspaniałym wydarzeniu i stać się częścią
tego świata wielkiego sportu. Z tą myślą
zasypiałem i budziłem się każdego dnia,
kombinując, co można zrobić, żeby speł-
nić to pragnienie. Ważne, żeby nosić to ma-
rzenie w sercu, żeby wypływało ono z nas,
a nie było realizowane pod wpływem pre-
sji otoczenia. Potem zostaje systematycz-
na praca i determinacja. Na szczyt pro-
wadzą codzienne treningi, na które zawsze
przychodziłem przed czasem i często zo-
stawałem dłużej niż inni. 

Tych elementów, które składają się na
sukces, jest ponad sto. I żadnego z nich nie
można zaniedbać. Prawdą jest, że w spo-
rcie liczy się ciężka praca, ale w harmo-
nogramie dnia nie może zabraknąć czasu
na odpoczynek – sen jest zbawienny, jeśli
zależy nam na optymalnej regeneracji po
intensywnych treningach. Ważne jest też
odpowiednie odżywianie oraz odcięcie
od social mediów na czas relaksu, żeby od-
ciążyć głowę od tego, co nas rozprasza.
Upragniony wynik zależy od wielu czyn-
ników, które trzeba rozpoznać, przeana-
lizować i właściwie wyważyć.
Co było najbardziej pociągające na tym wcze-
snym etapie żeglarskich doświadczeń i przeko-
nało pana, że to jest to?

− Podróże. Kiedy wyjeżdżaliśmy na
regaty, często już w piątek miałem zwol-
nienie z lekcji, co naturalnie mnie cieszy-
ło. Ale największą frajdą było to, że dzię-
ki zawodom i obozom mogłem bywać
w tak wielu miejscach: od Gdyni, przez
Rybnik, po Giżycko. Pamiętajmy, że to były
lata 80., okres komuny – dziś dzieci są znu-
dzone nawet podróżami do Hiszpanii, ale
wtedy to było coś niebywałego. W póź-
niejszych latach, gdy byłem już utytuło-
wanym zawodnikiem, zacząłem jeździć po
Europie. Najpierw zachwyciła mnie Szwe-
cja, potem inne kraje. Od dziecka sport
wiązał się dla mnie z podróżami − po-
znawaniem świata i ciekawych ludzi. Te
kontakty do dziś mają dla mnie ogromną
wartość.
Z czasem postrzeganie sedna żeglarstwa za-
pewne się zmieniło?

−   Bardzo lubię rywalizację w sporcie.
Dla mnie niezwykle ważny jest cel i spraw-
dzian tego, czego dokonałem na trenin-
gach, w ostatecznej rozgrywce. Uwielbiam
mierzyć się z innymi zawodnikami, rywa-
lizacja mnie motywuje. Kiedy nie chce mi
się iść na siłownię, zadaję sobie pytanie, co
robią moi przeciwnicy, a ponieważ zwykle
odpowiedź w mojej głowie brzmi „Pewnie
są na siłowni”, znajduję w sobie siłę i ru-
szam ćwiczyć.

Jednak podróże cały czas są dla mnie
pociągające i stanowią pozytywną stronę
żeglarstwa. Gdy teraz rozmawiamy, jestem
jako trener na Mistrzostwach Europy

w Portugalii. Przed chwilą byłem na za-
wodach w Stanach Zjednoczonych.
Wkrótce wybieram się na Igrzyska do Ja-
ponii. Mimo że będąc z dala od Trójmia-
sta, tęsknię za domem i rodziną, to po-
dróże za każdym razem są dla mnie fan-
tastycznym doświadczeniem, za które je-

stem wdzięczny. Pielęgnowanie wdzięcz-
ności jest w życiu bardzo ważne, nawet za
najmniejsze rzeczy, które cieszą. A mnie
podróże niezmiennie bardzo cieszą.
Czy wygrana jest dla sportowca dobrą moty-
wacją?

− Tak, ale pod warunkiem że pod-
chodzimy do niej z umiarem i z dystansem.
Z tyłu głowy nieustannie trzeba mieć
świadomość, że nie zawsze będziemy wy-
grywać. Nauczyłem się, że wszystkie moje
wygrane są wynikiem wielu porażek, któ-
rych doświadczyłem na różnych etapach
kariery. Takie powinno być clue prawi-
dłowego myślenia każdego sportowca.
Oczywiście trzeba dążyć do zwycięstwa, ale
jeśli się nie uda, nie ma co się załamywać
ani poddawać. To czas na analizę i wy-
ciągnięcie wniosków. Po każdym niepo-
wodzeniu trzeba się zastanowić, jak unik-
nąć tych samych błędów i co następnym
razem można zrobić lepiej. Jasne, że
uwielbiam wygrywać, kto nie lubi? Ale po
każdej porażce szybko przełykam smak go-
ryczy, odkładam na bok emocje i włączam
racjonalne myślenie. To równie dobra
motywacja, by przystąpić do wytężonej
pracy.
Czy zwycięstwo w młodości i po latach, z wie-
loma medalami w portfolio, smakuje tak samo?

− Pierwsze zwycięstwo, jak wszystko
co nowe, jest niezapomniane. Emocje, ja-
kie mu towarzyszą, przenoszą nas na
inną planetę. Ale każde kolejne jest inne,
a przez to równie fantastyczne. Z natury
cieszę się życiem. W każdej sytuacji − za-
równo w sferze zawodowej, jak i w życiu
prywatnym − najważniejsze jest dla mnie
robić fajne rzeczy z ciekawymi ludźmi.
Mam już trochę zwycięstw na swoim
koncie i żadnego nie umniejszam. W tym
roku wygrałem regaty w Stanach i cie-
szyłem się jak dziecko, równie mocno jak
20 lat temu. Może właśnie dlatego, że nie

sądziłem, że w wieku 46 lat stać mnie na
taki poziom i zwycięstwo w spektakular-
nym stylu. Nie mam dość rywalizacji i każ-
da wygrana jest dla mnie powodem do ra-
dości, a znam sportowców, którzy po la-
tach nie mają już w sobie tego entuzjazmu.
Jaka jest dziś pańska definicja sukcesu, po tylu
zdobytych mistrzostwach, a ostatnio również
osiągnięciach w sferze biznesu?

− Sukces rozważam w dwóch ob-
szarach. Po pierwsze wiążę go z osią-
gnięciem celu, który przed sobą stawiam.
Drugi filar sukcesu to − najprościej mó-
wiąc − kontynuacja, czyli utrzymywany
wysoki poziom, dzięki któremu nie po-
przestajemy na jednorazowym zwycię-
stwie. Pierwsze Mistrzostwo Świata zdo-
byłem w 1998 roku, a dziś jestem aktual-
nym mistrzem świata − siłą rzeczy w in-
nej klasie, ale to, że przez tyle lat potrafię
dosięgnąć tak wysoko ustawionej po-
przeczki jest moim osobistym sukcesem.
Okazuje się, że wybór dyscypliny był
w moim przypadku trafiony, bo żeglarstwo
można uprawiać przez długie lata, prak-
tycznie bez limitu. To, że znalazłem zaję-
cie, które jest moim sposobem na życie
i źródłem zarobku, a zarazem sprawia, że
budzę się z uśmiechem i niecierpliwością,
żeby przekonać się, co mnie czeka, jest nie
do przecenienia. 
Próbował pan swoich sił solo i w zespole. W któ-
rym przypadku emocje i satysfakcja z wygranej
są silniejsze?

− Chyba bardziej cieszy mnie wygra-
na w zespole niż indywidualna. Wtedy
z chwilą przekroczenia mety, gdy wie się
o zwycięstwie, od razu można dzielić ra-
dość z drugą osobą i widzieć odbicie wła-
snych emocji na jej twarzy. To bezcenne. Za
indywidualnym sukcesem przemawia z ko-
lei świadomość, że to wyłącznie ja jestem
jego autorem, ale jestem jednak zwierzęciem
stadnym i wolę mieć kogoś u boku.
Od pewnego czasu łączy pan wyzwania spor-
towca z obowiązkami trenera. Jaką wiedzę
– poza techniką – stara się pan przekazać mło-
dym zawodnikom, swoim potencjalnym na-
stępcom, dla których jest pan mentorem?

− To temat rzeka, ale zasadniczo
dzielę się z młodymi sportowcami swoimi
doświadczeniami i obserwacjami, które dla
mnie były cenne. W pracy trenera z za-
wodnikami wszystko zaczyna się od śnia-
dania, bo gdy zejdziemy na wodę, nie ma
czasu na rozmowy i analizy. To już etap,
kiedy trzeba działać, a wcześniej potrzeb-
ny jest plan. To, co osiągniemy podczas re-
gat, w dużej mierze jest wynikiem wcze-
śniejszej strategii. Staram się wdrażać
metodę piramidy sukcesu, której silną
podstawą są takie elementy, jak zdrowie,
rodzina, odpoczynek, odpowiednia ilość
snu, hobby, właściwa dieta. Tworzą one
stabilny fundament do budowania tego, co
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Nie potrzebuję dodatkowego
czasu na odpoczynek czy
hobby, bo choć na regatach
jest ciężko, to sport jest
moją pasją i w ten sposób
czerpię z życia przyjemność 
i ładuję akumulatory.



chcemy osiągnąć. Na wyższych poziomach pi-
ramidy są takie elementy, jak koncentracja, roz-
wój osobisty, dobra komunikacja, motywacje.
Nad tym wszystkim trzeba pracować równo-
legle, a jest tego sporo. 

Moja praca trenera polega na tym, żeby
dbać o pozytywne nastawienie zawodników, ich
samopoczucie i regenerację. Dzięki temu, że
ja myślę o zapasach wody, zakupach, prognozie
pogody i sprawach organizacyjnych, oni mogą
skupić się na formie i wygranej. To, że mój za-
wodnik prowadzi regaty, nie jest przypadkiem,
lecz wynikiem odpowiedniej taktyki. Rola
mentora sprowadza się w dużej mierze do do-
brego planu.
Jak ważny obok psychologicznych aspektów przy-
gotowań do zawodów i wygranej jest sprzęt? Czy in-
westycja w łódź z najwyższej półki się opłaca?

− Żeglarstwo jest bardzo technologicznym
sportem i wciąż trwa wyścig na polu nowinek.
Nieustannie myślimy o nowych łodziach, ża-
glach, elementach wyposażenia. Trzeba się
mocno natrudzić, żeby znaleźć swoją przewagę
nad konkurencją, i włożyć dużo pracy, żeby
mieć optymalny sprzęt odpowiadający naszym
potrzebom. Nie mam już mojej pierwszej
łódki Optimist, zwanej Cebulą, bo takie mia-
łem przezwisko na pierwszym obozie żeglar-
skim, ale darzę ją dużym sentymentem. Dziś
żeglują na niej pewnie kolejne pokolenia.
Mam nadzieję, że po latach będą mieć równie
miłe wspomnienia. 
Sport, zwłaszcza na tak profesjonalnym poziomie, za-
pewne potrafi pochłonąć bez reszty. Jak ważna jest rów-
nowaga między pasją, pracą a życiem prywatnym?

− Ta równowaga jest kluczowa. Nauczy-
łem się zachowywać właściwy balans, bo
wcześniej wielokrotnie popełniałem błędy
i wiem, że bez tego ani rusz. Podstawą jest dla
mnie sen. Po ciężkim dniu muszę się przespać
– znam swój organizm i wiem, że wystarcza na-
wet pół godziny – byle w wygodnym łóżku, na
porządnym materacu i w dobrej pościeli. Za-
pewniając sobie optymalne warunki snu i od-
powiednią liczbę godzin na odpoczynek w nocy,
następnego dnia mogę dosłownie przenosić
góry. Niezwykle cenny jest dla mnie czas z ro-
dziną, dlatego tak układam plan dnia, aby
w miarę możliwości móc zjeść wspólne śnia-
danie, odprowadzić dzieci do szkoły, wyjść
z żoną w tygodniu choćby na krótką randkę.

Jednocześnie staram się znajdować rów-
nowagę w pracy – między sportem a biznesem,
bo obie te sfery są mi bliskie i staram się je roz-
wijać równolegle. Do tej pory udaje mi się to
godzić. Bardzo pomagają mi spotkania sam na
sam ze sobą, które praktykuję raz w tygodniu.
Wtedy pytam sam siebie, czy poświęcam dość
czasu na sen, dla bliskich, na to, co najważ-
niejsze.
Z tego, co pan mówi, wnioskuję, że wierzy pan w moc
dobrego snu i został pan ambasadorem marki Curem
z pełnym przekonaniem.

− Tak, rzeczywiście to nie przypadek, że
połączyliśmy siły z marką Curem. Hasło:
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Wszystko zaczyna się od marzeń. Od nich niedługa
droga do snów, co jasno wybrzmiewa w języku an-
gielskim. By „sweet dreams” przekuć w rzeczywi-
stość, trzeba dbać o wygodne i dopasowane 
do naszych potrzeb środowisko snu.
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� „Work Play Sleep“ wskazuje obszary, mię-
dzy którymi ciągle szukam odpowiednie-
go balansu, tak by pomyślnie realizować
marzenia. Głęboko wierzę, że jakość snu
i właściwego wypoczynku przekłada się na
efektywność w pracy i życiu prywatnym.
Cieszę się, że odnaleźliśmy wspólny język
z zespołem Curem i mamy tożsame war-
tości. Podpisuję się pod produktem, któ-
ry sprawdziłem i z przekonaniem polecam,
bo został świetnie wymyślony, a wiem,
o czym mówię, bo interesuję się nowymi
technologiami. Jak widać, są one ważne nie
tylko na polu zawodowym, lecz także w ob-
szarze wypoczynku. Konstruując materace
Curem, specjaliści w szwajcarskim labo-
ratorium firmy dbają o zróżnicowany po-
ziom twardości, odpowiedni przepływ
powietrza w materacu. Dzięki właściwej
wentylacji mam wrażenie, że śpię na świe-

żym powietrzu. Uważam, że inwestycja
w materac z górnej półki to inwestycja
w siebie, bo wydajemy pieniądze na swo-
je zdrowie i samopoczucie. Z myślą o do-
brym samopoczuciu i wygodzie kupujemy
dobre jedzenie, gatunkowe ubrania, luk-
susowe samochody itd. Materac powinien
być na drugim miejscu tej listy, zaraz po
właściwym odżywianiu. Spałem na róż-
nych materacach i widzę różnicę.
Wspomniał pan o zainteresowaniu nowymi
technologiami. Jak przekłada się ono na sferę biz-
nesu i inwestycje w innowacyjne rozwiązania?
Jakie projekty leżą w obszarze pańskich zain-
teresowań?

− Zawsze interesowała mnie nowo-
czesna komunikacja, zwłaszcza w spon-
soringu i marketingu sportowym. Ilekroć
współpracuję z markami, skupiam się na
ich odpowiedniej komunikacji i właściwej
prezentacji promowanych produktów.
W swoich doświadczeniach biznesowych
również mam do czynienia z nowymi
technologiami. Zrealizowałem kilka pro-
duktów, tworzonych w Chinach, m.in.
ramkę na zdjęcia, do której zainspirowa-
ło mnie życie i własne potrzeby w zabie-
ganych czasach. Dzięki temu produktowi
rodzice mogą ekspresowo przesyłać dziad-
kom ze smartfonów zdjęcia swoich wnu-
ków, które wyświetlają się bezpośrednio
w ramce. Obecnie jestem zaangażowany
w rozwój firmy, która ułatwia odnalezie-
nie dowolnych zajęć, zawodów i obiektów
sportowych w swojej okolicy.

Cały czas chodzi mi po głowie jeszcze
jeden projekt, na którym chcę skupić
uwagę przez kolejne 20 lat swojej aktyw-
ności biznesowej. Wdrożę go w przy-
szłym roku, ale na razie nie zdradzę
szczegółów. W przyszłym roku czeka
mnie również dużo pracy w związku z or-
ganizacją Żeglarskiego Mundialu – glo-
balnego wydarzenia, którego jestem dy-
rektorem zarządzającym – co wiąże się
z pracą w Szwajcarii. 
A plany sportowe?

− Po majowych Mistrzostwach Świa-
ta w roli trenera startuję w regatach Pu-
charu Świata w Szwajcarii. Latem biorę
udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio,
a prosto z Japonii lecę do Norwegii jako
uczestnik Mistrzostw Świata w łódce kla-
sy 5,5. We wrześniu czekają mnie Mi-
strzostwa Świata w klasie Star w Niem-
czech. Przede mną dużo treningów i ry-
walizacji. Zdecydowanie nie narzekam
na brak zajęć.
Jak wiele łączy sport z biznesem?

− Wbrew pozorom te światy łączy ze
sobą bardzo wiele. Te dziedziny mocno się
przenikają i czerpią od siebie nawzajem.
W sporcie przydaje się wiedza z zakresu za-
rządzania – budżetem i ludźmi, organizacji
pracy, dobrej komunikacji, wdrażania no-

wych technologii. Z kolei w biznesie nie-
zwykle ważne są takie czynniki, jak syste-
matyczność pracy, utrzymywanie przewagi
nad konkurencją oraz umiejętność ra-
dzenia sobie z emocjami – doświadczenie
w rywalizacji jest w tych obszarach bardzo
pomocne. Sportowcy mogliby też wiele na-
uczyć menedżerów, jeśli chodzi o pracę ze-
społową. Lider i trener mają ze sobą wie-
le wspólnego. Od pewnego czasu wpro-
wadzam sport do biznesu. Uważam, że
pracownicy są bardziej efektywni, gdy
aktywność sportowa staje się ich co-
dziennością.
Ostatni rok praktycznie dla każdego był trudny.
Czy pandemia wpłynęła na pana codzienność
i plany?

− Tak, głównie w sferze sportowej, po-
nieważ odwołano wiele imprez, przenie-
siono na ten rok Igrzyska Olimpijskie. Wie-
le się zmieniło, ale podszedłem do tego ze
spokojem i zrozumieniem. Wiem, na czym
polega aktualna sytuacja na świecie, więc
nie pozostaje nic innego niż się przysto-
sować do nowych reguł. Najgorsza jest nie-
pewność i patrzenie w przyszłość przez
mgłę. Trudno jest cokolwiek planować,
a zwykle wiem, co będę robić, z kilkumie-
sięcznym wyprzedzeniem.
Co jest dla pana najlepszą odskocznią od pra-
cy? Jeśli odpoczynek, to również na wodzie?

− Nie mam dużo wolnego czasu, ale
jeśli już mogę cieszyć się chwilą wy-
tchnienia, to zawsze z rodziną. Dużo po-
dróżujemy, ostatnio częściej po Polsce niż
po świecie, lubimy chodzić po górach. Nie
potrzebuję dodatkowego czasu na odpo-
czynek czy hobby, bo choć na regatach jest
ciężko, to sport jest moją pasją i w ten spo-
sób czerpię z życia przyjemność i ładuję
akumulatory.
Jest pan zaangażowany w projekty społeczne,
inicjatywy różnych fundacji. Czym się pan kie-
ruje, wybierając z morza potrzeb te warte za-
angażowania?

− Sercem. Tu nie kieruję się rozumem.
Porzucam racjonalne przesłanki i daję
dojść do głosu emocjom. Czasem przy-
padkowe spotkanie z kimś, kto ma w so-
bie pozytywną energię i potrafi nią zara-
zić, owocuje wartościową współpracą
w słusznej sprawie.
Zaczęliśmy rozmowę od marzeń małego Mate-
usza, które dały początek pańskim sukcesom. Ja-
kie marzenia wciąż czekają na spełnienie?

− Chciałbym właściwie przygotować
i poprowadzić na podium młodych że-
glarzy, który startują w Żeglarskim Mun-
dialu. Prywatnie marzy mi się, żeby fajnie
wychować dzieci, co rozumiem jako da-
wanie im wędki, a nie dóbr materialnych
i gotowych rozwiązań, podanych na tacy.
Zależy mi, żeby zaszczepić w nich chęć
rozwijania własnych umiejętności oraz
ciekawość świata. �
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Z okazji pańskich 85. urodzin powstała płyta „Per-
fekcjonista” Sinfonii Varsovii, której premiera mia-
ła miejsce 9 kwietnia br., właśnie w dniu pań-
skich urodzin. Album ukazuje trzy artystyczne
twarze mistrza: dyrygenta, kompozytora i pia-
nisty. Jest on także muzyczną opowieścią historii
pańskiej wieloletniej przyjaźni z orkiestrą. Jak pan
ocenia ten album?

− Wspaniały prezent! Szkoda, że
pandemia narzuciła ograniczenia, m.in.
dotyczące składu orkiestry, ale może i do-
brze, bo skupiliśmy się na dopracowaniu
wielu elementów. Zachęcam np. do po-
słuchania trudnego finału „Orawy” Kila-
ra − jeszcze nigdy wszystkie nutki nie zo-
stały zagrane tak precyzyjnie! Ku mojemu

zadowoleniu na płycie znalazły się też
moje instrumentacje utworów fortepia-
nowych Debussy’ego na orkiestrę. Tylko
Sinfonia Varsovia mogła zagrać te utwo-
ry tak wrażliwie. Podobnie mój utwór.
Mówi się, że kompozytor nie jest nigdy
w pełni zadowolony ze swoich kompozycji,
ale muszę przyznać, że lubię swoje „Liście
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Batuty

JERZY

Rozmawia EWA PLOPLIS

Czarodziej rzeczywistości muzycznej celebrujący życie poprzez sztukę, kompozytor, dyry-
gent, pianista. Perfekcjonista. W tym roku obchodzi 85. urodziny. Z entuzjazmem wspomina
dawne koncerty oraz muzyczne spotkania i planuje kolejne kompozycje, a także występy z or-
kiestrą przed publicznością. Zapewnia, że nie zamierza rozstawać się z batutą

nie odłożę
MAKSYMIUK



gdzieniegdzie spadające”. Na płycie zna-
lazł się też Koncert skrzypcowy Panufnika,
który wyjątkowo „pasuje” Jakubowi Hau-
fie. Ciekawe, że na tournée w Chinach
oklaskiwano ten punkt programu bardziej
niż Koncert fortepianowy f-moll Chopi-
na.
Wielki i wspaniały jubileusz 85. urodzin. Wiele
lat celebrowania życia przez pryzmat sztuki. Czy
czuje się pan spełniony zawodowo? Czy są rze-
czy, których chciałby pan jeszcze dokonać?

− Nie udało mi się napisać koncertu
fortepianowego. Zderzenie z takimi ge-
niuszami, jak Rachmaninow, Ravel, Skria-
bin, studzi kompozytora. Poza tym współ-
czesność ma wymagania wobec twórcy. Na
razie wyszedł z tego pat, ale ciągle coś mi
chodzi po głowie.
Jubileusz to dobry czas na podsumowania.
Mając tak wielki, zróżnicowany artystyczny do-
robek i wiele nagród będących jego pokłosiem,
co uważa pan za swój największy sukces?

− Kilkakrotnie wystąpiłem w Carne-
gie Hall i około 20 razy na słynnym an-
gielskim festiwalu Proms. O tym marzy-
łem i do tego dążyłem. Muszę jednak przy-
znać, że czasami wielkie emocje budziły we
mnie koncerty, które nie interesowały kry-
tyków. Np. orkiestrze w Irlandii towarzy-
szył w utworze Szostakowicza chór zło-
żony w większości z seniorów. Najstarszy
chórzysta miał 80 lat. Starali się tak, że pa-

niom pięknie zaróżowiły się policzki. Na-
prawdę bardzo się wzruszyłem.
Czy jest coś, o czym może pan powiedzieć, że
zmieniłby z perspektywy zawodowego do-
świadczenia życiowego? Np. w jednym z wy-
wiadów powiedział pan, że najbardziej w życiu
żałuje niepodjęcia się prawykonania „Orawy” Ki-
lara, kiedy kompozytor to panu zaproponował. 

− Nie ma co marudzić. Przeszedłem
wspaniałą, pełną przygód drogę, mając za
towarzyszy takich geniuszy, jak Mozart,
Beethoven, Szostakowicz. W podróży jak
to w podróży, były i wyboje, ale zawsze jest
coś za coś, prawda?
Współpracował pan z największymi artystami.
Z kim wiążą się szczególne dobre wspomnienia,
gdy mowa o spotkaniach na zawodowej ścieżce?

− W mojej pamięci na zawsze pozo-
staną Henryk Szeryng i John Ogdon.
Pierwszy to legendarny skrzypek, z którym
zagrałem wiele koncertów − nigdy nie zro-
bił najmniejszego błędu. Drugi – wspaniały
pianista, który zawsze znał nie tylko swo-
ją partię, ale całą partyturę. Obaj perfek-
cjoniści, więc nic dziwnego, że to moi bo-
haterowie. Niestety obaj już nie żyją.
Koncertował pan w największych salach kon-
certowych świata, m.in. Carnegie Hall, Royal Al-
bert Hall i Wiener Verein. Czy ma pan swoje ulu-
bione miejsce występów przed publicznością?

− Wiener Verein. Wspaniała akustyka!
Zawsze też robiły na mnie wrażenie kon-

certy na Proms, nie tylko ze względu na ich
niewątpliwy prestiż, lecz także niezapo-
mniany widok stojących przed estradą
młodych ludzi. To właśnie ci, których nie
stać na drogie miejsca siedzące, reagują
błyskawicznie i bardzo emocjonalnie. To
oni niejako określają nastrój koncertu.
Gdy Polska Orkiestra Kameralna zagra-
ła pod moją batutą „Serenadę” Czaj-
kowskiego, wyrazili swój aplauz tupa-
niem. Robili to tak, że byłem pewien, iż ze-
rwał się dach albo przechodzi właśnie ja-
kaś niezwykła burza. Huragan oklasków
zerwał się po chwili.
Nad czym obecnie pan pracuje?

− Dużo komponuję. Orkiestra w Is-
landii planuje uczczenie pamięci Bohda-
na Wodiczki, który przez wiele lat był jej
dyrygentem. I ja dyrygowałem kilkakrot-
nie tą orkiestrą. Poproszono mnie o na-
pisanie okazjonalnego utworu i zadyry-
gowanie go na specjalnym koncercie
w przyszłym roku. To dla mnie zaszczyt
i przyjemność, zwłaszcza że Wodiczko to
moje dyrygenckie bożyszcze − zaczynał
dyrygować i zmieniało się brzmienie or-
kiestry. Piszę też utwór na trzy akordeony
dla świetnego Motion Trio, a z myślą o Łu-
kaszu Długoszu – kompozycję na flet i or-
kiestrę. Oczywiście batuty nie odłożę.
Życzę zatem kolejnych sukcesów zawodowych.
Dziękuję za rozmowę. �
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Oscary 2021

N
ajważniejszą zmianą wy-
muszoną przez pande-
mię była zmiana regula-
minu. Ponieważ lockdown
spowodował zamknięcie

kin, Akademia wydłużyła termin zgło-
szeń do końca lutego oraz zgodziła się,
by o Oscara mogły ubiegać się filmy
pokazywane wyłącznie online, pod
warunkiem że ich premiera była pla-
nowana w 2020 roku. I tak popularny
Netflix uzskał 35 nominacji. Nie pobił
jednak rekordu wytwórni United Artist,
która w 1940 roku miała ich 45.

Oscarowa gala 
w pandemicznej odsłonie

Jedną z istotnych zmian w tego-
rocznej Oscarowej gali, której produ-
centem był Steven Soderbergh, było
osobne przedstawienie występów na
żywo nominowanych w kategorii naj-
lepsza oryginalna piosenka (ze 105
zgłoszeń wybrano 15, by w marcu
ogłosić 5 nominowanych). Prowadzo-
ną przez aktorki Arianę DeBose i Lil Rel
Howery 90-minutową imprezę „Oscars:
Into the Spotlight”, wyemitowaną przed
rozdaniem Oskarów, otworzył występ

DJ Tara. Następnie na tarasie dachu
Muzeum Filmowego Akademii Leslie
Odom Jr. wykonał „Speak Now” z filmu
„Pewnej nocy w Miami”, Celeste i Da-
niel Pemberton – „Hear My Voice”
z „Proces siódemki z Chacago”, H.E.R.
– „Fight For You” z filmu „Judasz
i Czarny Mesjasz”, a Diane Warren
(12-krotnie nominowana do Ocara w tej
kategorii) i Laura Pausini – „Io Sì
(Seen)” z „Życie przed sobą”. Molly
Sandén, znana jako My Marianne,
wykonała piosenkę „Husavik” z filmu
„Eurovision Song Contest: Historia ze-
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Rozproszone

Jerzy Bojanowicz

Fot. AMPAS (6)

Peter Spears, Frances McDormand, Chloé ́ Zhao, Mollye Asheri i Dan Janvey



społu Fire Saga”– z towarzyszeniem
dziecięcego chóru − w islandzkikm
Husavik! Klipy nominowanych piosenek
pokazano podczas ceremonii.

W gali uczesniczyło około 200 go-
ści, zaproszonych do specjalnie przy-
stosowanej sali dworca Union Station
Los Angeles (w Dolby Theatre w Hol-
lywood było kilka osób), siedzących
przy stolikach w maseczkach. − W tym
roku w ceremonii osobiście wezmą
udział osoby nominowane, ich goście
i prezenterzy. Nie będziemy w stanie
przeprowadzić naszej corocznej lote-
rii biletów dla członków − ogłosił
w marcu David Rubin, prezydent AMPAS.
Nie było też prowadzącego. − Każdy
będzie postacią. Każdy nominowany,
każda osoba, która przyznaje nagro-
dę, poczuje się jak bohater filmu. A na
końcu będziemy wiedzieć, kim oni
wszyscy byli i czego chcieli… Chcemy
stworzyć trzygodzinny film, w którym
rozdawane są nagrody – zapowiadał
Rubin. Dlatego na widowni nie było
znanych postaci – ikon X Muzy, jak np.
Meryl Streep, która na Gali w Dolby
Theatre siedziała w pierwszym rzędzie.
Orkiestrę natomiast zastąpił DJ.

W kwietniu 2020 roku Akademia za-
głosowała za skonsolidowaniem ka-
tegorii najlepszego miksowania dźwię-
ku i najlepszej edycji dźwięku w jedną
kategorię: najlepszego dźwięku
(zmniejszając całkowitą liczbę kategorii
do 23), gdyż uznano, że zakres tych
dwóch kategorii zbytnio się nakładał.
Zasady Best Original Score wymaga-
ją teraz, aby ścieżka dźwiękowa filmu
zawierała co najmniej 60 proc. orygi-
nalnej muzyki, a filmy franczyzowe i se-
quele − co najmniej 80 proc. nowej mu-
zyki. Po raz pierwszy we wstępnym gło-
sowaniu na najlepszy międzynarodo-
wy film fabularny mogli uczestniczyć
wszyscy członkowie Akademii z pra-
wem głosu.

Świat połączony transmisjami
Z artystami, którzy nie mogli przy-

być do Stanów Zjednoczonych, łą-
czono się satelitarnie. Niektorzy no-
minowani obserwowali galę w Londy-
nie (Gary Oldman i Olivia Colman), ir-
landzkim Kilkenny (Tomm Moore), Pa-
ryżu (Florian Zeller i Nicolas Becker),
Pradze (Claudia Stolze) i Sydney (Sa-
sha Baron Cohen).

Ceremonię transmitowano do po-
nad 225 krajów (w Polsce pokazywał ją
Canal+), choć nie bez problemów.
W Chinach była cenzurowana ze
względu na obecność na gali chińsko-
amerykańskiej Chloé Zhao, reżyserki
„Nomadland”, która krytykowała Chi-
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ny w jednym z wywiadów. Z kolei telewizja TVB w Hong-
kongu − w odwecie za nominowanie dokumentu An-
dersa Hammera i Charlotte Cook „Do Not Split” o pro-
testach prodemokratycznych w Hongkongu w 2019 ro-
ku w kategorii najlepszy film dokumentalny − ogłosiła,
że po raz pierwszy od 1969 roku w regionie ceremonia
nie będzie transmitowana na żywo.

Tradycyjnie w trosce o bezpieczeństwo publiczne
i ułatwienie produkcji gali Akademia Sztuki i Nauki Fil-
mowej oraz miasto Los Angeles zamknęły ulice wokół
Union Station w centrum Los Angeles. Dworzec pozostał
otwarty dla pasażerów tranzytowych. Choć rozłożono
przed nim – jak go określono − malutki, czerwony dy-
wanik, nie przepytywano na nim przybywajacych gości.
Natomiast wielu z nich fotografowano na tle długiego
muru.

Akademia coraz bardziej otwarta
Akademię Sztuki i Nauki Filmowej założyło w 1927

roku, jako organizację non-profit, 36 członków: dyrekto-
rów produkcji i ówczesnych luminarzy filmowych. Dziś
jest ona wiodącą na świecie organizacją związaną z fil-
mem. Należy do niej ponad 10 tys. pracownikow tej bran-
ży. Niestety od kilku lat niektórzy z nich są „bohaterami”
procesów sądowych dotyczących molestowania sek-
sualnego (rozpoczęta w 2017 roku kampania #MeToo),
a sama Akademia określana jest organizacją „rasi-
stowską”, dyskryminującą ze względu na płeć, wiek i po-
chodzenie. 

Nie dziwi jej oświadczenie: „Uznajemy i podtrzymu-
jemy doskonałość w sztuce filmowej i nauce, inspiruje-
my wyobraźnię i łączymy świat za pośrednictwem filmu.
Akademia Sztuki i Nauki Filmowej zaprasza do organi-
zacji 819 artystów i dyrektorów, którzy wyróżnili się swo-
im wkładem w kinematografię. Klasa 2020 to 45 proc. ko-
biet, 36 proc. niedostatecznie reprezentowanych spo-
łeczności etnicznych/rasowych i 49 proc. międzynaro-
dowych z 68 krajów. Wśród nich jest 75 nominowanych
do Oscara, w tym 15 zwycięzców i 5 laureatów nagród
naukowych i technicznych. Ci, którzy przyjmą zapro-
szenia, będą jedynymi członkami Akademii w 2020 ro-
ku”. Dodam, że w tym roku 76 nominacji uzyskało 70 ko-
biet, co jest rekordem wszechczasów.

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”
ramię w ramię z „Ojcem”

Główna ceremonia rozpoczęłą się od przejścia wy-
ważonym krokiem przez Union Station Reginy King. Lau-
reatka zeszłorocznego Oscara za drugoplanową rolę
w filmie „Gdyby ulica Beale umiała mówić” i reżyserka
nominowanego w 3 kartegoriach filmu „Pewnej nocy w
Miami” na początku wyraziła myśli wielu osób, mówiąc,
że minął już prawie rok, ale nadszedł czas na odrobinę
świętowania.

King przedstawiła nominowanych i wręczyła pierw-
sze Oscary za najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy
scenariusz adaptowany. Otrzymali je 35-letnia aktorka
Emerald Fennell − znana z filmów „The Crown” (2020),
„Dziewczyna z portretu” (2015), „Piotruś z Nibylandii”
(2015) − za „Obiecującą. Młodą. Kobietę”, w którym też
zagrała, a film był jej reżyserskim debiutem, oraz Chri-
stopher Hampton i Florian Zeller za film „Ojciec”. Zeller
za statuetkę podziękowal z Paryża, a obecni w Union Sta-
tion oglądali jego wystąpienie na telebimie, na który jesz-
cze nie raz spoglądali.

18 VIP

Oscary 2021

�

Leslie Odom Jr. wykonuje „Speak Now”



„Na rauszu” najlepszym filmem nieanglojęzycznym
O Oscara za najlepszy film międzynarodowy (niean-

glojęzyczny) ubiegały się filmy z 93 państw. Polska zgłosi-
ła „Śniegu już nigdy nie będzie” w reżyserii Małgorzaty Szu-
mowskiej, według scenariusza, który stworzyła z Michałem
Englertem. W 2020 roku na 77. Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Wenecji film walczył o Złotego Lwa (przegrał
z „Nomadland”), natomiast Małgorzatę Szumowską wy-
różniono Nagrodą Fundacji „Persona, Lavoro, Ambiente”
za film o tematyce dotyczącej środowiska lub pracy. Gre-
cja zgłosiła powstałą w koprodukcji z Polską „Niepa-
mięć”, a Słowacja – film pt. „Správa” (w obsadzie m.in.: Woj-
ciech Mecwaldowski, Jacek Beler, Kamil Nożyński i Ksawery
Szlenkier).

Ostatecznie na krótkiej liscie znalazło się 15 filmów,
m.in. czeski „Szarlatan” wyreżyserowany przez Agniesz-
kę Holland i powstały w koprodukcji polsko-irlandzko-
-słowackiej, a także wielonarodowa koprodukcja z udzia-
łem Polski, firmowana przez Bośnię i Hercegowinę, „Quo
vadis, Aida?” oraz obrazy wyprodukowane w krajach nie-
zbyt widocznych w świecie X Muzy, takich jak Tunezja, Gwa-
temala, Hong Kong, Wybrzeże Kości Słoniowej i Tajwan.

Statuetkę wręczyła Laura Dern. Otrzymało ją, uznawane
za faworyta, „Na rauszu” Thomasa Vinterberga (14. duń-
ski film w tej kategorii). − Wow, bardzo dziękuję. Odkąd skoń-
czyłem 5 lat, przygotowywałem przemówienia na dwor-
cach, w szkole, w toalecie. I oto jestem. (…) Chcę podzię-
kować mojej żonie Helene, która tu siedzi za bycie aniołem
tego projektu, za prowadzenie mnie przez ten bardzo trud-
ny okres. (…) Wytwórni Cinetic dziękuję za wykazanie się
odwagą i zainwestowanie w film o czterech zdeprawo-
wanych, białych, pijanych mężczyznach, którzy uczą rów-
nież pić dzieci − ja bym tego nie zrobił. To jest film o utra-
cie kontroli nad życiem. Ja straciłem kontrolę nad swoim.
Dziękuję całej ekipie, która mnie uratowała i uratowała ten
film. Cztery dni po rozpoczęciu zdjęć wydarzyło się coś
strasznego − w wypadku na autostradzie zginęła moja cór-
ka, ktoś zagapił się w telefon komórkowy (…) Dwa miesiące
przed śmiercią była w Afryce. Wysłała mi list, że właśnie
przeczytała scenariusz i jaśniała z podekscytowania. Ida
miała zagrać w „Na rauszu” – dzielił się osobistymi do-
świadczeniami reżyser.

Powiew kobiecości w sferze reżyserii
Nominowanych za najlepszą reżyserię ogłosił z Seulu

Bong Joon Ho, którego film „Parasite” triumfował w zeszłym
roku. Wśród nich były Chloé Zhao i Emerald Fennell
− 6. i 7. kobieta w historii Oscarowych nominacji w tej ka-
tegorii (poprzednio dostały ją Lina Wertmüller, która 43 lata
później, w 2010 roku otrzymała go za całokształt twórczo-
ści, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow i Gre-
ta Gerwig). Po raz pierwszy jednocześnie nominowano dwie
kobiety.

Oscara dostała Chloé Zhao za „Nomadland”. Jest dru-
gą reżyserką nagrodzoną Oscarem w tej kategorii (w 2010
roku otrzymała go Kathryn Bigelow za „W pułapce wojny”)
oraz pierwszą, która w tym samym roku otrzymala aż 4 no-
minacje. Do historii Oscara przejdzie jako pierwsza kolo-
rowa kobieta i pierwsza kobieta azjatyckiego pochodzenia,
która otrzymała nagrodę za najlepszą reżyserię. Podczas
ceremonii opowiedziała o swoim doświadczeniu reżyser-
skim jako o „szalonej, jedynej w swoim rodzaju podróży”.
Mówiła również o czerpaniu inspiracji z dzieciństwa w Chi-
nach. − Ostatnio dużo myślałam o tym, jak sobie radzę, gdy
robi się ciężko. Wracam do czegoś, czego nauczyłam się,
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gdy byłam dzieckiem. Kiedy dora-
stałam w Chinach, mój tata i ja uczy-
liśmy się na pamięć klasycznych chiń-
skich wierszy i tekstów. Recytowaliśmy
je razem i próbowaliśmy dokończyć
zdania. Jeden z nich dobrze pamiętam.
Nazywa się „Klasyka trzech znaków”,
a pierwsze zdanie brzmi: „Ludzie od
urodzenia są z natury dobrzy”. Cho-
ciaż czasami może się wydawać, że
jest odwrotnie. Ale zawsze znajdo-
wałam dobro w ludziach, których
spotkałam, wszędzie na świecie, gdzie
byłam. Oscar jest dla każdego, kto
miał wiarę i odwagę, by trzymać się
dobra w sobie i trzymać się go na-
wzajem, bez względu na to, jak trud-
no to zrobić – mówiła, odbierając sta-
tuetkę.

Gala bez zwycięskiego Hopkinsa
Reese Witherspoon ogłosiła lau-

reata w kategorii najlepsza krótko-
metrażowa animacja, nominowany za
pierwszoplanową rolę w „Sound of me-
tal” Riz Ahmed wręczył Oscara za
najlepszy dźwięk, który trafił w ręce
twórców właśnie tego filmu, a Brad Pitt
ogłosił zdobywczynię Oscara dla naj-
lepszej aktorki drugoplanowej, którą
została Koreanka − 73-letnia Yeo-
Jong Yun za rolę w „Minari” (ja bym go
przyznał Glenn Close za „Elegię dla bi-
doków”). − Wreszcie pan Brad Pitt. Miło
cię poznać. Gdzie byłeś, kiedy kręcili-
śmy w Tulsie? Jak wiecie, pochodzę
z Korei i tak naprawdę nazywam się
Youn Yu-jung, ale większość Europej-
czyków nazywa mnie Yuh-Youn,
a niektórzy z nich − Yuh-Jung. Ale dziś
wieczorem wszystkim wam wyba-
czam. (…) Jak mogę wygrać z Glenn
Close? Oglądałam tyle jej występów.
(…) I chciałbym podziękować moim
dwóm chłopcom, którzy zmusili mnie
do wyjścia do pracy. Ukochanym sy-
nom – dziękowała laureatka.

Halle Berry ogłosiła z kolei nomi-
nowanych za scenografię i zdjęcia,
a Harrison Ford − za najlepszy mon-
taż. Joaquin Phoenix miał wręczyć sta-
tuetkę dla najlepszego aktora. Nieste-
ty Anthony Hopkins, który dostał Osca-
ra za rolę w „Ojcu”, był nieobecny na
gali i nie pojawił się na telebimie. To
była jego 6. nominacja (rok temu był
nominowany za drugoplanową rolę
w filmie „Dwóch papieży”) i 4. w tej ka-
tegorii. W 1991 roku zdobył Oscara za
rolę w „Milczeniu owiec”.

„Nomadland” triumfuje 
zgodnie z przewidywaniami

O tytuł najlepszego filmu ubiega-
ło się w tym roku 7 tytułów (w minio-

nych latach – 10): „Sound of metal”,
„Ojciec”, „Mank”, „Minari”, „Obiecu-
jąca. Młoda. Kobieta”, „Nomadland”,
„Proces siódemki z Chicago” oraz
„Judasz i Czarny Mesjasz”. Kandyda-
tów ogłosiła Rita Moreno, niezapo-
mniana Anita z „West Side Story”
(1961), która za drugoplanową rolę
w nim dostała Oscara w 1962 roku,
a sam film zdobył 10 nagród, w tym dla
najlepszego filmu, który wyreżyserował
Robert Wise. Na jego polską premie-
rę czekaliśmy… 12 lat!

Zwycięzcą został nominowany
w 6 kategoriach „Nomadland”, który
wcześniej został uhonorowany m.in.
Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji,
dwoma Złotymi Globami i czterema
nagrodami BAFTA. Jest to oparta na re-
portażu Jessiki Bruder opowieść o 60-
letniej Fern, która z powodu braku per-
spektyw na lepszą przyszłość w małym
miasteczku Empire w stanie Nevada
pakuje swoją furgonetkę i zaczyna
wieść życie współczesnego nomada na
amerykańskim Zachodzie. − W imieniu
producentów i producentek dziękuje-
my Akademii. Dziękujemy wszystkim
sercom i dłoniom, które połączyły się,
żeby powstał ten film. Dziękujemy
całej ekipie i wszystkim, których po-
znaliśmy, realizując go − powiedzia-
ła po odebraniu Oscara Chloé Zhao,
która była też jedną z producentek
filmu.

Mikrofon przekazała 64-letniej Fran-
ces Louise McDormand, grającej Fern
– 3. kobiecie, po Barbarze Streisand
i Oprah Winfrey, nominowanej jedno-
cześnie za rolę i najlepszy film (nieko-
niecznie ten sam). − Nie, nie jestem
Fern. Jestem Fran. Obejrzyj nasz film
na największym możliwym ekranie.
A pewnego dnia, bardzo, bardzo szyb-
ko, zabierz wszystkich, których znasz,
ramię w ramię, w tę ciemną przestrzeń
i obejrzyj każdy film, który jest tu dziś
reprezentowany − mówiła. Wcześniej,
po odebraniu Oscara dla najlepszej
aktorki pierwszoplanowej (statuetkę
ma już za rolę w „Trzy billboardy za
Ebbing, Missouri” − 2017 i „Fargo”
− 1996) powiedziała: − Brak mi słów.
Mój głos jest moim mieczem. Wiemy,
że miecz to nasza praca. Lubię pracę.
Dziękuję, że to wiecie. Na scenę wraz
z nią i Chloé Zhao wyszły dwie praw-
dziwe nomadki, które zagrały w „No-
madland”.

„Mank” największym 
przegranym ceremonii

Największym przegranym 93. gali
został „Mank” − film nominowany
w 10 kategoriach, statuetki dostał za

najlepsze zdjęcia i najlepszą sceno-
grafię. Erik Messerschmidt okazał się
lepszy m.in. od Dariusza Wolskiego,
polskiego operatora filmowego, miesz-
kającego i pracującego w Los Angeles,
nominowanego za zdjęcia do „Nowin
ze świata”. Z matematycznego punk-
tu widzenia „Mank” uzyskał lepszy
wynik niż film „Minari”, który był no-
minowany w 6 kategoriach, a Oscara
z rąk Laury Dern dostała tylko Youn
Yuh-jun (za scenariusz i reżyserię był
nominowany Lee Isaac Chung).

Tradycyjnie dzień przed Oscarową
nocą ogłaszani są laureaci „Złotych
Malin” – przyznawanych od 1981 roku
„Oscarów dla najgorszych filmów”
(obecnie nagradza nimi Golden
Raspberry Award Foundation). Nomi-
nacje w 6 kategoriach otrzymał film
„365 dni” (reż. Barbara Białowąs, na
podstawie erotycznej powieści Blanki
Lipińskiej), ale „Malinę” dostał tylko za
najgorszy scenariusz.

W Dolby Theatre wiało pustką
W niemal pustym Dolby Theatre

Bryan Cranston opisał działania
100-letniej fundacji Motion Picture & Te-
levision Fund (MPTF), która otrzymała
Jean Hersholt Humanitarian Award,
przyznaną głosami członków Board of
Governors Akademii (jej prezydentem
jest reprezentujący reżyserów David
Rubin). Później Tyler Perry, wszech-
stronny filmowiec, odebrał tę nagrodę
z rąk Violi Davis.

Zabawnym akcentem gali było po-
dejście aktorów Lil Rela i Questlove do
siedzącej przy stoliku nominowanej
Glenn Close, która po kilku taktach roz-
poznala piosenkę „Da Butt” z filmu
„Schol Daze” Spike’a Lee (1988) i… za-
tańczyła do niej.

Tradycyjnie w „In Memoriam” przy-
pomniano tych, którzy odeszli od cza-
su poprzedniej gali. Byli wśród nich
m.in. Chadwick Boseman, Sean Con-
nery, Olivia de Havilland, Kirk Douglas,
Ennio Morricone, Christopher Plummer
i Max von Sydow. Zmarły 28 sierpnia
2020 roku Chadwick Boseman jest ko-
lejnym aktorem, który otrzymał po-
śmiertną nominację za główną rolę
w filmie „Ma Rainey: Matka bluesa”.
Przed nim byli: James Dean, Spencer
Tracy, Ralph Richardson, Massimo
Troisi oraz Peter Finch i Heath Ledger,
którzy Oscara dostali.

Przebieg 93. oscarowej gali poka-
zał, że czcigodni akademicy w swoich
opiniach uwzględnili nastroje społe-
czeństwa. Czy wytrwają w tej postawie,
zobaczymy za rok. Miejmy nadzieję, że
w Dolby Theatre. �
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Laureaci Oscarów 2020

Najlepszy Film: „Nomadland” − Chloé
Zhao, Mollye Asher, Dan Janvey, Peter
Spears i Frances McDormand
Najlepsza reżyseria:
Chloé Zhao – „Nomadland”
Najlepszy aktor pierwszoplanowy:
Anthony Hopkins – „Ojciec”
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:
Frances McDormand – „Nomadland”
Najlepszy aktor drugoplanowy:
Daniel Kaluuya – „Judasz i Czarny 
Mesjasz”
Najlepsza aktorka drugoplanowa:
Youn Yuh-jung – „Minari”
Najlepszy film nieanglojęzyczny:
„Na rauszu” − Thomas Vinterberg
Najlepszy scenariusz oryginalny:
Emerald Fennell – „Obiecująca. Młoda.
Kobieta”
Najlepszy scenariusz adaptowany:
Christopher Hampton i Florian Zeller 
– „Ojciec”
Najlepsze zdjęcia: Erik Messerschmidt
– „Mank”
Najlepsza muzyka: Trent Reznor, 
Atticus Ross i Jon Batiste 
– „Co w duszy gra”
Najlepsza piosenka: „Fight for You” 
z filmu „Judasz i Czarny Mesjasz” 
– Dernst „D’Mile” Emile II, H.E.R. 
i Tiara Thomas
Najlepszy montaż: Mikkel E.G. Nielsen
– „Sound of Metal”
Najlepsze kostiumy:
Ann Roth – „Ma Rainey: Matka bluesa”
Najlepsza scenografia: Donald 
Graham Burt i Jan Pascale – „Mank”
Najlepsza charakteryzacja i fryzury:
Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika
Wilson – „Ma Rainey: Matka bluesa”
Najlepszy dźwięk:
Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip
Bladh, Carlos Cortés i Michelle 
Couttolenc – „Sound of Metal”
Najlepsze efekty specjalne:
Andrew Jackson, David Lee, Andrew
Lockley i Scott R. Fisher – „Tenet”
Najlepszy film dokumentalny: „Czego
nauczyła mnie ośmiornica” − Pippa
Ehrlich, James Reed i Craig Foster
Najlepszy dokument krótkometrażowy:
„Colette” − Anthony Giacchino i Alice
Doyard
Najlepszy film krótkometrażowy:
„Dwóch nieznajomych” − Travon Free 
i Martin Desmond Roe
Najlepsza animacja: „Co w duszy gra”
− Pete Docter i Dana Murray
Najlepsza krótkometrażowa animacja:
„Jakby coś, kocham was” 
− Michael Govier i Will McCormack

Regina King i Emerald Fennell z Oscarem za oryginalny scenariusz 

Molly Sandeń wykonuje Husavik
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J
ak pokazuje badanie Biblioteki
Narodowej, czytelnictwo w Polsce
wykazuje niewielką tendencję
wzrostową. 42 proc. ankietowa-
nych na pytanie, czy w minionym

roku przeczytali choćby jedną książkę
(w całości lub we fragmencie), odpo-
wiedziało twierdząco. To wzrost o 3 proc.
w skali roku i o 5 proc. na przestrzeni
2 lat, a zarazem najlepszy wynik od
6 lat. „Na razie można mówić o powo-
dach do ostrożnego optymizmu, choć
do poziomu wskaźników z początku
XXI wieku jeszcze daleko” – czytamy w
raporcie.

Biblioteka Narodowa bada czytel-
nictwo w Polsce od prawie 30 lat. Na
początku pierwszej dekady XXI wieku
większość ankietowanych deklaro-
wała, że czyta co najmniej jedną książ-
kę rocznie. W ciągu ostatnich 20 lat
najwyższy wskaźnik – 58 proc. twier-
dzących odpowiedzi − odnotowano
w 2004 roku. Po 2008 roku czytelnictwo
przyhamowało i wyniki stopniowo się
pogarszały. W latach 2014−2016 gru-
pa osób, które czytały, oscylowała na

poziomie 40 proc. W kolejnych 2 latach
odsetek czytających Polaków w wie-
ku ponadgimnazjalnym wynosił ok.
38 proc., w 2019 r. − 39 proc. Tego-
roczny wynik wskazuje więc na pozy-
tywny trend, choć i tak pozostawia wie-
le do życzenia.

Kobiety czytają więcej
Autorzy badania próbowali uzy-

skać również bardziej szczegółowe
informacje dotyczące czytelniczych
preferencji Polaków i tego, kto sięga po
książki. Podobnie jak w poprzednich la-
tach badanie pokazuje, że kobiety
czytają częściej niż mężczyźni (odpo-
wiednio 51 proc. i 33 proc.). Co więcej,
wśród nich większa jest grupa osób
czytających najwięcej (15 proc. ko-
biet przeczytało w ciągu ostatniego
roku co najmniej 7 książek; w przy-
padku mężczyzn odsetek ten wynosi
7 proc.).

Również kobiety czerpią z czytania
większą przyjemność – aż 52 proc.
z nich deklaruje, że lubi lub bardzo lubi
czytać książki (taką postawę deklaru-

je 32 proc. mężczyzn). Wśród nieczy-
tających mężczyzn wyraźnie liczniej niż
w grupie kobiet reprezentowani są ci,
którzy nie czytają książek od dawna
(20 proc. z nich twierdzi, że nigdy nie
czytało żadnych książek, a 60 proc., że
robiło to tylko w okresie szkolnym).

Książki papierowe 
mają się dobrze

Niestety posiadanie w domu ksią-
żek wciąż nie jest zjawiskiem po-
wszechnym − 31 proc. ankietowa-
nych nie posiada żadnych książek lub
ma tylko podręczniki. Ponad połowa re-
spondentów deklaruje, że ich domowy
księgozbiór zawiera do 50 tomów.
Względnie duże kolekcje książek (po-
wyżej 500 woluminów) są przywilejem
zaledwie znikomego odsetka bada-
nych.

Co ciekawe, większość badanych,
pytanych o formę czytanych książek,
nadal wskazuje wersję papierową.
Książki w postaci elektronicznej wy-
biera zaledwie 5 proc. czytelników.
Mało tego, w 2020 roku prawie co

Sienkiewicz przegrywa
z Mrozem.

23 kwietnia autorzy i czytelnicy obchodzą wspólne święto − Światowy Dzień Książki i Praw Au-
torskich. Tuż przed tym dniem Biblioteka Narodowa opublikowała wyniki najnowszego badania „Stan
czytelnictwa w Polsce w 2020 roku”. Czy chętnie sięgamy po książki? Jakie lektury trafiają na listę
bestsellerów? Czy druk traci na znaczeniu?

Lektury Polaków pod lupą
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czwarta badana osoba w wieku od
15 lat wzwyż nie korzystała z kompu-
tera, tabletu ani smartfona, co obrazuje
skalę wykluczenia cyfrowego w spo-
łeczeństwie.

Wybierane tytuły częściej są ku-
powane niż wypożyczane. „W porów-
naniu z rokiem 2019 obserwujemy
istotny statystycznie (4 proc.) wzrost po-
pularności zakupów, a zatem nawet
czasowe zamknięcie księgarń z po-
wodu pandemii mogło zostać zastą-
pione poprzez zakupy wysyłkowe.
Książki najczęściej kupują czytelnicy lu-
biący czytać (87 proc.), z wyższym wy-
kształceniem (60 proc.), lepiej ocenia-
jący swoją sytuację materialną, a tak-
że mający już w domu spore księgo-
zbiory, liczące więcej niż 100 wolumi-
nów” − piszą autorzy badania. Czy-
telnicy częściej też dostają książki
w prezencie (34 proc.; wzrost o 3 proc.)
niż pożyczają (32 proc.; spadek
o 3 proc.). W bibliotekach zaopatry-
wało się w lektury 23 proc. czytelników.
Ilustracją zmian cywilizacyjnych jest za-
uważalny relatywnie wysoki odsetek
czytelników korzystających z książek
udostępnianych w formie streamingu
w ramach opłaty abonamentowej
(28 proc.).

Sensacje, kryminały 
i horrory w modzie

Najbardziej „demokratycznym” ty-
pem literatury, czytanym niezależnie od
zajmowanej pozycji społecznej, oka-
zuje się literatura sensacyjno-krymi-
nalna. Pozycje z tej kategorii najczęściej
skłaniają Polaków do sięgnięcia po
książkę. Listę najpoczytniejszych au-
torów drugi rok z rzędu otwiera Remi-
giusz Mróz. „Mróz lokuje się już czwar-
ty rok w pierwszej piątce najpopular-
niejszych pisarzy i jest obecnie bez-
konkurencyjnym liderem” – czytamy
w podsumowaniu badania. Dużą po-
pularnością niezmiennie cieszą się

horrory, zwłaszcza powieści Stephena
Kinga, który utrzymał trzecie miejsce,
zajmowane od 2018 roku w zesta-
wieniu najpopularniejszych autorów
w Polsce.

Kobiety najchętniej wybierają po-
pularną literaturę obyczajowo-ro-
mansową oraz powieści obyczajowe
(30 proc. czytelniczek zadeklarowało,
że je lubi). Z kolei fantastyka dla do-
rosłych (fantasy, science fiction) dwu-
krotnie częściej jest czytana przez
mężczyzn, zwłaszcza w wieku 25–39 lat.

Tokarczuk wysoko, 
Sienkiewicz w odwrocie

W badaniu wyodrębniono dwa
typy „literatury wysokoartystycznej”
− wydaną przed i po 1918 roku. Kla-
sykę najczęściej czytają uczniowie,
którzy w szkole muszą „zaliczyć” obo-
wiązkowy kanon. Czytelnicy lektur
szkolnych to 38 proc. badanych, którzy
deklarują tego typu lekturę. Sięgają po
nią również najstarsi czytelnicy − po-
wyżej 70. roku życia. Henryk Sienkie-
wicz, będący do niedawna w szerokim
obiegu czytelniczym i w ścisłej czo-
łówce zestawienia (pierwsze miejsce
na liście najpoczytniejszych pisarzy
w latach: 2012, 2014, 2016 i 2018!),
przez lata konkurujący ze współcze-
snymi bestsellerami, powoli traci swo-
ją popularność – w zestawieniu za rok
2020 spadł na 6. miejsce.

Współczesna literatura „wysoko-
artystyczna”, zwłaszcza najnowsza,
była skromnie reprezentowana w wy-
borach lekturowych Polaków w 2020
roku. Wyjątkami są Olga Tokarczuk,
która drugi raz z rzędu utrzymuje się na
drugiej pozycji najpopularniejszych
pisarzy w Polsce, oraz Szczepan Twar-
doch, który w tym roku znalazł się na
ósmym miejscu zestawienia (jego
awans i nagłą popularność badacze
wiążą z ostatnimi inscenizacjami
i ekranizacjami jego powieści). Jak pi-

szą autorzy badania, wyraźnie ujawnia
się swoiste osamotnienie Olgi Tokar-
czuk jako autorki mającej masową
publiczność czytelniczą i jednocze-
śnie przypisywanej do literatury uzna-
wanej przez znawców za wysokoarty-
styczną.

Non-fiction 
nie dla nastolatków

Literatura non-fiction, a zwłaszcza
biografie, publicystyka i historia XX wie-
ku, częściej stanowi męski wybór lek-
turowy. Z badania wynika również, że
nastoletni czytelnicy nie są zaintere-
sowani lekturą dotyczącą współcze-
snych problemów. Żaden badany
w wieku 15–18 lat nie sięgnął po książ-
ki podróżnicze i reportaże. Biografie
stanowiły margines na tle książek
wskazywanych przez tę grupę. Te z ko-
lei najbardziej – obok kryminałów i fan-
tastyki dla dorosłych – interesują ludzi
w wieku 25–39 lat. Po poradniki się-
gali odbiorcy obu płci, przy czym czę-
ściej były to osoby z wyższym wy-
kształceniem.

Badacze zwracają uwagę, że
w 2020 roku popularne były biografie
wybitnych kobiet, reportaże z życia
w krajach opanowanych przez dykta-
tury, relacje z ekstremalnych wypraw
zimowych w Himalaje, a także wspo-
mnienia Michelle Obamy i Donalda
Tuska. Zauważalna jest też rosnąca po-
pularność książek naukowca Yuvala
Noaha Harariego, na pograniczu wie-
lu dyscyplin naukowych, w których
autor próbuje znaleźć odpowiedzi na
pytania dotyczące współczesnej cywi-
lizacji. 23. miejsce w zestawieniu naj-
popularniejszych autorów to znako-
mity wynik, biorąc pod uwagę popu-
larnonaukowy charakter jego książek.

Artykuł opracowany na podstawie raportu Biblioteki
Narodowej pt. „Stan czytelnictwa w Polsce w 2020
roku”, opublikowanego 21 kwietnia 2021 roku.



24 VIP

Kultura

T
wórcami tego bardzo współ-
czesnego musicalu o kobie-
tach, nie tylko jeśli chodzi
o fantastyczną muzykę, cha-
rakterystykę postaci i zna-

komicie poprowadzoną fabułę, ale
także o nadrzędną tematykę, są ko-
biety. „Waitress” doskonale wpisuje
się w sytuację, która rozgrywa się
u nas. Nasza inscenizacja, wydoby-
wając te poważne kwestie, nie skupia
się jednak wyłącznie na nich. Jak za-
wsze w dobrym musicalu koncentru-
jemy się na konkretnych postaciach, bo
tylko opowiadanie fabuły przez pry-
zmat indywidualnych doświadczeń
ma sens i sprawia, że widz może sam
odnieść się do tego, co widzi na scenie.

W tym musicalu sprawy układają się
dokładnie tak jak w życiu: złe chwile
przeplatają się z dobrymi, a uśmiech
z momentami załamania. Ale to wszyst-
ko do czegoś prowadzi. Jak śpiewa
główna bohaterka: „momenty złe zy-
skują sens, gdy kończą się przemianą”. 

Ten tytuł 
ma bardzo dobry smak

Michał Wojnarowski, autor prze-
kładu i kierownik literacki TM ROMA,
dodaje: − To przedstawienie przy ca-
łej swojej dosłowności ma w sobie po-
ezję. I nie chodzi mi tylko o poetyckie
teksty piosenek, ale o wymowę cało-
ści. Takie odczucie narzucają odreal-
nione sceny, w których poznajemy

myśli Jenny. Są one bardzo zręcznie,
płynnie wplecione w akcję, wzięte
w kulinarny nawias. Mamy w tym mu-
sicalu wszystko: humor, dramat, dow-
cip, łzy, romans – wszystko zmieszane
i wyważone w bardzo dobrych pro-
porcjach. A ponieważ porównania
z potrawami nasuwają się same, po-
wiem po prostu tak: ten tytuł ma bar-
dzo dobry smak. I cieszę się, że w jego
polskiej wersji wystąpią nasi najlepsi
musicalowi artyści.

Główną bohaterką jest Jenna, kel-
nerka w niewielkiej tartowni Joe’go na
amerykańskiej prowincji. Próbuje wy-
rwać się z nieudanego małżeństwa
z brutalnym i zazdrosnym mężem Ear-
lem, odzyskać wolność i możliwość sa-

Oczko ROMY:

Od 22 lat wystawiam musicale, które widziałem i pokochałem. „Waitress” widziałem 
na Broadwayu w 2016 roku, a 4 lata później w Londynie − powiedział na konferencji prasowej

Wojciech Kępczyński, od 1998 roku dyrektor Teatru ROMA, reżyser „Waitress” − 21. musicalu
wystawianego na Dużej Scenie

Jerzy Bojanowicz

„Kelnerka” w reżimie sanitarnym

Anastazja Simińska (Dawn), Agnieszka Przekupień (Jenna), Agata Walczak (Becky) Fot. Jerzy Bojanowicz (3)
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modzielnego decydowania o własnym
losie. Ma kłopoty finansowe, jest w nie-
chcianej ciąży i ma romans doktorem
Pomatterem. Biernie czeka na odmia-
nę losu, wspierana przez przyjaciółki
Dawn i Becky, które też są kelnerkami
i również nie mają łatwego życia.

Nieczęsto zdarza się, by wysta-
wiany na scenie musical był adaptacją
filmu. Takie drugie życie dostały m.in.
grane w Teatrze ROMA na Dużej Sce-
nie „Taniec wampirów” i „Deszczowa
piosenka” oraz „Once”, wystawiany na
deskach kameralnej NOVEJ Sceny.

Sukcesy 
filmowego pierwowzoru

Musical „Waitress”, pokazany po
raz pierwszy na nowojorskim Broad-
wayu w 2016 roku, powstał na pod-
stawie filmu z 2007 roku pod tym sa-
mym tytułem. W tym samym roku „Kel-
nerka” weszła na ekrany kin w Polsce.
Scenarzystką i reżyserką była Ad-
rienne Shelly, która zagrała w nim
rolę Dawn. Niedługo po zakończeniu
zdjęć została zamordowana w swoim
nowojorskim mieszkaniu. Pół roku póź-
niej film zaprezentowano na festiwalu
w Sundance i choć nie otrzymał tam
nagród, został bardzo dobrze przyję-
ty przez krytyków.

Autorką libretta musicalu jest
Jessie Nelson, aktorka, scenarzystka
i reżyserka m.in. filmów „Corrina, Cor-
rina” i „I Am Sam” z Michelle Pfeiffer
i Seanem Pennem,  nominowanym
za tę rolę do Oscara w 2002 roku. Mu-
zykę i teksty piosenek stworzyła Sara
Bareilles, kompozytorka i wokalistka
wielokrotnie nominowana m.in. do na-
gród Tony i Grammy, która występo-
wała też w głównej roli. W 2007 roku
piosenka „Love Song” z jej debiu-
tanckiego albumu „Little Voice” była
numerem jeden na listach przebojów
w 22 krajach. 

Z filmu na deski
Pierwszy raz przedstawienie po-

kazano w sierpniu 2015 roku w Ame-
rican Repertory Theater w Cambridge
(Massachusetts). Ponieważ odniosło
sukces, przeniesiono je na nowojorski
Broadway, do Brooks Atkinson Theatre.
Z afisza zeszło w styczniu 2020 roku po
1 544 przedstawieniach. Natomiast
6 marca 2019 roku odbyła się jego pre-
miera na londyńskim West Endzie.

Polska premiera musicalu „Wait-
ress” to pierwsza w Europie jego in-
scenizacja na licencji Music Theatre In-
ternational – agencji, która reprezen-
tuje właścicieli praw do ponad 400 róż-
nych musicali. Tu podkreślę, że – pri-

mo – wprowadzenie współczesnego
amerykańskiego musicalu na scenę
Teatru Muzycznego ROMA zaledwie
5 lat po broadwayowskiej premierze to
chyba rekord, a secundo − jest to re-
alizacja non-replica, czyli oryginalna,
autorska wizja reżysera Wojciecha
Kępczyńskiego, niepowtarzająca no-
wojorskich rozwiązań inscenizacyj-
nych. 

Dodam, że jak zwykle na tej scenie
zaskakują scenografia (Mariusz Na-
pierała) i zmiany dekoracji, podobnie
jak choreografia (Agnieszka Brańska),
kostiumy (Anna Waś) i fryzury (Jaga Hu-

pało). A także niewidoczna dla wi-
dzów orkiestra (Jakub Lubowicz, kie-
rownictwo muzyczne, dyrygent).

Obsada na okrągły tydzień
Jak zwykle w Teatrze Muzycznym

ROMA jedną rolę gra dwoje lub troje
aktorów. Dlatego w 11 istotnych postaci
wciela się 28 osób, z których tylko dwo-
je debiutuje w teatrze przy ul. Nowo-
grodzkiej. Rekordzistami są grający
Cala Jan Bzdawka, „etatowy” aktor,
który na tej scenie wystąpił już w 13 mu-
sicalach, Krzysztof Cybiński – Cal/Ksiądz
(10), Izabela Bujniewicz – Becky/Norma
(8), Wojciech Paszkowski – Joe (11) i Ja-
nusz Kruciński – Earl (8). 

Jennę grają: Zofia Nowakowska
(jest to jej 5. rola w TM ROMA), która
w „Aidzie” zagrała Amneris, oraz za-
miennie Monika Walter i Agnieszka
Przekupień, również debiutujące
w „Aidzie”. Wszystkie mają bogate
aktorskie CV. Nota bene: dyrektor Kęp-
czyński ma nadzieję, że „Aida” wróci
na scenę ROMY w 2022 roku.

W trosce o bezpieczeństwo wi-
dzów, aktorów i pracowników teatru
musical, którego premiera miała miej-
sce 30 maja, będzie pokazywany w re-
żimie sanitarnym (widzowie są pro-
szeni o zakładanie maseczek, dezyn-
fekcję rąk i wypełnianie oświadczeń
o stanie zdrowia) 7 razy w tygodniu (od
wtorku do niedzieli; w sobotę dwu-
krotnie) do 11 lipca (na razie na wi-
downi najwyżej połowa miejsc może
być zajęta). Powróci na scenę na po-
czątku przyszłego sezonu. �

Sylwia Różycka (Becky)

Monika Walter (Jenna), Marcin Franc (doktor Pomatter)
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S
pektakl jest koprodukcją
z Meininger Staatstheater
/ Kulturstiftung Meiningen-
Eisenach, zrealizowaną
w Niemczech w 2019 roku.

Przedstawienie reżyserował twórca
polskiego pochodzenia Bruno Berger-
Gorski i to on będzie czuwał nad ca-
łokształtem bytomskiego widowiska,
którego myślą przewodnią jest odda-
nie znaczenia prawdziwej miłości, te-
matu silnie eksplorowanego przez
Pucciniego w dwóch ostatnich dziełach
(„Turandot” i „La Rondine”). 

Berger-Gorski nie analizuje tylko
treści „Jaskółki”, skupia się także nad
historią utworu i  biografią kompozy-
tora. − Puccini zmieniał tę operę trzy

Międzynarodowa koprodukcja
„La Rondine” Pucciniego

29 maja w Operze Śląskiej odbyła się premiera międzynarodowej koprodukcji „La Rondine – Ja-
skółki” Giacomo Pucciniego. Łukasz Goik, dyrektor bytomskiego teatru, podkreśla, że to niezwykłe
wydarzenie, bowiem tytuł ten rzadko jest wystawiany w Polsce, a w Operze Śląskiej będzie wyko-
nywany po raz pierwszy

w Operze Śląskiej

Fot. Krzysztof Bieliński (3)
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razy, jednak nie udało mu się znaleźć
odpowiedniego opisu miłości. Zga-
duję, że z podobną rozterką mógł mie-
rzyć się w życiu prywatnym. „La Ron-
dine” jest zatem refleksją nad życiem
jednego z najważniejszych kompozy-
torów początku XX wieku, szukające-
go odpowiedzi na pytanie o istotę mi-
łości. Odpowiedzi tej udziela sama
muzyka na końcu tego wspaniałego
arcydzieła − mówi. 

„Jaskółka” jest historią kurtyzany,
która po spotkaniu młodego, nieświa-
domego studenta Ruggera ucieka od
wygodnego życia, swojej „złotej pary-
skiej klatki”, by odnaleźć prawdziwe
uczucie. W bytomskiej realizacji histo-
ria przedstawiona w „La Rondine” zo-
staje przeniesiona do czasów Grace
Kelly. Stroje, za które odpowiada Fra-
nçoise Raybaud, i scenografia projektu
Helge Ullmann nawiązują do Paryża
lat 50. Akcja pierwszego aktu rozgry-
wa się w luksusowym hotelu, gdzie stoi
fortepian − metafora sztuki i uczuć.
Każdy z bohaterów opery jest w jakiś
sposób związany z artystycznym ży-
ciem Paryża.

Operę tę wyróżnia nie tylko wielo-
wymiarowa historia, lecz także do-
skonała muzyka w dojrzałym stylu
kompozytorskim. Warto podkreślić, że

w Operze Śląskiej kompozycja wy-
brzmi ze znakomitą obsadą. W głów-
ne role wcielają się m.in. Iwona So-
botka, Katarzyna Mackiewicz i An-
drzej Lampert. Aktorom towarzyszą

soliści, chór, balet i Orkiestra Opery
Śląskiej pod dyrekcją Yaroslava She-
meta. Projekt zrealizowano dzięki
wsparciu finansowemu Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej. �
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W
uchwale Senatu czy-
tamy: „Średnia wieku
lekarza czy pielę-
gniarki w Polsce prze-
kracza 50 lat, a więc

ludzie, którzy walczą z chorobą, często
należą do grup podwyższonego ryzy-
ka i sami są zagrożeni. Narażając
własne zdrowie i życie, pozostawili
rodziny, musieli odizolować się od
swoich bliskich, by nie być dla nich do-
datkowym zagrożeniem. Dzięki me-

diom poznawaliśmy historie ratowni-
ków medycznych, którzy by ograniczyć
ryzyko, zamieszkali w hotelach czy
szpitalach. Wielokrotnie słyszeliśmy
o lekarzach i pielęgniarkach, którzy
pracując w tzw. szpitalach jedno-
imiennych, nie odchodzili od łóżek
pacjentów, lecz heroicznie pomagali
wszystkim potrzebującym”.

Pandemia koronawirusa pokazała,
jak bardzo potrzebne są wysokie nakłady
na służbę zdrowia i badania dotyczące

zwalczania chorób. Obnażyła też sła-
bość procedur stosowanych na świecie
w celu zatrzymania rozprzestrzeniania
się groźnych chorób. Można zadać py-
tanie: jak polska służba zdrowia pora-
dziła sobie z nowym zagrożeniem?

Jak pracownicy ochrony 
zdrowia zdali egzamin 
z walki z pandemią?

W przypadku oceny pracowników
służby zdrowia znikają wyraźne dziś

Rok Pracowników 
Ochrony Zdrowia

Uchwałą Senatu z dnia 2 grudnia 2020 roku rok 2021 został ogłoszony Rokiem Pracowników Ochrony
Zdrowia. W senackiej uchwale stwierdzono, że jest ona wyrazem hołdu i szacunku dla pracowników
służby zdrowia za ich wysiłki na rzecz zwalczania pandemii spowodowanej przez wirus COVID-19

Wojciech Ostrowski

w trudnym czasie dla medycyny
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podziały polityczne. Większość poli-
tyków i głównych mediów wyraża
wdzięczność za ich wkład w walkę
z pandemią. Z okazji Światowego
Dnia Zdrowia wyrazy uznania pada-
ły zarówno z ust polityków partii rzą-
dzących, jak i opozycyjnych, choć róż-
na jest ich ocena systemu opieki zdro-
wotnej.

Cytowany przez Polsat News pre-
mier Mateusz Morawiecki podkreślił,
że w dobie walki z pandemią działa-
nia instytucji międzynarodowych i po-
lityka państw są podporządkowane
ochronie zdrowia. Zwracając się do
pracowników służby zdrowia, powie-
dział: − Dziękuję w imieniu wszystkich,
którym ratujecie zdrowie i życie. Rób-
cie dalej to, co potraficie najlepiej,
a my zrobimy wszystko, żeby Wam
w tym pomóc. Prezydent Andrzej
Duda stwierdził, że polska służba
zdrowia wzorowo zdała egzamin
z walki z pandemią.

Społecznym skutkiem pandemii
było większe zainteresowanie społe-
czeństwa nauką i wzrost zaufania wo-
bec naukowców. Jak wynika z cyto-
wanych przez portal Forsal.pl badań
socjologa dr. hab. Michała Wróblew-
skiego z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, przeprowadzo-
nych w listopadzie 2020 roku, Polacy
znacznie bardziej interesowali się re-
zultatami badań, a zaufanie względem
naukowców znacznie wzrosło, choć
pozostaje ono w naszym kraju na niż-
szym poziomie niż w innych pań-
stwach UE.

Naukowcy jako grupa zawodowa
zajęli pierwsze miejsce pod wzglę-
dem zaufania, zaraz za nimi znaleźli się
pracownicy ochrony zdrowia, a do-
piero na dalszych pozycjach: policja,
władze lokalne, sanepid, media, rząd
i Kościół katolicki. Jednocześnie oce-
niano, że polska służba zdrowia jest go-
rzej przygotowana do walki z pande-
mią od swoich odpowiedników w in-
nych krajach Unii.

Formy uhonorowania 
personelu medycznego 
– czy są adekwatne 
do wykonywanej pracy?

Pomimo deklaracji polityków o wiel-
kim szacunku dla lekarzy sytuacja
w ochronie zdrowia nie wygląda naj-
lepiej. Politykom stawia się zarzuty
dotyczące niedostatecznej dbałości
o służbę zdrowia.

Zawód lekarza nie gwarantuje
od samego początku dobrej pensji.
Wprawdzie rośnie ona szybko wraz
ze stażem pracy, ale zaczyna się od

2900 zł netto. Jak podaje portal wyna-
grodzenia.pl, połowa lekarzy zarabia
mniej niż 5460 zł brutto, a jedna czwar-
ta mniej niż 4200 zł brutto. Dla porów-
nania mediana zarobków dla pra-
cowników budowlanych wynosi do
3570 zł, zaś dla menedzerów działów
w firmach −  6960 zł brutto.

Jeszcze gorzej jest wśród pielę-
gniarek i ratowników medycznych.
Według portalu wynagrodzenia.pl jed-
na czwarta pielęgniarek zarabia mniej
niż 3620 zł brutto, a połowa mniej niż
4330 zł brutto. Jeszcze gorzej zarabia-
ją ratownicy medyczni. Połowa z nich
otrzymuje miesięcznie wynagrodze-
nie niższe niż 3910 zł brutto. Przypo-
mnijmy, że krajowa płaca minimalna
wynosi 2800 zł brutto.

Oczywiście wielu lekarzy prowadzi
praktykę prywatną. Trudno się dziwić,
skoro ich pensja na umowę o pracę nie
jest wysoka w porównaniu z innymi za-
wodami. O ile na świecie lekarze spe-
cjaliści należą do zawodów dających
najwyższe zarobki, w Polsce nie znaj-
dują się oni nawet w pierwszej dzie-
siątce. W konsekwencji wielu absol-
wentów kierunków medycznych wy-
brało pracę za granicą. Dodatkowe
świadczenia związane z pracą z pa-
cjentami zarażonymi koronawirusem
nie rozwiążą problemu, choć stanowią
pewien przejaw uznania dla persone-
lu medycznego.

Pandemia lekcją 
dla menedżerów ochrony 
zdrowia oraz rządzących

Gdy prześledzimy rozwój pandemii,
nasuwają się bardzo niepokojące
wnioski. Pierwszy z nich dotyczy ła-
twości, z jaką wirus ogarnął cały świat.
Mimo wprowadzenia wielu środków
zapobiegawczych i ograniczeń w po-
dróżowaniu choroba z łatwością roz-
przestrzeniała się na kolejne kraje.

Już kilkadziesiąt lat temu naukow-
cy zwracali uwagę, że nie ma sku-
tecznego lekarstwa na grypę. Kiedy na
świecie pojawiły się antybiotyki, utrzy-
mywano, że wyeliminowanie chorób
zakaźnych jest kwestią niedalekiej
przyszłości. Tymczasem pojawiają się
coraz to nowe zmutowane bakterie, od-
porne na istniejące leki. Wirusy są
jeszcze trudniejsze do eliminacji. Po-
jawienie się nowego, nieznanego
szczepu, który stanowi poważne za-
grożenie dla życia, może zagrażać już
całej ludzkości.

Współczesny świat oferuje coraz
większe możliwości łatwego podró-
żowania. Choroby, które wcześniej
miały charakter endemiczny, dziś

mogą przenosić się wraz z ludźmi
w dowolne miejsce na Ziemi. Przy tym
liczba ludności na naszej planecie
stale rośnie, a średni PKB na miesz-
kańca zwiększa się. Oznacza to, że co-
raz więcej ludzi podróżuje bez więk-
szych ograniczeń. Służba zdrowia po-
winna być więc gotowa na pojawienie
się w naszym kraju chorób, o których
mało kto słyszał.

Niepokojącym zjawiskiem pozo-
staje w przypadku Polaków opieranie
opinii na temat zdrowia głównie na
zdaniu rodziny i znajomych. Gdy przyj-
rzymy się badaniom, okazuje się, że
bardziej ufamy im niż naukowcom
i pracownikom służby zdrowia. Równie
sceptycznie podchodzimy do publi-
kowanych statystyk. To z kolei często
prowadzi do podejmowania niewła-
ściwych, a nawet groźnych decyzji
w sprawie leczenia i zapobiegania
chorobom.

Co można usprawnić 
w służbie zdrowia 
na podstawie doświadczeń 
minionego roku?

Ostatni rok pokazał, że w służbie
zdrowia wiele jest jeszcze do zrobienia.
Przede wszystkim okazało się, że na-
tura nie daje się tak łatwo okiełznać, jak
dotychczas myślano. Konieczne jest
znaczne zwiększenie skali badań me-
dycznych, co wymaga przeznaczenia
na ten cel dodatkowych środków. Ko-
nieczne są też zachęty finansowe dla
młodych ludzi, by wybierali zawody
związane z ochroną zdrowia.

Stagnacja w badaniach nie ozna-
cza tylko, że stan zdrowia społeczeń-
stwa nie będzie się poprawiał. Wiąże
się ona z brakiem możliwości reakcji
na nowe zagrożenia, a w konsekwen-
cji z powrotem dawnych koszmarów
i zagrożeń. Bakterie i wirusy mutują,
a tym samym stają się odporne na do-
tychczasowe metody leczenia. Jaka-
kolwiek stagnacja oznacza w prakty-
ce cofanie się.

Konieczne jest również podjęcie in-
tensywnych działań w celu zwiększe-
nia zaufania społeczeństwa do auto-
rytetów naukowych i medycznych.
Pandemia pokazała bowiem, jak łatwo
szkodliwe poglądy rozpowszechniają
się poprzez media społecznościowe.
Wielu ludzi padło ofiarą teorii mówią-
cych o sztucznym wykreowaniu za-
grożenia bądź podważających ko-
nieczność poddawania się szcze-
pieniom. Można postawić pytanie, w ja-
kim stopniu media i szkoła realizują mi-
sję zwiększania wiedzy i walki z igno-
rancją. �
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S
zpital posiada 3 lokaliza-
cje, w ramach których
funkcjonuje 28 Klinik i Od-
działów, Szpitalny Oddział
Ratunkowy, jedyne w Re-

gionie Centrum Urazowe dla Dzieci
i Dorosłych oraz Oddział Transplantacji
Szpiku. Profesjonalną bazę leczniczą
uzupełnia szerokie zaplecze diagno-
styczne oraz najwyższej klasy apara-
tura medyczna. 

Kompleksowość i ciągłość opieki
jest prowadzona w oparciu o 41 wy-
sokospecjalistycznych poradni, w któ-
rych rocznie udzielanych jest ponad
200 tys. porad. Równolegle zespół
szpitala kształci przyszłą kadrę me-
dyczną i prowadzi działalność nauko-
wo-badawczą, mającą na celu rozwój
medycyny oraz poprawę jakości udzie-
lanych świadczeń.

Świadczenia i personel 
najlepszą wizytówką szpitala

Szpital Kliniczny w Szczecinie jest
jednym z niewielu ośrodków w Polsce,
które uczestniczą w Serwisie Replan-
tacyjnym dla amputacji rąk, oraz ośrod-
kiem, w którym wykonuje się unikalne
w skali kraju endoskopowe leczenie
wczesnych postaci nowotworów me-
todą endoskopowej dyssekcji podślu-
zówkowej, unikalne w skali regionu
procedury trombektomii mechanicznej
oraz kompleksowe świadczenia z za-
kresu chirurgii głowy i szyi. To również
jedyny ośrodek referencyjny dla woje-
wództwa specjalizujący się w zakresie
onkologii, hematologii, ortopedii i chi-
rurgii dziecięcej. Rocznie hospitalizo-
wanych jest w nim ponad 50 tys. pa-
cjentów. Wykonuje się tu blisko 15 tys.
zabiegów operacyjnych. 

W 2020 roku w szczecińskim Szpi-
talu im. Prof. T. Sokołowskiego pod-
dano leczeniu 42 745 tys. pacjentów,
w tym około 2 500 osób zakażonych
COVID-19. W ramach poradni spe-
cjalistycznych udzielono 210 tys. porad.

Szpital tworzy wspaniała kadra
specjalistów, licząca blisko 2,5 tys.
osób − to oni są najlepszą wizytówką
Szpitala. Personel placówki nieustan-
nie się rozwija, podnosi kwalifikacje,
śledzi najnowsze trendy w medycynie
i wprowadza je do codziennej prakty-
ki klinicznej.

Nowe wyzwania 2020 roku
Wieloletnie istnienie placówki to nie

tylko opis rozwijającej się, imponującej
struktury Szpitala. To przede wszystkim
historia ludzi, którzy tworzyli go od
podstaw, oraz tych, którzy dziś aktyw-

Dzięki pracownikom

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie jest naj-
większą, w pełni nowoczesną wizytówką zachodniopomorskiej ochrony zdrowia. Jednostka realizuje
szeroki zakres unikatowych procedur specjalistycznych w ramach stacjonarnej i ambulatoryjnej
opieki medycznej. Hospitalizowani są tu pacjenci wymagający wysokospecjalistycznej wiedzy pra-
cowników, znakomitego sprzętu oraz bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług

walka cały czas trwa

Rok Pracowników Ochrony Zdrowia
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nie uczestniczą w jego codziennym ży-
ciu. To bogata historia ludzi tworzących
placówkę o wysokich walorach dy-
daktycznych i naukowych, szczycącą
się wysokospecjalistyczną działalno-
ścią diagnostyczno-leczniczą, a zara-
zem zwykłej codzienności funkcjono-
wania, która często napotyka prze-
szkody.

Rok 2020 był rokiem szczegól-
nym. Pandemia koronawirusa wszyst-
kich postawiła w nieznanej dotąd sy-
tuacji i zmusiła do natychmiastowego
i elastycznego dostosowania się do
nowej rzeczywistości, wpływając na
to, jak dziś działamy. Samodzielny Pu-
bliczny Szpital Kliniczny nr 1 został po-
stawiony w stan gotowości i to per-
sonel medyczny był poddany naj-
większej presji. Pracownikom me-
dycznym przybyło obowiązków, a nie
było dodatkowego wsparcia kadro-

wego. Prowadzenie walki z pandemią
i jednoczesne objęcie świadczeniem
usług medycznych pacjentów, któ-
rzy nie są zakażeni koronawirusem,
ale wymagają leczenia z powodu in-
nych chorób, stanowiło duże wyzwa-
nie. 

Pomoc ma wiele twarzy
Epidemia uruchomiła w wielu lu-

dziach mechanizmy pomocy i otwar-
tości. Pracownicy szpitala, poza po-
mocą jednostek administracyjnych
państwa różnego szczebla, mogli liczyć
na wsparcie wielu organizacji, firm
i prywatnych osób, dzięki którym ko-
rzystali z hojnego wsparcia w formie
pomocy rzeczowej i finansowej. Wiel-
kie serce, jakie okazali ludzie nie-
związani z działalnością szpitala, po-
zwoliło jednostce doposażyć się
w sprzęt i dalej działać.

Mimo wielu trudności szpital cały
czas leczy zarówno pacjentów zaka-
żonych koronawirusem, jak i osoby
cierpiące na inne choroby. Mimo że
wciąż trwają zmagania z problemami
dnia codziennego, personel szpitala sta-
ra się jak najlepiej i najskuteczniej speł-
niać swoją misję niesienia wysokospe-
cjalistycznej pomocy medycznej. Nie jest
to łatwe, ale z całą pewnością wspólny
wysiłek, zaangażowanie i profesjona-
lizm pracowników każdego szczebla
pozwoli wygrać z wirusem. 

Miniony czas był dla zespołu szpi-
tala lekcją − nauczył kadrę sprawniej
zarządzać nie tylko procesami, lecz tak-
że trudnymi emocjami, co było chyba
największym wyzwaniem. Dzisiaj pra-
cownicy szpitala, wyciągając wnioski
z popełnionych błędów, potrafią jako
cała organizacja pewniej stanąć do dal-
szej walki. �

Pandemia oczami przedstawicieli Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie

Konrad Jarosz
dyrektor szpitala

– Nikt nie spodziewał się,
że w ciągu kilku dni zmieni
się cała otaczająca nas
rzeczywistość. Musieliśmy
szybko reagować i błyska-
wicznie nauczyć się no-
wych zasad pracy. Nie
byliśmy przygotowani psy-
chicznie, a niektórzy fizycz-
nie do przejścia tego
ciężkiego i niebezpiecz-

nego dla zdrowia i życia
okresu. Jako zespół mu-
sieliśmy stać się jedno-
ścią, mając świadomość,
że teraz bardziej niż kiedy-
kolwiek nasze decyzje
wpływają na życie i zdro-
wie pozostałych osób.
Dzięki podjętym działaniom
Szpital pracuje, bowiem
nie przerwaliśmy diagno-
styki i leczenia pacjentów
onkologicznych, pedia-
trycznych, będących
w bezpośrednim zagroże-

niu zdrowia i życia. Zrozu-
mienie podejmowanych
kroków świadczy o ponad-
przeciętnej współpracy
w ramach zespołów
i prawdziwie partnerskim
podejściu. Dzięki pracow-
nikom klinik oraz admini-
stracji nadal udaje się
tworzyć placówkę przyja-
zną pacjentom, która
zapewnia najwyższe stan-
dardy opieki medycznej. To
w naszym „szpitalu ostat-
niej szansy” niejednokrot-

nie dokonują się cuda me-
dycyny, o czym świadczy
fakt, że nasz Szpital cieszy
się renomą i zaufaniem nie
tylko mieszkańców na-
szego regionu. Pandemia
pozwoliła nam zweryfiko-
wać nasze mocne i słabe
strony. Nie byłoby to moż-
liwe, gdyby nie ogromne
wsparcie i zrozumienie
zespołu, którym kieruję,
oraz całej społeczności
Szpitala, której bardzo,
bardzo dziękuję.

Renata Bociańska
specjalista 
ds. epidemiologii

– Oprócz uzupełniania za-
sobów modyfikacji mu-
siały ulec funkcjonujące
procedury, w celu dosto-

sowania ich do pande-
micznej sytuacji. Przygoto-
wane zostały wszelkie
możliwe scenariusze, jak
postępować w określo-
nych przypadkach oraz
przeszkolono pracowni-
ków Szpitala.

Michał Wasilewicz
zastępca dyrektora ds.
lecznictwa

– Konieczne okazało się
przeorganizowanie prze-

strzeni szpitalnej, aby
było możliwe udzielenie
szybkiej pomocy dla pa-
cjentów zakażonych wiru-
sem SARS-CoV-2.
Utworzono odpowiednio
izolowane pomieszczenia
w różnych obszarach
Szpitala. W ślad za poja-
wiającymi się potrzebami
Szpital utworzył także
punkt pobrań wymazów,
który pozwala mieszkań-
com na szybką i blisko
zlokalizowaną diagno-
stykę. Z końcem roku po-
wstał punkt szczepień
przeciw COVID-19.

Joanna 
Czarnota-Chlewicka
naczelna pielęgniarka

– Pomimo natłoku nowych
obowiązków nie zrezygno-
waliśmy z dydaktyki, przyj-

mujemy chętnych studen-
tów kierunków medycz-
nych na praktyki,
wychodząc z założenia, że
młodzi ludzie muszą na-
uczyć się opieki nad pa-
cjentem bez względu na to,
czy trwa epidemia.

Rok Pracowników Ochrony Zdrowia
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Dlaczego tak naturalną czynność jak kar-
mienie piersią trzeba upowszechniać?

− No właśnie. Pytanie, które po-
winno być retoryczne, wcale takie nie
jest. Czynność tak naturalna jak kar-
mienie piersią powinna być automa-
tycznym, fizjologicznym odruchem.
Tymczasem okazuje się, że niektóre
mamy nie podjęły podczas ciąży jed-
noznacznej decyzji dotyczącej kar-
mienia swojego dziecka. Może to wy-
nikać z braku przekonania o walorach
pokarmu kobiecego oraz istniejących
różnic miedzy mlekiem mamy a mie-
szanką sztuczną. Część kobiet powo-
łuje się w tej postawie na źle rozumia-
ne prawa do własnej swobody, wol-
ności, prawa wyboru. Traktują sztucz-

ne karmienie jako równorzędną alter-
natywę dla karmienia piersią, a to
bardzo mylne. Prawem dziecka jest być
karmionym optymalnie, a to oznacza
pokarm matki, który zawsze powinien
być pierwszym, naturalnym wyborem.
Dopiero w sytuacji, gdy z jakichś po-
wodów nie ma takiej możliwości, wcho-
dzą inne modele karmienia, przy czym
nawet wtedy najlepszym rozwiąza-
niem jest pokarm kobiecy z banku
mleka. Mieszanki sztuczne znajdują się
na ostatniej pozycji rekomendacji.

Niezwykle rzadko dochodzi do sy-
tuacji, gdy dziecko nie może być kar-
mione mlekiem mamy. Związek między
nastawieniem matki a rzeczywistą
możliwością wykarmienia dziecka jest

Naturalne karmienie

Pokarm matki powinien bronić się sam, ale w natłoku agresywnej reklamy sztucznych mieszanek
i akcesoriów do karmienia przegrywa, bo do niektórych kobiet bardziej przemawia proponowana
droga na skróty − mówi dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP, przewodnicząca Zarządu
Głównego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią

optymalne dla dziecka i matki
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bardzo silny. Jeżeli kobieta jest świa-
doma dobrodziejstw związanych z kar-
mieniem piersią i zdeterminowana,
by obrać taką ścieżkę, to zazwyczaj
laktacja wyzwala się w sposób natu-
ralny. Jeżeli jednak po stronie matki
jest niechęć, tworzy się bariera natury
psychicznej, która zaburza fizjolo-
giczne procesy wytwarzania mleka
u mamy.
Jak duża jest skala problemu, o którym mó-
wimy? Czy wiele kobiet rezygnuje z natural-
nego karmienia lub doświadcza problemów
z laktacją?

− Czynnej rezygnacji nie spotyka-
my w oddziałach noworodkowych bar-
dzo często. Może to jednak wynikać
z obawy o stygmatyzację, ponieważ
personel medyczny rekomenduje kar-
mienie piersią. Jawne opowiadanie
się przeciwko korzyściom płynącym
z naturalnego karmienia nie jest dla ko-
biet komfortowe. Niestety wiele z tych
kobiet, które jeszcze w szpitalu biernie
poddają się zaleceniom i ukrywają
swój zamiar, po powrocie do domu od-
stępuje od karmienia piersią. Myślę, że
w warunkach szpitalnych ok. 5 proc.
matek nie wykazuje determinacji w kar-
mieniu piersią. Niestety w kolejnych
miesiącach rozwoju dziecka skala ta
jest znacznie większa, mimo że zgod-
nie ze światowymi rekomendacjami
dziecko do 6. miesiąca życia włącznie
powinno być karmione wyłącznie mle-
kiem matki. Po wypisaniu pacjentki ze
szpitala statystyki drastycznie spada-
ją. W 2. miesiącu życia dziecka piersią
karmi mniej niż połowa kobiet, a w 6.
miesiącu − zaledwie od 4 do 11 kobiet
na 100 – w zależności od badań prze-
prowadzanych w Polsce. 

W całej Europie wskaźniki te są po-
równywalne. W innych częściach świa-
ta są zróżnicowane, ale lepsze. Tam
jednak wchodzą w grę inne czynniki,
np. brak dostępu do wody pitnej dobrej
jakości lub kwestie kulturowe – w wie-
ku miejscach karmienie piersią jest
utożsamiane z prawidłową opieką ro-
dzicielską, a kobiety, które nie karmią
naturalnie, są alienowane w społecz-
ności. U nas niestety karmienie sztucz-
nymi mieszankami traktuje się czasa-
mi jako prostą alternatywę dla kar-
mienia piersią. To jest niewłaściwe
podejście, szkodliwe dla dziecka i sa-
mej mamy. Nie bierze się bowiem pod
uwagę korzyści zdrowotnych z kar-
mienia naturalnego. 

Reklamy mieszanek sztucznych
są wszechobecne. Może powstać prze-
konanie, że to reklamowane  mleko jest
najbardziej zbliżone do mleka matki,
bo jest wzorowane na nim, zawiera te

same składniki. A to półprawdy, które
mają na celu podwyższenie sprzeda-
ży. Przemysł jest bardzo aktywny na
polu reklamy, podczas gdy karmienie
naturalne nie jest przez nikogo finan-
sowane. Pokarm matki powinien bro-
nić się sam, ale w natłoku agresywnej
reklamy sztucznych mieszanek i ak-
cesoriów do karmienia przegrywa.
Niestety, czasami wygrywa ta droga na
skróty. Upowszechnianie wiedzy jest
niezbędne, a to wymaga ogromnej
pracy Komitetu i środowiska laktacyj-
nego. Odczuwamy też dużą potrzebę
wsparcia ze strony resortu zdrowia.
Czy środowisko medyczne jest w tej sprawie
jednogłośne i zjednoczone w wysiłkach, aby
popularyzować karmienie naturalne, a może
wręcz walczyć z producentami mieszanek?

− Środowisko medyczne jest spój-
ne pod względem przekonań i słusz-
ności propagowania karmienia natu-
ralnego. Na konferencjach podkre-
ślamy walory karmienia naturalnego
dla dziecka i dla matki, a system
kształcenia lekarzy kładzie nacisk na
jego rolę. Ostatnio Centrum Medycz-
ne Kształcenia Podyplomowego wdro-
żyło kurs laktacyjny do obowiązkowe-
go programu specjalizacyjnego na
kierunku neonatologii. Uważam, że
takie kursy powinny się znaleźć również
na innych specjalizacjach. Czynimy
starania, żeby tak było. 

Jednocześnie cały czas jesteśmy
świadkami silnej promocji produktów
do karmienia sztucznego, promowa-
nych na tych samych zjazdach me-
dycznych, które popularyzują karmie-
nie piersią. Tylko nieliczne instytucje,
w tym KUKP, nie dopuszczają udziału
w konferencjach producentów wyro-
bów do sztucznego karmienia. W prak-
tyce zespołom szpitalnym nie jest łatwo
promować wyłącznie karmienie natu-
ralne. Wymaga to dużej liczby perso-
nelu i ogromnej determinacji, łącznie
z ograniczeniem dostępu do miesza-
nek sztucznych.
Z czego najczęściej wynika niechęć kobiet do
karmienia naturalnego? Czy chodzi głównie
o wygodę i postrzeganie dziecka przy pier-
si jako przeszkody w „normalnym” funkcjo-
nowaniu?

− Niestety w wielu przypadkach ta-
kie są przyczyny, choć chciałabym
wierzyć, że wynika to raczej z braku
wiedzy i świadomości. Z tego, co ob-
serwujemy w Komitecie, na karmienie
piersią zazwyczaj decydują się kobie-
ty wykształcone, o wysokim statusie
społecznym, które utożsamiają swój
wybór z kompetencjami rodzicielskimi.
W tym zakresie dostrzegamy potrzebę
edukacji od najmłodszych lat. Już

w przedszkolu dzieci powinny być
uczone, że dziecko karmi się piersią,
a nie butelką ze smoczkiem, a nieste-
ty taki model propaguje się w zaba-
wach, książeczkach i podręcznikach.
Tematyka ta powinna być bardziej
eksponowana i nagłaśniana – od edu-
kacji wczesnoszkolnej, przez uczel-
nianą, po obecność w mediach.
Czy w obecnych warunkach kobiety w Polsce
mogą liczyć na właściwą opiekę okołoporo-
dową i wsparcie w karmieniu piersią?

− Mamy do czynienia z pewną
ułomnością systemu. Żeby uzyskać
pożądane efekty, wszystkie ogniwa
opieki, którą otacza się ciężarną po
przyjęciu do szpitala, powinny być
spójne, a nie zawsze tak jest. Jedyną
międzynarodową inicjatywą o udoku-
mentowanym korzystnym wpływie na
karmienie piersią jest Szpital Przyjazny
Dziecku. Zalecenia sformułowane
w ramach programu WHO „10 kroków
do udanego karmienia piersią” obej-
mują ciążę, poród i połóg, a więc
wszystkie etapy związane z laktacją.
Gdyby wszystkie szpitale w Polsce
pracowały według tych wytycznych, jak
ma to miejsce w Szwecji i w Norwegii,
wyniki w zakresie upowszechniania
karmienia piersią byłyby o niebo lep-
sze. Jednomyślna postawa zespołu
medycznego przekłada się na ufność
kobiety i jej przekonanie o słuszności
rekomendowanych praktyk. Brak takiej
jednogłośności i włączenie butelki
oraz smoczka już w szpitalu skutkuje
poczuciem przyzwolenia na sztuczne
dokarmianie po wypisie. 
Jakie przełożenie na praktykę mają w Polsce
założenia inicjatywy Szpital Przyjazny Dziec-
ku? 

− Przed wydaniem certyfikatu ko-
misja KUKP bardzo dokładnie spraw-
dza, czy zalecenia „10 kroków” są
przestrzegane. Przez kolejne lata szpi-
tale prowadzą automonitoring i prze-
syłają nam stosowne raporty. Słabe
punkty są systematycznie naprawiane.
Obecnie sytuacja w szpitalach jest
wyjątkowo trudna i praktyki laktacyjne
schodzą na dalszy plan, ale ciąża
i opieka okołporodowa w pandemii po-
winna rządzić się tymi samymi pra-
wami. Wszelkie odstępstwa od praktyk
oznaczają zaprzepaszczenie lat pra-
cy nad wypracowanymi standardami.
Podtrzymywaniu dobrych praktyk słu-
ży recertyfikacja po 4 latach od uzy-
skania statusu Szpitala Przyjaznego
Dziecku.

Pojawia się pytanie, dlaczego war-
to dołączyć do inicjatywy? Otóż, szpi-
tal powinien być motywowany, żeby po-
prawiać wskaźniki karmienia piersią ze
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względów zdrowotnych. Niestety nikt
nie dofinansowuje szpitali, które po-
dejmują trud wdrożenia „10 kroków”
i zdobycia certyfikatu. A szkoda, bo to
niemałe wyzwanie – czasochłonne i ob-
ciążające budżet. Ubolewam, że Mi-
nisterstwo Zdrowia nie jest skłonne
wspierać takich szpitali. W efekcie
trudno jest przekonać szpitale do uwia-
rygodniania stosowanych wysokich
standardów opieki nad karmiącą po-
przez przyznanie certyfikatu WHO. Po-
zostaje kwestia ambicji, prestiżu i do-
brego PR-u w środowisku. Jeśli nie
ma innych argumentów, te przesłanki
są równie dobre, bo liczy się rezultat. 

W Polsce ok. 25 proc. szpitali w ogó-
le otarło się o tytuł Szpitala Przyjazne-
go Dziecku, ale wiele z nich nie pod-
trzymało zobowiązania i nie poddaje
się recertyfikacji. Dziwi mnie to, bo dą-
żeniem każdego dyrektora powinno
być utrzymanie jakości. Pomijając na-
kład pracy na początkowym etapie,
zmiana nawyków i ujednolicenie prak-
tyk „10 kroków” w ostatecznym rozra-
chunku ułatwia pracę, nie mówiąc
o efektach zdrowotnych u pacjentek
oddziałów położniczych i ich dzieci. 
W przyszłym roku mija 30 lat działalności
KUKP. Jak na przestrzeni tych dekad zmieni-
ło się podejście matek do karmienia piersią
i przedstawicieli ochrony zdrowia do upo-
wszechniania praktyk laktacyjnych?

− Na początku obserwowaliśmy
boom związany ze zdobyciem tytułu
Szpitala Przyjaznego Dziecku, póź-
niej entuzjazm stopniowo opadał. Przed
pandemią znów nastąpiło pewne oży-
wienie placówek, wzrosła też aktyw-
ność Komitetu. Niestety wskutek pan-
demii działania związane z certyfika-
cją zostały zamrożone.

Jeśli chodzi o wskaźniki karmienia
piersią, badanie porównawcze z lat
2002 i 2015 wykazało, że wprowadze-
nie standardu opieki okołoporodowej
nie tylko nie poprawiło wskaźników kar-
mienia, ale wręcz w niektórych punk-
tach doszło do ich pogorszenia. To był
wyraźny argument za tym, że standard
ten jest niewystarczający w dążeniu do
poprawy laktacji. Pozytywnym symp-

tomem jest rozwój sieci banków mleka,
które włączają się w promocję kar-
mienia naturalnego. KUKP organizuje
kursy karmienia piersią, konferencje,
cyklicznie wydajemy biuletyn rozsyła-
ny do szpitali. Coraz więcej jest też pry-
watnych inicjatyw matek karmiących,
które upowszechniają karmienie pier-
sią na własną rękę, np. tworząc grupy
w social mediach. Dobrze, że są po-
zytywne przejawy zainteresowania,
ale ruch ten powinien mieć wsparcie
instytucjonalne.
Tegoroczny Światowy Tydzień Karmienia
Piersią odbywa się pod hasłem: „Ochrona kar-
mienia piersią: nasza wspólna odpowie-
dzialność”. Jak należy rozumieć tę odpowie-
dzialność i komu rzucone jest zawarte w tych
słowach wyzwanie?

− Hasło WHO jest bardzo prze-
myślane – każdy może być jego adre-
satem. Odpowiedzialność spoczywa
na środowisku medycznym, które w ra-
mach rzetelnej opieki nad matką
i dzieckiem powinno praktykować
i promować karmienie piersią. Upo-
wszechnianie naturalnego karmienia
jest zadaniem właściwie ukierunko-
wanej edukacji na każdym etapie
kształcenia. Odpowiedzialność w tym
kontekście jest też apelem do rodziców
oraz najbliższego otoczenia dziecka,
a więc rodziny, która ma wpływ na
kształtowanie postawy matki. Niezwy-
kle ważne jest wsparcie kobiety ze stro-
ny ojca dziecka, zarówno w wymiarze
duchowym, jak i czysto fizycznym. 

Wreszcie odpowiedzialni za sukces
środowisk medycznych i rodzin w upo-
wszechnianiu karmienia piersią są
producenci sztucznych mieszanek,
którzy manipulują przekaz i sugerują,
że ich wyroby są równorzędne z mle-
kiem matki. Za karmieniem piersią po-

winien ująć się także rząd, wspierając
organizacje aktywne na polu popula-
ryzacji tej optymalnej formy odżywia-
nia.
Jakich argumentów użyłaby pani, aby prze-
konać kobiety o wartości ich pokarmu i prze-
wadze karmienia naturalnego?

− Dla matek karmienie piersią
jest cenne nie tylko przez pryzmat
zdrowia, lecz także ze względów emo-
cjonalnych. Bliskość, jaka się rodzi, wy-
zwala czułość i ufność u obu stron.
Poza kontaktem cielesnym w grę wcho-
dzą też uwalniane substancje: oksyto-
cyna i serotonina – wewnętrzna bio-
chemia jest najlepszym podłożem dla
więzi psychicznych. Z medycznego
punktu widzenia karmienie piersią
przekłada się u kobiet na mniejsze ry-
zyko osteoporozy, ochronę przed ra-
kiem sutka i jajnika, a także pobudza
metabolizm.

Dla dziecka pokarm matki jest
optymalny ze względu na dynamiczne
stężenie białka, dostosowujące się do
aktualnych potrzeb dziecka, i inne
właściwości odżywcze, a także zmini-
malizowane ryzyko długiej listy chorób,
alergii, otyłości, próchnicy. Karmienie
naturalne przekłada się też na lepszy
potencjał rozwojowy i wyższy poziom
IQ. Wciąż odkrywane są właściwości
przeciwwirusowe mleka matki i jego
dobroczynny wpływ na coraz to nowe
aspekty zdrowotne. Mówiąc najogól-
niej, karmienie piersią w okresie nie-
mowlęcym w pełni wpisuje się w pro-
filaktykę pierwotną – najprostszą i naj-
bardziej oczywistą, a niestety wciąż wy-
magającą wsparcia i popularyzacji.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Prawem dziecka jest być kar-
mionym optymalnie, a to
oznacza pokarm matki, który
zawsze powinien być pierw-
szym, naturalnym wyborem.
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Najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce

U
czelnia zawodowa może
prowadzić wyłącznie stu-
dia − pierwszego i dru-
giego stopnia oraz jed-
nolite studia magisterskie

− o profilu praktycznym. Nie może jed-
nak kształcić doktorów. Uczelnia aka-
demicka, która przestała spełniać wy-
magania określone w ustawie, staje się
uczelnią zawodową. W przypadku
uczelni akademickich i zawodowych
różny jest tryb ich powoływania. Pu-

bliczną uczelnię akademicką tworzy się
w drodze ustawy, natomiast zawodową
− w drodze rozporządzenia ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyż-
szego i nauki.  

Najlepsze uczelnie 
w rankingu Perspektyw

W rankingu najlepszych publicz-
nych uczelni zawodowych, opubliko-
wanym niedawno przez Fundację Edu-
kacyjną Perspektywy, zwyciężyła Aka-
demia im. Jakuba z Paradyża w Go-

rzowie Wielkopolskim. Ranking pol-
skich uczelni podzielono na 3 grupy:
akademickie uczenie publiczne, uczel-
nie niepubliczne i publiczne uczelnie
zawodowe. W grupie akademickich
uczelni publicznych na 2020 rok zwy-
ciężył Uniwersytet Jagielloński, plasu-
jąc się przed Uniwersytetem War-
szawskim (obie uczelnie w różnych ran-
kingach na przemian zdobywają naj-
lepszą lokatę). W grupie uczelni nie-
publicznych wygrała Akademia Le-
ona Koźmińskiego. 

Uczelnie zawodowe

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lip-
ca 2018 roku Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce
uczelnią zawodową jest szkoła
wyższa, która nie spełnia wy-
mogów stawianych uczelniom
akademickim. Czy warto brać
pod uwagę studia zawodowe,
myśląc o intratnej pracy?
Które kierunki najlepiej rokują
na przyszłość? I wreszcie: jak
program kształcenia ma się do
potrzeb rynku pracy?

Wojciech Ostrowski

– potencjał i perspektywy 
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Najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce

Na stronie Fundacji czytamy: „Ran-
king Perspektyw uwzględnia 29 wskaź-
ników zgrupowanych w siedem kryte-
riów: Prestiż, Absolwenci na rynku
pracy, Potencjał naukowy, Efektyw-
ność naukowa, Potencjał naukowy, In-
nowacyjność i Umiędzynarodowienie.
Czyni to z niego jeden z najbardziej
rozbudowanych i najbardziej trans-
parentnych rankingów edukacyjnych
na świecie. Jest też jednym z czterech,
które posiadają międzynarodowy cer-
tyfikat jakości IREG Approved. Jego

metodologię opracowuje kapituła
pod przewodnictwem prof. Michała
Kleibera, byłego prezesa Polskiej Aka-
demii Nauk”.

Wśród publicznych uczelni zawo-
dowych na najwyższych miejscach
znalazły się: 
• Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim, która otrzy-
mała 100 na 100 możliwych punktów; 
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Prezydenta Stanisława Woj-
ciechowskiego w Kaliszu – 86,4 pkt;

• Państwowa Szkoła Wyższa im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
– 85,3 pkt;
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Tarnowie – 74 pkt;
• Państwowa Medyczna Wyższa Szko-
ła Zawodowa w Opolu – 71,8 pkt.

O pozycji uczelni w rankingu de-
cydowały zmienne, takie jak: prestiż
(wśród kadry akademickiej), absol-
wenci na rynku pracy (losy absolwen-
tów, preferencje pracodawców), siła
naukowa (kwalifikacje kadr, liczba kie- �
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runków studiów), warunki kształce-
nia, innowacyjność, umiędzynarodo-
wienie (studenci zagraniczni, wykła-
dowcy zagraniczni, wymiany stu-
denckie). 

Jakie kierunki 
mają największy potencjał?

Kiedy mówimy o kierunkach stu-
diów z największym potencjałem, ich
wartość można określać na podstawie
dwóch zmiennych: perspektyw na ryn-
ku pracy oraz najczęstszych wybo-
rów wśród kandydatów na studia. Jak
podaje portal Live Career, najlepsze
perspektywy zatrudnienia w Polsce
mają osoby wykonujące zawody zwią-
zane ze: sprzedażą, IT, produkcją, fi-
nansami oraz po kursach inżynier-
skich. 

Ważną wskazówką dla przyszłych
studentów jest też wysokość zarobków
absolwentów danego kierunku. We-
dług Live Career najlepsze perspek-
tywy mają w tym względzie absol-
wenci informatyki. Średnie wynagro-
dzenie informatyka ze stażem pracy
poniżej 3 lat wynosi ok. 57 zł/h. Na dru-
gim miejscu znalazła się elektronika
komunikacyjna, dalej automatyka i ro-
botyka, lotnictwo i kosmonautyka, far-
macja, zarządzanie i marketing, elek-
tronika, inżynieria biomedyczna i ma-
tematyka.

Ważnym elementem kształcenia
– obok nauki zawodu – jest również sta-
wianie nacisku na umiejętności mięk-
kie. Należą do nich m.in.: kreatywność,
siła perswazji, zespołowość, zdolności
adaptacyjne, pozytywne nastawienie,
etyka pracy, komunikatywność, umie-
jętność pracy pod presją, umiejętność
zarządzania czasem. 

Kierunki gwarantujące 
zatrudnienie?

Ważną wskazówką dla określenia
potencjału danego kierunku jest rów-
nież odpowiedź na pytanie o to, po ja-
kich kierunkach absolwenci najszybciej
znajdują pracę? Pod tym względem
najbardziej atrakcyjnymi zawodami
są: pielęgniarstwo, filologia, automa-
tyka i robotyka, inżynieria biomedycz-
na oraz informatyka. Wśród absol-
wentów tych kierunków występuje też
najniższe ryzyko bezrobocia. Dodat-
kowo prawie zerowe ryzyko bezrobo-
cia odnotowuje się dla absolwentów ta-
kich kierunków, jak inżynieria biome-
dyczna, matematyka, protetyka słuchu,
zarządzanie oraz elektronika i teleko-
munikacja. 

Popularność kierunków studiów
wśród maturzystów częściowo pokry-

wa się z perspektywami zatrudnienia
absolwentów. W latach 2018−2019
najpopularniejszymi kierunkami były
kolejno: informatyka, zarządzanie, psy-
chologia, ekonomia, prawo, finanse,
automatyka i robotyka, budownictwo,
pedagogika oraz logistyka. 

Jakie korzyści daje uczelniom
zawodowym współpraca 
z biznesem?

Można zadać pytanie, czy − a je-
śli tak, to dlaczego − takie uczenie są
potrzebne. Odpowiadając, należy
podkreślić, że uczelnie zawodowe po-
winny odpowiadać na potrzeby lo-
kalnego rynku pracy. Z tego względu
konieczna jest ich współpraca z biz-
nesem. Głównym celem uczelni jest
bowiem wpojenie studentom umie-
jętności twardych i umiejętności mięk-
kich pożądanych przez przyszłych
pracodawców. 

− Na tej współpracy zyskują wszy-
scy. Z jednej strony firmy otrzymują do-
stęp do specjalistów, którzy w ramach

swoich zainteresowań naukowych są
w stanie zaprojektować procesy i roz-
wiązać problemy, z którymi mierzą się
ci pierwsi. To natomiast wiąże się z re-
dukcją kosztów, tym bardziej że nie-
jednokrotnie wymaga to dostępu
do wysokospecjalistycznego sprzętu.
Z drugiej strony uczelnie, które mogą
dzięki temu komercjalizować wyniki
prac badawczych swoich pracowni-
ków, prowadzić badania wspólnie
z praktykami czy wreszcie doskonalić
swoje programy kształcenia, uzupeł-
niając je o elementy oczekiwane na
rynku pracy. To ostatnie przynosi na-
tomiast wymierne korzyści studen-

tom, którym po ukończeniu studiów ła-
twiej będzie odnaleźć się w pracy za-
wodowej – powiedział dr Adam Szot,
prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa
Wyższego, cytowany przez portal in-
services.pl.

Warto pogłębiać relacje 
między biznesem i nauką

Budowanie nowoczesnej gospo-
darki wymaga coraz większego za-
angażowania i zwiększania środków
na badania i rozwój. By osiągnąć ten
cel, konieczne jest systematyczne
wzmacnianie relacji między uczelnia-
mi a przedsiębiorstwami. Tymczasem
w Polsce notuje się bardzo niski udział
biznesu w badaniach naukowych. Pod
tym względem zajmujemy jedno
z ostatnich miejsc wśród krajów OECD.

Mimo wielu programów mających
zwiększyć współpracę pozostaje ona
na niskim poziomie. Wskazuje się wie-
le przyczyn tej sytuacji. Jedną z nich jest
zbytnie zbiurokratyzowanie uczelni,
inną − nadmierna liczba aktów praw-
nych, co czyni współpracę zbyt skom-
plikowaną. Istnieją również duże róż-
nice strukturalne i mentalne między biz-
nesem a środowiskami akademickimi.
Przezwyciężenie tych trudności jest
konieczne dla zwiększenia innowa-
cyjności polskiej gospodarki oraz dla
jeszcze lepszego przygotowania ab-
solwentów dla rynku pracy.

Staż – pierwszy krok 
do kariery

Formą przygotowania studenta do
rozpoczęcia kariery zawodowej są
staże. Mogą one trwać od miesiąca do
kilku miesięcy i wliczane są do praktyk
studenckich. Zapoznaniu się ze spe-
cyfiką korporacyjną służą też darmo-
we bądź płatne wykłady dla studentów
organizowane przez firmy. W ramach
takich wykładów może odbyć się kilka
zajęć w ciągu roku akademickiego, jed-
nak istnieje również praktyka organi-
zowanie cyklicznych zajęć w seme-
strze. Seminaria dla studentów orga-
nizowane są również w siedzibach
potencjalnych pracodawców. 

Korzystne dla absolwentów jest
zamawianie przez firmy konkretnych
tematów prac magisterskich bądź li-
cencjackich. W takim przypadku stu-
dent może rozwinąć swoją umiejętność
rozwiązywania problemów na kon-
kretnym przykładzie i dopasować za-
interesowania badawcze do rzeczy-
wistej przestrzeni biznesowej. Przed-
siębiorca zyskuje natomiast przyszłych
specjalistów i tanią metodę zwiększe-
nia swej innowacyjności. �

Korzystne dla absolwentów
jest zamawianie przez firmy
konkretnych tematów prac
magisterskich bądź licencjac-
kich. W takim przypadku 
student może rozwinąć swoją
umiejętność rozwiązywania
problemów na konkretnym
przykładzie i dopasować 
zainteresowania badawcze
do rzeczywistej przestrzeni
biznesowej.

Najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce
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W
arunkiem otrzymania wspar-
cia ze środków ministerialnych
było spełnienie określonych kry-
teriów związanych z jakością
kształcenia i przebiegiem karier

absolwentów. Dotacje trafiły do uczelni, które nie
miały negatywnych ocen jakości kształcenia wy-
danych przez Polską Komisję Akredytacyjną
w latach 2015−2020, a przy tym uzyskały pozy-
tywny wynik wskaźników bezrobocia i zarobków
absolwentów, którzy uzyskali dyplom ukończe-
nia studiów w 2018 roku. W odniesieniu do ab-
solwentów studiów I stopnia względny wskaźnik
bezrobocia (WWB) musiał być mniejszy lub
równy 0,97, a względny wskaźnik zarobków
(WWZ) większy lub równy 0,62.

„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” to
przedsięwzięcie ministra edukacji i nauki, re-
alizowane od 2019 roku. Ma ono na celu wspar-
cie publicznych uczelni zawodowych w dosko-
naleniu jakości kształcenia. W tym roku uru-
chomiono III edycję tego przedsięwzięcia.      �

15 publicznych uczelni zawodowych uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki 
w ramach III edycji „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”. Wsparcie na działania projakościowe

dla każdej z wyróżnionych szkół wynosi milion złotych

15 mln zł na wsparcie
publicznych uczelni zawodowych

Publiczne uczelnie zawodowe uhonorowane dofinansowa-
niem MEiN w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”:

• Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
• Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
• Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu
• Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna 

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
• Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
• Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
• Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Oświęcimiu
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
• Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Jaką rolę w jakości kształcenia odgrywają w obecnej rzeczywistości nowoczesne 
narzędzia dostosowane do profilu szkoły wyższej?

dr Dariusz Skalski
rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Wałczu

– Szkolnictwo wyższe,
a przede wszystkim prak-
tyczny profil kształcenia,
jest obszarem, w którym
szczególnego znaczenia
nabiera stosowanie no-
woczesnych metod
i technik nauczania, ukie-
runkowanych na stoso-

wanie innowacyjnych
metod pracy, angażują-
cych narzędzia technolo-
gii informacyjnych.
Właściwe zastosowanie
cyfryzacji w szkolnictwie
wyższym pozwala nie
tylko na osiągnięcie efek-
tów uczenia dla danego

kierunku studiów, lecz
także rozwija kompeten-
cje rynkowe studentów,
które są kluczowe dla
prawidłowego funkcjono-
wania absolwentów
w społeczeństwie,
a także łatwego odnale-
zienia się na rynku pracy. 

mgr Robert Burba
kanclerz Państwowej
Wyższej Szkoły 
Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy

– Od lat uczelnia inwestuje
w infrastrukturę wspiera-
jącą proces kształcenia.
Dzięki temu w krótkim
czasie staliśmy się
eUczelnią z prawdziwego
zdarzenia. Kształcąc stu-
dentów, korzystamy z no-
woczesnych środków

dydaktycznych. Prowa-
dzimy zajęcia online, na-
grywamy materiały
dydaktyczne w formie
multimedialnej, udostęp-
niając je studentom. Po-
siadamy nowoczesne
studio video, co pozwala
nam rejestrować wykłady,

szkolenia, przygotowywać
materiały promocyjne. Za-
pewniamy dostęp do wie-
dzy w każdym miejscu
i czasie, np. e-zbiory
biblioteczne. Wszystko to
niewątpliwie przyczynia
się do wzrostu jakości
kształcenia.

Najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce
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Emilia Łukaszewicz
specjalista ds. HR 
w firmie POWER-TECH

– Jak najbardziej. Naszej
firmie udało się podjąć
współpracę z absolwen-
tami Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
w Wałczu po kierunkach
technologicznych, głów-
nie Inżynierii Mechanicz-
nej i Elektrotechniki.

Chcielibyśmy rozwinąć
obszar współpracy
w szerszym zakresie.
Aktualnie do naszego
zespołu poszukujemy:
konstruktorów mechani-
ków, konstruktorów elek-
tryków, pneumatyków
oraz automatyków

i programistów. Co
ważne, niekoniecznie
z doświadczeniem.
Jesteśmy w stanie doło-
żyć mnóstwo starań, aby
w najbliższym czasie
kandydaci wyrośli na
największe talenty
w naszej firmie.

Czy polscy przedsiębiorcy są otwarci na współpracę z absolwentami 
wyższych szkół zawodowych?

Marika Rajter
specjalista 
ds. marketingu 
w Colian Logistic

– Pracodawcy w Polsce
coraz częściej borykają
się z niedoborem pracow-
ników na rynku. Jeszcze
kilka lat temu mieliśmy do
czynienia z tak zwanym
rynkiem pracodawcy, dziś
ten trend się odwrócił
− to kandydaci mają
przewagę i dyktują wa-

runki. Obecny rynek
pracy oferuje wiele możli-
wości, ale brakuje specja-
listów w danej dziedzinie.
W związku z tym przed-
siębiorcy bardzo chętnie
podejmują współpracę
z absolwentami szkół za-
wodowych. Często do-
chodzi do tej kooperacji

już w trakcie nauki, po-
przez organizację staży
czy praktyk zawodowych.
Takie działanie to dosko-
nała okazja, aby przysto-
sować potencjalnego
kandydata do konkret-
nego zawodu, a przy tym
pozyskać kompetentnego
pracownika.

Jaka filozofia i strategia przyjęta przez władze szkoły zawodowej pomaga absolwentom
odnaleźć się na lokalnym rynku pracy?

prof. Andrzej Wojtyła
rektor Akademii Kaliskiej
im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego

– Akademia Kaliska zo-
stała przekształcona
z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej, zatem
kształcenie o profilu za-
wodowym nadal jest za-
pisane w statucie naszej
uczelni. I to doskonałe
rozwiązanie dla naszych
absolwentów. Specjalnie

dla nich monitorujemy
rynek pracy, współpracu-
jąc blisko z otoczeniem
gospodarczym, ale rów-
nież z samorządami z nie-
mal całej Wielkopolski.
Całkiem niedawno
uczestniczyłem w spotka-
niu ze starostą jednego
z powiatów, który powie-

dział wprost: „W ciągu
najbliższych 5 lat będę
potrzebował 50−60 pie-
lęgniarek do szpitala, któ-
rym zarządzam”. Osoby,
które w październiku roz-
poczną u nas naukę na
tym kierunku, mają
zagwarantowane
zatrudnienie.

Jakie praktyki stosowane na uczelni najlepiej sprawdzają się w doskonaleniu 
szkolnictwa zawodowego?

dr hab. Andrzej Panasiuk
prof. PWSZ, rektor 
Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy

– Ważne jest stałe moni-
torowanie rynku pracy,
a także szybka reakcja na
pojawiające się potrzeby
i trendy. Dzięki dobrej,
stale rozwijanej współ-
pracy z interesariuszami
oferujemy studia dostoso-
wane do potrzeb lokalnego

rynku pracy, co przekłada
się na zatrudnianie na-
szych absolwentów. Nasi
studenci już w toku stu-
diów zdobywają doświad-
czenie w przedsiębior-
stwach, często dzięki
praktykom znajdują za-
trudnienie. Realizują pro-

jekty transferowe, korzy-
stając z bazy materialnej
uczelni i wsparcia dydak-
tyków. Doskonaleniu
oferty służy też uczestnic-
two w Dolnośląskim Kla-
strze Edukacyjnym przy
Legnickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej.

Najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce
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W
roku akademickim
2020/21 udało się
otworzyć trzy nowe kie-
runki studiów, w tym
Bezpieczeństwo na

studiach licencjackich, Informatykę
na studiach inżynierskich i Pedagogi-
kę, jako drugi kierunek studiów magi-
sterskich w Wałczu. W 2021 roku pla-
nowane do uruchomienia są trzy do-
datkowe kierunki: Terapia Zajęciowa
(studia licencjackie), Inżynieria Prze-
mysłu 4.0 (studia inżynierskie) oraz
Wychowanie Fizyczne (studia magi-
sterskie), które wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom lokalnego rynku pracy
i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dzięki owocnemu procesowi po-
zyskiwania grantów oraz bardzo efek-
tywnej formie ich wykorzystywania

uczelnia realizuje wiele projektów
współfinansowanych z Europejskie-
go Funduszu Społecznego, w tym pro-
jekt „Kompetencje rynkowe studen-
tów”, którego głównym celem jest uzy-
ska-nie przez studentów PWSZ w Wał-
czu kompetencji zgodnych z potrze-
bami pracodawców z sektora usług
dla biznesu. 

W ramach konkursu NCBiR „Uczel-
nia dostępna II” władze szkoły otrzy-
mały dofinansowanie na wsparcie
zmian organizacyjnych mających na
celu zapewnienie dostępności archi-
tektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej
również dla studentów z niepełno-

sprawnościami. Dodatkowo prowa-
dzone są równoległe działania obej-
mujące termomodernizację oraz prze-
budowę jednego z budynków kampu-
su, który zostanie wyposażony w pro-
fesjonalne laboratoria symulacji ste-
rowania maszynami, Lean Manufa-
curing oraz badań struktury i wytrzy-
małości materiału, laboratoria metro-
logii, mikrofabryki, fizyki i kompute-
rowe, laboratorium Akademii Cisco,
hackingu oraz projektowania, wdra-
żania i utrzymania sieci komputero-
wych, a także laboratoria infrastruktury
domenowej oraz salę grafiki i ciemnię.

Ponadto uczelnia uzyskała dofi-
nansowanie z WFOŚiG w Szczecinie,
a także z Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu na mo-
dernizację i budowę obiektów sporto-
wych w kompleksie PWSZ w Wałczu,
w tym modernizację i przebudowę
hali sportowej, rozbudowę sali fitness
i siłowni, a także budowę urządzeń lek-
koatletycznych i terenowych urządzeń
sportowych. 

Wszystkie te działania prowadzą do
tworzenia uczelni, która jest atrakcyj-
nym miejscem kształcenia, wyzwalania
potencjału i kreatywności, a także re-
alizowania aspiracji i pasji dydak-
tycznych zgodnych z potrzebami roz-
wijającego się w regionie otoczenia
społeczno-gospodarczego. �

Uczelnia w Wałczu

Rok 2020 przyniósł Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Wałczu zarówno szeroki
rozwój oferty edukacyjnej, jak
i wiele inwestycji związanych
z infrastrukturą uczelni

Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu

odpowiada na potrzeby 
społeczno-gospodarcze regionu

Budynki dydaktyczne PWSZ w Wałczu





44 VIP

W kwietniu br. Akademia Kaliska otrzymała
1 mln zł z MEN w ramach „Dydaktycznej Ini-
cjatywy Doskonałości”. Czy jest już plan na
zagospodarowanie tych środków z pożytkiem
dla jakości kształcenia? 

− Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne w głównej mierze na doposażenie
pracowni – obecnie nasza baza dy-
daktyczna należy do najnowocze-
śniejszych w Polsce, ale cały czas za-
biegamy o to, aby ją uzupełniać. Tym
sposobem kolejne urządzenia trafią
m.in. do pracowni: symulacji klinicznej
ratownictwa medycznego, kosmetolo-
gii, fizjologii wysiłku i fizjologii klinicz-

nej. Doposażymy laboratoria i instytu-
ty, ale nie zapominamy również o do-
kształcaniu wykładowców, a także
o promocji kierunków studiów o profi-
lu praktycznym.
Jak sprawdza się współpraca uczelni z lo-
kalnym biznesem w zakresie doskonalenia
umiejętności praktycznych studentów? 

− Akademia Kaliska jest ważnym
partnerem dla firm w całej południowej
Wielkopolsce. Wspólnie z przedsta-
wicielami lokalnego biznesu monito-
rujemy rynek pracy i elastycznie re-
agujemy na zachodzące zmiany oraz
bieżące potrzeby. Dlatego też regu-

larnie uruchamiamy nowe kierunki
studiów i specjalności. Przedstawicie-
le firm z regionu zasiadają w Radzie
Uczelni, a ponadto Akademia Kali-
ska bardzo blisko współpracuje w tym
zakresie z samorządowcami Aglome-
racji Kalisko-Ostrowskiej, którą za-
mieszkuje ponad 400 tys. osób.
Jakie aspekty zarządzania uczelnią są klu-
czowe, biorąc pod uwagę dostosowanie po-
trzeb studentów i potencjalnych pracodaw-
ców do zmian rynkowych i nowych wyzwań
związanych z postępem?

− Może to się wydać nieprawdo-
podobne, ale ja po prostu słucham lu-
dzi. Właśnie to stanowi w obecnych,
niebywale trudnych czasach klucz do
sukcesu. Słucham przedsiębiorców,
samorządowców, naukowców za-
trudnionych w Akademii Kaliskiej, ale
także studentów. Dzięki temu na każ-
de zagadnienie patrzę z różnych punk-
tów widzenia. To pozwala mi podej-
mować trafne decyzje. Jest jeszcze je-
den szalenie istotny aspekt takiej po-
stawy – moi współpracownicy, stu-
denci, jak również przedstawiciele
otoczenia społeczno-gospodarczego
uwalniają w ten sposób swój potencjał.
Im po prostu chce się myśleć i szukać
nowych rozwiązań. Na rozwoju zależy
wszystkim zainteresowanym: intere-
sariuszom uczelni, naukowcom zwią-
zanym z Akademią Kaliską, studen-
tom. Okazuje się, że to doskonała re-
cepta na sukces.

Rozmawiała Marianna Szczepańska

Słuchanie ludzi

Słucham przedsiębiorców, sa-
morządowców, naukowców
zatrudnionych w Akademii Ka-
liskiej, ale także studentów.
Dzięki temu na każde zagad-
nienie patrzę z różnych punk-
tów widzenia. To pozwala mi
podejmować trafne decyzje
− mówi dr hab. n. med.
Andrzej Wojtyła, prof. Akade-
mii Kaliskiej, rektor uczelni 

receptą na sukces
Najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce
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Najlepsze uczelnie zawodowe w Polsce

Jakie mają państwo doświadczenia we
współpracy ze środowiskiem nauki? Czy to
przyszłościowy kierunek rozwoju dla obu
stron?

− Gdyby nie pozytywne doświad-
czenia wynikające z tego typu współ-
pracy, pewnie nie doszłoby do podpi-
sania porozumienia z Akademią Kali-
ską. Doceniamy możliwość kontaktu ze
środowiskiem nauki. Taka współpraca
wydaje mi się bardzo korzystna dla obu
stron. Dzięki temu uczniowie mają
szansę poznać nie tylko praktyczny wy-
miar biznesu, lecz także zweryfiko-
wać samych siebie, zanim wkroczą na
rynek pracy. Dla nas jako pracodaw-
cy jest to cenne źródło wiedzy na temat
potencjalnych kandydatów. Cieszy nas
fakt, że możemy brać czynny udział
w procesie kształcenia specjalistów,
którzy są niezbędnym ogniwem każdej
organizacji.

Jaki charakter będzie miała współpraca Co-
lian Logistic z Akademią Kaliską w ramach
podpisanego porozumienia i jakie są głów-
ne korzyści z partnerstwa z uczelnią?

− Współpraca będzie miała
przede wszystkim wymiar praktyczny.
Chcemy wspierać uczelnię poprzez or-
ganizację staży i praktyk zawodowych
dla studentów. Ponadto jesteśmy do
dyspozycji w kwestiach merytorycz-
nego wsparcia podczas wykładów
czy szkolnych wydarzeń. Liczymy, że
dzięki tej współpracy trafimy na kan-
dydatów, którzy po zakończeniu nauki
wzbogacą nasz zespół swoimi kom-
petencjami.
Jak postrzega pan zainteresowanie młodych
ludzi zatrudnieniem w branży logistycznej
i perspektywy dla absolwentów na lokalnym
rynku? 

− Z moich obserwacji wynika, że
zainteresowanie logistyką nieustan-
nie wzrasta. Ludzie coraz częściej
uświadamiają sobie znaczenie logistyki
w codziennym życiu. Przykładem na to
jest obecna sytuacja związana z pan-
demią, która pokazała, jak istotny jest
sprawny łańcuch dostaw. 

Logistyka to bardzo dynamiczna
i rozwojowa branża, co – jak sądzę
− tworzy bardzo korzystne środowisko
dla młodych osób. Jako firma stawia-
my na rozwój − nie tylko nasz, lecz tak-
że naszych pracowników. Świadczą
o tym wszelkie benefity w postaci szko-
leń oraz dofinansowań do nauki. Dba-
my o przyjazną, partnerską relację
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
organizacji. Darzymy się zaufaniem, co
pozwala nam nieustannie podejmować
nowe inicjatywy. Nasza kultura orga-
nizacyjna opiera się na pasji, co spra-
wia, że wykonujemy swoją pracę z peł-
nym zaangażowaniem.

Mam nadzieję, że w ramach współ-
pracy z uczelnią uda nam się zarazić
tą pasją również studentów Akademii
Kaliskiej. Wierzę, że dzięki lokalizacji
naszych oddziałów w głównych mia-
stach Polski każdy absolwent będzie
miał możliwość podjęcia współpracy
z naszą firmą, nie tylko na lokalnym
rynku.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Współpraca biznesu z nauką

Doceniamy możliwość kontaktu ze środowiskiem nauki. Taka współ-
praca wydaje mi się bardzo korzystna dla obu stron. Dzięki temu
uczniowie mają szansę poznać nie tylko praktyczny wymiar biznesu,
lecz także zweryfikować samych siebie, zanim wkroczą na rynek
pracy – mówi Tomasz Kosik, prezes zarządu Colian Logistic 

korzystna dla obu stron
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Jak w okresie pandemii udało się państwu
wykorzystać potencjał nowych technologii,
aby ograniczyć bezpośredni kontakt mię-
dzyludzki z myślą o bezpieczeństwie pra-
cowników i klientów?

− Dobrze, że zaczął pan od infor-
matyzacji. Mój plan wdrożenia zdal-
nych odczytów wykracza poza pan-
demię i choć miał wielu przeciwników,
udało mi się osiągnąć 100-procentowy
wynik. Okazuje się, że w okoliczno-
ściach pandemii te działania poprze-
dzające pojawienie się koronawirusa
były strzałem w dziesiątkę. Wraz z wi-
rusem pojawił się bowiem strach przed
kontaktem i dystans społeczny. Rów-
nolegle ważnym elementem naszej
strategii eliminującym ryzyko zaraże-
nia wirusem była możliwość przejścia
na faktury elektroniczne, jaką dali-
śmy naszym klientom. Za pośrednic-
twem elektronicznego Biura Obsługi
Klienta osoby korzystające z naszych
usług mogą się zalogować i sprawdzić
zarówno bieżące, jak i archiwalne
rozliczenia. W tej chwili już ponad
50 proc. naszych odbiorców wybrało
zdalną formę obsługi, a liczba no-
wych zgłoszeń wciąż rośnie. Pomija-
jąc względy ekologiczne związane
z oszczędnością papieru, w okresie
pandemii ludzie mocno wzięli sobie do
serca kwestie bezpieczeństwa i po-
dejmują różne kroki, żeby zadbać
o własne zdrowie.

Drugim elementem informatycz-
nym, który został wprowadzony, jest
system wymiany wodomierzy z pomi-
nięciem stosów drukowanych doku-
mentów. Podpis rysikiem na tablecie
załatwia sprawę. To również duże uła-
twienie, zwłaszcza w tych wyjątko-
wych czasach. Dodatkowo proces
zdalnego odczytu stanu wodomierzy
przyspieszają tablety przeznaczone
do tego celu. Rozwiązanie to pozwala

na dowolność wyboru trasy, a jedno-
cześnie system komunikuje, jeśli któreś
gospodarstwo domowe zostało pomi-
nięte w odczycie. Myślę, że wkrótce 5G
jeszcze bardziej usprawni ten proces,
wysyłając sygnały ze stacji bazowych.
Na tę chwilę zostaniemy przy obecnym
systemie, który się sprawdza – w 50-ty-
sięcznym mieście odczyt liczników
zajmuje nam 2 dni. Do niedawna pro-
ces zbierania danych był mocno roz-
łożony w czasie i angażował kilku pra-
cowników. Na szczęście przy efektyw-
nym zarządzaniu firmą wdrożenie no-
woczesnych technologii ograniczają-
cych czynnik ludzki nie oznacza, że do-
tychczasowi pracownicy muszą być
zwolnieni. Równie dobrze mogą otrzy-
mać nowe zadania.
Czy w 2021 roku 10 tys. wodomierzy jest osią-
galnym wynikiem, czy przyłączenia do sieci
już nie postępują tak szybko?

− Myślę, że ten wynik jest jak naj-
bardziej w naszym zasięgu. W ubie-
głym roku przyłączyliśmy do sieci
300 nowych gospodarstw. Stopniowo
dochodzimy do momentu, kiedy system
się domyka. 98 proc. mieszkańców
z terenu naszej działalności korzysta
z usług w zakresie systemu kanaliza-
cji, a 97 proc. jest podłączonych do sys-
temu wodociągowego. Udało się kom-
pleksowo zmodernizować nasze pom-
pownie kanalizacyjne. Filtry węglowe
sprawiły, że obiekty są neutralne pod
względem zapachów. Co więcej, kra-
ty, na których osadzały się odpady,
kosztowne w utylizacji, zastąpiliśmy roz-
drabniarkami. Wyeliminowanie tego
rodzaju gospodarki, zastąpionej no-
woczesnym rozwiązaniem, przełożyło
się na oszczędności w  wymiarze eko-
nomicznym, a jednocześnie pozytyw-
nie wpłynęło na ochronę środowiska.

Ponadto zlikwidowaliśmy 2 pom-
pownie, z których ścieki odprowadza-

ne są grawitacyjnie do większych pom-
powni. Z myślą o ekologii na miejscu
jednej ze starych przepompowni po-
stanowiliśmy utworzyć park dla miesz-
kańców, który zostanie otwarty na wio-
snę. Na zagospodarowanym terenie
rekreacyjnym znajdą się elementy ma-
łej infrastruktury: ławki, kosze, latarnie,
zdrój, zieleń oraz drzewa sprzyjające
wypoczynkowi. Również stacje uzdat-
niania, którymi zarządzamy, repre-
zentują wysoki poziom, jeśli analizuje-
my wskaźnik ekologiczny. Do tych
aspektów przywiązujemy dużą wagę. 
Czy postęp w branży ogranicza się wyłącznie
do technologii i przejścia na system zdalny?
Czy materiały wykorzystywane do budowy
sieci też są coraz nowocześniejsze?

− W zakresie kanalizacji obser-
wujemy powrót do kamionki. Ten ma-
teriał dominuje w nowych inwestycjach,
zwłaszcza na kluczowych odcinkach
sieci, jako lepszy niż PVC. Jeśli chodzi
o wodociągi, najważniejsze magistrale
wykonujemy z żeliwa sferoidalnego.
Równolegle stosujemy PE, czyli poli-
etylen. Chciałbym jednak wyraźnie za-
znaczyć, że to dzięki technologii jeste-
śmy w stanie realizować inwestycje
nie tylko sprawnie, lecz także unikając
ingerencji w środowisko. Mówię przede
wszystkim o przewiertach sterowanych.
Tempo realizacji prac związanych z bu-
dową i modernizacją sieci to podsta-
wowa, bardzo odczuwalna zmiana na
przestrzeni ostatnich lat.
Czy ze względu na pandemię firma była zo-
bligowana do wprowadzenia dodatkowych
zabezpieczeń, żeby nie dopuścić do zarażenia
użytkowników?

− Powiedziałbym, że wręcz prze-
ciwnie – woda może odkazić. W kon-
tekście pandemii mówi się o wszystkich
branżach, tylko nie o nas. Tymczasem
to wodociągi są kluczowym ogniwem
w walce, która rozgrywa się od marca

Postęp technologii

Dzięki technologii jesteśmy w stanie realizować inwestycje nie tylko sprawnie, lecz także unikając
ingerencji w środowisko. Mówię przede wszystkim o przewiertach sterowanych. Tempo realizacji
prac związanych z budową i modernizacją sieci to podstawowa, bardzo odczuwalna zmiana na prze-
strzeni ostatnich lat − mówi Grzegorz Gruczek, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.

jest naszym sprzymierzeńcem
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2020 roku. Woda nie tylko nie jest no-
śnikiem wirusa, ale jest wręcz pod-
stawowym czynnikiem utrzymania hi-
gieny, który w efekcie zapobiega roz-
przestrzenianiu się źródła zarażeń.
W okresie pandemii wiele osób przeszło na pra-
cę zdalną i zostaje w domach. Czy ten stan rze-
czy przełożył się na statystyki poboru wody?

− Jestem zaskoczony, ale zużycie
wody w porównaniu z 2019 rokiem jest
niemal identyczne. To samo mogę po-
wiedzieć o obrotach i przychodach fir-
my, zwłaszcza że od 5 lat nie zmienili-
śmy cen.
Tej zimy wiele spółek nie wytrzymało kon-
frontacji z mrozem i musiało stawiać czoła
awariom. Z jakiego okresu pochodzą naj-
starsze elementy systemu wodociągowo-
-kanalizacyjnego, jakim dysponuje legio-
nowska spółka?

− W ubiegłym roku wymieniłem
łącznie ok. 3,5 km sieci, pochodzącej
jeszcze z lat 70. Tym samym wyelimi-
nowaliśmy najsłabsze punkty sieci,
na których zdarzały się awarie. Wspo-
mniałem też o likwidacji pompowni

opartych na kratkach. Dziś mogę z peł-
nym przekonaniem powiedzieć, że
dzięki zrealizowanym inwestycjom
mamy naprawdę nowoczesną, ekolo-
giczną i wydajną infrastrukturę, wy-
posażoną w liczne udogodnienia. Jeśli
coś zostało do zrobienia, to niezna-
czące drobiazgi. Do tej pory pozytyw-
nie zdaliśmy egzamin – dowiedliśmy,
że jesteśmy przygotowani do świad-
czenia usług w każdych warunkach.
Mam nadzieję, że kolejne sprawdzia-
ny dadzą równie dobry wynik.
Jak wypada podsumowanie 2020 roku?

− Wyniki finansowe spółki są po-
równywalne z rokiem 2019. Jeśli miał-
bym pokusić się o przewidywania, to
obawiam się, że wbrew pozorom bie-
żący rok będzie niestety gorszy. Wiele
osób straciło pracę, pogorszyły się
ich warunki bytowe, a to może powo-
dować problemy ze ściągalnością na-
leżności.

Rozmawiali 
Mariusz Gryżewski i Sławomir Gmaj

Dziś mogę z pełnym przeko-
naniem powiedzieć, że dzięki
zrealizowanym inwestycjom
mamy naprawdę nowocze-
sną, ekologiczną i wydajną 
infrastrukturę, wyposażoną
w liczne udogodnienia.
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SM „Lazurowa” ma już za sobą 40 lat dzia-
łalności. Jakie to były lata?

− 40 lat temu „Lazurowa” wydzie-
liła się z Nauczycielskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej jako samodzielny pod-
miot gospodarczy. Przez większość
tego okresu głównym zadaniem Spół-
dzielni była administracja i eksplo-
atacja 15 budynków mieszkalnych
i 3 pawilonów handlowych. Po tym, jak
13 lat temu stanąłem na czele spół-
dzielni, zauważyłem w zarządzanych
terenach ogromny niewykorzystany
potencjał inwestycyjny. Wydzieliliśmy
działki inwestycyjne i po wielu stara-
niach oraz próbach przekonania or-
ganów nadrzędnych uzyskałem zgodę,
aby wystąpić o warunki zabudowy dla
trzech planowanych inwestycji. Po 2 la-
tach osiągnęliśmy cel.

W 2013 roku, nie bez trudności, roz-
poczęliśmy realizację pierwszej in-
westycji – Lazurowego Zakątka na
110 mieszkań, z lokalami usługowymi
i miejscami postojowymi w garażu
podziemnym. Ponad 70 proc. mieszkań
sprzedaliśmy członkom spółdzielni,
a pozostałą część w systemie dewe-
loperskim. Wygenerowany 3-miliono-
wy zysk przeznaczyliśmy na dofinan-
sowanie remontu starych zasobów.
Wkrótce przystąpiliśmy do kolejnej
– dwa razy większej – inwestycji pod
nazwą Lazurowe Ogrody. W tym przy-
padku również bez problemu sprze-
daliśmy wszystkie mieszkania i miejsca

postojowe, a w efekcie wygenerowali-
śmy spory zysk rzędu 7 mln zł, który po-
zwolił na rewitalizację starych osiedli.
Trzecia inwestycja – Lazurowa Przystań
– jest aktualnie w realizacji, a wszyst-
kie lokale mieszkalne i usługowe są już
zagospodarowane. Finalizację prze-
widujemy na lipiec br. i mamy nadzie-
ję, że ta inwestycja w ostatecznym
rozrachunku również okaże się suk-
cesem.

Ogółem na 40-lecie Spółdzielni
oddaliśmy łącznie 400 mieszkań – to
bardzo dobry wynik, zwłaszcza że
konkurujemy z dużymi deweloperami
działającymi na terenie Warszawy.
Powodzenie tych inwestycji diame-
tralnie zmieniło nastawienie organów
nadzorczych do tej formy wypracowy-
wania zysków.
Czy w związku z tym SM Lazurowa ma w pla-
nach kolejne inwestycje?

− Jak najbardziej. Złożyliśmy ko-
lejne wnioski o wydanie warunków za-
budowy na jeszcze jeden budynek
mieszkalny i garaż wielopoziomowy
z częścią usługową. Niestety pande-
mia i związany z nią ograniczony
tryb pracy urzędów powodują, że
wszystko oddala się w czasie. Nie-
mniej mam nadzieję, że w czerwcu
2022 roku rozpoczniemy budowę La-
zurowego Centrum. Taka taktyka sys-
tematycznego inwestowania dosko-
nale się sprawdza. Nie możemy sobie
pozwolić, żeby przeinwestować, dla-
tego krok po kroku realizujemy kolej-
ne projekty, nie stawiając wszystkiego
na jedną kartę. Jednocześnie nie
chciałbym przespać okazji, jakie się
nadarzają w związku z prosperity
w budownictwie. Śledzę aktualności
i prognozy rynkowe w segmencie nie-
ruchomości, ale korzystając z tej wie-
dzy oraz własnych doświadczeń, chcę
zachować pewną ostrożność i zdrowy
rozsądek. Dlatego każdą kolejną in-
westycję zaczynamy wówczas, gdy
poprzednia jest ukończona. Jest to

również zgodne z wolą naszych człon-
ków, którzy każdorazowo oczekują
przedłożenia efektów finansowych,
zanim wyrażą zgodę na podjęcie dal-
szych działań wymagających kapita-
łu. To swego rodzaju „rozwój szyty na
miarę”.
Deweloperzy, zwłaszcza w dużych miastach,
wykorzystują pod zabudowę każdy skra-
wek gruntu, nie zważając na otoczenie re-
alizowanych inwestycji. Jak państwo pod-
chodzą do zieleni i infrastruktury towarzy-
szącej nieruchomościom?

− My budujemy zupełnie inaczej.
Organy nadzoru budowlanego na-
rzucają nam wysokie wymagania do-
tyczące współczynnika zieleni. Koszty
związane z zagospodarowaniem te-
renów zielonych są u nas w skali całej
inwestycji naprawdę znaczące. Dba-
my o nasadzenia, przestrzeń do re-
kreacji, realizujemy zielone dachy.
Rzetelnie wywiązujemy się z tych wy-
mogów.
Jak zmieniło się zarządzanie nieruchomo-
ściami w dobie pandemii?

− Nam się udało, bo dostaliśmy do-
finansowanie już w ramach pierwszej
Tarczy. Dzięki temu mogliśmy utrzymać
wszystkie miejsca pracy. Od początku
pandemii wprowadziliśmy system pra-
cy zmianowej bądź zdalnej. W efekcie
biuro spółdzielni cały czas funkcjono-
wało, ograniczyliśmy jedynie kontakt
bezpośredni mieszkańców z pracow-
nikami. Przeszliśmy też na zdalne po-
siedzenia z organami nadzorczymi,
a Walne Zgromadzenia podzieliliśmy
na części, z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego.

Dzięki tym zmianom wyraźnie wi-
dzę potrzebę całkowitego przejścia na
zdalną platformę wymiany informacji
z mieszkańcami, począwszy od re-
zerwacji mieszkań, po zgłaszanie uste-
rek przez lokatorów. System zostanie
uruchomiony już wkrótce. To duże uła-
twienie i większe bezpieczeństwo, ale
także ograniczenie kosztów, choćby

Na jakości
Wygrywamy przede wszystkim ceną i jakością. Oczywiście jakość
i technologia wiążą się z kosztami, ale na tym nie można oszczę-
dzać − mówi Zbigniew Gaca-Richter, prezes zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

nie można oszczędzać
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związanych z korespondencją i doku-
mentacją drukowaną.
Co pozwala konkurować z licznymi dewelo-
perami na warszawskim rynku?

− Wygrywamy przede wszystkim
ceną i jakością. Oczywiście jakość
i technologia wiążą się z kosztami, ale
na tym nie można oszczędzać. Po-
dobnie ważne jest doposażenie bu-
dynku w odpowiednie instalacje i sys-
temy, m.in. wentylacji, oddymiania,
monitoringu. Robimy też ogrzewane
wjazdy do garażu, aby w warunkach zi-
mowych uniknąć oblodzenia i ryzyka
poślizgu. Standardem jest w obec-
nych czasach całodobowa ochrona.
Mieszkańcy niejednokrotnie są za-
skoczeni, że muszą ponosić koszty
eksploatacji uwzględniające wszystkie
te udogodnienia, niemniej wygoda,
bezpieczeństwo i utrzymanie obiektów
na odpowiednim poziomie są tego
warte. Na życzenie mieszkańców, któ-
rzy posiadają samochód elektryczny
lub planują taki zakup, instalujemy
stanowiska do ładowania. W kolej-
nych inwestycjach będzie to już obo-
wiązkowe.
Jakie nowoczesne rozwiązania znajdują za-
stosowanie w zasobach Spółdzielni?

− Na klatkach i w częściach wspól-
nych budynków zamontowaliśmy
oświetlenie na czujniki ruchu, co ge-
neruje spore oszczędności. Od dawna
stosujemy zdalny system odczytów
liczników w spółdzielczych zasobach.
Dwukrotnie otrzymywaliśmy częściowy
zwrot w ramach białych certyfikatów
związanymi z oszczędnościami ener-
getycznymi. Zamierzaliśmy przepro-
wadzić pilotażowy program oszczęd-
nościowy oparty na fotowoltaice, jed-
nak efekt w stosunku do nakładów i ofe-
rowanego dofinansowania okazał się
niekorzystny, dlatego na tę chwilę po-
rzuciliśmy ten pomysł.
Jak najchętniej spędza pan czas, gdy zamy-
ka pan drzwi do biura?

− W życiu trzeba zachować rów-
nowagę. Żeby nie wypalić się zawo-
dowo, warto mieć odskocznię od pra-
cy. Dla mnie takim źródłem przyjem-
ności „po godzinach” są pojazdy za-
bytkowe i militarne. Uczestniczę w zlo-
tach ludzi o podobnych zaintereso-
waniach, w różnego rodzaju rajdach.
W tym hobby realizuję się prywatnie.
Udzielam się też społecznie – jako
były żołnierz staram się wychowywać
młodzież w duchu obronności i za-
szczepiać w niej ducha patriotyzmu,
np. organizując zawody strzeleckie i za-
jęcia topograficzne.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Osiedle Lazurowe Ogrody

Osiedle Lazurowe Centrum

Osiedle Lazurowa Przystań



Osiedle przy ul. Mogilskiej

Inwestycja została podzielona 
na dwa etapy. 

Łącznie powstanie tu 338 mieszkań.
Powierzchnia użytkowa 

ukończonego etapu: 3 549,22 m2

Powierzchnia użytkowa obu etapów:
18 064,12 m2

NASZE

DOMOSFERA przy ul. Kniaźnina 1 w Krakowie

Wielorodzinny budynek mieszkalny 
z garażem podziemnym i usługami 

w kondygnacji parteru
Powierzchnia użytkowa: 12 182,04 m2



Bogdan Hadała
założyciel i właściciel 
Grupy Expres-Konkurent i Grupy EXCON

Expres-Konkurent
ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
tel. 12 657 11 34, e-mail: biuro@expres-konkurent.pl
www.expres-konkurent.pl

Budowa wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 

przy ul. Świtezianki w Krakowie

z częścią usługową 
i garażem podziemnym

Powierzchnia całkowita części 
podziemnej i nadziemnej: 7 373,80 m2

Powierzchnia całkowita części 
podziemnej: 1 761,76  m2

Powierzchnia całkowita części 
nadziemnej: 5 612,04  m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 
3 484,92 m2

Budowa zespołu wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych  
przy ul. Stańczyka w Krakowie

z usługami w części parteru oraz 
garażami podziemnymi wraz 
z zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia użytkowa budynków w I etapie
Budynek A: 8 475 m2

Budynek B: 3 761 m2

Powierzcnia użytkowa budynków w II etapie
Budynek C: 3 750 m2

Budynek D: 8 260 m2

Całkowita powierzchnia użytkowa 
inwestycji: 24 246 m2

realizacje:
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Jaka filozofia przyświecała pani, gdy zrodził
się pomysł na Drzazga Clinic, nagrodzoną ty-
tułem Kliniki VIP-a 2020? Czy chciała pani
stworzyć miejsce, które sama chętnie by pani
odwiedzała?

– Cała moja droga zawodowa jest
związana ze służbą zdrowia. Drza-
zga Clinic to tak naprawdę kontynu-
acja tej ścieżki. Fundamentem usług
jest bowiem laseroterapia i medycyna
estetyczna powiązana z kosmetologią.
Urządzenia, na których pracujemy,
wymagają dużej wiedzy i odpowie-
dzialności, dlatego zatrudniam fa-
chowców – przeszkolonych lekarzy
i kosmetologów, którzy nie zrobią ni-
komu krzywdy przez swoją niekom-
petencję. Mamy w ofercie szeroką
gamę zabiegów, których znaczna
część sprowadza się nie tyle do pie-
lęgnacji, ile do poprawy komfortu ży-
cia, chociażby za sprawą rozwiązy-
wania takich problemów, jak nadpo-
tliwość, łysienie czy nietrzymanie mo-
czu. Walczymy z bielactwem, opada-
jącymi powiekami, chrapaniem – to nic
innego jak medycyna. Cały czas czu-
ję się związana z medycyną i chciała-
bym stale się rozwijać w tej bliskiej mi
dziedzinie. Medycyna estetyczna jest
kolejnym krokiem w tym kierunku.

Jestem szczęśliwa, że dzięki Drza-
zga Clinic cały czas mogę pomagać lu-
dziom, choć w zupełnie innym wymia-
rze niż pacjentom wymagającym opie-
ki długoterminowej w BetaMed SA. Po
części zbudowałam tę klinikę dla mo-
ich pacjentów – ciężko chorych, u kre-
su życia, aby umilić im ten trudny czas.
Stąd organizowane w BetaMed SA
dansingi, animacje, a także usługi fry-
zjerskie i kosmetyczne. Jednocześnie
chciałam, żeby klinika służyła ludziom
z zewnątrz. Idea bardzo dobrze się
przyjęła. Salon mieści się na drugim
piętrze, ja urzęduję na trzecim i proszę
mi wierzyć, że rzadko w nim bywam.
Wciąż sobie obiecuję, że to się zmieni,
ale cóż, szewc bez butów chodzi.

Drzazga Clinic działa 2,5 roku. Czy oferta cały
czas ewoluuje?

– Oczywiście. Stale inwestuję w no-
woczesne urządzenia, które pozwolą
na wykonywanie nowych zabiegów.
Zatrudniam też kolejnych członków
personelu medycznego, ostatnio gi-
nekologa, który pomaga kobietom
rozwiązywać problemy intymne. Sta-
ram się dbać zarówno o pierwsze
wrażenie klientów kliniki, jak i o ich za-
dowolenie z obsługi oraz z efektów za-
biegów. Zależy mi, żeby Drzazga Cli-
nic była kojarzona z estetyką, jakością,
profesjonalizmem i bezpieczeństwem.
Chcę, żeby klienci, którzy decydują się
skorzystać z naszych usług, trafili do
pięknego miejsca, miło spędzili czas
i czuli się dopieszczeni. Cały czas śle-
dzę trendy w branży, uczestniczę w tar-
gach, szkolę pracowników, aby oferta
kliniki jak najpełniej odpowiadała zmia-
nom rynkowym i oczekiwaniom klien-
tów.

Kto z nas nie lubi wracać do miejsc,
gdzie mu się podoba, gdzie czuje się
dobrze i jest doskonale obsłużony?
Właśnie takie miejsca chcę tworzyć, bo
zadowolony klient, który poleca moją
firmę, jest najlepszą reklamą. Co waż-
ne, nigdy nie namawiam klientów do
skorzystania z zabiegu. Zawsze naj-
pierw konsultujemy pacjenta – przed-
stawiamy możliwości, mówimy o real-
nych efektach, dajemy alternatywę,
jeśli istnieje, a niektóre zabiegi wręcz
odradzamy, jeśli nie są wskazane lub
nie przyniosą spodziewanych rezulta-
tów.
Konkurencja na rynku usług medycyny es-
tetycznej i kosmetologii jest duża. Co pozwala
się wyróżnić?

– Trzeba uważnie wsłuchiwać się
w potrzeby klientów. Wtedy łatwo przy-
chodzi odpowiedź. Na pewno nie bez
znaczenia jest wyposażenie kliniki, bo
wystrój wpływa na samopoczucie klien-
tów, ale dobre efekty zapewnia sprzęt
najwyższej jakości, posiadający atesty

i certyfikaty, obsługiwany przez wy-
kwalifikowany personel medyczny, aby
jak najlepiej wykorzystać jego właści-
wości, nie robiąc nikomu krzywdy.
Czy wcześniejsze doświadczenia w zarzą-
dzaniu spółką BetaMed SA okazały się przy-
datne w przypadku młodszych firm, które
pani powołała do życia?

– Zdecydowanie. Tak naprawdę
wszystko sprowadza się do zarządza-
nia ludźmi, przedmiot działalności jest
sprawą drugorzędną. Dzięki firmom,
które prowadzę, towarzyszę ludziom na
każdym etapie życia, pomagając im
wydobyć naturalne piękno, pokonać
problemy natury medycznej, wreszcie
godnie przeżyć czas choroby i ostatnie
chwile, próbując dać im szczęście
w tym ciężkim okresie.
BetaMed SA jest pani najstarszym dziec-
kiem, klinika najmłodszym. Czy te „odcho-
wane” spółki wymagają równie dużo uwagi?

– Tak. Spółką BetaMed SA zarzą-
dzam najdłużej i jej poświęcam naj-
więcej energii. Salon mody prowadzę
od 12 lat, a Drzazga Clinic działa do-
piero 2,5 roku. Salon odzieżowy Dono
da Scheggia daje mi dużo radości,
m.in. dlatego że wiąże się z lataniem
po Europie, poszukiwaniem cieka-
wych marek i organizowaniem poka-
zów nowych kolekcji w stolicach mody:
Mediolanie, Paryżu, Monte Carlo,
Wiedniu, Londynie. Wszystko zaczęło
się od mojej miłości do marki Spor-
talm, którą dziś jako jedną z wielu, któ-
re cenię, oddaję w ręce moich klien-
tek. Dobierając kolekcje do salonu,
stawiam na kobiecość i elegancję,
również w sportowym wydaniu. Jestem
np. przedstawicielem przepięknej
marki butów Casadei. Drzazga Clinic
jest swego rodzaju dopełnieniem tro-
ski o piękno, które jest równie ważne
w wymiarze wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym. Ale piękno bez zdrowia
nie ma racji bytu, dlatego oferta
wszystkich moich firm doskonale się
zazębia.

Biznes
Mam to szczęście, że w pracy najlepiej się realizuję. Jestem szczęśliwa, że mam kontakt ze wspa-
niałymi ludźmi i mogę łączyć obowiązki z podróżami. To, czym się zajmuję zawodowo, uskrzydla mnie
jako człowieka – mówi Beata Drzazga, założyciel i właściciel firm medycznych BetaMed SA
i ApoMed Sp. z o.o., BetaMed International w Las Vegas, salonu mody Dono da Scheggia
oraz Drzazga Clinic, nagrodzonej statuetką Klinika VIP-a 2020

to moja pasja
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Oprócz krajowej działalności pani biznesowe ambicje
wychodzą za granicę. Czy łatwo jest pogodzić te wy-
zwania?

– Niedawno miałam 2 sklepy elektro-
niczne w Miami, gdzie od 10 lat mam dom,
ale obecnie skupiam się na klinice w Polsce
i absolutnie nie zrywam z działalnością za
granicą. Ten rok nie sprzyja rozwijaniu biz-
nesu poza krajem, ale BetaMed Internatio-
nal w Las Vegas czeka na swój moment
i przyjęcie pacjentów. Ja sama za swoją ak-
tywność na rzecz łączenia przedsiębiorców
z Polski i Nevady, stanu niezwykle otwartego
na biznes i sprzyjającego przedsiębiorcom,
zostałam uhonorowana przez gubernatora
tytułem Ambasadora Biznesu Nevady. Po-
wstrzymuję się, żeby poprzestać na obecnych
biznesach, bo pomysłów mi nie brakuje i ile-
kroć gdzieś podróżuję, pojawiają się nowe
inspiracje i chęć otwarcia kolejnej działal-
ności, zwłaszcza że cały czas się rozwijam
i studiuję.
Udaje się znaleźć czas wolny?

– Mam to szczęście, że w pracy najlepiej
się realizuję. Jestem szczęśliwa, że mam kon-
takt ze wspaniałymi ludźmi i mogę łączyć
obowiązki z podróżami. To, czym się zajmuję
zawodowo, uskrzydla mnie jako człowieka.
A po godzinach? Kocham tańczyć i spędzać
czas z dziećmi – ostatnio przez pandemię
z 15-letnim synem z pasją oddajemy się
wspólnemu pieczeniu, gotowaniu i ogląda-
niu filmów.
Co leży u podstaw sukcesu w tylu dziedzinach?

– Trzeba odkryć w sobie dar tworzenia
– coś, w czym się odnajdujemy i spełniamy,
a w dalszej kolejności robić to, czego się pod-
jęliśmy, z odpowiedzialnością i rozwagą,
bo wszystko wymaga czasu i wytrwałości.
Wreszcie ważna jest otwartość na drugiego
człowieka – bez niej nasz trud nie ma sensu.
Trzeba szanować zarówno tych, z którymi się
coś tworzy, jak i tych, dla których się tworzy.
Jestem dumna, że wielu pracowników jest ze
mną od kilkunastu lat. Jednocześnie staram
się dobierać ludzi do zespołu tak, żeby mie-
li te same wartości i rozumieli sens swojej
pracy. Zależy mi na osobach kreatywnych,
pełnych energii i pasji. Czuję, że mam szczę-
ście do ludzi, których spotykam na swojej dro-
dze. Staram się stworzyć pracownikom do-
bre warunki, a oni odwzajemniają się od-
daniem i lojalnością. Mam też szacunek dla
konkurencji. Staram się szukać nisz rynko-
wych i nikomu nie wchodzić w drogę, ale gdy
zdarzy się, że profil mojej działalności po-
krywa się z zakresem działań innej firmy, to
nigdy nie działam na czyjąś szkodę, wręcz
chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Wywiad ukazał się 
w „Magazynie VIP” nr 65 2020/2021.
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N
aczelną przyczyną
prawie wszystkich
chorób jest niewłaści-
we odżywianie na po-
ziomie komórkowym

oraz niedostosowanie go do indy-
widualnych potrzeb każdego or-
ganizmu w odpowiednich ilościach
i proporcjach w stosunku do wagi
należnej. Zasady te spełnia żywie-
nie niskowęglowodanowe i wyso-
kotłuszczowe.

Autorem tego oryginalnego mo-
delu żywienia jest polski lekarz
z Ciechocinka − dr Jan Kwaśniew-
ski, który odważył się zaprzeczyć do-
tychczasowym dogmatom i stawił czo-
ła zaleceniom żywieniowym polecanym
przez IZiŻ. Opracował kompendium
wiedzy, która służy przyczynowemu
zapobieganiu wszelkim chorobom,
zgodnie z zasadami natury i praw
biochemii. Nazwał to żywienie dietą
optymalną (żywieniem optymalnym).
Dr Jan Kwaśniewski jest autorem
10 książek, w tym kilku przetłumaczonych
na inne języki, oraz wielu publikacji.

W 1998 r. w Polsce powstało Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Optymal-

nych oraz działająca przy nim redak-
cja miesięcznika „Optymalni”. Aby
promować wiedzę na temat diety opty-
malnej, w Polsce oraz poza jej grani-
cami działa wiele oddziałów OSO.
Powołano również ośrodki stacjonar-
nego leczenia z wykorzystaniem ży-
wienia optymalnego według wiedzy
dra Kwaśniewskiego.

Żywienie optymalne, stosowane
we właściwy sposób, wspomaga od-
porność immunologiczną, a więc jest
leczeniem przyczynowym prawie
wszystkich schorzeń, takich jak scho-

rzenia wirusowe, nowotwory,
choroby serca, choroby dege-
neracyjne, neurologiczne, oraz
tzw. nieuleczalne. Przywraca
prawidłową wagę ciała, a więc
odchudza ludzi z nadwagą,
a pozwala przytyć osobom wy-
chudzonym. Straszenie ludzi
tłuszczem i cholesterolem ma
służyć tylko zyskom firm farma-
ceutycznych.

Dieta optymalna przywraca
siłę, energię, chęć do życia
i optymizm. Dowodem na to są
miliony ludzi, którzy od 22 lat sto-

sują taki sposób odżywiania z bardzo
pozytywnymi efektami. To z kolei ozna-
cza, że wykorzystanie tych metod spo-
wodowałoby nawet wielomiliardowe
oszczędności dla budżetu państwa.
W takim przypadku NFZ miałby po-
tężne środki finansowe, które można
byłoby wykorzystać np. na bardzo
drogie operacje.

Teresa Szczepanek
starszy doradca żywienia optymalnego, 

prezes ustrońskiego oddziału Optymalnych, 
sekretarz OSO

Zatrzymaj przyczyny chorób

Człowiek myślący logicznie wybiera model żywienia, który najpełniej pokrywa po-
trzeby budulcowe i energetyczne organizmu. Jedzenie jest najważniejszą, podsta-
wową funkcją życiową, od której zależy całe nasze życie we wszystkich jego
aspektach. Jedząc, zasilamy nasz organizm w budulec i energię. Od tego, jakie jest
to zasilanie, zależy to, jak będziemy funkcjonować, myśleć i czuć się przez całe życie

optymalnym żywieniem

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany
organizacja pożytku publicznego KRS 0000165877

Optymalne żywienie – zdrowe życie
Przekaż 1% dla zdrowia i lepszej przyszłości

W naszym sklepie kupisz wszystkie książki dr. Jana Kwaśniewskiego

Więcej o nas:
www.optymalni.org.pl

https://www.facebook.com/Miesiecznik.Optymalni
https://www.facebook.com/Ogolnopolskie.Stowarzyszenie.Optymalnych

https://www.instagram.com/zywienie.optymalne.official

siedziba: 
ul. Słowackiego 1, 43-600 Jaworzno

Adres do korespondencji: 
ul. Pszczyńska 13/3, 41-902 Bytom

tel.: 698 185 291, 32 616 51 82, biuro@optymalni.org.pl
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Gęsina jest lokalnym produktem Kujaw i Po-
morza.. Czy w innych regionach też ma szan-
sę się upowszechnić?

− Samorząd Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w 2010 roku pod-
jął decyzję o przystąpieniu naszego re-
gionu do Europejskiej Sieci Dziedzic-
twa Kulinarnego. Fundacja Hodow-
ców Polskiej Białej Gęsi znalazła się
wśród prekursorów nowej marki lo-
kalnych produktów spożywczych
o podwyższonej jakości. Zadecydowało
o tym przywiązanie naszej wspólnoty
do wielowiekowej tradycji chodu za-
grodowego gęsi w czystej ekologicznie
otulinie jeziora Gopło.

W rejonie historycznego Mare Po-
lonorum gospodynie wiejskie od za-
wsze przygotowują potrawy z gęsiny ze
świadomością dziedzictwa smaków.
Fundacja od początku istnienia upo-
wszechnia gęsinę w wiodących re-
gionach rolniczych Polski. Podczas

szkoleń i prezentacji, organizowanych
przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Centralnego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Warsza-
wie, promujemy wartości zdrowotne
gęsiny oraz walory ekologiczne gę-
siego pierza i puchu.
Czy hodowla gęsi to dobry pomysł na biznes
na obszarach wiejskich?

− We współczesnym świecie zdro-
wa żywność i racjonalna dieta zyska-
ły rangę strategiczną. Obserwujemy
rozwój rynków ekologicznej działal-
ności rolniczej, rośnie popyt na pro-
dukty lokalne i regionalne. Dlatego
chów przydomowy gęsi może być dla
podstawowego sektora rolnictwa i go-
spodarki żywnościowej zajęciem do-
chodowym i rozwojowym. W tym kon-
tekście polecałbym gęsi rasy Białej Ko-
łudzkiej, zwanej owsianą. Dostarcza
ona hodowcom wiele satysfakcji i ko-
rzyści materialnych.
Co decyduje o wartości gęsiny?

− Przede wszystkim umiejętne po-
łączenie tradycji i nowoczesności na
obszarach wiejskich. System chowu
przydomowego jest najbardziej zbli-

żony do warunków naturalnych, w ja-
kich przebiegał przez wieki proces
udomowienia gęsi. Mimo upływu cza-
su gęsi hodowlane wykazują wiele
cech dzikości i naturalne podobieństwo
do swoich przodków. Charakteryzuje
je doskonała kondycja fizyczna, dobre
umięśnienie, lśniące upierzenie i em-
patia względem człowieka.

Dzięki kampanii społecznej na temat
żywności naturalnej na bazie gęsiny, któ-
rą prowadzimy z partnerami, gęsina
w symboliczny sposób powróciła do ja-
dłospisu narodowego Polaków. Za spra-
wą imprez organizowanych przez FHPB
walory zdrowotne gęsiny doczekały się
ponadregionalnej promocji. Część śro-
dowisk medycyny uzdrowiskowej, re-
generacyjnej i sportowej uznaje mięso
funkcjonalne gęsi za rodzaj antidotum
na choroby XXI wieku i zmęczenie cy-
wilizacyjne. W budowaniu odporności
zbiorowej na kryzysy: zdrowotny, śro-
dowiskowy i ekonomiczny, wywołane
przez pandemię Covid-19, rośnie zna-
czenie żywności naturalnej. Z gęsiną
w roli głównej, rzecz jasna.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski

Gęsina

W budowaniu odporności zbiorowej na kryzysy: zdrowotny, śro-
dowiskowy i ekonomiczny, wywołane przez pandemię Covid-19,
rośnie znaczenie żywności naturalnej. Z gęsiną w roli głównej
– mówi Andrzej Klonecki, prezes Fundacji Hodowców
Polskiej Białej Gęsi

– antidotum na choroby XXI wieku

Wolonariuszka Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi
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P
elargonie są uważa-
ne za królowe wśród
roślin doniczkowych
i balkonowych. Powo-
dów jest kilka. Przede

wszystkim obficie kwitną i uzy-
skują najwyższe noty za szeroką
gamę kolorów oraz różnorod-
ność odmian. Są przy tym nie-
wymagające i łatwe w pielęgna-
cji, dzięki czemu sprawdzą się
nawet w amatorskiej hodowli
niedoświadczonych ogrodników.

Podstawy 
sadzenia pelargonii

Aby otoczyć się kwiatami,
które zostaną z nami na długo,
warto pamiętać o kilku zasa-
dach, aby zapewnić roślinom
optymalne warunki. Pelargonie
dość szybko się rozrastają, więc
podczas sadzenia należy za-
chować między nimi odstęp przy-
najmniej 20 cm. Pamiętajmy też
o wyborze odpowiednio dużej
donicy – powinna mieć wyso-
kość minimum 20 cm, aby ko-
rzenie pelargonii miały dosta-
tecznie dużo miejsca, żeby się
swobodnie rozrastać. 

Co jeszcze warto wiedzieć
o sadzeniu pelargonii? W skrzyn-
ce balkonowej o długości 40 cm
nie należy sadzić więcej niż dwóch
roślin, zaś w doniczce o średnicy
15−18 cm powinna znaleźć się
jedna pelargonia. Trzymając się
tych prostych reguł, można szaleć
z kolorem donic i osłonek w za-
leżności od upodobań.

Wystarczy 
ziemia i słońce

Oprócz donicy decydujący
wpływ na kwitnienie roślin ma
właściwie dobrana ziemia. Naj-
bezpieczniejsza będzie uniwer-
salna ziemia, która dobrze za-
trzymuje wilgoć i chroni rośliny
przed odwodnieniem. Zawiera
też odpowiednią ilość składni-
ków odżywczych i ułatwia wnika-
nie tlenu oraz wody w głębsze
warstwy gleby. Dzięki temu rośli-
ny odwdzięczają się pięknymi
kwiatami. W sklepach specjali-
stycznych i centrach ogrodni-
czych dostępna jest również spe-
cjalna ziemia dla pelargonii, któ-
rej skład i zawartość składników
odżywczych precyzyjnie dosto-
sowano do potrzeb tego gatunku.
Na pewno nie zaszkodzi użyć na-
wozu. Ze względu na zawartość
potasu, azotu i fosforu jako nie-
drogi, naturalny suplement dla pe-
largonii sprawdzą się fusy z kawy.

Niezależnie od wybranej zie-
mi warto wysypać na spód doni-
cy warstwę drenażu. Możemy
przygotować ją sami, np. z po-
tłuczonych kawałków glinianych
czy terakotowych doniczek, ke-
ramzytu lub podobnych mate-
riałów. Dzięki temu umożliwimy
ujście nadmiaru wody. Skrzynkę
wypełniamy ziemią w trzech
czwartych jej objętości. Na koniec
obficie podlewamy roślinę. Przez
kilka pierwszych tygodni należy
nawadniać rośliny delikatnie od
góry.

Oaza zieleni

Lato kojarzy się z bujną zielenią i kolorowymi kwiatami.
Aby cieszyć się bujną roślinnością, nie trzeba wybierać
się do parku ani do ogrodu botanicznego. Warto stwo-
rzyć własną oazę w przydomowym ogródku, na tarasie
lub balkonie. Pelargonie będą do tego idealne – pięknie

kwitną od maja do jesieni, a do tego są odporne na
warunki pogodowe

w miejskiej dżungli
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Pelargonie pochodzą z południowej
Afryki, a dokładnie z RPA – pewnie dla-
tego uwielbiają słońce. Im więcej świa-
tła dostają, tym bardziej zaskakują
nas obfitością kwiatów. Pelargonie bez
problemu tolerują nawet południowe
słońce w pełni lata. Zacienione sta-
nowiska nie będą dla nich odpowied-
nie. Na północny balkon lepiej wybrać
inne rośliny, które nie wymagają tyle
światła.

Niewymagające pewniaki 
dla ogrodników amatorów

Ze względu na pochodzenie pe-
largonie są przyzwyczajone do suszy,
dlatego gromadzą wodę w mięsistych
liściach i grubych łodygach − chwilo-
wy brak wody im niestraszny. Aby jed-
nak nieprzerwanie kwitły, wymagają re-
gularnego, codziennego nawadnia-
nia. Należy zwracać uwagę, aby zie-
mia nie przesychała całkowicie ani nie
była zbyt mokra.

Mimo że pelargonie nie wymaga-
ją szczególnej pielęgnacji i wiele są
w stanie znieść, pamiętajmy, że nie są
mrozoodporne. Aby je przezimować,
należy przyciąć łodygi przed pierw-
szymi nocnymi przymrozkami do wy-
sokości ok. 15 cm i przenieść rośliny

w chłodne, ale jasne miejsce. Idealna
temperatura to 5−10°C. Zimą pelar-
gonie prawie nie potrzebują wody.
Odpowiednio przechowywane, wraz ze
wzrostem temperatur i po nawodnie-
niu ponownie odżyją i po raz kolejny za-

mienią nasz miejski ogród w prawdzi-
wą letnią oazę.

Letnie bukiety z pelargonii
Nawet osoby, które nie mają ogro-

du lub balkonu, nie muszą rezygnować
z tych pięknych kwiatów. Z pomocą
nadchodzą królewskie pelargonie,
pierwotnie uprawiane jako rośliny po-
kojowe. Zawsze można też postawić na
aranżacje z pelargonii ciętych. Już kil-
ka łodyżek z pięknym kwiatostanem
ułożonych w wazonie wniesie do domu
powiew lata i wprowadzi nas w dobry
nastrój.

Warto pamiętać, że pelargonie
bardzo dobrze komponują się z inny-
mi kwiatami, pozostawiając pole do po-
pisu dla wszystkich, którzy lubią eks-
perymentować. W odpowiednio du-
żych donicach świetnie współgrają z in-
nymi roślinami kwitnącymi i zielonymi
o podobnych preferencjach i wyma-
ganiach. Można je zestawić np. z wer-
beną i szałwią. Takie kompozycje za-
chwycą zapachem i kolorem, a przy
tym zapewnią pokarm pszczołom i in-
nym owadom.

Źródło informacji i zdjęcia: Pelargonium 
for Europe; kampania unijna Europe in Bloom
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Laserowa 
jakość obrazu

Słynna The Red Collection trafiła na polski rynek. Jest to nowa
linia wybitnych i wyjątkowo rzadkich szkockich whisky typu
single malt, która swym charakterem i doskonałością oddaje
głęboki szacunek marki dla tradycji i rzemieślniczego kunsz-
tu. Zainspirowana niezwykłym znaczeniem koloru czerwo-
nego w całej historii marki, The Red Collection obejmuje ze-
staw stałych edycji whisky The Macallan oraz okazjonalne wy-
dania specjalne. Tym razem są to wersje najstarsze na świe-
cie. W tym roku 4 z 6 butelek należących do serii The Red
Collection, które trafiły do Polski, to trunki: 40-letni (60 tys.
zł), 71-letni (300 tys. zł), 74-letni (320 tys. zł) oraz najstar-
sza, 78-letnia whisky (350 tys. zł).

Hisense – pionier w dziedzinie telewizji lasero-
wej – prezentuje na polskim rynku model
100L5 4K Smart Laser TV, który wyróżnia się jed-
nym z największych ekranów wśród telewizo-
rów laserowych − o przekątnej obrazu 100”
(2,5 m). Telewizor obsługuje obraz w 4K Ultra
HD z HDR, oferując tym samym 8 mln pikseli na
ekranie. System audio Dolby Atmos dopełnia
wyjątkowe wrażenia z oglądania. Funkcja Smart
daje klientom dostęp do najpopularniejszych
aplikacji, m.in. Netflix, You Tube i Amazon
Prime Video. W tym modelu producent zasto-
sował laser wspomagany własną technologią
X-Fusion Laser Light Engine, który wykorzystu-
jąc niebieskie światło źródła laserowego, za-
pewnia najbardziej precyzyjną jakość obrazu.

Huawei Watch Fit Elegant, inteli-
gentny smartwatch dla fanów fitness,
jest dostępny w nowym, eleganckim
wydaniu. Ramkę jego koperty wyko-
nano ze stali nierdzewnej, a pasek
− z wytrzymałego fluoroelastomeru.
Smartwatch można nabyć w dwóch
kolorach: czarnym lub białym, przy
czym do wyboru jest aż 200 tarcz.
Nowa funkcja Share OneHope umoż-
liwia szybkie i wygodne przesłanie tapety smartfona Huawei na smar-
twatch i ustawienie jej jako tarczy. Urządzenie obsługuje 96 trybów
sportowych, w tym ćwiczenia na siłowni, bieganie, jazdę na rowerze,
pływanie, jogę oraz 12 kursów fitness. Smartwatch wyświetla też
animacje ilustrujące wybrane ćwiczenia, dzięki czemu ćwiczący ma
pewność, że trening jest wykonywany poprawnie.

Elegancki smarwatch fitness

Ewa Komander poleca
Outlier Gold to eleganckie,
całkowicie bezprzewodowe
słuchawki o szerokim zasto-
sowaniu. Żywotność baterii
(14 godzin na ładowanie,
39 godzin − ładując pudeł-
kiem) i niezrównana jakość
dźwięku (aptX i AAC audio
przez Bluetooth 5.0) to głów-
ne atuty produktu. Słuchaw-
ki są odporne na pot i deszcz
(IPX5), nadają się idealnie do
całodziennego korzystania
z telefonu, a w połączeniu
z aplikacją Super X-Fi® odtwa-
rzają naturalną scenę dźwięko-
wą jak zestaw głośników w stu-
diu, z tymi samymi szczegółami, przestronnością i realizmem.
− To moje ulubione słuchawki do treningów i wypoczynku, prze-
strzeń dźwięku wciąga i nie chce się już słuchać inaczej − mówi
Ewa Komander, aktualna Mistrzyni Polski w triathlonie.

Niezwykła whisky dla kolekcjonerów



Praca i rozrywka na
najwyższym poziomie

Xiaomi Mi 11 Ultra jest wyposażony w jeden z najpotężniejszych ze-
stawów aparatów fotograficznych, najwyższej klasy wyświetlacz
z Dolby Vision i HDR10+ oraz najnowszy procesor Qualcom Snap-
dragon 888. Flagowy smartfon Mi 11 Ultra to najsilniejszy model
w historii Xiaomi. Dzięki wyświetlaczowi o rozdzielczości WQHD+, od-
świeżaniu 120 Hz, technologii DotDisplay i zakrzywionemu z czte-
rech stron ekranowi, ładowarce 67 W, przewodowemu i bezprze-
wodowemu szybkiemu ładowaniu oraz zgodności z normą IP68
Mi 11 Ultra jest wyjątkowym urządzeniem. Dodatkowy wyświetlacz
z tyłu smartfonu pokazuje najważniejsze informacje (data, godzina,
powiadomienia), ale może również służyć jako lusterko do selfie.
Mi 11 Ultra ma 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej.

Po prostu Ultra

Huawei MateBook X Pro (2021) jest napędzany
przez procesor Intel® Core™ i7 11. generacji
i wspierany przez 16 GB pamięci operacyjnej typu
LPDDR4x, co zapewnia najwyższą wydajność
podczas codziennej pracy. Pamięć wewnętrzna,
w zależności od wersji, wynosi 512 GB lub 1 TB.
Dotykowy ekran 3K LTPS o przekątnej 13,9”, roz-
dzielczości 3000 x 2000 i proporcjach 3:2 za-
pewnia bogate doznania wizualne. Laptop wy-
różnia się bardzo smukłą i lekką obudową – waży
zaledwie 1,33 kg, a szerokość obudowy w naj-
szerszym miejscu wynosi jedynie 14,6 mm. O do-
skonały dźwięk zadba system głośników składa-
jący się z dwóch głośników wysokotonowych
i dwóch niskotonowych. System preinstalowany
na urządzeniu to Windows 10 Pro.

TAG Heuer Connected Golf Edition to ide-
alny smartwatch golfowy na nowy sezon.
Wprowadzony na rynek w czerwcu 2020
roku, szybko zyskał miano smartwatcha
wybieranego przez ogólnoświatową spo-
łeczność golfistów. − Uwielbiam nosić ten
zegarek zarówno na polu golfowym, jak
i poza nim. Funkcje są naprawdę dobrze
przemyślane, dzięki czemu gra jest bardziej
precyzyjna i nie przychodzi mi do głowy
golfista, który by na tym nie skorzystał – mówi Tommy Fleetwood,
zawodowy golfista i ambasador marki TAG Heuer. Aplikacja Tag
Heuer Golf zawiera dokładne, zaktualizowane mapy ponad 40 000
pól golfowych na całym świecie. Zegarek posiada ultralekką, 45-mi-
limetrową kopertę z czarnego tytanu, która odzwierciedla wyrafi-
nowane wykończenie znanych chronografów marki.

Nowy wymiar zegarka

Zegarek DS Action Diver
długo był jednym z ulubio-
nych modeli z kolekcji Cer-
tina. W najnowszej wpro-
wadzonej przez markę wer-
sji zalety całej rodziny ze-
garków osiągnęły najwyższy
poziom. DS Action Diver
został umieszczony w wy-
godnej kopercie o rozmia-
rze 38 mm. Podobnie jak
inne modele spełnia wy-
mogi restrykcyjnej normy
ISO 6425, odnoszącej się

do zegarków do nurkowania. Nowym elementem w jego wnętrzu
jest automatyczny mechanizm Powermatic, wyposażony w an-
tymagnetyczną sprężynę włosową Nivachron™, zapewniającą
maksymalną precyzję i wytrzymałość. DS Action Driver spełnia swo-
je zadania w każdej sytuacji − podczas spotkania biznesowego, uro-
czystej kolacji, jak i podwodnej wyprawy.
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Graj w golfa z TAG Heuer

Przygotował Jarosław Adkowski
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M
odel .exe to jeden z naj-
bardziej zaawansowa-
nych technologicznie
wariantów oferowa-
nych w nowej linii ma-

teracy Curem grupy Hilding Anders.
Pianka Serene, rewolucyjne rozwiąza-
nie w dziedzinie pianek do materacy,
tworzy wierzchnią warstwę .exe. Milio-
ny niezależnie pracujących powietrz-
nych kapsułek pozwalają osiągnąć
maksimum komfortu, gdy śpimy, przy
jednoczesnym zapewnieniu optymal-

nego podparcia ciała. Nadmiar gene-
rowanego podczas snu ciepła jest swo-
bodnie transferowany do następnej
warstwy. Ciepło aktywuje termoela-
styczne właściwości pianki Visco, przez
co materac dopasowuje się do kształ-
tów ciała. W tym modelu zastosowano
najgrubszą warstwę pianki Visco.

Kluczowe dla zdrowego snu pod-
parcie – kręgosłupa, mięśni i całego
ciała – to zadanie powierzone w głów-
nej mierze piance Fusion, znajdującej
się na spodzie materaca. Dzięki wy-

konanym w niej nacięciom powstaje 7
stref twardości. Poza optymalnym roz-
łożeniem siły nacisku pomagają one
również rozprowadzić ciepło oraz
zwiększają poziom wentylacji całego
materaca. Wzdłużne i poprzeczne na-
cięcia są głębsze niż w pozostałych
modelach. To także wpływa na wyjąt-
kową miękkość tego modelu i sprawia,
że efekt otulenia jest najbardziej od-
czuwalny. Materac okryto wytrzyma-
łym, antybakteryjnym pokrowcem Zeo
Case. �

Materac na miarę mistrza 

S
amochody hybrydowe na
dobre zagościły na na-
szych ulicach. Coraz czę-
ściej widać również hulaj-
nogi elektryczne. To trend,

który z impetem wjechał na chodniki.
Nie ma co się dziwić ich popularności
− są wygodne, szybkie i stanowią
idealny środek transportu pozwalają-
cy omijać korki drogowe. Jak każda
elektronika, ich bateria ma swoje ogra-
niczenia i po pewnym czasie wymaga
ładowania. Jednak nie każda. Firma
Spokey posiada w swojej ofercie hu-
lajnogę hybrydę Mobius, która umoż-
liwia jazdę nawet z rozładowaną ba-
terią bez ryzyka zatarcia silnika.

Z pozoru przypominająca zwykłą
hulajnogę hybryda jest wyposażona
w elektryczny napęd nożny, dzięki cze-
mu kierujący może mieć pełną kontrolę
nad przyspieszeniem. Elektryk rozwi-
ja średnią prędkość do 15/20 km/h

i umożliwia przejechanie na pełnej
baterii ok. 15 km. Hybryda po rozła-
dowaniu baterii zachowuje się jak jej

klasyczny przodek − wystarczy zwykłe
odpychanie się i można jechać dalej.
Dziecinnie proste? Tak i dlatego jed-
noślad pokochali zarówno dorośli, jak
i dzieci.

Z założenia hulajnogi elektryczne
mają stanowić alternatywę dla ko-
munikacji publicznej lub samochodu
na krótkich dystansach. Nie emitują
spalin i nie przykładają się do zwięk-
szenia ruchu na drodze. Są lekkie
i przede wszystkim bezpieczne.
Np. model TORCH od Spokey posia-
da tarczowy hamulec z tyłu i elek-
tryczny z przodu oraz pełne oświetle-
nie. Elektroniczny wyświetlacz LED in-
formujący o poziomie baterii, regulo-
wana wysokość kierownicy, zmiany
biegów, szybkie składanie, wersja
adult i kids – wszystko to i o wiele wię-
cej oferują użytkownikom hulajnogi
elektryczne Spokey, które można ku-
pić już od 500 zł. �

Hybrydowa hulajnoga
− ekologiczna, bezpieczna i funkcjonalna



NAJWIĘKSZA W POLSCE 
HUTA SZKŁA RĘCZNIE FORMOWANEGO 

Huta Szkła 
Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.

Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
Tel.: 14 674 85 20, 14 626 96 96,    

14 674 57 52 

Fax: 14 674 51 60
e-mail: office@glassworks.pl 
www.glassworks.pl

Jeżeli szukasz: 
• szkła dekoracyjnego (wazony, kielichy dekoracyjne, 

świeczniki),
• szkła stołowego (np. kieliszki, dzbanki, salatery),
jesteś we właściwym miejscu!

Współpracując z nami, możesz korzystać z tysięcy naszych
projektów lub zlecić nam realizację własnego pomysłu.
Możesz przy tym liczyć na naszą radę i techniczne wsparcie.
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U
sługi streamingu multi-
mediów przyciągają rze-
szę użytkowników – Netflix
zakończył zeszły rok z wy-
nikiem 200 mln subskry-

bentów, a Spotify ma już przeszło
350 mln użytkowników miesięcznie.
Ogromna większość korzystających
sięga po cyfrowe treści właśnie za po-
mocą urządzeń mobilnych. Tutaj leży
szansa TCL na zaistnienie w świecie
smartfonów. Wyróżniające się ekrany,
wspierane zaawansowaną technologią
wyświetlania, oraz wysokiej jakości
dźwięk to plan na zdobycie zaintere-
sowania nabywców.

Bezcenne doświadczenie 
w produkcji telewizorów

Dekady doświadczenia w branży
TV doprowadziły firmę do pozycji trze-
ciego największego producenta tego
typu sprzętu na świecie, a także za-
owocowały ogromnym zapleczem ba-
dawczo-rozwojowym. Smartfony TCL
serii 20 są żywym dowodem na to, że
całkiem skutecznie udało się prze-

nieść te kompetencje na grunt świata
urządzeń mobilnych.

Producent ma swoje własne linie
produkcyjne wyświetlaczy, dzięki cze-
mu jest w stanie zaoferować najlepsze
możliwe rozwiązania w danym seg-
mencie cenowym. Ponadto każdy
smartfon TCL wyposażony jest w tech-
nologię NXTVISION, która odpowiada
za kalibrację obrazu i daje kilka bar-
dzo przydatnych dodatków związa-
nych z jakością wyświetlania.

TCL 20 SE – solidna jakość 
w przystępnej cenie

Już najbardziej przystępny cenowo
model − TCL 20 SE − oferuje funkcję
konwersji obrazu SDR do HDR w cza-
sie rzeczywistym. Oznacza to, że roz-
piętość tonalna wideo pochodzącego
zarówno z serwisów streamingowych,
jak i filmów zapisanych w pamięci
jest automatycznie zwiększana. Spra-
wia to, że na dużym ekranie 6,82” o nie-
mal kinowym formacie 20,5:9 lepiej wi-
doczne są detale w cieniach i roz-
świetleniach, a całość wygląda bar-
dziej atrakcyjnie.

Technologia NXTVISION popra-
wia kolory, kontrast i wyrazistość pod-
czas oglądania multimediów. Nie za-
pomniano również o jakości dźwięku.
Z myślą o niej zastosowano dwa gło-
śniki stereo, a dobre brzmienie przy
użyciu słuchawek przewodowych po-
twierdza certyfikat Hi-Res Audio. Jeśli
dodamy do tego wszechstronny, po-
czwórny aparat i wydajną baterię
5000 mAh, a także wyróżniający się de-
sign, mamy do czynienia z solidnym, ni-

Smartfony TCL

Nowy gracz na polskim rynku
smartfonów chce zdobyć
serca użytkowników, dopraco-
wując do perfekcji multime-
dialne funkcje swoich smart-
fonów. Będąc jednym z naj-
większych światowych produ-
centów telewizorów, ma do
tego niezbędne know-how

– multimedialne bestie w najlepszym stylu
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skobudżetowym smartfonem, który
przypadnie do gustu miłośnikom mul-
timediów.

TCL 20 Pro 5G – piękny design 
i zaawansowane rozwiązania

Patrząc na drugi koniec smartfo-
nowego portfolio TCL, znajdziemy
pięknie wyglądającego flagowca firmy,
czyli model 20 Pro 5G. Producent su-
geruje, że jest to urządzenie dla świa-
domych konsumentów poszukujących
zaawansowanych funkcji i doskonałej
wydajności. Oprócz łączności 5G
smartfon oferuje ulepszony wyświetlacz
i aparat, które mają wynieść komfort
użytkowania na nowy poziom.

Faktycznie design tego urządzenia
przykuwa wzrok. Szczególnie wersja
kolorystyczna nawiązująca do lazuru
tropikalnego morza wyróżni użytkow-
nika w tłumie. Co warte podkreślenia,
to jedyny obecnie tak wydajny smart-
fon, który nie jest oszpecony żadnymi
nierównościami na tylnej powierzchni
– aparat główny nie wystaje.

Wraz z zakrzywionym wyświetla-
czem AMOLED o przekątnej 6,67”
TCL 20 Pro 5G oferuje niesamowite
wrażenia wizualne. Stoi za tym cał-
kowicie nowa technologia inteligent-
nego wyświetlania TCL NXTVISION
2.0, realizowana przy wsparciu spe-
cjalnego procesora obrazu zaprojek-
towanego przez Pixelworks. Bardziej
zaawansowana odsłona autorskich
rozwiązań zapewnia wiodącą w bran-
ży precyzję reprodukcji kolorów, a tak-

że zdolność rozpoznawania obec-
nych na ekranie treści i scen w opar-
ciu o mechanizmy sztucznej inteli-
gencji, które pozwalają na idealne
dostosowanie barw, kontrastu i ostro-
ści w celu dokładniejszej, adaptacyj-
nej kalibracji wyświetlanego obrazu.
Fani streamowanego wideo docenią,
że TCL 20 Pro 5G wspiera również na-
tywny standard HDR10 w serialach te-
lewizyjnych, filmach oraz pozostałych
materiałach na platformie Netflix. Ob-
raz na ekranie tego urządzenia to
prawdziwa żyleta.

Obudowa bez nierówności? 
Teraz to możliwe

Kolejnym asem w rękawie TCL 20
Pro 5G − obok zoptymalizowanej tech-
nologii wyświetlania i nienagannego
designu bez nierówności obudowy
− jest układ czterech tylnych kamer.
Główną rolę gra tu 48 Mpix sensor
Sony IMX z optyczną stabilizacją ob-
razu (OIS). Jest on wspierany przez do-
datkowe obiektywy: ultraszerokokątny,
makro i bokeh. Zestaw fotograficzny
dopełnia selfiekamera 32 Mpix z ob-
sługą HDR.

Optyczna stabilizacja obrazu spra-
wia, że robienie świetnych zdjęć jest
bardzo proste. Technologia ta zapew-
nia idealnie ostre obrazy w wysokiej
rozdzielczości, niezależnie od panu-
jących dookoła warunków oświetle-
niowych. Ładna fotka jest możliwa
również po zachodzie słońca. Dodat-
kowo połączenie OIS ze stabilizacją cy-

frową współpracującą z żyroskopem
pozwala uzyskać również idealne wi-
deo, zbliżone do nagrywanego z po-
mocą gimbali.

Doskonały solo i na imprezę
Co istotne dla każdego aktywnie ży-

jącego użytkownika, smartfon zapew-
nia energię do intensywnego działania
przez cały dzień, a technologia szyb-
kiego ładowania ułatwia ekspresowe
jej uzupełnienie. TCL 20 Pro 5G jest też
kompatybilny z ładowarkami induk-
cyjnymi, działającymi z mocą 15 W.

Fanów socjalizowania się przy
dźwiękach dobrej muzyki ucieszy fakt,
że w TCL 20 Pro 5G znalazła się funk-
cja Super Bluetooh, pozwalająca na
jednoczesne podłączenie do telefo-
nu nawet czterech urządzeń audio
Bluetooth. Impreza z kilkoma głośni-
kami lub wspólne oglądanie filmu z od-
dzielnymi zestawami słuchawkowymi
to tylko najbardziej oczywiste zasto-
sowania dla tego rozwiązania.

TCL zaskakuje coraz to nowymi se-
riami produktowymi. Jakość sprzętu
tej marki − świetnych telewizorów
i soundbarów − potwierdza wielu za-
dowolonych użytkowników. Z pewno-
ścią podobnie będzie ze smartfonami.
Piękne wyświetlacze i wsparcie dla roz-
wiązań multimedialnych w urządze-
niach mobilnych z logiem tego produ-
centa jest mocnym argumentem za ich
wyborem. W dobie ogromnej konku-
rencji na rynku smartfonów taki atut jest
na wagę złota. �
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Projektory dziś:

Dzięki rozwojowi technologii i funkcjonalnościom, jakie oferują, projektory stały się sensowną 
alternatywą dla telewizorów – mówi Jakub Łapiński, Account Manager VI w firmie Epson

znacznie więcej niż seanse kinowe

Jakie możliwości daje projektor w zastoso-
waniach domowych, zarówno w czasie wol-
nym, jak i w warunkach home office?

− Projektory możemy wykorzystać
w biznesie i edukacji, ale również do-
mowe zastosowania otwierają przed
nimi szerokie pole do popisu. W sytu-
acji, gdy nie możemy chodzić do kina,
na koncerty czy wydarzenia sportowe,
projektor może stać się sercem syste-
mu kina domowego, posłużyć jako
duży ekran dla gracza, a w wersji
przenośnej pozwoli cieszyć się obrazem
w dowolnym miejscu, w którym znajdzie
się kawałek pustej ściany. Dzięki roz-
wojowi technologii i funkcjonalnościom,
jakie oferują, projektory stały się do-
skonałą alternatywą dla telewizorów,
a ze względu na dużą swobodę wybo-
ru przekątnej ekranu, naturalność ob-

razu i wygodę instalacji mogą być
wręcz ciekawszą propozycją.

Atrakcyjna relacja ceny do po-
wierzchni ekranu czyni projektor znacz-
nie tańszym rozwiązaniem niż telewi-
zor w segmencie urządzeń o dużych
przekątnych ponad 80”. Coraz więcej
urządzeń wyposażonych jest w funkcję
obsługi Android TV, pozwalającą oglą-
dać filmy z serwisów on-line, takich jak
Netflix czy HBO, co sprawia, że są
w pełni funkcjonalnymi elementami
domowego centrum rozrywki. Właści-
wie dobrany projektor domowy po-
zwala na uzyskanie świetnego kon-
trastu, mocnych czerni, przy zacho-
wanych szczegółach zarówno w ciem-
nych, jak i jasnych partiach obrazu – te
zalety gwarantuje technologia 3LCD,
stosowana w projektorach Epson.
Świetnym przykładem stylowego pro-
jektora do zastosowań domowych jest
model Epson EH-LS500 Android TV.
Ten model wygląda inaczej niż większość pro-
jektorów. Na czym polega jego wyjątkowość?

− Epson EH-LS500 wyposażony
w funkcję Android TV to projektor la-
serowy ultrakrótkiego rzutu, oferujący
obraz w rozdzielczości 4K PRO-UHD.
Krótki rzut oznacza, że wystarczy za-
ledwie kilkanaście centymetrów odle-
głości od ściany, by cieszyć się obra-
zem o przekątnej 60, 70 czy 80 cali. Od-
suwając projektor − w zależności od
trybu − o 60−80 cm od ściany, może-
my stworzyć imponujące, maksymalnie

130-calowe środowisko kinowe bez
utraty jakości obrazu. Do tego tech-
nologia laserowa sprawia, iż projektor
jest o wiele cichszy, a zarazem gene-
ruje mniej ciepła.
Czy za tak zaawansowaną technologią nie
idzie wysoka cena?

− To zależy od tego, z czym ją bę-
dziemy porównywać. Jeśli weźmiemy
pod uwagę odbiorniki telewizyjne ofe-
rujące podobną wielkość i jakość ob-
razu, to cena jest atrakcyjna. Trzeba też
wziąć pod uwagę żywotność źródła
światła, wynoszącą około 20 tys. go-
dzin, co daje 11 lat przy codziennym ko-
rzystaniu z projektora przez 5 godzin.
Co więcej, projektory laserowe Epson
są objęte 5-letnią, dłuższą niż stan-
dardowa gwarancją.

Oczywiście nie każdy potrzebuje ta-
kiego urządzenia – w portfolio Epson
znajdziemy też wiele prostszych, a przy
tym tańszych modeli, np. Epson
EF-11,12, czyli kompaktowy, łatwy do
przenoszenia projektor z Android TV
i głośnikami – w EF-12 jest to Yamaha,
lub popularny model EH-TW5700
− standardowy projektor Full HD, któ-
ry pozwala uzyskać obraz o przekątnej
do 300 cali. Niezależnie od potrzeb
i możliwości każdy znajdzie w portfo-
lio Epsona sprzęt, który może stać się
sercem domowego centrum rozrywki,
zapewniając nieco oddechu.

Rozmawiała Zuzanna Maj
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W
edług raportu „2020
Phishing and Fraud
Report”, przygotowa-
nego przez firmę F5
networks, w szczyto-

wym okresie obaw związanych z pan-
demią liczba oszustw phishingowych
wzrosła o 220 proc. w porównaniu ze
średnią za cały rok.

Na celowniku znalazły się nie tyl-
ko duże korporacje. Coraz popular-
niejsze stały się ataki skierowane prze-
ciwko firmom z sektora MŚP, nasta-
wione m.in. na kradzież danych oraz
środków finansowych. Czasem są to
bardziej złożone nadużycia. Na szczę-
ście mniejsze organizacje też mogą so-
bie pozwolić na skuteczną ochronę za-
sobów, korzystając z zaawansowanej
ochrony w postaci Cloud Security od
T-Mobile.

Większość cyberprzestępstw skie-
rowanych przeciwko MŚP wiąże się ze
złośliwym oprogramowaniem lub phi-
shingiem. Prawie połowa z nich za-
czyna się od kliknięcia przez użyt-
kownika w podejrzany link albo za-
łącznik. Straty mogą być ogromne,
a proces przygotowania się na tego
typu atak wymaga najczęściej nakła-
dów związanych zarówno z obsza-
rem IT, jak i edukacją pracowników.
Dlatego warto rozważyć powierzenie

ochrony ekspertom i skorzystać z usług
zaufanych partnerów. Dostarczane
przez nich rozwiązania mogą obniżyć
bieżące koszty bezpieczeństwa IT,
a przede wszystkim zabezpieczyć fir-
mę przed konsekwencjami ataku.

Rozwiązanie dla małych, 
średnich i dużych firm

T-Mobile rozszerzył zakres propo-
nowanych usług w zakresie cyber-
bezpieczeństwa o propozycję, która
sprawdziła się w dużych korpora-
cjach, ale wydaje się wręcz uszyta na
miarę mniejszych firm. 

Cloud Security to nowoczesne roz-
wiązanie chmurowe, które umożliwia
skuteczną cyberochronę bez koniecz-
ności zatrudniania specjalistów, two-
rzenia własnej infrastruktury bezpie-
czeństwa i ponoszenia nakładów in-
westycyjnych. Co ważne, Cloud Se-
curity chroni urządzenia wykorzysty-
wane do pracy zdalnej lub hybrydowej. 

Proces rejestracji do usługi zaj-
muje zaledwie kilka minut i nie wy-
maga integracji z systemem IT orga-
nizacji.

Ochrona przed wirusami, 
spamem i wyłudzeniami

Kto z nas otrzymując zaproszenie
na wideokonferencję, za każdym ra-

zem weryfikuje je przed spotkaniem
w Teams czy Zoom? E-Mail Protection
od T-Mobile − usługa uzupełniająca
ofertę Cloud Security − to więcej niż
pełna ochrona antywirusowa czy sku-
teczne filtry antyspamowe. W pakiecie
otrzymujemy zabezpieczenie przed
niebezpiecznymi linkami i załączni-
kami (do 150 MB), które cyberprze-
stępcy nader chętnie wykorzystują,
wiedząc, że większość zaproszeń na
telekonferencje, webinary i spotkania
odbywa się właśnie przez rozesłanie
linku do aplikacji. 

W usłudze T-Mobile wszystkie wia-
domości są skanowane przez wbudo-
wane mechanizmy bezpieczeństwa,
aby zapewnić, że wirusy są prze-
chwytywane i blokowane. Ponadto
funkcja filtrowania wiadomości wy-
chodzących sprawia, że są one wolne
od złośliwego oprogramowania i in-
nych szkodliwych treści. To także za-
pewnienie ciągłości działania poczty
w przypadku ataku oraz możliwość od-
tworzenia utraconych lub niedostęp-
nych maili z ostatnich 30 dni.

Rozwiązanie jest w pełni skalo-
walne. Administrator może łatwo zwięk-
szyć lub zmniejszyć liczbę urządzeń ob-
jętych ochroną, a sama usługa do-
stępna jest w wygodnej formie mie-
sięcznej subskrypcji. �

Czy praca zdalna i hybrydowa

Wydawało się, że spowolnienie wywołane pandemią doprowadzi także do ograniczenia liczby cyber-
ataków. Nic bardziej mylnego. Nagły rozwój telepracy, popularyzacja zdalnego dostępu i narzędzi do
wideokonferencji spowodowały, że liczba ataków rośnie, a przestępcy błyskawicznie odnaleźli się
w nowej rzeczywistości. Ich celem coraz częściej stają się małe i średnie firmy. Czy można uchro-
nić się przed cyberatakami?

może być bezpieczna?

Nowe Technologie
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D
obry ogląd miejsca za-
wsze daje widok z góry,
dlatego pierwsze kroki
w Kopenhadze warto
skierować do Rundeta-

arn (Okrągłej Wieży), czyli najstar-
szego działającego obserwatorium
w Europie. XVII-wieczna wieża jest oto-
czona platformą, na którą prowadzi
spiralna droga o długości 268,5 m na
zewnętrznej ścianie. Warto ją poko-
nać, bo zwieńczeniem trudu jest wspa-
niały widok na starą Kopenhagę.

Alternatywą dla obserwatorium
zbudowanego z polecenia króla Chri-
stiana IV, który chał kontynuować ba-
dania Tycho Brahe i podtrzymać do-
brą sławę duńskiej astronomii, jest
miejski ratusz, w którym do dziś urzę-
duje burmistrz. Siedziba władz miasta,
usytuowana na Placu Ratuszowym
w centrum Kopenhagi, została wznie-
siona w latach 1892–1905, na wzór ra-
tusza w Sienie. Ratusz doskonale
wpisuje się w ideologię czasów, w któ-
rych powstał – miał górować nad ko-
ściołami i tak faktycznie jest. Z wyso-
kości 105 m można podziwiać pano-
ramę miasta z jednego z najwyż-
szych budynków stolicy Danii, który
posłużył za scenografię do duńskich
seriali „The Killing” i „Borgen”.

Kopenhaga 
z różnych perspektyw

Z poziomu ziemi Kopenhaga pre-
zentuje się inaczej, ale równie pięknie.
To idealny cel podróży dla miłośników
rowerów – jest ich tu mnóstwo, a mia-
sto jest niezwykle przyjazne rowerzy-
stom, co świetnie koresponduje z za-
łożeniami zrównoważonego rozwoju
widocznymi w wielu rozwiązaniach
urbanistycznych. Mimo że ta forma
poruszania się po Kopenhadze jest
niezwykle popularna, do wyboru są
też inne atrakcyjne propozycje po-
znawania zakątków miasta. Jedną

Podróże VIP-a

Małgorzata Szerfer-Niechaj

Kopenhaga

Nie trzeba lecieć daleko, aby spędzić niezwykły weekend. Wy-
starczy krótki, trwający nieco ponad godzinę lot, aby przenieść
się do stolicy Danii, gdzie do zobaczenia jest znacznie więcej niż
słynna syrenka z baśni Andersena. Sposobów na zwiedzanie też
jest wiele: rower, łódź albo własne nogi – każdy znajdzie własny
sposób na odkrywanie uroków Kopenhagi

– moc atrakcji dla każdego



z nich jest rejs łodzią po kopenhaskich
kanałach. Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że w ten sposób nie tylko
odkryjemy prawdziwego ducha mia-
sta, lecz także nasłuchamy się wielu
ciekawych opowieści, którymi lokalni
przewodnicy chętnie się dzielą. Plu-
sem takiej wycieczki jest sama roz-
mowa z mieszkańcem miasta, możli-
wość zatrzymania się w dowolnej
chwili, jeśli coś nas zainteresuje, a tak-
że relaksująca formuła zwiedzania na
wodzie z zimnym piwem lub kielisz-
kiem wina w dłoni. Można też wyna-
jąć łódkę tylko dla siebie i w swoim
tempie podziwiać widoki tak długo, jak
chcemy.

Port jest bardzo ważnym elemen-
tem krwiobiegu Kopenhagi. To tu,
wokół wody, tętni życie, zwłaszcza
latem. Dawne funkcje przemysłowe
ustępują dziś rekreacyjnej przestrze-
ni z bogatą ofertą dla kopenhażan i tu-
rystów, którzy chętnie oddają się tu
różnym aktywnościom lub wybierają

port na miejsce plenerowych spo-
tkań. Kolorowe, ciekawe architekto-
nicznie nabrzeże, pełne restauracji,
pubów i kawiarni, przyciąga tłumy.
Właśnie tu od 1819 r. mieszkał Hans
Christian Andersen, którego upa-
miętnia słynny pomnik Małej Syrenki,
inspirowanej jego baśnią, która cieszy
się niesłabnącą sławą i sympatią.
Rzeźba na molo Langelinje, odsłonięta
w 1913 r., stała się symbolem stolicy
Danii i jedną z najpopularniejszych
atrakcji turystycznych. Mała Syrenka
była darem duńskiego browaru Car-
la Jacobsena, który po obejrzeniu
w Royal Danish Theatre spektaklu
baletowego opartego na baśni An-
dersena zlecił stworzenie rzeźby, któ-
ra miała przypominać Ellen Price,
baletnicę, która grała główną rolę
Małej Syrenki, ale ponieważ odmówiła
pozowania nago, modelką została
żona rzeźbiarza, Eline Eriksen.

Stare miasto w Kopenhadze
Podążając śladami słynnych Duń-

czyków, dotrzemy w obręb starego
miasta. Przy Gammeltorv – najstar-
szym placu w Kopenhadze – mieszkał
XIX-wieczny filozof Søren Kierkegaard.
Na Placu Ratuszowym (Rådhusplas-
sen) ma z kolei początek najsłynniej-
sza ulica miasta – Strøget, która licz-
nie przyciąga turystów ze względu na
ciągnące się butiki, galerie, ulicz-
nych sprzedawców i ciekawie zago-
spodarowane piwnice. Od deptaka
odchodzą uliczki, które są mniej tłocz-
ne, a równie ciekawe. Szukając chwi-
li wytchnienia, warto zboczyć z gwar-
nej, ruchliwej arterii i zaszyć się w ka-
meralnej kawiarni.

Podczas spaceru warto zajrzeć do
najstarszego kościoła w Kopenha-
dze – Kościoła Św. Piotra, wzniesio-
nego w 1450 r. Minimaliści z pewno-
ścią docenią niezwykłą architekturę
nowożytnego kościoła Grundtvigskir-
ke, w nieturystycznej dzielnicy, wybu-
dowanego w 1940 r. dla upamiętnie-
nia duńskiego księdza, reformatora
i poety N.F.S. Grundtviga. Jego kon-
strukcja przywołuje na myśl świet-
ność gotyku, a wnętrza zadziwiają
rzadko spotykaną w świątyniach pro-
stotą – nie ma tam żadnych obrazów,
rzeźb, witraży ani innych zdobień.

Historia, sztuka i rozrywka 
w Kopenhadze

Gdzie jeszcze warto się udać, gdy
spędzamy weekend w Kopenhadze
i chcemy jak najlepiej wykorzystać ten
czas? Na pewno warto zobaczyć re-
prezentatywne budowle: zamek Ro-

senborg, zbudowany w czasach kró-
la Christiana IV, na początku XVII w.,
który kryje królewskie skarby, oraz pa-
łac Christiansborg na wyspie Slot-
sholmen, który służy za siedzibę duń-
skiego parlamentu i Sądu Najwyż-
szego, a także jest wykorzystywany
przez rodzinę królewską przy okazji
oficjalnych wizyt i uroczystości. To tu
proklamowano duńskich monarchów.

Spragnieni odpoczynku nie po-
żałują wizyty w 10-hektarowym ogro-
dzie botanicznym w centrum Kopen-
hagi, który w obecnej lokalizacji mie-
ści się od 1870 r. i słynie m.in. z kom-
pleksu 27 historycznych szklarni,
w tym palmiarni oraz klimatyzowanej
szklarni, w której hodowane są rośli-
ny typowe dla środowiska arktyczne-
go. Bardziej aktywny wypoczynek i po-
tężna dawka rozrywki czeka w parku
Tivoli Gardens, będącym słynną mię-
dzynarodową atrakcją. Podobno tu dla
swojego parku rozrywki znalazł in-
spirację sam Walt Disney. Drewniana
kolejka górska z 1914 r. wciąż przy-
ciąga tłumy. Nawet nie korzystając
z atrakcji parku, można tu przyjść na
piknik albo do jednej z wielu restau-
racji – od francuskich bistro po lokal
z gwiazdkami Michelin.

Miłośnicy historii, sztuki i designu
będą zachwyceni Kopenhagą. Miej-
sca szczególnie godne polecenia to
Designmuseum Danmark, Muzeum
Narodowe i Danish Architecture Cen-
ter (DAC), które doskonale obrazuje
rozwój miasta, a dodatkowo organi-
zuje wiele ciekawych wydarzeń, łącz-
nie ze spacerami z przewodnikiem.

Wolne Miasto Christiania 
– na własne ryzyko

Jeśli podczas wyjazdów dużo zwie-
dzamy, warto rozważyć zakup karty Vi-
sit Copenhagen, która pozwala po-
znać miasto, nie rujnując budżetu. Wy-
datek szybko się zwraca, bo obejmu-
je darmową komunikację oraz wstęp
wolny do wielu kopenhaskich atrakcji.

Na koniec słowo o kontrowersyj-
nym Wolnym Mieście Christiania, któ-
ry wzbudza skrajne emocje. Ta słyn-
na wolna dzielnica została założona
w 1971 r. i nie ma dobrej opinii, ale to
co mroczne często pociąga najbar-
dziej, w końcu zakazany owoc sma-
kuje najlepiej. Wciąż można tu spotkać
pierwotnych osadników z lat 70., któ-
rzy nadal mieszkają w tym wyjątko-
wym kolektywie, stanowiącym spe-
cyficzny mikroświat z łatwym dostę-
pem do narkotyków, który jednych
pociąga, a drugich przeraża i znie-
chęca. �
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Małgorzata Szerfer-Niechaj

Oman
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Oman to wciąż mało popularny kierunek urlopowy, a przy tym dość drogi, ale ci,
którzy się zdecydują, nie powinni być rozczarowani. To kraj, w którym możemy
zetknąć się z kulturą arabską, poczuć zapach luksusu, a przy tym cieszyć się
wakacyjnym klimatem na jednej z bajecznych plaż

– łyk arabskiej cywilizacji 
i nadmorski relaks



70 VIP

W
yprawa do Omanu
wymaga wizy (można
je uzyskać po wypeł-
nieniu wniosku wizo-
wego i wniesieniu

opłaty w najbliższej Ambasadzie
Omanu – w Berlinie lub na przej-
ściach granicznych, przy czym jed-
nokrotna wiza uprawnia do mie-
sięcznego pobytu w Omanie) i odło-
żonej dość znacznej sumy, ponieważ
zarówno przelot, jak i noclegi oraz
atrakcje na miejscu nie należą do ta-
nich. Należy mieć też świadomość, że
nie wszystkie polisy polskich ubez-

pieczycieli są uznawane, dlatego
przed wyjazdem warto to sprawdzić
i pomyśleć o kompleksowym pakiecie
pokrywającym koszty leczenia, ho-
spitalizacji i transportu medycznego.

Mimo wszelkich formalności i po-
tencjalnych problemów, które przecież
mogą zdarzyć się wszędzie, pobyt
w tym kraju, jakże innym od tych, któ-
re są bliskie ludziom zakorzenionym w
kulturze zachodnioeuropejskiej, to nie-
wątpliwie ciekawe doświadczenie,
któremu warto dać szansę. Większym

zagrożeniem niż przestępcy są tu dla
turysty cyklony, jednak mimo że Oman
jest uznawany za bezpieczny, warto
pamiętać, że w razie kłopotów nie znaj-
dziemy tu polskiej placówki dyploma-
tycznej. Pomocy należy szukać w pla-
cówkach innych państw członkow-
skich UE. To jednak czarny scenariusz,
który zawsze warto mieć z tyłu głowy,
ale wyjazdu w żadnym razie nie należy
się obawiać i śmiało można nastawiać
się na udany urlop. 

Od niedawna do Omanu można
się dostać bezpośrednio czarterami,
choć wiele osób nadal łączy pobyt

w tym kraju ze zwiedzaniem Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich i to
stamtąd przedostaje się do Omanu
(lot z Dubaju do Maskatu trwa zaled-
wie godzinę). Jeszcze inni wykorzystują
wielogodzinne oczekiwanie na lot
przesiadkowy, aby nacieszyć się Ma-
skatem, białym piaskiem i kąpielą
w ciepłym morzu.

Maskat – przepych sułtanatu
Co zatem ma do zaoferowania

Oman Europejczykowi spragnione-

mu tego, czego nie ma w swoim naj-
bliższym otoczeniu? Stolica sułtana-
tu – Maskat – ciągnie się kilometrami
wzdłuż wybrzeża. Co ciekawe główne
atrakcje turystyczne, czyli port, orien-
talne suki, będące rajem dla poszu-
kiwaczy barwnych tkanin, aroma-
tycznych przypraw i unikalnych pa-
miątek, restauracje i okazały fort, nie
znajdują się w centrum miasta, lecz
w dzielnicy Mutrah, do której dojeżdża
autobus nr 1 – warto zapamiętać ten
numer, bo właśnie ta linia jedzie z lot-
niska przez główną arterię stolicy
– drogę Sułtana Qaboosa.

Stąd kilka kilometrów dzieli nas
od starówki z fortami usytuowanymi na
skalistych wzgórzach, pałacami,
wśród których największą sławą cie-
szy się sułtański Al Alam Palace, mu-
zeami i oczywiście meczetami. Naj-
większym i najpiękniejszym z nich
jest otoczony łanami kwiatów i pal-
mami Wielki Meczet (Sultan Qaboos
Grand Mosque), którego podłogę po-
krywa gigantyczny dywan, tkany po-
dobno 4 lata, a sufit zdobi 11-tonowy
żyrandol ze złota i kryształów Swaro-
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vskiego. Szczególnie pięknie zwień-
czony złotą kopułą meczet prezentu-
je się wieczorem, kiedy rozbłyska ilu-
minacja okazałego obiektu. Trzeba
jednak pamiętać, że Maskatowi dale-
ko do rozmachu Dubaju czy Abu Zabi.
Tu jest znacznie spokojniej, a zwie-
dzanie zajmuje dużo mniej czasu.

Zabytki UNESCO 
i wspaniałe plaże Omanu

Jednak Oman, powierzchnią zbli-
żony do Polski, ma do oferowania
znacznie więcej niż dobrodziejstwa
stolicy. Pięć atrakcji zlokalizowanych
w jego granicach znalazło się na Li-
ście Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Są wśród nich: starożytny za-
bytkowy kompleks miejski Qalhat na
wschodnim wybrzeżu, fort Bahla usy-
tuowany przy pustynnej oazie w po-
bliżu Nizwy, u stóp góry Djebel Akhdar,
stanowiska archeologiczne Bat,
Al-Chutm i Al-Ajn w zachodniej części
gór Al-Dżabal al-Achdar, podziemne
systemy nawadniania typu afladż
o łącznej długości 2900 km, których
budowa rozpoczęła się w V w., a tak-
że szlak kadzidła. Szlak ten wiedzie hi-
storyczną trasą handlową z połu-
dniowej części Półwyspu Arabskiego
do wybrzeży Morza Śródziemnego.

To niezwykła atrakcja turystyczna,
którą można poznać bliżej podczas or-
ganizowanych tu wycieczek objaz-
dowych. Z kolei wczasy pobytowe
w formule all inclusive organizowane
są głównie do regionu Salalah, gdzie
znajdują się najpopularniejsze ku-
rorty i bajeczne piaszczyste plaże
otoczone bujną zielenią palm, bana-
nowców i plantacji papai. Nurkowie
mogą liczyć na piękne podwodne wi-
doki, a wszyscy mogą podziwiać del-
finy i żółwie. 

Można też zapuścić się dalej, na
bardziej pustynne, jałowe tereny lub
na półwysep Musandam, aby podzi-
wiać niezwykłe fiordy. Taki pobyt to
miła odskocznia od polskiej codzien-
ności, zwłaszcza zimą, bo nawet w naj-
zimniejszych miesiącach temperatury
w Omanie praktycznie nie spadają po-
niżej 16°C (średnio wahają się od 18 do
20°C; latem jest naprawdę gorąco
– średnio 40°C, a na pustyni 50°C).

Oman a kultura Zachodu
Co jeszcze warto wiedzieć, wy-

bierając się do Omanu? W porówna-
niu z innymi państwami Półwyspu
Arabskiego to kraj dość liberalny pod
względem norm obyczajowych, jed-
nak podobnie jak w innych krajach
muzułmańskich należy uszanować

panujące zwyczaje i zasady. Szcze-
gólnie dotyczy to ubioru w miejscach
publicznych, gdzie kobiety powinny
unikać odsłoniętych ramion, zbyt krót-
kich szortów i głębokich dekoltów.
Meczetów nie należy zwiedzać bez
przewodnika. Ponadto w okresie ra-
madanu od wschodu do zachodu
słońca w miejscach publicznych trze-
ba powstrzymać się od spożywania je-
dzenia, picia napojów i palenia tyto-
niu. Homoseksualizm jest tu zakaza-

ny, a publiczne okazywanie sobie
czułości nie jest mile widziane nawet
w przypadku kobiet i mężczyzn. 

Podczas zakupów na bazarze pa-
miętajmy o targowaniu się – wtedy nie
tylko nie przepłacimy, ale okażemy
szacunek dla arabskiej kultury. A co
warto kupić? Na pewno kadzidło,
z którego słynie Oman (tylko tu rosną
drzewa kadzidłowe), przyprawy,
a także daktyle albo helvę jako słod-
ki upominek. �
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Własny dom w Hiszpani 
– marzenie na wyciągnięcie ręki

Wspaniała pogoda, sympatyczni
ludzie, piękne zabytki, genialne je-
dzenie – zalet Hiszpanii jest napraw-
dę dużo. Nic dziwnego, że co roku mi-
liony turystów przybywają tutaj, aby
spędzić niezapomniane wakacje. Ty
też możesz się do nich zaliczać. Ba,
możesz nawet zrobić krok więcej i od-

wiedzać Hiszpanię częściej niż pod-
czas długo wyczekiwanego urlopu.
Zwłaszcza że lot do Hiszpanii to za-
ledwie 3 godziny, a przy wcześniejszej
rezerwacji miejsc można tam dolecieć
za symboliczną kwotę.

Jeśli więc marzą ci się wysokie
temperatury nawet jesienią i wiosną,
ciepłe morze, zachęcające do kąpie-
li, smakowite tapas, które zaspokoją

głód o każdej porze, to chyba nad-
szedł czas, abyś kupił własny dom
w Hiszpanii. Brzmi nierealnie? Oka-
zuje się, że spełnienie marzenia jest
naprawdę na wyciągnięcie ręki.

Własny dom w Hiszpani 
– wcale nie jest drożej

Pandemia pokazała, że model
pracy stacjonarnej może powoli od-
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Patrycja Matacz

Własny dom w Hiszpanii

Masz dość wahań pogody i tego, że długo planowany urlop lub wypad na weekend staje się niemoż-
liwy przez deszcze oraz niskie temperatury? A może dobija cię już kilkugodzinna podróż na drugi ko-
niec kraju w korkach? Nic dziwnego. W końcu planowałeś odpocząć od codziennego stresu,
wygrzewając się w promieniach słońca, tymczasem za oknem… szara rzeczywistość. Tak nie musi
być! Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i poczuć na własnej skórze, dlaczego Hiszpania jest
krajem uwielbianym przez tyle osób na całym świecie

– spełnienie marzeń jest możliwe



chodzić do lamusa. Obecnie prym
wiedzie praca zdalna, którą możesz
wykonywać z każdego zakątka świa-
ta. Wystarczy dostęp do Internetu.
Dlaczego więc nie zdecydować się na
zakup własnego domu w Hiszpanii
i w nim przetrwać ten ciężki dla
wszystkich czas? Jeśli od jakiegoś
czasu zastanawiałeś się nad zakupem
nieruchomości typowo wypoczynko-
wej w Polsce, zastanów się, czy war-
to zapłacić ponad pół miliona złotych
za dwupokojowy apartament nad Bał-
tykiem, kiedy możesz mieć aparta-
ment na Wybrzeżu Costa Blanca.

W tym popularnym regionie, sły-
nącym z czystych plaż oznaczonych
Błękitną Flagą, niebiańskich wido-
ków i wspaniałego klimatu, aparta-
menty z widokiem na morze można
kupić już za 65 tys. euro. To o jakieś
40 tys. euro taniej niż w Łebie. Oczy-
wiście, do sprzedaży są również wil-
le z wieloma udogodnieniami, których
ceny zaczynają się od 185 tys. euro.
Należy jednak pamiętać, że im bliżej
sezonu, tym ceny będą szybować
w górę. Dlatego na zakup zdecyduj się
jak najszybciej. 

Własny dom w Hiszpanii 
– inwestycja, która się opłaci

Decydując się na zakup własnego
domu w Hiszpanii w tak popularnym
miejscu jak wybrzeże Costa Blanca,
masz gwarancję, że inwestycja się
opłaci. Jeśli nie planujesz spędzać ca-
łego roku w Hiszpanii, a jedynie jego
część, w pozostałych terminach mo-
żesz bez problemu wynająć aparta-
ment lub dom. Chętnych nie brakuje,
ponieważ Hiszpania od lat plasuje się
w czołówce najlepszych krajów do ży-
cia i pracy – w 2020 roku w badaniu
przeprowadzonym przez brytyjski
bank HSBC zajęła 5. miejsce na świe-
cie. W sytuacji, gdy nie będziesz
chciał pracować zdalnie z Hiszpanii,
z pewnością znajdzie się wiele osób,
którym taka opcja odpowiada. 

Kolejnym ciekawym przeliczni-
kiem jest to, że dzięki zakupowi domu
lub  apartamentu w Hiszpanii rocznie
na wakacjach dla 4-osobowej rodzi-
ny można zaoszczędzić nawet kilka-
dziesiąt tysięcy (biorąc pod uwagę, że
tygodniowy pobyt dla 4-osobowej ro-
dziny w sezonie wakacyjnym kosztu-
je co najmniej 6 tys. zł). A przecież
w Hiszpanii warto zostać na dłużej.

Własny dom w Hiszpanii 
– z nami to prostsze niż myślisz

Samemu raczej trudno poradzić
sobie z wyszukaniem odpowiedniej
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Decydując się na zakup 
własnego domu w Hiszpanii
w tak popularnym miejscu 
jak wybrzeże Costa Blanca,
masz gwarancję, 
że inwestycja się opłaci.
Zapraszamy do kontaktu:
vip@terazhiszpania.pl

nieruchomości. Z formalnościami...
jeszcze trudniej. Spokojnie, nie masz
się czym martwić. Dzięki naszemu
profesjonalnemu podejściu i wielo-
letniemu doświadczeniu znajdziemy
dla ciebie idealne miejsce, dostoso-
wane do twoich wymagań i możliwo-
ści finansowych. 

Mamy w ofercie ponad 340 nieru-
chomości, znamy rynek. Pomożemy
w zakupie (nawet bez wyjeżdżania
z Polski), a jeśli chcesz skorzystać
z atrakcyjnego kredytu − również
w jego uzyskaniu. Jeśli chcesz, zaj-
miemy się wynajmem twojej nieru-
chomości. Na miejscu będziemy wi-
dzieć twoją radość ze swojego hisz-
pańskiego raju. �



Jakie są najważniejsze atuty gminy Iława?
− Gmina Iława jest piękna przy-

rodniczo. W naszych granicach znaj-
duje się najdłuższe w Polsce jezioro
− Jeziorak. Poza tym mamy 75 mniej-
szych jezior. 42 proc. naszego obsza-
ru stanowią lasy, w tym 4 rezerwaty.
Mamy u siebie również Park Krajo-
brazowy Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich z licznymi po-
mnikami przyrody. W Siemianach,
które od lat są cenioną bazą tury-
styczną, wybudowaliśmy komplekso-
wą infrastrukturę rekreacyjną: eko-
marinę z plażą, amfiteatrem i zaple-
czem sanitarnym. W 2008 roku zain-
westowaliśmy w innowacyjny system
oczyszczania Jezioraka z odpadów ko-
munalnych. Obserwujemy dyna-
miczny rozwój prywatnej bazy wypo-
czynkowej, z której korzystają turyści.
Dzięki nowym pensjonatom i infra-
strukturze dla jachtów oraz łodzi mo-
torowych Makowo i Szałkowo zyska-
ły status miejscowości turystycznych.
Stworzyliśmy też kilkadziesiąt kilo-
metrów ścieżek rowerowych. Pod-
czas wycieczki po gminie warto od-
wiedzić zabytkowe kościoły, Rezerwat
Jeziora Jasne z krystaliczną wodą,
a także Rezerwat Jeziora Karaś, w któ-
rym żyje ponad 150 gatunków ptaków.
Sercem gminy jest z kolei miasto Iła-
wa z rozwiniętą infrastrukturą wypo-
czynkową, od 5-gwiazdkowych hote-
li po prywatne kwatery.
Brzmi jak wymarzone miejsce do wypoczyn-
ku.

− Nie tylko do wypoczynku! Iława
należy do największych gmin war-
mińsko-mazurskich i od kilku lat dy-
namicznie się rozwija. Systematycznie
przybywa nam mieszkańców – kiedy
w 1998 roku obejmowałem urząd wój-
ta, żyło tu ok. 10 tys., teraz jest nas po-
nad 13 tys. Pozwala na to Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego, który stawia na rozbudowę

mieszkalnictwa jednorodzinnego. Czę-
sto turyści, którzy nas odwiedzają, są
tak urzeczeni naszymi terenami, że
decydują się zainwestować w gminie
w domy, działki letniskowe, własne biz-
nesy. To osoby z odległych zakątków
Polski, a nawet zza granicy, które u nas
znalazły wymarzone miejsce do życia,
pracy albo sezonowego wypoczynku.

Stale inwestujemy w ścieżki ro-
werowe, modernizujemy infrastruk-
turę drogową, zapewniamy nowe
oświetlenie w przestrzeni publicznej.
Wciąż przygotowujemy nowe tereny
pod inwestycje turystyczne. Ostatnio
skupiamy się też na zrównoważonym
rozwoju, inwestując w farmy fotowol-
taiczne. W kolejnej perspektywie środ-
ków unijnych chcielibyśmy stworzyć
ekomarinę w Makowie, a także roz-

budować ciąg ścieżek rowerowych
wokół Jezioraka. 
Jakie wydarzenia mogą być – obok walorów
naturalnych i infrastruktury − magnesem dla
turystów?

− Od 15 lat w Siemianach odby-
wa się Festiwal nad Jeziorakiem. Nie-
stety w ub.r. pandemia nie pozwoliła
nam na organizację jubileuszowej
edycji. W Szałkowie ma miejsce cy-
kliczny Festiwal Folklorystyczny, a od
3 lat dużą popularnością cieszy się
Fiesta Balonowa o randze Mistrzostw
Polski. Są też lokalne imprezy, m.in.
Jarmark Ludowy w Rudzienicach, Zą-
browiada, Laseczniada, Sobótka Tyn-
wałdzka, która kultywuje tradycje
miejscowej mniejszości ukraińskiej. 

Rozmawiała Marlena Szczęsna
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Idealne miejsce

W 2020 r. zaskoczył nas napływ turystów, którzy po lockdownie
masowo korzystali z możliwości wypoczynku na łonie natury.
W tym roku szczególnie przygotowujemy się na sezon, żeby za-
pewnić wszystkim przyjezdnym bezpieczny pobyt i przyjazny klimat
– mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława

do życia i do wypoczynku

Ekologiczna miniprzystań żeglarska w Siemianach
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Na czym polega fenomen wydarzenia orga-
nizowanego przez gminę pod marką Susz Tria-
thlon?

− Sukcesem gminy jest to, że w tym
roku obchodzimy 30-lecie triathlonu.
To, że udało nam się utrzymać wy-
darzenie przez tyle lat i zbudować
w oparciu o nie silną, stale rozwi-
janą markę, jest niewątpliwą za-
sługą samorządu i wartością
gminy. Począwszy od organizacji
pierwszego triathlonu, przez kolej-
ne lata, zachowaliśmy ciągłość orga-
nizacyjną zawodów, które są dumą sa-
morządowców i mieszkańców. Od
podjęcia decyzji o organizacji pierw-
szego triathlonu minęło 30 lat – w tym
czasie dowiedliśmy, że wiemy, jak two-
rzyć i promować wydarzenie sportowe,
które urosło do rangi międzynarodo-
wej. Jako jedyni w Polsce utrzymujemy
zawody triathlonowe w jednym miejscu,
systematycznie wzbogacając formułę
wydarzenia i umacniając jego markę.

Ponieważ organizatorem Susz Tria-
thlonu jest samorząd, nie jest to im-
preza o charakterze komercyjnym.
Służy jedynie promocji gminy. Naszą
największą zasługą jest stworzenie
wyjątkowej atmosfery, która co roku tak
licznie przyciąga zawodników i kibiców.
Staramy się, żeby zawodnicy, ich ro-
dziny i pozostali goście czuli się w na-
szym małym miasteczku jak w domu.
Mieszkańcy gminy aktywnie włączają
się w organizację i zapewniają spor-
towcom niespotykany doping. Równie
chętnie angażują się sponsorzy – lo-
kalne firmy, które mają swój wkład fi-
nansowy w organizację triathlonu,
a dzięki temu zyskują szansę na sze-
roko zakrojoną promocję.

Przez te 3 dni łączymy sport z kul-
turą, uświetniając zawody występami
artystycznymi. Może dzięki temu nasz
triathlon został wyróżniony przez mar-
szałka województwa warmińsko-ma-
zurskiego jako godny uwagi produkt
promocyjny regionu.
Czy poziom organizacji triathlonu można
porównać do światowego?

− O poziomie powinni wypowiadać
się sami uczestnicy, ale przez lata
odebrałem tyle pozytywnych sygnałów
ze strony sportowców i gości, że nie
mam wątpliwości – robimy dobrą ro-
botę. 
Czy w czasie pandemii udało się zaplanować
wyjątkowe obchody jubileuszowej edycji
triathlonu?

− To dla nas wszystkich trudny
czas. W zeszłym roku ze względu na
pandemię triathlon się nie odbył.

Liczymy, że w tym roku się uda
i w dniach 3−4 lipca się spotkamy.
Wstępnie mamy umówione koncerty
zespołów Lady Pank i Wilki, które za-
pewne przyciągną wielu mieszkań-
ców sąsiednich gmin. Chciałbym, żeby
ta szczególna historycznie edycja zo-
stała na długo zapamiętana. Będzie
wiele okazji do podsumowań i wspo-
mnień.
Czy prywatnie też pielęgnuje pan sportowego
ducha?

− Osobiście wolę nieco spokoj-
niejszy sport – żeglarstwo, dlatego nie
biorę udziału w triathlonie, ale staram
się, aby co roku wydarzenie było nie-
zapomniane. Mamy też małą rodzinną
tradycję spotkań z dziećmi, które
mieszkają w innych miastach, i wspól-
nego kibicowania zawodnikom.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Susz Triathlon
Naszą największą zasługą jest
stworzenie wyjątkowej at-
mosfery, która co roku tak
licznie przyciąga zawodników
i kibiców. Staramy się, żeby
zawodnicy, ich rodziny i pozo-
stali goście czuli się w naszym
małym miasteczku jak w domu
– mówi Krzysztof Pietrzy-
kowski, burmistrz Susza

– to już 30 lat

Krzysztof Pietrzykowski, burmistrz Susza



C
eremonia wręczenia Osca-
rów corocznie wzbudza emo-
cje wśród fanów sztuki fil-
mowej. Jednak na galę w LA
czekają także miłośnicy

mody, którzy galę traktują jak wielki pokaz
zjawiskowych stylizacji. I choć w tym roku
uroczystość była skromniejsza, a liczba
gości maksymalnie okrojona, to gwiazdy
nie zawiodły. Mimo że nie podziwiała ich
na żywo publiczność, to fotoreporterzy za-
dbali, aby kreacje hollywoodzkiej śmie-
tanki obiegły świat.

Tym razem gwiazdy niemal jednogło-
śnie wybrały klasykę, ale tę w najlepszym
wydaniu. Na czerwonym dywanie królo-
wały niezawodne: biel, czerń i czerwień.
Na biel postawiły m.in. Viola Davis, która
wystąpiła w sukni od Alexandra
McQueena z ażurową górą, i Maria Ba-
kalova w wytwornej kreacji domu mody Lo-
uis Vuitton z tiulowym dołem. Amanda Sy-
fried, Reese Witherspoon i Angela Basset
uznały, że najbardziej do twarzy będzie im
w czerwieni. Zdecydowały się na projek-
ty Armani Privé, Diora i Alberty Ferretti.

Regina King wybrała błękitną suknię
Louis Vuitton, bogato zdobioną kryszta-
łami. Bardziej zdecydowane odcienie nie-
bieskiego zaprezentowały Glenn Close
i H.E.R. Jedną z najbardziej przykuwają-
cych wzrok kreacji miała na sobie Carey
Mulligan. W złotej sukni z obszerną spód-
nicą i krótkim topem od Vatentino błysz-
czała dosłownie i w przenośni. Do barwy
upragnionej statuetki nawiązała strojem
też Andra Day. Okazuje się, że złoto po-
ciąga nie tylko panie – na lśniący garnitur
w tym kolorze zdecydował się Leslie Odom
Jr., a Questlove założył…złote Crocsy.

Mówiąc o odwadze w stylizacjach
i oryginalnych dodatkach, trzeba wspo-
mnieć o torebce Gucci przypominającej
anatomiczny model serca, którą zapre-
zentowała Celeste, oraz laureatce Osca-
ra za najlepszą reżyserię Chloe Zhao, któ-
ra długą beżową suknię Hermes połączyła
z białymi sneakersami. Choć były drobne
wyjątki i próby przełamania oficjalnego
dress code’u, to podczas gali obyło się bez
ekstrawagancji. W Oscarową noc królo-
wała klasyka. �
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Oscarowa klasyka
w najlepszym wydaniu

Carey Mulligan

Fot. AMPAS (9)
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Amanda Seyfried Maria Bakalova Leslie Odom Jr.

Viola Davis Reese Witherspoon Regina King

Halle Berry Angela Bassett
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Nowe Renault Espace

N
ajnowsza wersja Renault
Espace zachwyca od
pierwszego kontaktu. To
zasługa przede wszyst-
kim bardzo eleganckiej

stylistyki, która jest zresztą typowa
dla całej palety francuskiego produ-
centa. 

Nowe Renault Espace – kolejna 
odsłona francuskiego minivana

Duże światła oraz charaktery-
styczna osłona chłodnicy nadają po-
jazdowi masywności. Z kolei typowe dla
minivana nadwozie zostało nieco uno-
wocześnione, aby lepiej je dostosować
do współczesnych trendów. Z tego też

względu nadano mu cechy typowe dla
crossoverów, co czyni z Espace nie-
zwykle nowoczesny projekt.

Pod maską można znaleźć jedną
z dwóch wydajnych i zarazem
oszczędnych jednostek napędowych.
Pierwsza z nich to silnik benzynowy
o oznaczeniu Energy TCe 225 EDC.
Ma on pojemność skokową 1.8 l i roz-
wija moc maksymalną 225 KM. Druga
propozycja to Diesel Blue dCi 200 EDC.
To dwulitrowy motor, który oddaje do
dyspozycji kierowcy 200 KM. Oby-
dwie jednostki napędowe zapewnia-
ją więcej niż wystarczającą dynamikę,
a przy tym zachowują umiarkowany
apetyt na paliwo.

Przestronne wnętrze
W przypadku każdego minivana

najważniejsze jest wnętrze pojazdu.
Powinno ono bowiem zapewnić kie-
rowcy oraz pasażerom maksimum
przestrzeni oraz wysoki komfort po-
dróżowania. Nowe Renault Espace
może zabrać na pokład pięć albo sie-
dem osób. Zmiana konfiguracji wnę-
trza jest niezwykle prosta za sprawą
systemu One Touch.

Daleką podróż umilą ciekawe roz-
wiązania. Należy do nich zaliczyć
przede wszystkim spersonalizowane
oświetlenie wnętrza, które zmienia
się wraz z wyborem poszczególnych
trybów jazdy, panoramiczną przednią
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– elegancki i komfortowy minivan

Renault Espace to jeden z najbardziej znanych modeli w ofercie fran-
cuskiego producenta. Pierwsza generacja zadebiutowała bowiem
w 1984 roku. Obecnie na rynku dostępna jest piąta odsłona Espace,
która w 2020 roku przeszła delikatną modernizację, co czyni ją jesz-
cze bardziej atrakcyjną propozycją
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szybę, która nie tylko gwarantuje do-
skonałą widoczność, ale też zapewnia
doświetlenie wnętrza, znakomicie
grający system audio Bose, a także
system multimedialny Easy Link, któ-
rego serce stanowi ekran dotykowy
o przekątnej 9,3 cala. Na uwagę za-
sługuje również jakość wykończenia
wnętrza, która gwarantuje trwałość
auta, nawet w warunkach bardzo in-
tensywnej eksploatacji.

Espace zapewnia kierowcy oraz
pasażerom wysoki poziom bezpie-
czeństwa. Model wyposażono m.in.
w systemy przewidujące ryzyko, takie
jak adaptacyjny regulator prędko-
ści, system wspomagania nagłego
hamowania, systemy ostrzegające
kierowcę, w tym system kontroli toru
jazdy, systemy ostrzegające o bez-
piecznej odległości, nadmiernej pręd-
kości czy martwym polu, a także sys-
temy wspomagające prowadzenie
– system wspomagający parkowanie
360°, kamerę cofania, system auto-
matycznego przełączenia świateł
drogowych i mijania, wyświetlanie
informacji w polu widzenia kierowcy,
hamulec postojowy elektromecha-
niczny, otwieraną automatycznie tyl-
ną klapę.

Ile kosztuje 
nowe Renault Espace?

Renault Espace oferowane jest
w dwóch wersjach wyposażenia
– Zen oraz Initale Paris. Model z sil-
nikiem Diesla kosztuje w tańszym
wariancie 179 900 zł. Droższa odmia-
na − Initiale Paris − to wydatek rzę-
du 203 900 zł. Kwoty te mogą oczywi-
ście wzrosnąć w przypadku nabycia
dodatkowego wyposażenia. Zainte-
resowani zakupem nowego Espace
mogą zapoznać się z różnymi forma-
mi finansowania.

Espace stanowi bardzo interesu-
jącą propozycję dla osób, które po-
szukują minivana. Segment ten jest
bowiem coraz uboższy − tego typu
pojazdy zostały wyparte przez SUV-y
i crossovery. 

Nowe Renault Espace odwołuje
się w najlepszym stylu do tradycji
swoich poprzedników. Jest nowocze-
sne, znakomicie wygląda, a przy tym
zapewnia wysoki komfort podróżo-
wania. To świetny towarzysz dale-
kich wyjazdów dla dużych rodzin,
a także pojazd, którym można np. ode-
brać ważnych gości z lotniska i za-
wieźć prosto do siedziby firmy.

AutoVIPek
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Renault Megane Grandtour 

E-TECH Plug-In
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– nowa hybryda w klasie kompakt

Renault Megane to jeden z najlepiej rozpoznawalnych samochodów
kompaktowych w Europie. Nic dziwnego − pierwsza generacja tego
modelu pojawiła się na rynku w 1996 roku i od razu zdobyła rzesze
klientów. W 2015 roku zadebiutowała czwarta odsłona Megane, która
od niedawna jest dostępna z nowoczesnym napędem hybrydowym
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O
becnie produkowana
generacja Renault Me-
gane wyróżnia się na tle
pozostałych modeli ele-
gancką i nowoczesną

stylistyką. Dotyczy to wszystkich wer-
sji nadwozia, jednak duża część klien-
tów decyduje się na pakowne kombi.
Wynika to z faktu, iż wariant ten jest
najbardziej praktyczny. Oferuje na-
prawdę dużą przestrzeń bagażową do
dyspozycji kierowcy oraz pasażerów,
przez co doskonale sprawdzi się jako
towarzysz dalekich podróży.

Na uwagę zasługuje również no-
wocześnie zaprojektowane wnętrze.
Sterowanie wieloma funkcjami po-
jazdu odbywa się za pomocą ekranu
dotykowego. Klasyczne, analogowe
zegary również zastąpiono cyfrowym
wyświetlaczem. Nabywca może zde-
cydować się na wiele dodatkowych
opcji wyposażenia, które umilą i uła-
twią podróże.

Nowoczesny napęd hybrydowy 
– serce samochodu

Renault od dłuższego czasu przy-
kłada dużą wagę do kwestii związa-
nych z ochroną środowiska. Z tego
względu francuski producent wpro-
wadził do swojej oferty nowoczesne
napędy z rodziny E-TECH. Rozwiąza-
nie to można znaleźć także pod maską
Megane Grandtour.

Podstawę napędu Renault Megane
Grandtour E-TECH Plug-In stanowi
silnik benzynowy o pojemności 1.6 l. Co
ciekawe, jest to jednostka wolnossąca,
która generuje zaledwie 91 KM. Niska
moc pozytywnie wpływa na jej trwa-
łość. Natomiast kierowca nie powinien
obawiać się o osiągi samochodu, po-
nieważ silnikowi benzynowemu towa-
rzyszy jednostka elektryczna o mocy
66 KM. Łączna moc układu hybrydo-
wego to 160 KM, co zapewnia ponad-
przeciętne przyspieszenie oraz ela-
styczność. Rozpędzenie pojazdu od
zera do 100 km/h trwa 9 sekund, co na-
leży uznać za naprawdę dobry wynik.

Korzystne rozwiązanie 
do miasta i w dłuższą trasę

Najnowsza wersja Megane to hy-
bryda plug-in, a więc ładowana
z gniazdka. Samochód wyposażono
w akumulator o pojemności 9,6 kWh.
Zgodnie z zapewnieniami producen-
ta auto jest w stanie przejechać na jed-
nym ładowaniu 50 km w warunkach
miejskich. Gdyby jednak doszło do wy-
czerpania prądu, z pomocą przyjdzie
silnik spalinowy. Możliwość ta jest
szczególnie przydatna w czasie jazdy

poza miastem, gdzie pokonuje się
znacznie większe odległości.

A jak wygląda spalanie? Renault
deklaruje, że wynosi ono średnio 1,3 l
na 100 km. To zasługa silnego wspo-
magania ze strony silnika elektrycz-
nego. Jeżeli jednak jazda odbywa się
wyłącznie na napędzie elektrycznym,
wówczas spalanie benzyny spada do
zera. Dynamiczny charakter auta za-
chęca do szybkiej jazdy, z którą wiąże
się wyższe spalanie, ponieważ sa-
mochód porusza się wówczas na
dwóch rodzajach napędu.

Ile kosztuje Renault Megane Grandtour
E-TECH Plug-In?

Każdego potencjalnego nabywcę
interesuje kwestia kosztów, jakie należy
ponieść w związku z zakupem samo-
chodu. Jeżeli chodzi o Renault Megane
Grandtour E-TECH Plug-In, to oferta
przedstawia się atrakcyjnie na tle ryn-
kowych konkurentów, aczkolwiek nie
jest to tania propozycja, podobnie jak
w przypadku każdego auta z tego

typu napędem. Ceny tej wersji Megane
rozpoczynają się od kwoty 131 900 zł. Za
tyle można nabyć podstawową wersję
Zen, posiadającą wyposażenie, które
dla większości kierowców jest wy-
starczające. Najbardziej wymagający
zainteresują się wersją za 144 400 zł,
nie licząc dodatkowych opcji.

Należy jednak pamiętać, że eks-
ploatacja auta z napędem hybrydo-
wym jest znacznie tańsza niż kla-
sycznego samochodu spalinowego.
W perspektywie dłuższego użytkowa-
nia może się okazać, że różnica w ce-
nie zostanie mocno zniwelowana.

Renault Megane Grandtour E-TECH
Plug-In to propozycja dla kierowców,
którzy lubią dynamiczną jazdę, ale za-
leży im również na ekonomii oraz
ekologii. Ponadto nadwozie typu kom-
bi oferuje naprawdę pojemną prze-
strzeń bagażową, co szczególnie do-
cenią rodziny.

AutoVIPek





Kopalnia Wapienia „Morawica” SA od prawie 55 lat lat prowadzi stabilną działalność jako jeden 
z największych zakładów branżowych w kraju.

Kopalnia Wapienia „Morawica” SA jest dostawcą dla wielu dziedzin gospodarki, takich jak budow-
nictwo, w tym budownictwo drogowe, hutnictwo, energetyka, przemysł cukrowniczy, rolnictwo.

Zróżnicowana oferta Kopalni obejmuje:
• produkcję kruszyw, których jakość potwierdziły badania wielu instytutów badawczo-rozwojowych;
• wydobywanie i przerób kamienia wapiennego;
• dostawy kamienia przemysłowego, stosowanego w hutnictwie, w cukrownictwie i w energetyce;
• produkcję nawozów rolniczych, będących naturalnym źródłem węglanu wapnia pochodzenia 

osadowego;
• obróbkę i sprzedaż  marmuru, który można podziwiać m.in. w obiektach sakralnych, gmachach 

użyteczności publicznej, inwestycjach mieszkalnych i luksusowych hotelach.

Kopalnia Wapienia „Morawica” SA
ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica

tel. 41 36 70 211, e-mail: sekretariat@kwmorawica.pl
www.kwmorawica.pl




